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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah makhluk pembuat keputusan, pengambilan keputusan 

merupakan penentu atas sebuah pilihan dari sejumlah pilihan. Pengambilan 

keputusan terjadi setiap saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah 

kehidupan yang selalu diisi oleh peristiwa pengambilan keputusan. Hampir setiap 

saat manusia membuat atau mengambil keputusan dan melaksanakannya, yang tentu 

keputusan itu dilandasi asumsi bahwa segala tindakan merupakan pencerminan hasil 

proses pengambilan keputusan secara sadar atau tidak.  

Namun kebanyakan dari manusia tidak pernah mengerti akan konsekuensi 

suatu keputusan yang diambil, sehingga dapat menghantarkan pada baik atau 

buruknya keputusan yang diambil. Pilihan-pilihan yang diambil sebenarnya 

membantu dalam penentuan masa depan, namun demikian pengambilan keputusan 

secara keliru dapat saja lebih buruk dari pada tidak mengambil keputusan sama 

sekali. Untuk memainkan suatu peranan yang aktif dalam menentukan pilihan untuk 

masa depan, seseorang dalam mengambil keputusan hendaklah memilih pilihan yang 

tepat dari beberapa alternatif yang ada.  

Pengambilan keputusan adalah fakta yang harus dihadapi baik dalam 

kehidupan personal maupun kelompok. Menurut Terry, pengambilan keputusan 

adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih (dalam Syamsi, 

2000). Secara umum dapat dikatakan bahwa mengambil atau membuat keputusan 

berarti memilih satu diantara sekian banyak alternatif. Robbins (2008) memberikan 

enam langkah dalam proses pengambilan keputusan, yaitu menetapkan masalah, 

mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasi bobot pada kriteria, 

mengembankan alternatif, evaluasi alternatif dan memilih alternatif terbaik.  

Lebih lanjut Winterfelt dan Edward (dalam Galotti, 1999) Mengatakan 

bahwa dalam pengambilan keputusan haruslah dapat memilih berbagai macam cara 

berfikir dan bertindak untuk mencapai tujuan atau dari cara dan tindakan mana yang 

harus ditekankan agar sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukungnya. Dilain 

kata sebagian besar orang  mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam membuat 



  2

keputusan, namun keputusan yang rasional itu haruslah sesuai dengan tujuan dan 

prinsip-prinsip. 

Sandiarti (2001) dalam penelitianya terhadap 77 mahasiswa, mendapatkan 

hasil bahwa faktor minat cenderung merupakan faktor utama dalam mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mansyur (2004) 

mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi ditinjau dari motivasi kerja dan 

tingkat pendidikan dengan pengambilan keputusan, di tunjukan dengan R= 0,448 (p= 

0,001). 2) terdapat korelasi positif antara motivasi kerja dengan pengambilan 

keputusan, ditunjukan dengan r- par.= 0,386 (p= 0,002). 3) terdapat korelasi positif 

antara tingkat pendidikan dengan pengambilan keputusan, ditunjukan dengan (r-

par.=0,312, p= 0,009). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

korelasi positif antara motivasi kerja dan tingkat pendidikan dengan pengambilan 

keputusan. 

Lebih lanjut menurut penelitian yang dilakukan oleh Achmad Junaidi (2002) 

yang berjudul Komunikasi persuasif medical representatif  terhadap pengambilan 

keputusan dokter”. Menjelaskan bahwa adanya komunikasi persuasif dapat 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi persuasif terhadap 

pengambilan keputusan, dalam artian jika komunikasi persuasif tinggi maka 

pengambilan keputusan tinggi, dan begitu juga sebaliknya.  

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa faktor minat, komunikasi 

persuasif, motivasi kerja dan tingkat pendidikan mempunyai kontribusi, berpengaruh 

atau berkorelasi terhadap pengambilan keputusan. Dimana pengambilan keputusan 

yang dimiliki oleh seseorang akan baik dan semakin tinggi apabila faktor minat, 

motivasi kerja dan tingkat pendidikan serta komunikasi persuasif individu yang 

dimiliki juga tinggi. 

