
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Usaha di bidang bisnis banyak sekali macamnya, salah satunya adalah usaha 

dalam bidang jasa peminjaman modal atau uang. Saat ini usaha di bidang jasa 

peminjaman uang sedang banyak ditekuni oleh orang-orang yang memiliki modal, 

sebab keadaan ekonomi yang belum stabil dan banyaknya orang yang ingin 

bekerja dengan wiraswasta memungkinkan  perkembangan perusahaan jasa di 

bidang permodalan.  

Tjiptono dan Dianawati (2001) menyatakan bahwa tujuan bisnis sebuah 

perusahaan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. 

Pelanggan dapat bertahan terhadap suatu produk atau jasa tertentu karena adanya 

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan dapat memenuhi harapan konsumen, yang secara 

langsung dapat menunjukkan kualitas pelayanan perusahaan kepada konsumen 

mempunyai mutu.  

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dalam bidang pelayanan dituntut 

untuk dapat mencermati dan cepat tanggap terhadap kebutuhan penggunanya. 

Pengguna usaha jasa sebagai penerima layanan memiliki peran yang dominan 

dalam menentukan penilaian atas kinerja perusahaan. Pelayanan yang prima 

adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pada yang dilayaninya 

(Ganperzs, 1997). 



 

Kualitas adalah sebuah kata bagi penyedia jasa atau barang merupakan 

sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Keunggulan yang berkesinambungan 

pada perusahaan jasa dapat dilakukan dengan cara perusahaan memberikan 

pelayanan secara konsisten. Perusahaan berusaha untuk memberikan kualitas yang 

unggul dan lebih tinggi dari perusahaan lain sehingga dapat memenangkan 

persaingan dalam bisnis. Kualitas pelayanan tersebut dapat merebut hati 

pelanggan melalui kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan di 

perusahaan (Tjiptono dan Dianawati, 2000). 

The Juran Institute of Wilton, Connecticut (Gaspersz, 1997) menawarkan 

suatu program yang disebut sebagai: Pengelolaan Kualitas Proses Bisnis 

(Managing Business Process Quality), yang merupakan suatu teknik untuk 

melaksanakan perbaikan kualitas fungsional silang (cross-functional quality 

improvement) di antara fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. 

Faktor kunci dalam pendekatan ini adalah fokus keseluruhan perusahaan pada 

pelanggan, termasuk pelanggan internal dan eksternal. Dengan demikian definisi 

kualitas dalam konteks ini harus diperluas sampai mencakup seluruh proses 

bisnis, dan bukan hanya manufakturing. Pendekatan sistem kualitas modern dalam 

hal ini membutuhkan integrasi dari aktivitas-aktivitas organisasi untuk mencapai 

sasaran bersama dari perusahaan bisnis itu. Sasaran ini di bawah organisasi bisnis 

yang menerapkan manajemen kualitas total adalah meningkatkan kepuasan 

pelanggan, termasuk pelanggan internal dan eksternal. Bagaimanapun pelanggan 

menjadi sangat penting dalam sistem kualitas pelayanan, karena beberapa alasan 

berikut: 



 

1. Kepuasan pelanggan tidak akan meningkat, kecuali ada peningkatan kepuasan 

pelanggan internal. 

2. Tidak akan ada usaha perbaikan kualitas yang berhasil tanpa partisipasi total 

dan sikap proaktif dari karyawan. 

3. Fokus pada kualitas akan mempromosikan kultur kualitas dan kewirausahaan 

(quality and entrepreneurial culture). 

4. Suatu pemahaman tentang kebijaksanaan kualitas akan menjadi alat bantu 

dalam komunikasi dan pembuatan keputusan.  

Kospin Jasa atau koperasi simpan-pinjam merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa. Kospin memberikan jasanya kepada konsumen dengan  

cara meminjamkan uang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

konsumen, saat sekarang ini diperoleh suatu pandangan tentang sikap konsumen 

terhadap Kospin kurang bagus. Adapun sikap negatif konsumen tersebut karena 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Kospin Jasa kurang memuaskan 

konsumen. Seperti sikap pelayanan karyawan yang cepat tanggap terhadap 

keluhan konsumen, karyawan kurang cepat memenuhi kebutuhan konsumen, atau 

karyawan mempersulit prosedur peminjaman uang, dan sikap karyawan yang 

lebih mendahulukan orang-orang yang mempunyai ekonomi menengah 

dibandingkan dengan ekonomi kelas bawah. Pelayanan yang negatif dan terlihat 

nyata adalah saat karyawan yang bertugas memberikan pinjaman uang kepada 

konsumen dipotong terlebih dahulu dengan alasan biaya administrasi. Ada 

kemungkinan uang tersebut masuk ke karyawan itu sendiri.  



 

Sikap karyawan di atas dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencari uang 

tambahan selain gaji pokok yang diterima. Usaha tambahan mencari penghasilan 

dengan cara memotong pinjaman konsumen berarti telah merugikan konsumen. 

