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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Keterangan Uraian
1. Judul Penelitian Indonesia Cilangkap Jakarta Timur (Pengaruh The Big

Five Personality dan Hardines pada Kinerja Pegawai di
pusat Pembinaan mental Markas Besar Tentara Nasional
Wahyuprihati, 2011)

Metode Penelitian Pengujian hipotesis (hypothesis testing) dengan
hierarchical regression analysis

Hasil Penelitian Hasil analisis diperoleh nilai R2 = 0.834 menunjukkan
jika 83.4% kinerja pegawai bisa dijelaskan oleh variabel
big five personality, selain itu nilai F hitung (52.739)
yang signifikan pada tingkat 0.0001 lebih kecil dari 0.05
maka dapat dikatakan jika openness to experience,
conscientiousness, extroversion, agreeableness dan
neoruticsm secara bersama-sama berpengaruh pada
kinerja pegawai. Selanjutnya diketahui jika
conscientiousness, extroversion, agreeableness dan
neoruticsm secara parsial mempunyai pengaruh positif
terhadap kinerja pegawai. Hardiness juga mempunyai
pengaruh positif terhadap kinerja pegawai terlihat dari
nilai t hitung sebesar 2.996 dengan tingkat signifikan
0.004.

2. Judul Penelitian The Big Five Personality Dimensions and Job
Performance (Rothman dan Coetzer, 2003)

Metode Penelitian Multiple regression analysys
Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan jika neuroticism,

extraversion, openness to experience, agreeableness
and conscientiousness berhubungan dengan kinerja dan
kreativitas pekerja. Dari kelima dimensi kepribadian
tersebut diketahui jika openness to experience memberi
pengaruh paling besar terhadap kinerja karyawan dalam
perusahaan.
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3. Judul Penelitian The Big Five Personality sebagai Penunjang Kinerja
(Studi Kasus pada Pegawai Negeri Sipil) (Widhiastuti,
2012)

Metode Penelitian Deskriptif
Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan jika sebagain besar PNS

tersebut memiliki kecenderungan sederhana dalam arti
tidak memiliki keinginan untuk berbuat keanehan atau
diluar kaidah yang telah ditentukan, namun rata-rata
mereka tidak kooperatif. Sebagian besar berkelakuan
jujur, senang membantu, disiplin dan teliti. Dari kelima
dimensi kepribadian tersebut diketahui jika jumlah
pegawai dengan kemampuan conscientiousness tinggi
adalah sebesar 57,14% sehingga dapat dikemukakan jika
kemampuan conscientiousness memberi pengaruh besar
guna mendukung kinerja pegawai melaksanakan
tugasnya.

4. Judul Penelitian Pengaruh The Big Five Personality dan Kepemimpinan
Transformasional terhadap Kinerja Karyawan di Karma
Jimbaran Villa (Dewi dan Mujiati, 2015)

Metode Penelitian Analisis Jalur (Path Analysis)
Hasil Penelitian Hasil analisis menyatakan bahwa the big five

personality berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepemimpinan transformasional, the big
five personality berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan
transformasional berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan, dan kepemimpinan
transformasional memediasi pengaruh the big five
personality terhadap kinerja karyawan. Hasil uji
parsial menunjukkan bahwa variabel the big five
personality yang terdiri dari dimensi extraversion,
openee to experience, agreeableness, neuroticism
dan conscientiousness berpengaruh positif dan
signifkan terhadap kinerja karyawan.

B. Landasan Teori

1. Kinerja Karyawan

a. Pengertian Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan akan berbeda satu dengan lainnya karena setiap

karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam

mengerjakan tugas yang dibebankan padanya. Pengertian kinerja atau
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prestasi kerja itu sendiri adalah hasil kerja yang dilakukan secara kualitas

maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya (Mangkunegara, 2005). Sedangkan Robbins (2008)

mengemukakan jika kinerja adalah banyaknya upaya yang dikeluarkan

individu pada pekerjaannya. Pendapat ini lebih menitikberatkan pada

aspek individual atau personal, di mana kinerja yang dimaksud adalah

kinerja pegawai atau karyawan yang diukur melalui prestasi yang dapat

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaanya.