Dalam pengambilan keputusan, anda harus dapat mengumpulkan informasi 

yang yang akurat dan dapat dipercaya dari suatu tempat atau keadaan tertentu Galotti 

(1999). Dalam menentukan setiap alternatif haruslah diketahui informasi sebagai 

nilai tambah dalam mengambil keputusan. Apabila informasi yang cukup dapat 

dikumpulkan guna memperoleh suatu spesifikasi dari setiap alternatif, sehingga  akan 
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dengan mudah menentukan pilihan terhadap alternatif tersebut. Tetapi jika data atau 

informasi tidak ada, maka timbulnya ketidakpastian dalam mengambil keputusan 

Menurut penelitian yang dilakukan Astuti (1998) dalam penelitiannya 

bahwa ada pengaruh yang signifikan pada faktor, budaya, social dan psikologis 

terhadap keputusan konsumen dalam mebeli produk jeans (F = 9.066 dengan p = 

0.004). Ketika konsumen merasa dengan mengkonsumsi produk tersebut kebutuhan 

dan keinginannya terpenuhi, maka dapat menimbulkan suatu keputusan sehingga 

dalam proses selanjutnya konsumen akan berusaha  mempertahankan tingkat 

kepuasan yang telah diperoleh dan akan mempertimbangkan dengan pengalaman. 

Pengalaman masa lalu merupakan proses belajar konsumen sehingga menimbulkan 

suatu perubahan dalam perilaku seseorang.  

Mulatsari (2001) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

hubungan antara kematangan pribadi dengan pengambilan keputusan pada karyawan. 

Dalam penelitian tersebut melibatkan 70 orang karyawan PT. Telekomunikasi 

Indonesia cabang Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara kematangan pribadi dan pengambilan keputusan. Ini 

berarti semakin tinggi tingkat kematangan pribadi yang dimiliki oleh karyawan maka 

semakin baik pula pengambilan keputusan pada karyawan tersebut. 

Subiantoro (1998) dalam penelitianya tentang pengaruh faktor sosial 

terhadap perilaku konsumen dalam rangka pengambilan keputusan membeli rumah 

di perumahan KPR BTN, menunjukkan bahwa ada pengaruh faktor sosial, yaitu 

faktor ekonomi dan faktor prestise 41%, faktor keluarga 38% dan kelompok refrensi 

kecil 21%. Semakin tinggi prosentase yang ditunjukkan, maka semakin tinggi pula 

pengaruhnya dalam mengambil keputusan. 

Sedangkan menurut Paulasari (2001) dari hasil penelitianya bahwa ada 

pengaruh positif yang sangat signifikan antara self esteem konsumen terhadap 

pengambilan keputusan membeli telepon genggam, dengan hasil F= 42.341 dengan 

p= 0.000, yang berarti semakin tinggi self esteem konsumen, maka konsumen dalam 

mengambil keputusan membeli telepon genggam semakin tinggi pula. Selain itu dari 

penelitiannya juga dapat diketahui bahwa hubungan efektif variable self esteem 

terhadap pengambilan keputusan membeli telepon genggam 46% dan sisanya 

dipengaruhi variabl lainnya. 
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Dari sejumlah penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan 

keputusan dipengaruhi secara positif oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu 

pengalaman masa lalu, kematangan pribadi, lingkungan sosial dan self esteem.  

Kadangkala pengambilan keputusan begitu mudah untuk diputuskan, tetapi 

banyak juga yang kompleks, sehingga sulit untuk di putuskan. Bila dicermati, banyak 

terjadi kasus kesalahan dalam pengambilan keputusan, hal ini terjadi bermula dari 

perencanaan yang kurang matang, tergesah-gesah ataupun pemilihan alternatif 

pemecahan masalah yang kurang tepat. Kendala atau permasalahan yang sering 

dihadapi seseorang dalam mengambil keputusan salah satunya dapat dipecahkan 

dengan adanya kemampuan atau ability dalam melihat suatu masalah. Menurut De 

Janasz, dkk. (2002), kemampuan dalam mengambil keputusan membantu kita 

mengarungi kehidupan, menghindari masalah yang mungkin timbul, dan memperluas 

cakrawala kita dalam dalam memandang kehidupan. Hal tersebut perlu di sadari agar 

supaya dapat berhasil di dalam upaya mengembangkan kemampuan kita untuk 

mengambil desisi mengenai problema-problema yang menghendaki suatu keputusan 

dari kita (Atmosudirjo, 1984). 