Sikap petugas yang dapat menurunkan kualitas pelayanan ini karena ada tuntutan 

dari kebutuhan karyawan yang belum dapat terpenuhi. Karyawan berada dalam 

satu dilema, di satu sisi karyawan ingin bekerja dengan baik dan berkualitas, di 

sisi lainnya karena gaji yang diterima karyawan rendah sehingga menurunkan 

kualitas pelayanan karyawan kepada konsumen.   

Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan cara karyawan secara negatif 

Dalam usaha tersebut karyawan berusaha membentuk gambaran tentang dirinya 

dan upaya ini terakumulasi dalam suatu konsep yang berisikan gambaran tentang 

bagaimana setiap karyawan mempersepsikan dirinya saat bekerja. Dengan 

demikian karyawan kurang memiliki konsep yang ideal tentang dirinya.  

 Hurlock (2001) berpendapat bahwa konsep diri ideal pada awalnya 

mengikuti pola yang digariskan oleh orang tua dan orang-orang di lingkungannya. 

Kemudian dengan meluasnya cakrawala, juga mengikuti pola atau tokoh-tokoh 

yang di baca atau di dengar. Dari sumber-sumber yang banyak ini, karyawan akan 

membangun ego-ideal, di mana ego-ideal ini meliputi sifat-sifat yang sesuai 

dengan individu. Kesempatan mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dengan 

tugas-tugas mengakibatkan karyawan akan mempertahankan diri dengan cara 

yang menyimpang, mempertahankan gambaran diri yang palsu, mengakibatkan 

karyawan mengembangkan konsep diri secara negatif. 



 

 Konsep diri ada dua tingkatan konsep diri yaitu pertama konsep diri 

positif, individu mengembangkan sifat-sifat seperti percaya diri, harga diri dan 

kemampuan untuk melihat dirinya secara realistik. Kemudian menilai hubungan 

orang lain secara tepat dan ini menumbuhkan penyesuaian pribadi dan sosial yang 

baik. Kedua konsep diri negatif, individu akan mengembangkan perasaan tidak 

mampu dan rendah diri. Merasa ragu dan kurang percaya diri, hal ini 

menumbuhkan penyesuaian pribadi dan sosial yang buruk (Hurlock, 1993). 

Menurut Rogers (dalam Zebua dan Nurdjayadi, 2001) konsep diri 

mencerminkan persepsi seseorang terhadap dirinya secara keseluruhan. Secara 

lebih rinci bahwa konsep diri merupakan suatu bentuk kesadaran, persepsi 

kognitif, dan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri.  

Menurut Magill (dalam Zebua dan Nurdjayadi, 2001) proses 

perkembangan konsep diri secara psikologis terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu 

pertama self perception, merupakan suatu proses yang menggambarkan 

bagaimana individu menarik kesimpulan berdasarkan observasinya sendiri 

terhadap sikap dan kepercayaannya mengenai berbagai hal yang dihadapi. Kedua 

reflected appraisal, suatu proses yang menggambarkan bagaimana individu 

menarik kesimpulan tentang dirinya berdasarkan reaksinya terhadap pendapat atau 

pandangan orang lain mengenai dirinya. Ketiga social comparison, merupakan 

proses evaluasi diri yang berhubungan  dengan kelompok referensi atau orang-

orang yang bermakna dalam kehidupan individu.  

Manusia atau individu dalam kehidupannya selalu memerlukan 

bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu 



 

kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah adalah kebutuhan yang 

dapat dilihat dengan pancaindra, seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan 

kebutuhan rohaniah adalah kebutuhan yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa atau 

rohani, seperti rasa senang, bangga, sedih, dan sebagainya. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh manusia jika ada 

kemauan dan kemampuan. Kemauan yang kuat akan memberikan warna yang 

kuat dari dalam individu terhadap keberhasilan dalam mencapai cita-cita. Secara 

keseluruhan tingkah laku manusia dituntut untuk mencapai kemajuan dan 

mewujudkan diri sendiri di dalam dunianya. Demikian juga dalam usaha 

mendapatkan pekerjaaan, supaya manusia bekerja sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan, maka harus ada integrasi antara tujuan dan kemauan. Adanya tujuan 

dan kemauan dalam diri individu akan memotivasi seseorang untuk meningkatkan 

pekerjaan sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pekerjaan.  

Bekerja adalah melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya 

yang dapat dinikmati oleh individu yang bersangkutan. Tujuan orang bekerja 

adalah untuk mendapatkan imbalan hasil kerja yang berupah dan dipergunakan 

untuk menggantungkan hidupnya sehingga diperoleh kebutuhan kesejahteraan 

ekonomi dalam keluarga (As’ad, 2001).  

Argyle (dalam Hadjam dan Nasiruddin, 2003) menyatakan bahwa faktor 

ekonomi sering dihubungkan dengan kebutuhan kesejahteraan psikologis. 