Kinerja merupakan apa yang dilakukan atau apa yang tidak

dilakukan karyawan, sedangkan kinerja karyawan merupakan hal-hal

yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada

organisasi antara lain termasuk kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil,

ketepatan waktu dari hasil, kehadiran dan kemampuan bekerjasama

(Malthis dan Jackson, 2011).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikemukakan jika

kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan baik secara kualitas

maupun kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan

salah satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan dalam

upayanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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b. Dimensi Kinerja Karyawan

Untuk mengukur tingkat kinerja karyawan biasanya menggunakan

performance system yang dikembangkan melalui pengamatan yang

dilakukan oleh atasan dari masing-masing unit kerja dengan beberapa

alternatif cara penilaian maupun dengan cara wawancara langsung

dengan karyawan yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh dari

penilaian kinerja tersebut dapat digunakan bagi penyelia atau manajer

untuk mengelola kinerja karyawan, mengetahui apa penyebab kelemahan

maupun keberhasilan dari kinerja karyawan sehingga dapat dipergunakan

sebagai pertimbangan untuk menentukan target maupun langkah

perbaikan selanjutnya dalam mencapai tujuan badan usaha. dalam

penilaian kinerja adalah sebagai berikut: indikator untuk mengukur

kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu (Robbins,

2008):

1) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap

keterampilan dan kemampuan karyawan.

2) Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3) Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada

awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas

lain.
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Pendapat lain dikemukakan Bernardin dan Russel (1993) dalam

mengukur kinerja karyawan dipergunakan sebuah daftar pertanyaan yang

berisikan beberapa dimensi kriteria tentang hasil kerja. Ada enam

dimensi dalam menilai kinerja karyawan, yaitu :

1) Kualitas (Quality)

Merupakan hasil kerja keras dari para karyawan yang sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan sebelumnya. Jika

hasil yang dicapai oleh karyawan tersebut tinggi maka kinerja dari

karyawan tersebut dianggap baik oleh pihak perusahaan atau sesuai

dengan tujuannya. Ini berarti merupakan suatu tingkatan yang

menunjukkan proses pekerjaan atau hasil yang dicapai atas suatu

pekerjaan mendekati adanya kesempurnaan.

2) Kuantitas (Quantity)

Merupakan hasil kerja keras dari karyawan yang bisa mencapai skala

maksimal yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Dengan

hasilyang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut maka kinerja dari

para karyawan sudah baik. Jika Quantity merupakan jumlah yang

diproduksi yang dinyatakan dalam nilai mata uang, jumlah unit

produk atau jumlah siklus aktivitas yang telah diselesaikan.

3) Ketepatan Waktu (Timeliness)

Karyawan dapat bekerja sesuai dengan standar waktu kerja yang telah

ditetapkan oleh perusahaan. Dengan bekerja yang sesuai dengan

standar waktu yang telah ditentukan maka kinerja dari karyawan
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tersebut sudah baik. Dengan timeliness yang merupakan suatu

tingkatan yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan dapat

terselesaikan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan maka

kinerja karyawan tersebut sudah baik.

4) Keefektifan Biaya (Cost Effectiveness)

Merupakan penggunaan sumber daya dari karyawan yang digunakan

secara optimal dan efisien. Dengan penggunaan sumber daya yang

efisien dan efektif maka akan bisa mempengaruhi keefektifan biaya

yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan menghasilkan

keuntungan yang maksimum. Dengan cost effectiveness yang

menunjukkan bahwa suatu tingkatan yang paling maksimal dari

penggunaan sumber daya yang dimiliki badan usaha untuk

mendapatkan keuntungan yang maksimum

5) Perlu Pengawasan (Need for Supervision)

Merupakan kemampuan karyawan dalam bekerja dengan baik, dengan

atau tanpa ada pengawasan dari pihak perusahaan. Dengan atau tanpa

ada pengawasan dari pihak perusahaan, para karyawan dapat bekerja

dengan baik sehingga kinerja dari karyawan akan mengalami

peningkatan. Dengan need for supervision yang merupakan tingkatan

dari seorang karyawan dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan

tanpa harus meminta bimbingan atau campur tangan penyelia maka

akan dapat meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri.
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6) Hubungan Rekan Sekerja (Interpersonal Impact)

Dengan adanya karyawan yang mempunyai rasa harga diri yang tinggi

terhadap pekerjaannya maka karyawan berusaha untuk mencapai hasil

terbaik dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu dengan rasa harga

diri yang tinggi terhadap pekerjaannya diharapkan para karyawan

dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Dengan interpersonal

impact yang merupakan suatu tingkatan keadaan dari karyawan dapat

menciptakan suasana nyaman dalam bekerja, percaya diri, serta

kerjasama antar rekan sekerja sehingga akan tercipta peningkatan

kinerja.

c. Penilaian Kinerja

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yangdihasilkan oleh

karyawan atau perilaku nyatayang ditampilkan sesuai dengan perannya

dalam organisasi. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat

penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuanya, sehingga

berbagai kegiatan harus dilakukan organisasi untuk meningkatkannya.

Salah satu diantaranya adalah melalui penilaian kinerja. Arti pentingnya

penilaian kinerja karyawan secara lebih rinci dikemukakan oleh Mazura,

Mujiono dan Rosminda (2012) sebagai berikut:

1) Perbaikan kinerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk

mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja

melalui feedback yang diberikan oleh organisasi.
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2) Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk

mengkompetensi pegawai secara layak sehingga dapat memotivasi

mereka.

