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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

 Ketatnya persaingan di era globalisasi ini menuntut setiap perusahaan untuk 

memiliki keunggulan kompetitif. Hal tersebut akan tercapai jika didukung oleh 

simber daya manusia yang berkualitas. Organisasi dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas diharapkan akan mampu bertahan dalam persaingan global. Dengan 

demikian keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh 

keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karyawan mempunyai 

peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, oleh 

karena itu pemanfaatan karyawan selaku sumber daya manusia harus dioptimalkan. 

Karyawan yang belum mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tuntutan 

organisasi akan mempengaruhi kinerja karyawan maupun organisasi itu sendiri. 

Mengingat keberadaan manusia (tenaga kerja) dalam organisasi sangat 

penting, maka setiap organisasi banyak yang berlomba-lomba memberdayakan 

potensi karyawannya guna mencapai tingginya kinerja. Kinerja yang dicapai 

karyawan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Gibson (1996) kinerja individu adalah kinerja organisasi. 

Suatu badan organisasi atau badan usaha yang diharapkan dapat menunjukkan 

eksistensinya dalam hal yang positif artinya mampu menunjukkan kinerja yang baik 
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dimata pihak luar khususnya masyarakat. Kinerja pegawai sebagai suatu konsep 

menunjukkan adanya kaitan antara hasil kerja dengan satuan waktu yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan produk dan jasa tertentu dari seorang tenaga kerja. Jadi 

pengertian dari kinerja menurut Ravianto adalah perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (Budiningsih & Setiaji, 

2001). 

Faktor yang dianggap penting bagi kinerja karyawan diantaranya tipe 

kepribadian dan persepsi terhadap lingkungan kerja. Menurut Sujanto, dkk (1991) 

kepribadian pada dasarnya tumbuh dan berkembang atas dasar dua kekuatan, yaitu 

kekuatan dari dalam yang dibawa sejak lahir, berupa : Benih bibit atau kemampuan 

dasar dan kekuatan dari lingkungan luar. Kepribadian merupakan suatu sistem yang 

selalu menghubungkan komponen-komponen yang ada. Organisasi yang konsisten  

tersebut akan selalu mempengaruhi, menentukan dan mendasari suatu aktifitas dan 

cara berfikir seseorang  di berbagai kondisi sesuai dengan stimulus yang ada. Salah 

satu tokoh psikologi kepribadian yaitu Jung (Suryabrata, 1998), menerangkan bahwa 

setiap orang mengadakan orientasi terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya. 

Dalam mengadakan orientasi antara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda. 

Orientasi seseorang ada yang mengarah kedalam dirinya dan luar dirinya. Jung 

menambahkan berdasarkan atas sikap jiwanya manusia digolongkan atas dua tipe, 

yaitu manusia yang berkepribadian ekstrovert dan manusia yang berkepribadian 

introvert. 
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Lebih jauh Jung (Suryabrata, 1998) mengatakan bahwa orang yang bertipe 

kepribadian ekstrovert dipengaruhi oleh dunia obyektif, yaitu dunia diluar dirinya. 

Orientasi pikiran, perasaan dan jiwanya terutama tertuju keluar. Orang yang 

berkepribadian ekstrovert selalu melihat bahwa suatu hal sebagai suatu kenyataan 

yang ada. Artinya ia tidak akan menghindar dari realita, meskipun realita itu adalah 

suatu yang tidak dikehendaki, karena ia mampu melihat suatu kenyataan secara 

obyektif. Bersikap positif terhadap masyarakat, hatinya terbuka, dan mudah bergaul. 

Dengan demikian kepribadian merupakan sejumlah pola tingkah laku yang aktual 

atau potensial yang ditentukan oleh bawaan dan lingkungan yang dihubungkan 

melalui interaksi fungsional dari aspek kognitif, konatif dan afektif ke dalam pola 

tingkah laku.  

Manusia dalam bekerja memiliki tujuan yang sama tetapi penilaian mereka 

terhadap pekerjaan tidaklah sama, mereka meninjau dari sudut pandang yang 

berbeda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ada yang mengutamakan upah, 

keselamatan kerja dan ada yang lebih mengutamakan lingkungan kerja. 

