
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawan. Setiap organisasi selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawan 

untuk mencapai tujuan. Kinerja masih merupakan permasalahan yang selalu 

dihadapi oleh pihak manajemen, sehingga manajemen perlu mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Salah satu ukuran kinerja karyawan 

adalah kemampuan intelektual, yang didukung dengan kemampuan menguasai, 

mengelola diri sendiri serta kemampuan dalam membina hubungan dengan orang 

lain (Martin, 2000).  

Rivai (2008:309) Menyatakan kinerja merupakan perilaku yang nyata 

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai perannya dalam perusahaan. Pengukuran kinerja merupakan 

suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan 

sumber daya yang menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, 

perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam 

mencapai tujuan (Robertson, 2002).  
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Keberhasilan perusahaan bisa dilihat dari pencapaian kinerja oleh 

karyawan, fakta tersebut menuntut karyawan untuk selalu menampilkan output 

optimal, dimana baik-buruknya kinerja karyawan akan mempengaruhi pendapatan 

perusahaan secara menyeluruh (Trihandini, 2005). Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) merupakan suatu perilaku sukarela yang tampak dan dapat 

diamati, dimana didasari oleh suatu motif atau nilai yang dominan juga dapat 

didasarkan pada reward dan punishment yang bersifat eksternal yang diberikan 

oleh perusahaan (Triyanto dan Elisabeth, 2009).  

Fitriastuti (2013), yang meneliti pengaruh OCB terhadap kinerja Pegawai 

Negeri Sipil Organisasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur, 

menyatakan bahwa karyawan yang berperilaku OCB secara tidak langsung 

berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, karena perilaku OCB yang 

ditunjukkan karyawan akan berkontribusi meningkatkan kinnerja karyawan. 

Penelitian ini didukung oleh Khazaei dan Khalkhali (2011), yang mana 

penelitiannya juga menunjukkan bahwa konstruk-konstruk pembentuk variabel 

OCB berpengaruh signifikan pada kinerja. Konsisten dengan penelitian Sani 

(2013), menyatakan adanya pengaruh positif antara keadilan prosedural, 

komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap kinerja, yang dimediasi 

oleh OCB. 

Selain Organizational Citizenship Behavior (OCB), beberapa penelitian 

juga menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 
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pegawai. Komitmen organisasi mampu meningkatkan dan menghasilkan kinerja 

karyawan yang optimal dalam organisasi (Fitriastuti, 2013). Penelitian Ticoalu 

(2013), juga menunjukkan hal yang sama dimana komitmen organisasi sangat 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional (BTPN) cabang Manado.  

Komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja 

karyawan dimana penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk kesuksesan 

suatu organisasi. Penilaian kinerja penting dilakukan karena mencerminkan secara 

langsung rencana strategi organisasi, dimana penilaian kinerja pada sebagian 

besar perusahaan berfokus pada karyawan individual (Ticoalu, 2013). Karyawan 

yang diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

dalam organisasi akan memiliki tingkat komitmen yang lebih besar terhadap 

organisasi (Sahertian, 2010). Komitmen organisasional dapat digunakan untuk 

memprediksi aktivitas profesional dan perilaku kerja karena komitmen 

organisasional mencerminkan sikap positif individu pada organisasi (Rahmi, 

2013). Karyawan dengan dukungan organisasi yang lebih tinggi dirasakan akan 

menunjukkan komitmen afektif yang lebih tinggi terhadap organisasi atau 

perusahaan (Yahya, dkk., 2012). 

Karyawan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

tempat karyawan itu berkerja serta mampu mengatur emosi pada dirinya sendiri 

dalam menghadapi masalah yang terjadi. Menurut Hein dalam Yadav (2011), 
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menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan potensi dari dalam diri 

seseorang  untuk  bisa  merasakan,  menggunakan, mengomunikasikan, mengenal, 

mengingatkan, mendeskripsikan emosi. Hasil penelitian Fitriastuti (2013) 

menemukan hasil bahwa karyawan yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi 

akan bekerja lebih baik sesuai standar organisasi dan pada akhirnya akan 

mencapai kinerja yang lebih baik.  

Wirawan (2009:107) menyatakan kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan kemampuan untuk 

menangani orang lain. Emosi akan berpengaruh terhadap pikiran dan tindakan 

seorang individu dimana keterkaitan antara emosi dan perilaku seseorang, 

menuntut kemampuan individu untuk dapat mengelola emosi dengan baik karena 

melalui kemampuan mengelola emosi, seorang (karyawan) akan merasakan dan 

memunculkan emosi positif dari dalam dirinya sehingga individu tersebut 

menjadi lebih peka dan mampu memahami atau berempati kepada orang lain 

maupun lingkungannya, serta bisa menyelaraskan nilai-nilai yang dianut 

lingkungannya (Sumiyarsih, dkk., 2012). Kecerdasan emosional juga memainkan 

peranan penting dalam membantu para karyawan untuk mengatasi perubahan 

dinamis dalam lingkungan bisnis (Shahhosseini, dkk., 2012).  

