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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada CV. Zavatex Surabaya” oleh Maisaroh (2008) mempunyai tujuan 

yaitu untuk mengetahui pengaruh tipe kepribadian terhadap kinerja karyawan pada 

CV. Zavatex Surabaya.Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil analisis linier 

sederhana, ada pengaruh yang erat antara variable kepribadian ekstrovert dan 

introvert terhadap variable kinerja. Hal ini terbukti dengan hasil analisis yaitu nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,754 yang berarti hubungan tipe kepribadian ekstrovert 

introvert dan kinerja sangat erat karena mendekati 1. Kemudian sesuai dengan uji T 

dan F bahwa kepribadian ekstrovert dan introvert mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja, terbukti pada uji T Thitung > TTabel yaitu 8,272 > 2,006 dan 

pada uji F FHitung > FTabel yaitu 68,430 > 4,026. 

Hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap Kinerja 

Perawat pada RSD Mardi Waluyo Blitar” oleh Nuryawati (2007) menunjukkan 

bahwa tipe kepribadian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja.Hal ini 

terbukti pada uji F FHitung > FTabel yaitu 29,557 > 2,450. 

 



10 
 

10 
 

Tabel 2 

Persamaan dan Perbedaan Peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

 

 

No. 

 

Perbedaan/persamaan 

 

Penelitian 

Sekarang 

(2012) 

Penelitian terdahulu 

Maisaroh 

(2008) 

Nuryawati 

(2007) 

1. Judul Pengaruh Tipe 

Kepribadian 

Terhadap Kinerja 

Perawat pada RS 

Islam Malang 

Pengaruh Tipe 

Kepribadian 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

PT. Zafatex 

Surabaya 

Pengaruh Tipe 

Kepribadian 

Terhadap 

Kinerja Perawat 

pada RSD Mardi 

Waluyo Blitar 

2. Variabel Penelitian Variabel 

Kepribadian (Big 

Five Models) dan 

Variabel kinerja  

Variabel 

Kepribadian 

Ekstrovert 

Introvert dan 

variabel kinerja 

Variabel 

Kepribadian dan 

Variabel Kinerja 

3. Lokasi Penelitian RS Islam Malang CV.Zafatex 

Surabaya 

RSD. Mardi 

Waluyo Blitar 

4. Jumlah sampel 86 perawat  54 Karyawan 49 Perawat 

5. Alat Analisis Regresi Linier 

berganda 

Regresi 

Sederhana 

Regresi Linier 

berganda 

6. Hasil Penelitian  

 

- 

Tipe kepribadian 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Tipe kepribadian 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

perawat. 
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B. Landasan Teori 

1.  Pengertian Kepribadian 

Menurut Maddi dikutip Mohyi (2005:112) kepribadian adalah himpunan 

karakteristik, kecenderungan, budaya, dan lingkungan. Menurut Robbins (1996:85) 

kepribadian adalah total jumlah dari cara-cara dalam mana seseorang individu 

bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. 

2. Proses Pembentukan Kepribadian 

Kepribadian seseorang yang dewasa biasanya dianggap terbentuk dari faktor 

keturunan maupun lingkungan yang dipengaruhi oleh kondisi.Meskipun kepribadian 

tiap-tiap individu berbeda, namun pembentukan kepribadian sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan serta aktivitas sosial dan kebudayaan di kehidupannya.Kepribadian 

merupakan sesuatu yang dapat berubah, kepribadian secara teratur tumbuh dan 

mengalami perubahan. Kepribadian itu merupakan suatu kebulatan, dan kebulatan itu 

bersifat kompleks, sedang kekompleksannya itu disebabkan oleh karena banyaknya 

faktor-faktor, faktor dalam dan faktor luar yang ikut menentukan kepribadian itu. 

Paduan antara faktor dalam dan faktor luar itu menimbulkan gambaran unik. Artinya 

tidak ada orang yang memiliki kepribadian yang benar-benar sama persis, setiap 

orang pasti memiliki kepribadian dan keunikan sendiri-sendiri. 
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1. Tipe Kepribadian 

Model Lima Besar ( Big Five Models). Faktor-faktor lima besar mencakup 

(Robbins and Judge 2007:98): 

1. Eksraversi (extraversion)  

Dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam 

berhubungan dengan individu lain. Individu yang memiliki sifat eksraversi 

cenderung suka hidup berkelompok, tegas dan mudah bersosialisasi. 