3) Keputusan untuk penempatan, yaitu dapat dilakukannya penempatan

pegawai sesuai dengan keahliannya.

4) Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui

kelemahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat dilakukan

program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif.

5) Perencanaan karier, yaitu organisasi dapat memberikan bantuan

perencanaan karier bagi pegawai dan menyelaraskannya dengan

kepentingan organisasi.

6) Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan,

yaitu unjuk kerja yang tidak baik menunjukkan adanya kelemahan

dalam penempatan sehingga dapat melakukan perbaikan.

7) Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan,

yaitu kekurangan kinerja akan menunjukkan adanya kekurangan

dalam perancangan jabatan.

8) Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada

pegawai, yaitu dengan dilakukan penilaian yang obyektif berarti

meningkatkan perlakuan yang adil bagi pegawai.

9) Dapat membantu pegawai mengatasi masalah yang bersifat

ekternal,yaitu dengan penilaian unjuk kerja atasan akan mengetahui
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apa yang menyebabkan terjadinya unjuk kerja yang jelek, sehingga

atasan dapat membantu menyelesaikannya.

Dengan mengadakan penilaian kinerja maka diharapkan

pimpinan dapat memantau kinerja dari para karyawan baik secara

individu maupun sebagai suatu kesatuan kelompok kerja. Untuk itu

seorang pemimpin diharapkan dapat menetapkan kriteria penilaian yang

jelas serta obyektif sehingga penilaian yang dilakukan memperoleh hasil

yang akurat dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dinilai. Untuk

penilaian kinerja yang efektif maka dilakukan penilaian kinerja secara

spesifik dalam setiap aktivitas pekerjaan sehingga diharapkan dapat

memberikan umpan balik bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Gibson (2006:123-124) faktor – faktor  yang mempengaruhi

kinerja ada tiga yaitu:

1. Faktor dari variabel individu

a. Kemampuan dan keterampilan

b. Latar belakang, dan demografis.

2. Faktor dari variabel psikologi

a. Persepsi

b. Sikap

c. Kepribadian

d. Peran

e. Motivasi
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f. Kepuasan kerja

g. Stres kerja

3. Faktor organisasi

a. Kepemimpinan

b. Kompensasi

c. Konflik

d. Kekuasaan

e. Struktur organnisasi

f. Desain pekerjaan

g. Desain organisasi dan yang terakhir karir

Menurut Gibson et al (2006:339), stres kerja merupakan suatu

Persepsi penyesuaian, diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu

dan/atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap

tindakan dari luar (lingkungan), situasi, atau peristiwa yang menetapkan

permintaan psikologis dan/atau fisik berlebihan kepada seseorang. Stres

kerja dapat mempengaruhi kinerja dari seorang individu.

2. Tinjauan Mengenai Kepribadian

a. Pengertian Kepribadian

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama suatu

perusahaan, dimana dalam suatu perusahaan terdapat berbagai macam

karyawan dengan kepribadian yang berbeda. Untuk menempatkan orang

yang tepat pada suatu pekerjaan, maka perusahaan perlu memperhatikan
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sifat kepribadian orang tersebut apakah sesuai dengan pekerjaan yang

akan diembannya. Ketidaksesuaian kepribadian seseorang terhadap

pekerjaan yang ditugaskan akan mengakibatkan kerugian bagi

perusahaan ataupun karyawan itu sendiri. Menurut Ivancevich,

Konopaske dan Matteson (2006) ketika berbicara mengenai kepribadian

seseorang, kita merujuk pada serangkaian perasaan dan perilaku yang

relatif stabil yang secara signifikan telah dibentuk oleh faktor genetik dan

faktor lingkungan. Walau banyak aspek dari pembentukan,

perkembangan dan ekspresi kepribadian belum dipahami dengan

sempurna, beberapa prinsipnya pada umumnya sudah diterima sebagai

hal yang benar. Misalkan, pernyataan bahwa kepribadian:

1. Tampak diorganisasikan ke dalam pola-pola yang pada beberapa

tingkatan dapat diamati dan dapat diukur

2. Memiliki aspek dangkal, seperti sikap ketika menjadi seorang

pemimpin tim dan lebih mendalam seperti sentimen mengenai otoritas

atau etika kerja yang lebih kuat.

3. Melibatkan karakteristik umum maupun unik. Setiap orang berbeda

dengan orang lain dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki kesamaan

dengan orang lain dalam hal yang lain.