Dalam pengambilan keputusan seseorang harus memiliki kemampuan untuk 

melihat hal yang benar dan yang salah. Selain kemampuan penguasaan terhadap 

masalah, orientasi pengambilan keputusan sebenarnya dipengaruhi dan didukung 

oleh faktor psikologis, salah satu faktor psikologis yang berkaitan dengan orientasi 

pengambilan keputusan adalah kematangan emosi.  

Emosi merupakan salah satu aspek psikis manusia yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia terutama dalam hubungan dengan orang lain. Menurut 

Chaplin (1993) emosi adalah suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang 

mencakup perubahan-perubahan yang disadari mendalam sifatnya dan ditandai 

dengan perubahan perilaku. Setiap emosi menawarkan pola persiapan tindakan 

tersendiri, masing-masing menuntun kita kearah yang telah terbukti berjalan baik 

ketika menangani tantangan yang datang berulang-ulang dalam hidup manusia 

(Goleman, 2001). 

Emosi baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap 

kepribadiaan. Secara langsung, emosi mempengaruhi fungsi fisik dan mental, suatu 

sikap, minat dan nilai-nilai individu. Emosi yang ringan sekalipun dapat berpengaruh 



  5

pada keseimbangan emosional individu dan mengganggu pola perilaku normalnya. 

Sementara efek tidak langsung, berasal dari penilaian orang lain terhadap individu 

yang berperilaku emosional, perlakuan yang diberikan dan hubungan emosional yang 

dapat dibina dengan individu tersebut (Hurlock, 1996). Jika ada seseorang yang tidak 

mampu mengendalikan ledakan emosinya, orang tersebut akan disebut tidak matang 

(Hurlock 2002) Oleh karena itu individu diharapkan untuk memiliki pengendalian 

emosi atau kematangan emosi.   

Emosi yang matang akan sangat membantu individu untuk membangun 

toleransi perasaan dan dapat belajar menghadapi konflik tanpa menunjukan 

emosionalitas yang berlebihan. Oleh karena itu, kematangan emosi menjadi sangat 

penting untuk dimiliki setiap individu. Dengan kematangan emosi individu akan 

dapat bersikap toleran, merasa nyaman mempunyai kontrol diri sendiri, serta mampu 

menerima dirinya sendiri dan orang lain, sehingga kompetensi sosial tersebut 

terwujud dan dapat diterima oleh orang lain.  

Kematangan emosi menurut Chaplin (1999) adalah suatu keadaan atau 

kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional. Lebih lanjut 

Hurlock (2002) berpendapat, individu yang matang emosinya menilai situasi terlebih 

dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berfikir 

sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Individu dikatakan 

sudah mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja tidak meledakkan 

emosinya dihadapan orang lain melainkan menunggu saat yang tepat untuk 

mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang dapat diterima. 

Menurut Feinberg (dalam Rengganis, 2005) kematangan emosi ditandai 

dengan bagaimana konflik dipecahkan, dan bagaimana kesulitan ditangani. Orang 

yang sudah dewasa, dalam hal ini adalah dewasa secara emosi memandang kesulitan-

kesulitannya bukan sebagai malapetaka, tetapi sebagai tantangan-tantangan. Stanford 

(dalam Zubet, 2006) menambahkan bahwa orang yang matang emosinya memiliki 

kekayaan dan keanekaragaman ekspresi emosi. Hal ini berarti kemampuan individu 

untuk mengendalikan emosi yang menekan pada pengekspresian emosi dengan suatu 

cara yang dapat diterima oleh lingkungan dan pada saat yang sama memberikan 

kepuasan kepada individu dan orang lain, sehingga respon-respon emosional 
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seseorang disesuakan dengan situasi stimulus namun ekspresinya tetap 

memperhatikan kesopanan sosial.  