2. Mudah akur dan mudah bersepakat ( agreeableness ) 

Kecenderungan individu untuk patuh terhadap individu lainnya. Individu yang 

mudah bersepakat adalah individu yang senang bekerja sama, hangat dan 

penuh kepercayaan. Sementara itu, individu yang tidak mudah bersepakat 

cenderung bersifat dingin, tidak ramah dan suka menentang. 

3. Sifat Berhati-hati (conscientiousness) 

Merupakan ukuran kepercayaan. Individu yang sangat  berhati-hati adalah 

individu yang bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan dan gigih. 

Sebaliknya individu dengan sifat berhati-hati yang rendah cenderung mudah 

bingung, tidak teratur dan tidak bisa diandalkan. 

4. Stabilitas Emosi (emotional Stability ) 

Menilai kemampuan seseorang untuk menahan stress.Individu dengan 

stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri dan memiliki 

pendirian yang teguh. Sementara itu , individu dengan stabilitas emosi yang 
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negatif cenderung mudah gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki 

pendirian yang teguh. 

5. Terbuka terhadap hal-hal baru ( openness to experience ) 

Merupakan dimensi terakhir yang mengelompokkan individu berdasarkan 

lingkup minat dan ketertarikan terhadap hal-hal baru.Individu yang sangat 

terbuka cenderung kreatif, ingin tahu, dan sensitif terhadap hal-hal yang 

bersifat seni.Sebaliknya, mereka yang tidak terbuka cenderung memiliki sifat 

konvensoional dan merasa nyaman dengan hal-hal yang telah ada. 

Locus of Control 

Luthans (2006:210) menuliskan bahwa Locus of Control adalah perasaan 

seseorang mengenai tempat yang membuat dirinya sukses atau gagal. 

1. Tipe yang pertama, mereka yang yakin dapat mengendalikan tujuan 

mereka,disebut sebagai internal. 

2. Individu-individu yang melihat hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan 

luar, disebut eksternal.  

Susunan Kepribadian 

1. Konsepsi Id 

Id Adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari Id ini 

kemudian akan muncul ego dan super ego. Saat dilahirkan, id berisi semua 

aspek psikologik yang diturunkan, sepert insting, impuls dan drive. Id berada 

dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subyektifitas yang tidak 
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pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk 

mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari 

struktur kepribadian yang lainnya. 

2. Konsepsi Ego 

Ego berkembang dari Id agar orang mampu menangani realita sehingga ego 

beroperasi mengikuti prinsip realita, usaha memperoleh kepuasan yang 

dituntut Id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda 

kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan 

kebutuhan. Ego adalah eksekutif (pelaksana) dari kepribadian, yang memiliki 

dua tugas utama, pertama stimuli mana yang hendak direspon atau insting 

mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Edua 

menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan 

tersedianya peluang resikonya minimal. 

3. Konsepsi Superego 

Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian, yang beroperasi 

memakai prinsip idealistik sebagai  lawan dari prinsip kepuasan Id dan prinsip 

realitik dari ego. 

4.  Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepribadian. 

Kepribadian seseorang dihasilkan oleh faktor keturunan, lingkungan, dan 

situasi menurut Stephen dan Timothy (2008:127) : 
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1. Keturunan 

Keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat 

pembuahan.Sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi 

otot dan refleks, tingkat energi, dan ritme hayati merupakan karakteristik yang 

umumnya dianggap sebagai yang paling dipenggaruhi oleh siapa kedua orang 

tua.Karakteristik itu pasti ada pada saat kelahiran dan tidak ada pengalaman 

seberapapun yang dapat mengubahnya.Tetapi karakteristik kepribadian 

tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh keturunan. 

2. Lingkungan  

Di antara faktor-faktor yang menekan pada pembentukan kepribadian kita 

adalah budaya dimana kita dibesarkan, norma-norma di antara keluarga, 

teman-teman dan kelompok social, serta pengaruh-pengaruh lain yang kita 

alami. 

3. Situasi 

Kepribadian seseorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, 

dapat berubah dalam situasi yang berbeda.Tuntutan yang berbeda dari situasi 

yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian 

seseorang. 

C. Pengertian Perawat 

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan perawat 

tingkat dasar yaitu perawat dengan pendidikan SPK, perawat tingkat I yaitu perawat 
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dengan pendidikan Akper dan perawat tingkat II yaitu dengan pendidikan sarjana 

Keperawatan ( S1). ( Depkes. R.I, 1997). 

Pengertian bidang keperawatan dalam buku Uraian Jabatan Struktural dan 

fungsional Rumah Sakit Islam Malang adalah satuan organisasional fungsional 

Rumah Sakit Islam Malang yang bersifat administrative, yang merupakan unsur 

pelaksana kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan.Menurut Undang-undang 

Kesehatan nomor 23 tahun 1992, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan 

dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang 

dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. 