Menurut Maisaroh (2009) kepribadian merupakan susunan faktor-

faktor biologis, psikologi dan sosial yang menjadi dasar kelakuan

manusia, kepribadian ini bersama-sama tergabung dalam suatu kesatuan

individu dan saling berhubungan dalam persepsi, sikap, belajar dan
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motivasi dalam membentuk atau menentukan perilaku manusia yang

akhirnya akan mempengaruhi manusia dalam bekerja atau beraktifitas

serta berpengaruh terhadap kinerja serta keberhasilan suatu organisasi.

Kepribadian adalah produk dan proses dari manusia yang telah

terstruktur, namun pada saat yang bersamaan memiliki kapabilitas untuk

berubah. Kepribadian mencakup sistem fisik dan psikologis; meliputi

perilaku yang terlihat dan pikiran yang tidak terlihat, serta tidak hanya

merupakan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu. Kepribadian adalah

substansi dan perubahan, produk dan proses serta struktur dan

perkembangan.

Feist dan Feist (2010) menyimpulkan bahwa kepribadian adalah

pola dari trait dan karakteristik yang unik dan relatif menetap sehingga

perilaku seseorang sangat individual dan konsisten. Trait menunjukkan

perbedaan individu dalam perilaku, konsistensi perilaku dari waktu ke

waktu dan stabilitas perilaku pada seluruh situasi. Trait dapat menjadi

unik, umum untuk beberapa kelompok, atau dapat berbagi bersama

beberapa kelompok, tetapi pola mereka berbeda untuk setiap individu.

Sehingga setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Karakteristik

adalah kualitas yang unik dari individu yang meliputi atribut seperti

temperamen, fisik dan kecerdasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

kepribadian adalah karakteristik dari individu yang unik/khas yang

menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu
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dalam menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pada

dasarnya, kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai

keseluruhan cara dimana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan

lingkungan ataupun individu lainnya. Sifat kepribadian seseorang secara

informal dapat dinilai dan ditafsirkan orang lain yang dapat

menyebabkan keyakinan umum mengenai kepribadian tentang dari

seseorang, keyakinan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi

informasi walaupun tidak sempurna mengenai kinerja yang sebenarnya

dari seorang pekerja.

b. Dimensi Kepribadian

Dimensi Big 5 pertama kali diperkenalkan oleh Goldberg pada

tahun 1981. Dimensi ini tidak mencerminkan perspektif teoritis tertentu,

tetapi merupakan hasil dari analisis bahasa alami manusia dalam

menjelaskan dirinya sendiri dan orang lain. Taksonomi Big 5 bukan

bertujuan untuk mengganti systemyang terdahulu, melainkan sebagai

penyatu karena dapat memberikan penjelasan sistem kepribadian secara

umum (Sulistyawati, 2014).

Big 5 disusun bukan untuk menggolongkan individu ke dalam

satu kepribadian tertentu, melainkan untuk menggambarkan sifat-sifat

kepribadian yang disadari oleh individu itu sendiri dalam kehidupannya

sehari-hari. Pendekatan ini disebut Goldberg sebagai Fundamental

Lexical (Language) Hypothesis; perbedaan individu yang paling
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mendasar digambarkan hanya dengan satu istilah yang terdapat pada

setiap bahasa (Pervin,et al. 2005).

Costa dan Mc Crae mengembangkan teori kepribadian big five.

Teori ini didasarkan pada model five factors personality sebagai

representasi struktur trait yang merupakan dimensi utama dari

kepribadian. Trait kepribadian merupakan dimensi dari kepribadian yang

merupakan kecenderungan emosional, kognitif dan tingkah laku yang

bersifat menetap dan ditampilkan individu sebagai respons terhadap

berbagai situasi lingkungan (Sulistyawati, 2014). Taksonomi kepribadian

big 5 merupakan asesmen yang komprehensif dari kepribadian dimana

individu mempersepsikan bagaimana dirinya sendiri serta bagaimana

hubungan dirinya dengan orang lain. Penilaian dalam kepribadian big 5

tidak menghasilkan satu trait tunggal yang dominan, tetapi menunjukkan

seberapa kuat setiap trait dalam diri seseorang. Kelima trait kepribadian

tersebut adalah: neuroticism, extraversion, openness to experience,

agreeableness serta conscientiousness (Sulistyawati, 2014).