Menurut Goleman (Casmini, 2007:23) kecerdasan emosional dibagi 

menjad dua yaitu kecerdasan emosional internal dan kecerdasan emosional 

eksternal. Kecerdasan emosional internal adalah kecedasan yang timbul dalam 
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diri seseorang. Setiap manusia Setiap manusia akan memiliki otak emosional 

yang di dalamnya terdapat sistem saraf pengatur emosi atau lebih dikenal dengan 

otak emosional. Otak emosional meliputi keadaan amigdala, neokorteks, sistem 

limbik, lobus prefrontal dan keadaan lain yang lebih kompleks dalam otak 

emosional. Kecerdasan emosional eksternal adalah kecerdasan yang muncul dari 

luar diri seseorang. Pengaruh tersebut dapat berupa perorangan atau secara 

kelompok. Perorangan mempengaruhi kelompok atau kelompok mempengaruhi 

perorangan. Hal ini lebih memicu pada lingkungan.   

Sedarmayanti (2017:286) menyatakan kinerja adalah sesuatu yang secara 

aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan dan 

perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuansi atau 

hasil tindakan, melainkan tindakan itu sendiri. Menurut Rivai (2010:548) kinerja 

merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampan untuk menyelesaikan tuagas 

atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki dan derajat kesediaan dan tingkat 

kemampuan tertentu. Agar tercapainya kinerja yang diinginkan maka organisasi 

setidaknya selalu memperhatikan karakeristik individu guna menunjang kinerja 

karyawan.  

Dari interview atau wawancara yang dilakukan untuk kecerdasan 

emosional para karyawan PT. Pertamina (Persero) Balikpapan menunjukan sikap 

antusias apabila ada pekerjaan yang baru dan mereka langsung menyelesaikan 

pekerjaan tersebut tanpa menunda-nunda waktu dalam melakukan pekerjaan. 
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Serta para karyawan memiliki rasa emapti yang tinggi dengan membantu sesama 

rekan kerja tanpa pamrih dan selalu berkoordinsi dalam bidang lain dalam 

melakukan pekerjaannya. Untuk komitmen organisasi para karyawan bersedia 

melakukan upaya lebih untuk mendukung oprasional pekerjaan yang sudah 

ditetapkan dan juga selalu memberikan ide-ide dan mempunyai inisiatif untuk 

menunjang keberhasilan perusahaan. Para karyawan juga memiliki kebanggaan 

menjadi bagian dari perusahaan dengan menunjukan potensi mereka kepada 

perusahaan. Dan untuk Organizational citizenship behavior para karyawan selalu 

terlibat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan skala penilaian karyawan, standar kinerja yang ditetapkan 

perusahaan yaitu pada skala 4. PT Pertamina menginginkan  kinerja karyawan 

pada skala nilai 6, namun kenyataannya pada tahun 2017 mengalami penurunan 

yang sangat besar. Pada tahun 2017 banyak karyawan yang berada pada skala 

nilai 4, walaupun bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, hal 

ini menunjukkan penurunan kinerja karyawan di banding tahun sebelumnya. 

Sedangkan pada nilai 3 mengalami kenaikan sebesar 6,98% dimana karyawan 

dinilai kurang memenuhi sasaran kerjanya, hal ini turut mengindikasikan 

penurunan kinerja. (PT. Pertamina (Persero) UP V Balikpapan, 2017) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Damaryanthi (2016) tentang  

Pengaruh Kecerdasan Emosional, Komitmen Organisasi Dan Organizational 

Citizenship Behavior Terhadap Kinerja Pegawai FEB Udayana menunjukan 
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kecerdasan emosional, Komitmen Organisasi Dan Organizational Citizenship 

Behavior berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Serta 

didukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Fitriastuti (2013) tentang 

Kecerdasan Emosional, Komitmen Organisasi Dan Organizational Citizenship 

Behavior menunjukan Kecerdasan Emosional, Komitmen Organisasi Dan 

Organizational Citizenship Behavior berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Dari uraian di atas, mengingat pentingnya kecerdasan emosional, 

komitmen organisasi dan organizational citizenship behavior dalam proses kerja 

suatu perusahaan maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul  

“PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KOMITMEN ORGANISASI 

DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) BALIKPAPAN”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah 

digambarkan secara singkat yang berdasarkan teori-teori, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana kecerdasan emosional, komitmen organisasi, organization 

citizenship behavior dan kinerja karyawan pada PT. Pertamina (Persero) 

Balikpapan? 
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2. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan 

organizational citizenhip behavior terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Pertamina (Persero) Balikpapan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan 

organizational citizenship behavior terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Pertamina (Persero) Balikpapan 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan 

pengembangan keilmuan Manajemen Sumber Daya Manajemen tentang 

kecerdasan emosional, komitmen organisasi, organizational citizenship 

behavior dan kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis bagi perusahaan ialah sebagai bahan referensi dalam kebijakan 

berkaitan dengan pengaruh kecerdasan emosional, komitmen organisasi, 

organizational citizenship behavior dan kinerja karyawan pada PT. Pertamina 

(Persero) Balikpapan.  