Peran dan Fungsi Perawat 

Menurut konsorsium ilmu kesehatan tahun 1989 peran perawat terdiri dari : 

1. Sebagai pemberi asuhan keperawatan 

Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan 

dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian asuhan 

keperawatan.Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang 

sederhana sampai dengan kompleks. 

2. Sebagai advokat klien 

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam 

menginterprestasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan khususnyaa 

dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan. 
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3. Sebagai Educator 

Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat 

pengetahuan dan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan 

sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan. 

4. Sebagai coordinator 

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta 

mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberi 

pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. 

5. Sebagai kolaborator 

Peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri 

dari dokter, fisioterapi, ahli gizi dll dengan berupaya mengidentifikasi 

pelayanan keperawatan yang diperlukan. 

6. Sebagai konsultan 

Perawat berperan sebagai tempat konsultasi dengan mengadakan perencanaan, 

kerjasamaa, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode 

pemberian pelayanan keperawatan 

7. Sebagai pembaharu 

Perawat mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan 

terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. 
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Fungsi perawat 

1. Fungsi independen 

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana 

perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan 

keputusan sendiri dalam melakukan tindakan. 

2. Fungsi Dependen 

Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau 

instruksi dari perawat lain sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. 

Biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum, atau dari 

perawat primer ke perawat pelaksana. 

3. Fungsi Interdependen 

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan 

diantara tim satu dengan tim yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila 

bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan. 

Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja melainkan juga dari 

dokter ataupun lainnya. 

Tanggungjawab Perawat perawat dalam memberikan asuhan keperawatan meliputi: 

1. Membantu pasien memperoleh kesehatannya 

2. Membantu pasien yang sehat untuk memelihara kesehatannya 

3. Membantu pasien yang tidak bisa disembuhkan untuk menerimakondisinya 
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4. Membantu pasien yang menghadapi ajal untuk memperlakukan secara 

manusiawi sesuai martabatnya sampai meninggal. 

D. Pengertian Kinerja 

Pengertian Kinerja menurut Mangkunegara ( 2001:67 ) adalah hasil kerja 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.Menurut Hasibuan 

(2003:93) kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gibson (1996:124) terdapat tiga kelompok yang 

mempengaruhi kinerja dan perilaku seseorang, yaitu : 

1. Variabel individu 

Variable individu terdiri dari subvariabel kemampuan, keterampilan, 

latarbelakang, dan demografis.Subvariabel kemampuan dan 

keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

dan kinerja individu.Subvariabel demografis terdiri dari umur, etnis 

dan jenis kelamin mempunyai hubungan langsung dengan perilaku dan 

kinerja.Subvariabel latarbelakang terdiri dari keluarga, tingkat social 

dan pengalaman. 

 



20 
 

20 
 

2. Variable organisasi 

Variable organisasi terdiri dari subvariabel sumberdaya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. 

3. Variable psikologis 

Variable psikologis terdiri dari subvariabel persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar, dan motivasi.Variable ini banyak dipengaruhi 

oleh keluarga, tingkat social, pengalaman kerja sebelumnya, dan 

variable demografis.Variable psikologi seperti persepsi, sikap, 

kepribadian, dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit 

diukur. 

b. Kriteria Penilaian Kinerja 

Menurut Kusnadi (2002:267) kinerja yang baik seharusnya 

mempunyai kriteria sebagai berikut: 

1. Rasional, kinerja yang baik seharusnya bisa diterima oleh akal sehat, 

tidak ada kinerja yang baik yang tidak rasional.  

2. Konsisten, kinerja yang baik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai  

yang ada dalam organisasi. 

3. Efektif, kinerja yang baik harus dapat dinyatakan secara tepat dan jelas 

sesuai dengan tujuan organisasi. 

4. Efisien, kinerja yang baik dicapai melalui penggunaan sumber daya 

yang ada dengan sehemat mungkin atau ekonomis. 
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5. Tertantang, kinerja yang baik seharusnya memberikan tantangan yang 

tinggi bagi pelakunya dan diupayakan sebagai motivator yang efektif. 

6. Terarah, kinerja yang baik sebaiknya terarah pada satu tujuan tertentu 

sesuai apa yang ingin dicapai oleh organisasi. 

7. Disiplin, kinerja yang baik dikerjakan melalui disiplin yang tinggi. 

8. Sistematis, kinerja yang baik dilakukan secara sistematis atau 

berurutan tidak acak. 