Menurut Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2006) Dimensi

kepribadian “Big five” mencakup: extroversion (keterbukaan terhadap

lingkungan social dan fisik), emotional stability (stabilitas emosional),

agreeableness (kesetujuan), conscientiousness (pengaturan diri), dan

openness to experience (keterbukaan terhadap pengalaman). Masing-

masing dari kelima factor tersebut dijelaskan secara singkat di bawah ini:
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1) Keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik

Sering disebut dengan istilah extraversion merajuk pada

kecenderungan orang untuk bersosialisasi, asertif, suka berteman dan

berbicara, dan aktif. Orang yang memiliki tingkat keterbukaan

terhadap lingkungan sosial dan fisik tinggi cenderung senang

berbicara dan berinteraksi dengan rekan kerja, dan mereka mencari

pekerjaan yang memiliki interaksi sosial yang tinggi. Penelitian

menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat memperhatikan

lingkungan sosial dan fisik cenderung berkinerja dengan baik dalam

dalam pekerjaan dan manjerial, cenderung berprestasi baik dalam

program pelatihan, dan cenderung untuk memiliki tingkat kepuasan

kerja yang tinggi. Hal ini menyatakan bahwa organisasi seperti Avon

dan sharper image, yang keduanya sangat bergantung pada

keberhasilan pelatihan dan kinerja tenaga penjual mereka, akan

memperoleh manfaat dari suatu tes kepribadian yang valid yang

mengukur keterbukaan terhadap lingkungan social dan fisik sebagai

bagian dari program seleksi.

2) Stabilitas Emosional

Merupakan kecenderungan seseorang mengalami keadaan emosi

yang positif seperti merasa aman secara psikologis, tenang, dan

santai. Di lain pihak, kecemasan, depresi, kemarahan, dan rasa malu

merupakan karakteristik dari stabilitas emosional yang rendah.

Individu dengan stabilitas emosional yang rendah lebih mungkin
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untuk mengalami stress yang berhubungan dengan pekerjaan. Walau

hubungan antara stabilitas emosional dan kinerja pekerjaan tidak

terbukti sebagai suatu hubungan yang kuat, terdapat beberapa temuan

penelitian menarik yang berkaitan dengan perilaku kerja yang lain.

Sebagai contoh, suatu meta-anlisis (studi penelitian besar yang

menganlisis hasil beberapa studi sebelumnya) menemukan bahwa

tingkat stabilitas emosional yang rendah berhubungan dengan tingkat

motivasi karyawan yang rendah.

3) Kesetujuan

Bersikap hormat, memberi maaf, toleran, percaya, dan berhati lunak

merupakan sikap yang dihubungkan dengan kesetujuanKaryawan

yang digambarkan sebagai “seseorang yang mudah setuju dengan

orang lain” adalah orang yang memiliki kesetujuan yang tinggi.

kesetujuan merupakan suatu dimensi yang dapat menjadikan

seseorang sebagai anggota tim yang efektif dan dapat memperoleh

prestasi pada pekerjaan di mana mengembangkan dan

mempertahankan hubungan interpersonal yang baik merupakan hal

yang penting. Individu yang rendah dalam agreeableness sering kali

digambarkan sebagai seseorang yang kasar, dingin, tidak peduli, tidak

simpatik, dan antagonis. Pekerjaan dan profesi yang memerlukan

individu yang memiliki tingkat agreeableness yang tinggi mencakup

pelayanan konsumen, penjualan, audit, perawatan, pengajaran, dan

pekerjaan sosial.
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4) Pengaturan Diri

Ditunjukkan oleh mereka yang digambarkan sebagai seseorang yang

dapat yang dapat diandalkan, terorganisir, menyeluruh, dan

bertanggung jawab. Individu yang memiliki pengaturan diri yang

tinggi juga cenderung tekun, bekerja keras, dan senang mencapai dan

menyelesaikan berbagai hal. Tidaklah sulit untuk memahami mengapa

kualitas ini sangat dihargai oleh semua organisasi. Karyawan yang

rendah dalam hal pengaturan diri cenderung jorok, ceroboh, tidak

efesien, dan bahkan malas. Dari perspektif penelitian, pengaturan diri

merupakan dimensi yang paling erat berkaitan dengan kinerja

pekerjaan. Secara terpisah, karyawan yang memiliki tingkat

pengaturan diri yang tinggi berkinerja lebih baik di beragam

pekerjaan. Penelitian yang baru juga menunjukkan bahwa individu

yang memiliki tingkat pengaturan diri yang tinggi cenderung

menunjukkan tingkat motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi,

dan juga perilaku penting lainnya (lebih sedikit berhenti bekerja,

absen, dan perilaku yang kontraduktif lainnya)

5) Keterbukaan Terhadap Pengalaman

Dimensi kepribadian yang terakhir adalah keterbukaan terhadap

pengalaman. Dimensi ini merefleksikan sejauh mana seseorang

individu memiliki minat yang luas dan bersedia mengambil risiko.