Kebutuhan kesejahteraan psikologis (psychological well-being) merupakan salah 

satu indikator kesejahteraan individu yang banyak digunakan untuk melihat 

pemenuhan individu terhadap kriteria fungsi psikologis positif. Ryff (dalam 



 

Hadjam dan Nasiruddin, 2003) berpendapat bahwa kebutuhan psikologis sendiri 

merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis 

individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologis positif. Adapun 

formulasi enam aspek kebutuhan psikologis yang mewakili kriteria fungsi 

psikologis positif tersebut, yaitu: penerimaan diri, hubungan yang positif dengan 

orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan 

pengembangan pribadi. 

Kebutuhan psikologis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sering 

dihubungkan dengan kepuasan kerja. Manusia bekerja ingin memperoleh 

kepuasan kerja. Alasan yang mendasari bahwa kepuasan kerja mendukung 

kesejahteraan psilokologis individu dikarenakan kerja merupakan kegiatan yang 

paling banyak menghabiskan waktu individu dewasa, karena rata-rata orang 

dewasa bekerja selama 7-8 jam sehari. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

kepuasan terhadap pekerjaan berperan terhadap kepuasan hidup (As’ad, 2001). 

Pekerjaan yang dilakukan karyawan dapat menjadi stimulus bagi perilaku 

karyawan. Tuntutan pekerjaan dan harapan dari pekerjaan yang dilakukan 

karyawan dapat menimbulkan kepuasan, kecemasan, stres, atau masalah-masalah 

psikologis. Hal ini dapat terjadi karena saat individu bekerja akan berinteraksi 

dengan individu lain, ada tujuan dari pekerjaan yang dilakukan, dan ada kendala-

kendala yang menghambat pekerjaan (Armiati, 2002).   

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa kualitas pelayanan karyawan 

Kospin Jasa rendah. Kualitas kerja karyawan yang rendah ini dipengaruhi konsep 

diri karyawan yang negatif. Karyawan berusaha mempersepsikan dirinya untuk 



 

mengikuti perkembangan zaman yang negatif karena dituntut oleh berbagai 

macam kebutuhan termasuk kebutuhan kesejahteraan psikologis, sementara gaji 

yang diterima rendah sehingga karyawan mencari tambahan penghasilan di luar 

perusahaan dengan cara-cara yang kurang simpatik.  

Penelitian ini difokuskan pada konsep diri, kebutuhan psikologis 

karyawan, dan kualitas pelayanan dengan alasan: 

1. Kualitas pelayanan yang tinggi merupakan faktor penting bagi perusahaan 

jasa untuk menarik minat konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Adapun 

kualitas Kospin Jasa berdasarkan observasi termasuk tinggi. Hal ini terbukti 

dengan diketahuinya berbagai macam penghargaan sehingga dapat dijadikan 

contoh bagi perusahaan lain.  

2. Konsep diri yang positif bagi seorang individu perlu ditanamkan sejak dini 

sehingga saat individu dewasa akan mempersepsikan dirinya pada hal-hal 

yang positif dan tidak merugikan orang lain.  

3. Kebutuhan psikologis karyawan penting untuk diperhatikan, sebab kebutuhan 

psikologis karyawan berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja 

akan meningkatkan produktivitas sehingga karyawan memperoleh kepuasan 

kerja dan dapat memenuhi kebutuhan psikologis karyawan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul pertanyaan penelitian, yaitu:  

”Apakah ada hubungan antara  konsep diri dan pemenuhan kebutuhan psikologis 

karyawan dengan kualitas pelayanan pada karyawan Kospin Jasa?”, dengan 

adanya masalah penelitian ini, maka judul dipilih, yaitu:  ”Hubungan antara 



 

Konsep Diri dan Pemenuhan Kebutuhan Psikologis Karyawan dengan Kualitas 

Pelayanan Pada karyawan Kospin Jasa”. 

 

B.   Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui: 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

Hubungan antara konsep diri dan pemenuhan kebutuhan psikologis dengan 

kualitas pelayanan. 

Hubungan antara konsep diri dengan kualitas pelayanan. 

Hubungan antara kebutuhan psikologis dengan kualitas pelayanan. 

Tingkat konsep diri.  

Seberapa tinggi pemenuhan kebutuhan psikologis. 

Seberapa jauh kualitas pelayanan. 

Seberapa  besar sumbangan efektif variabel konsep diri dengan pemenuhan 

kebutuhan psikologis terhadap kualitas pelayanan.  

Variabel  yang  dominan  antara  konsep diri dengan pemenuhan kebutuhan 

psikologis terhadap kualitas pelayanan.  

 

C.    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pimpinan perusahaan pimpinan Kospin Jasa dapat dijadikan masukan 

pentingnya konsep diri positif bagi karyawan Kospin Jasa dan kualitas 

pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan psikologis karyawan dan 



 

memberikan wawasan yang lebih luas mengenai manfaat penelitian ini sebagai 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan karyawan. 

2. Bagi karyawan dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang pemahaman 

konsep diri guna meningkatkan kualitas pelayanan karyawan sehingga dapat 

dapat memenuhi kebutuhan psikologis.    

3. Bagi ilmuwan psikologi dalam mengembangkan ilmu-ilmu psikologi, 

khususnya dalam bidang psikologi industri. 
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