9. Terikat dengan waktu, kinerja yang baik seharusnya berorientasi pada 

kerjasama kelompok bukan individu. 

c. Sistem Penilaian Kinerja 

Hasibuan (2006:95) mengemukakan bahwa aspek yang dinilai dalam 

kinerja mencakup sebagai berikut: 

1. Prestasi kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan tersebut dari uraian jabatannya. 

2. Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

intruksi yang dibebankan kepadanya. 
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3. Kerjasama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama 

dengan karyawan lainnya secara vertical maupun horizontal baik di 

dalam maupun di luar pekerjaan, sehingga hasil pekerjaannya akan 

semakin membaik. 

4. Tanggungjawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, saran, dan prasarana 

yang digunakan serta perilaku kerjanya. 

E. Hubungan Kepribadian dengan Kinerja 

Menurut Rukky (2002:41) ciri-ciri atau karakteristik kepribadian yang banyak 

dijadikan objek pengukuran adalah kejujuran, ketaatan, disiplin, loyalitas, inisiatif, 

kreatifitas, adaptasi, komitmen, motivasi, sopan santun dan lain-lain. 

Menurut Mangkunegara (2004:67), ada dua faktor yang sangat mempengaruhi 

motivasi prestasi dan pencapaian prestasi, yaitu tingkat kecerdasan (IQ) dan 

kepribadian. Artinya orang yang mempunyai motivasi tinggi memenuhi kecerdasan 

yang memadai dan kepribadian yang dewasa akan mencapai prestasi yang maksimal. 

Hal ini karena IQ merupakan kemampuan potensial dan kepribadian merupakan 

kemampuan potensi dan kepribadian merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengintegrasikan fungsi psiko-fisiknya yang sangat menentukan dirinya dalam 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 
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F. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori diatas maka dapat disusun sebuah kerangka pikir yang 

menggambarkan keterkaitan antara variable bebas dan variable terikat (Big Five 

Models dan Kinerja). 

Gambar 1 

Tipe Kepribadian dan Kinerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilitas Emosi (emotional 

stability) X4: 

 Kestabilan emosi 

 Kepercayaan diri 

Ekstraversi (extraversion) 

X1: 

 Bekerja berkelompok  

 Mudah bersosialisasi/ 

interaksi 

Mudah akur & mudah 

bersepakat (agreeableness) 

X2: 

 Mudah bekerjasama 

 Kepercayaan terhadap 

orang lain 

Sifat berhati-hati 

(concientiousness) X3: 

 Tanggungjawab tinggi 

 Disiplin  

Terbuka terhadap hal-hal 

baru (openness to experience) 

X5: 

 Kreatifitas tinggi 

 Keingintahuan hal-hal 

baru 

Kinerja Y : 

1. Prestasi Kerja 

2. Kedisiplinan 

3. Kerjasama 

4. Tanggungjawab 

Big Five 

Models/Teori 

Lima Besar (X) : 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat dijelaskan bahwa Kinerja yang 

ingin dicapai oleh perawat tergantung pada tipe kepribadiannya yaitu Big Five 

Models (Model Lima Besar) dalam buku S. Robbins and Judge (2007:98) yang 

merupakan variabel bebas, yang meliputi: ekstraversi, mudah akur dan mudah 

bersepakat, sifat berhati-hati, stabilitas emosi, terbuka terhadap hal-hal baru 

(ekstraversion, agreeblenes, conscientiousness, emotional stability dan opennessto 

experience). Kinerja perawat dapat dikatakan baik dapat dilihat dari perilaku atau 

sifat yang dimiliki perawat tersebut. Gibson ( 1996:124) menyatakan bahwa perilaku 

menentukan hasil, sehingga apabila karyawan mempunyai perilaku yang positif maka 

akan mendapatkan hasil kinerja yang baik, dalam melakukan pekerjaan akan sangat 

mudah karena sikap dan sifat yang dimiliki, sehingga mudah berinteraksi dengan 

pasien. 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya perlu diuji secara 

empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga bahwa tipe kepribadian ekstraversi, mudah akur dan mudah 

bersepakat, sifat berhati-hati, stabilitas emosi, terbuka terhadap hal-hal 

baru. Secara keseluruhan berpengaruh  terhadap kinerja perawat pada 

RSI Malang. 

2. Diduga bahwa tipe kepribadian yang paling berpengaruh diantara 

ekstraversi, mudah akur dan mudah bersepakat, sifat berhati-hati, 
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stabilitas emosi, terbuka terhadap hal-hal baru adalah sifat berhati-hati 

terhadap kinerja perawat RSI Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