Sikap spesifik yang dicakupnya ialah rasa ingin tahu, pemikiran

terbuka, kreativitas, imajinasi, dan intelegensi. Orang yang memiliki
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tingkat keterbukaan terhadap pengalaman yang tinggi cenderung

berhasil dalam pekerjaan di mana perubahan terjadi secara terus

menerus dan inovasi merupakan hal yang penting. Sebagai contoh,

orang yang menciptakan efek khusus untuk film laga yang

beranggaran besar perlu memiliki tingkat keterbukaan terhadap

pengalaman yang tinggi. Hal ini juga berlaku bagi karyawan di

Cyberware, perusahaan efek khusus yang menciptakan banyak efek

khusus untuk film terminator II. Mereka mengkombinasikan grafik

komputer yang terbaru dengan teknologi warna 3D digital untuk

menciptakan serangkaian efek khusus yang special. Individu yang

memiliki tingkat keterbukaan terhadap pengalaman yang rendah

(misalkan tidak imajinatif, konvensional, dan terikat kebiasaan) tidak

akan cocok bekerja di Cyberware, di mana perubahan dan inovasi

merupakan hal yang penting bagi kelangsungan organisasi.

Selanjutnya, Pervin et al, (2005) mengilustrasikan arti dari faktor-

faktor tersebut. Kepekaan emosi yang merupakan neuroticism dengan sisi

lain dari perasaan negatif termasuk kecemasan, sedih, mudah tersinggung

dan gugup. Faktor keterbukaan terhadap pengalaman digambarkan

dengan luasnya, kedalaman dan kompleksitas dari mental individu dalam

pengalaman hidup. Khusus faktor keterbukaan terhadap lingkungan

social dan fisik dan kesetujuan, kedua sifat tersebut lebih bersifat

interpersonal, yang berarti perbuatan seseorang dalam kaitannya dengan

orang lain. Faktor pengaturan diri diterangkan awal mula adalah
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berkaitan dengan tugas dan perilaku sebagai tujuan akhir dan

pengendalian diri sebagai faktor sosial (Sulistyawati, 2014).

3. Pengaruh Dimensi Kepribadian dengan Kinerja Karyawan

Kepribadian merupakan istilah yang digunakan untuk

menggambarkan banyak perasaan dan perilaku. Sampai saat ini perhatian

terhadap sifat kepribadian telah mengalami peningkatan dalam psikologi

industri maupun organisasi. Hasil survey yang dilakukan di Eropa dan

Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengukuran dari kepribadian sering

digunakan dalam penilaian dan seleksi. Kepribadian merupakan suatu

konsep dari berbagai perspektif teori dan beberapa level pengetahuan

(Goldberg, 1992). Setiap level memberikan kontribusi kepada perusahaan

untuk mengerti perbedaan setiap individu dalam perilaku dan

pengalamannya.

Model five factor personality adalah sebuah pengorganisasian yang

hirarkhis untuk sifat-sifat kepribadian yang menurut Ivancevich, Konopaske

dan Matteson (2006) terdiri dari extroversion (keterbukaan terhadap

lingkungan social dan fisik), emotional stability (stabilitas emosional),

agreeableness (kesetujuan), conscientiousness (pengaturan diri), dan

openness to experience (keterbukaan terhdap pengalaman. Dimensi dasar

dari kelima faktor tersebut telah ditunjukkan untuk mengatur ratusan sifat

kepribadian yang dikemukakan oleh para teoritikus (Wayne et al,2004:111).
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Lebih lanjut Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2006)

mengemukakan bahwa penelitian tentang dimensi kepribadian Big Five

menunjukkan bahwa kepribadian memang mempengaruhi perilaku kerja

yang penting seperti kinerja pekerjaan, kemampuan dilatih dan kepuasan

kerja. Model kepribadian tersebut juga memiliki implikasi terhadap

manajemen secara global dan perilaku organisasi. Dalam hubunganya

dengan perilaku di tempat kerja atau kinerja karyawan maka Gibson et al

(2006) mengemukakan bahwa kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh

karakteristik kepribadian yang dimiliki karyawan tersebut, yang mana

perbedaan karakteristik kepribadian setiap karyawan mampu

memperlihatkan kinerja karyawan yang berbeda pula.

Dengan demikian dapat dikemukakan jikathe big five personality

tepat untuk mencakup gambaran yang luas tentang kepribadian seorang

individu yang akan mempengaruhi keberhasilan karyawan dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan padanya. The big five

personality telah diketahui mempengaruhi pola perilaku dan penafsiran

situasi-situasi yang obyektif dalam berbagai domain kehidupan termasuk

dalam kehidupan di tempat kerja dan di rumah.