Pengertian kematangan emosi seperti diketengahkan diatas, memberikan 

tekanan kembali pada pentingnya seseorang memiliki kematangan emosi. Dengan 

kematangan emosi akan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri, 

seberapa kuat emosinya dapat dikontrol dan seberapa besar dirinya dapat berfungsi 

dalam menghadapi tantangan untuk menuju kedewasaan. Dengan mampu mengenali 

dirinya sendiri, mereka akan tahu seberapa tingginya keyakinan atas kemampuan 

yang dimilikinya. Sehingga kematangan emosi dapat dilihat dari caranya 

menghadapi tantangan, bagaimana tanggung jawabnya terhadap perbuatannya, dan 

bagaimana pandangan hidupnya tentang dunia ini, sehingga kesulitan yang dihadapi 

dapat terpecahkan. 

Menurut penelitian yang dilakukan Hamidah (2005), diketahui bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan (r = 0,662 ; p = 0,000) antara kematangan 

emosi dengan self efficacy, artinya semakin matang emosi remaja maka akan 

semakin tinggi self efficacy. Ini berarti bahwa remaja yang mempunyai emosi yang 

matang, mereka akan mempunyai self efficacy yang tinggi pula. Selain itu penelitian 

ini menunjukan sumbangan efektif kematangan emosi terhadap self efficacy sebesar 

43,8% dan selebihnya 56,2% self efficacy dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil penelitian Hasan (2002) mendapatkan hasil bahwa kematangan emosi 

mempengaruhi strategi coping remaja, bahwa ada hubungan yang signifikan pada 

kematangan emosi dengan pemilihan strategi coping yang beorientasi pada 

pemecahan masalah dengan hasil 22,5%. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semakin matang emosi remaja maka akan semakin mudah untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi.  

Lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan Rengganis (2005) dalam 

tesisnya yang berjudul “peran manajemen diri dan kematangan emosi terhadap 

pengambilan keputusan” menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara 

manajemen diri dan kematangan emosi terhadap orientasi pengambilan keputusan. R 

= 0.751 (p<0.01) dengan harga F = 27.115 (p<0.01). Variabel Manajemen diri dan 

Kematangan emosi keduanya memiliki angka signifikansi di bawah 0.05. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara 
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manajemen diri dan kematangan emosi terhadap orientasi pengambilan keputusan, 

sehingga hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian ini diterima secara 

signifikan. Penelitian memperlihatkan kenaikan variabel manajemen diri dan 

kematangan emosi secara bersama-sama sebesar 56.40 %, akan diikuti oleh kenaikan 

variabel pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan sebesar 43.60 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kematangan emosi 

secara umum memang memiliki kontribusi, berpengaruh atau berkorelasi terhadap 

self efficacy, orientasi pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Semakin 

tinggi kematangan emosi yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula self 

efficacy, orientasi pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa, pengambilan keputusan 

bekerja merupakan tugas yang cukup berat bagi individu khususnya bagi mahasiswa. 

Fungsi pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan 

masalah tidak hanya dijalankan oleh seorang yang berkedudukan sebagai manajer 

atau pimpinan. Akan tetapi Pengambilan keputusan terjadi pada semua bidang dan 

tingkat kegiatan serta pemikiran manusia (Salusu, 1998). 

Masa usia 18-25 tahun merupakan tahapan usia dewasa awal dimana 

seseorang telah memahami arti kehidupan yang sesungguhnya dan orang tua mulai 

memberi lebih banyak peluang bagi seseorang dalam mengambil keputusan pada 

setiap permasalahan yang juga bersifat lebih kompleks (www.wordpress.com). 

Mengingat betapa pentingnya masalah pendidikan dan karier dalam kehidupan 

manusia, maka sejak dini anak perlu dipersiapkan dan dibantu untuk merencanakan 

hari depan yang lebih cerah, dengan cara memberikan pendidikan dan bimbingan 

karier yang berkelanjutan (Tri Muji, dalam Zubet, 2006).  