4. Pengaruh Keterbukaan terhadap Lingkungan Sosial dan Fisik dengan

Kinerja Karyawan

Keterbukaan terhadap lingkungan social dan fisik merupakan

kemampuan seseorang untuk dapat bergabung dalam kelompok,
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beraktivitas, memiliki pertahanan, senang bereksplorasi, memiliki emosi

positif serta memiliki kehangatan. Seseorang yang memiliki nilai ekstraversi

yang tinggi cenderung menikmati berbicara dan berinteraksi dengan rekan

kerja dan cenderung tertarik terhadap pekerjaan yang memiliki banyak

interaksi sosial. Seseorang dengan sifat ekstraversion cenderung

menunjukkan kepemimpinan inspirasional, yang memiliki pandangan yang

optimis pada masa depan dan memiliki stimulasi intelektual yang tinggi

karena mereka cenderung untuk mencari dan menikmati perubahan.

Keterkaitan dengan kinerja karyawan dikarenakan sifat dasar individu yang

memiliki keterbukaan terhadap lingkungan fisik dan sosial yang dapat hidup

berkelompok, bersosialisasi dan aktif (Barrick dan Mount, 1991).

5. Pengaruh Stabilitas Emosional terhadap Kinerja Karyawan

Stabilitas emosional merupakan kecenderungan keadaan emosi

seseorang dimana seseorang dapat mengalami keadaan emosi yang positif

seperti merasa aman secara psikologis, tenang, dan santai. Di sisi lain,

keadaan emosi yang negative seperti kecemasan, depresi, kemarahan, dan

rasa malu juga menunjukkan karakteristik dari stabilitas emosional yang

rendah. Individu dengan keadaan emosi yang stabil cenderung santai dan

tenang dalam menghadap berbagai situasi pada pekerjaannya. Menurut

Bandura (Feist&Feist, 2010) emosi dapat meningkatkan atau menurunkan

kemampuan diri seseorang dan apabila terjadi peningkatan emosi negatif

maka akan dapat menurunkan kemampuannya sehingga akan berpengaruh
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pada kinerjanya. Dapat dikemukakan jika individu yang memiliki emosi-

emosi positif seperti tenang dan puas terhadap dirinya akan memiliki

keyakinan yang bagus akan hal yang ingin dicapainya.

6. Pengaruh Kesetujuan terhadap Kinerja Karyawan

Kesetujuan atau kesepakatan merupakan kemampuan seseorang

untuk secara tulus melakukan sesuatu, kepercayaanterhadap seseorang,

mementingkan orang lain, rendah hati, sebagai tempat berlabuh, selalu

melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Seseorang dengan kepribadian

kesetujuan cenderung bisa menjadi pemimpin. Hal ini karena mereka

perhatian pada orang lain, cenderung bisa menghargai orang lain sebagai

mana mestinya dan memuji pekerjaan yang dilakukan dengan baik.

Kesopanan dan kebaikan individu yang menyenangkan (agreeable) bukan

ciri khas pemimpin kharismatik, namun mereka mampu mempengaruhi

idealisasi dan menjadi panutan karena kepercayaan dan perhatian pada

orang lain. Kepribadian kesetujuan terkait dengan kinerja seseorang

dikarenakan sifat dasar dari individu yang memiliki dimensi kesetujuan

yang mampu bekerjasama dengan orang lain, dapat dipercaya dan hangat

(Barrick dan Mount, 1991). Selanjutnya seorang karyawan yang berada

dalam lingkungan kerja yang positif akan percaya pada orang-orang di

sekitarnya yang memiliki keberhasilan dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi, dan ia akan mengamati serta menjadikannya role mode-nya

(Wulandari, 2012). Dengan demikian dapat dikemukakan jika seseorang
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dengan kepribadian kesetujuan akan memperlancar terjalinnya kerjasama di

antara karyawan sehingga memberi dampak positif terhadap kinerja

karyawan.

7. Pengaruh Pengaturan Diri terhadap Kinerja Karyawan

Seseorang yang memiliki sifat hati-hati (pengaturan diri) cenderung

memiliki perasaan yang kuat seseorang yang memiliki sifat hati-hati

(conscientiousness) cenderung memiliki perasaan yang kuat pada

pengarahan dan kerja keras untuk meraih sasaran. Individu yang

conscientiousness berorientasi pada sasaran dan detail, mereka cenderung

terlibat dalam manajemen dengan aktif tanpa pengecualian, yang mana

melibatkan penetapan dan monitoring sasaran, mereka dapat diandalkan dan

mustahil untuk mengelak dari tanggung jawab pekerjaan mereka, mereka

juga tidak mungkin menunjukkan perilaku kepemimpinan pasif yang mana

meliputi kurangnya disiplin diri dan standar tanggung jawab kepemimpinan.

Sehingga, pengaturan diri (conscientiousness) terkait dengan kinerja

dikarenakan sifat dasar kepribadian pengaturan diri yang teliti, disiplin dan

tanggung jawab (Barrick dan Mount, 1991). Hal ini seperti yang

dikemukakan Wulandari (2012) bahwa ciri dari pengaturan diri

(conscientiousness) adalah orang yang terorganisir dengan baik dan teratur

dalam setiap pekerjaan, disiplin, bertanggung jawab, tekun dan berambisi

pada tujuannya. Individu dengan pengaturan diri yang tinggi akan berusaha

mencapai prestasi kerja tertinggi sesuai dengan kemampuannya.
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8. Pengaruh Keterbukaan terhadap Pengalaman terhadap Kinerja

Karyawan

Seseorang yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman adalah

individu yang kreatif, individu dengan keterbukaan pada pengalaman yang

tinggi cenderung memiliki stimulasi intelektual yang tinggi. Sehingga,

seseorang dengan keterbukaan juga menunjukkan perilaku kepemimpinan

inspirasional mereka, karena mereka imajinatif dan penuh wawasan mereka

mampu melihat visi untuk masa depan organisasi. Menurut Feist&Feist

(2010) bahwa ciri dari individu dengan karakteristik keterbukaan terhadap

pengalaman (openness to experience) adalah individu yang memiliki kreatif,

orisinil, imajinatif, berpandangan luas dan memiliki minat yang besar pada

pekerjaanya. Sehingga dengan hal tersebut akan mendorong karyawan untuk

memberikan kontribusi yang terbaik pada perusahaan tempatnya bekerja.

Selain itu karyawan juga memiliki pandangan yang luas, dimana ia akan

mengamati orang-orang di sekitarnya dan berlajar dari keberhasilan orang

lain yang juga dapat menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan

kinerjanya.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tipe-tipe

kepribadian dalam the big five personality terhadap kinerja karyawan, sehingga

dapat dikemukakan kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Pengaruh Dimensi The Big Five Personality terhadap

Kinerja Karyawan

Keterbukaan terhadap
lingkungan social dan fisik (X1)

-Kecenderungan orang untuk
bersosialisasi
-Suka berteman
-Berbicara aktif

Stabilitas Emosional (X2)

-Tenang
-Kecemasan
-Depresi

Kesetujuan (X3)

-Lebih menghargai orang lain

-Kooperatif

-Percaya pada orang lain

Pengaturan diri (X4)

-Mandiri

-Kecenderungan untuk berhati-hati

-Bertanggung jawab

Keterbukaan terhadap
pengalaman (X5)

-Menerima perubahan
-Tidak bertahan dengan tradisi
-Kreatif

Kinerja karyawan
(Y)

-Kualitas
-Kuantitas
-Ketepatan waktu
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Berdasarkan kerangka pikir yang telah dirumuskan di atas maka dapat

dikemukakan jika kepribadian karyawan bermacam-macam dan berbeda-beda.

Tipe-tipe kepribadian yang dalam hal ini mengambil dari teori the big five

personality menurut Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2006) yang terdiri

dari extroversion (keterbukaan terhadap lingkungan social dan fisik)

menggambarkan seseorang yang senang bergaul, banyak bicara dan tegas yang

berdampak pada kinerja karyawan, emotional stability (stabilitas emosional)

kecenderungan seseorang mengalami keadaan emosi yang positif seperti

merasa aman secara psikologis, tenang dan santai begitu juga sebaliknya

kecemasan, depresi, kemarahan dan rasa malu merupakan karateristik dari

emosional yang rendah yang mempengaruhi dari kinerja karyawan,

agreeableness (kesetujuan) lebih menghargai pendapat orang lain dan

kooperatif yang berpengaruh pada kinerja karyawan, conscientiousness

(pengaturan diri) menggambarkan kemandirian, kecenderungan untuk berhati-

hati bertanggung jawab serta bekerja keras dan tekun yang menentukan

kepribadian yang merujuk kepada kinerja karyawan untuk mencapai suatu

keberhasilan yang telah ditetapkan perusahaan, dan openness to experience

(keterbukaan terhadap pengalaman) mencirikan seseorang yang imajinatif,

sensitif, kreatif dan cerdas dimana dari sikap tersebut akan mempengaruhi

kinerja karyawan.
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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya

melalui serangkaian analisis. Hal ini seperti yang dikemukakan Sugiyono

(2014) bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang

dapat diurmuskan dalam penelitian ini adalah:

H1: Keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik, stabilitas emosional,

kesetujuan, pengaturan diri,danketerbukaan terhadap pengalaman mempunyai

pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kinerja karyawan

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Purwokerto.

H2: Keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik, stabilitas emosional,

kesetujuan, pengaturan diri,dan keterbukaan terhadap pengalaman mempunyai

pengaruh secara individu dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk Cabang Purwokerto.

H3: Variabel pengaturan diri yang paling berpengaruh terhadap kinerja

karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Purwokerto.