Mahasiwa memiliki tujuan hidup yang hendak diraih, dan pencapaian tujuan 

merupakan konsep yang dikaikan dengan masa depan. Salah satu tujuan hidup 

mahasiwa untuk meraih masa depanya adalah dengan bekerja, agar kebutuhan-

kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bekerja merupakan aktivitas yang tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupan manusia. Hampir separuh dari kehidupannya, manusia 

melakukan aktivitas tersebut, guna memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Pada usia 

ini seharusnya mahsiwa dapat memilih dan merencakan karir. Lebih dari 20 tahun 
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yang lalu, Steinberg (dalam Zubet, 2006) menemukan bahwa bekerja sambil belajar 

secara alamiah memberikan indikasi siswa dengan persyaratan yang akan diperlukan 

untuk berfungsi secara efektif dalam karier selanjutnya. 

Pengambilan keputusan untuk bekerja yang dilakukan mahasiswa bukanlah 

hal yang mudah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa 

mahasiswa di Malang, diketahui bahwa  beberapa dari mahasiswa  menyisihkan 

waktunya untuk bekerja. Mereka memiliki motivasi untuk bekerja sambil menuntut 

ilmu dengan tujuan untuk mencari pengalaman dan penghasilan sendiri. Namun, 

yang menjadi masalah adalah kondisi dimana kuliah yang seharusnya menjadi 

perioritas utama kemudian bergeser posisinya menjadi perioritas kedua setelah 

pekerjaan, sehingga kuliah menjadi kewalahan atau terlantar. Berdasarkan hal 

tersebut kemudian menjadi pertimbangan bagi mahasiswa yang lain dalam 

mengambil keputusan untuk kuliah sambil bekerja, sehingga kondisi ini menuntut 

mahasiswa untuk segera tanggap dalam melakukan perubahan dan langkah yang 

lebih tepat agar dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berkembang. Hal ini 

tentu membutuhkan kemampuan yang baik pada mahasiswa untuk dapat mengambil 

keputusan secara tepat. 

 Sedangkan kematangan emosi memiliki keterkaitan yang erat dalam 

mengambil keputusan untuk bekerja yang dilakukan oleh individu. Jika tidak 

didorong dengan kematang emosi yang tinggi, maka seseorang akan sulit untuk 

mengambil keputusan. Individu yang matang secara emosi akan dapat memilah dan 

memilih apa yang terbaik dan yang harus dihidarinya, sehingga nantinya dapat 

mengambil keputusan secara tepat bagi dirinya, serta dapat membedakan keputusan 

mana yang benar dan salah. Contohnya ketika seorang mahasiswa yang sudah 

mampu dalam mengambil keputusan untuk kuliah sambil bekerja. Apabila 

kematangan emosi yang dimilikinya masih belum baik, maka seorang mahasiswa 

belum mampu untuk mengambil keputusan untuk kuliah sambil bekerja. Oleh sebab 

itu, dengan kematangan emosi yang tinggi, maka mahasiswa akan mampu 

mengintropeksi dirinya dengan baik sehingga nantinya dia akan mampu untuk 

mengambil keputusan untuk kuliah sambil bekerja atau tidak. 

Memperhatikan ulasan di atas, dapat kita lihat bahwa perlu kiranya untuk 

menelaah lebih lanjut mengenai hubungan kematangan emosi dengan pengambilan 
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keputusan untuk bekerja pada mahasiwa. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik 

untuk mengangkat penelitian dengan judul “Hubungan Kematangan Emosi dengan 

Pengambilan Keputusan untuk Bekerja pada Mahasiswa”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: Apakah ada hubungan kematangan emosi dengan pengambilan 

keputusan untuk bekerja pada mahasiswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui hubungan kematangan emosi dalam 

pengambilan keputusan untuk bekerja pada mahasiswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan atau 

sumbangan pemikiran bagi : 

a. Manfaat secara teoritis. 

Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya 

psikologi Industri dan Organisasi tentang hubungan kematangan emosi 

dengan pengambilan keputusan untuk bekerja pada mahasiswa.     

b. Manfaat secara praktis. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada mahasiswa 

mengenai hubungan kematangan emosi dengan pengambilan keputusan 

untuk bekerja.  

 

 

 

 

 

 