Penilaian karyawan terhadap lingkungan kerja berbeda-beda satu sama lain 

walaupun dihadapkan pada lingkungan kerja yang sama, hal ini di sebabkan karena 

perbedaan persepsi masing-masing individu. Bila karyawan memiliki persepsi yang 

baik terhadap lingkungan kerja maka akan mempengaruhi sikapnya terhadap 

pekerjaannya, karyawan dapat melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang di 

bebankan kepadanya. Sebaliknya bila karyawan memiliki persepsi yang negative 
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terhadap lingkungan kerja maka akan timbul perasaan tidak senang pada perusahaan 

sehingga karyawan memiliki loyalitas kerja (Williams, 1997). 

Di dalam dunia organisasi, persepsi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

pada karyawan. Efendhie (2003) menyatakan bahwa persepsi yaitu satu pandangan, 

pendapat atau tanggapan seseorang tentang suatu benda atau keadaan. Davidoff 

(Walgito, 1981) menyatakan persepsi yaitu stimulus yang di indera oleh indifidu yang 

diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari, mengerti 

tentang apa yang di indera itu. 

Selain tipe kepribadian, Munandar (2001) menyatakan faktor yang juga 

penting untuk meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai tentu saja diperlukan 

kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Dimana penciptaan lingkungan kerja yang 

menyenangkan akan dapat menimbulkan perasaan puas pada karyawan. Nitisemito 

(1990) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

pekerjaan dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diterimanya. 

Kondisi fisik di tempat kerja harus bisa mendukung karyawan dalam 

melakukan aktifitas-aktifitasnya. Faktor-faktor yang termasuk dalam kondisi tempat 

kerja harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan agar karyawan tidak merasa 

jenuh atau bosan dlam melakukan pekerjaannya. Kinerja pegawai berhubungan 

dengan factor kondisi kerja dan hubungan kerja yang baik antar pribadi yaitu antara 

atasan dan bawahan serta antar rekan sekerja (Hadi, 1973). 
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Arti penting lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan menurut Hadi (1973), 

meliputi fasilitas perusahaan, kondisi kerja, hubungan karyawan di dalam perusahaan, 

penerangan, suhu udara dan keamanan kerja. Oleh karena perusahaan sedapat 

mungkin menciptakan suatu lingkungan kerja yang baik sehingga akan memunculkan 

rasa kesetiakawanan, rasa aman, rasa diterima dan dihargai serta perasaan berhasil 

pada diri karyawan. Sehingga adanya kondisi lingkungan kerja yang memadai akan 

menjadikan karyawan merasa nyaman dan tidak terganggu dalam melakukan 

pekerjaannya. Dimana dengan kondisi seperti ini pegawai leluasa bekerja, sehingga 

memungkinkan bagi mereka untuk meningkatkan kinerja.  

Menurut Nitisemito (1992) pada umumnya karyawan menginginkan tempat 

kerja yang nyaman dan menyenangkan. Karyawan menginginkan tempat kerja yang 

pengaturan cahaya baik, udara yang selalu segar, kebersihan di tempat kerja yang 

selalu terjaga, adanya rasa aman ketika sedang bekerja serta terhindarnya dari 

berbagai kebisingan yang menganggu yang mungkin akan berpengaruh terhadap 

kinerja mereka.  

Suma’mur (dalam Wiyani, 1998) menyatakan bahwa keserasian antara 

karyawan dengan lingkungan kerja merupakan hal yang penting, karena keserasian 

akan membuat karyawan merasa senang dengan pekerjaannya. Sedang rasa senang 

akan memperlambat kelelahan, sehingga perusahaan akan memperoleh banyak 

keuntungan dari hasil produksinya.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat dibuat rumusan 

masalah “ Apakah ada hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dan persepsi 
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lingkungan kerja dengan kinerja karyawan ? ” Sehingga penulis tertarik untuk 

menguji secara empirik dengan melakukan penelitian berjudul “Hubungan Antara 

Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja Dengan 

Kinerja Karyawan”. 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dan persepsi 

terhadap lingkungan kerja dengan kinerja karyawan.  

2. Ingin mengetahui hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dengan kinerja 

karyawan. 

3. Ingin mengetahui hubungan antara persepsi terhadap lingkungan kerja dengan 

kinerja karyawan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Kegunaan yang dapat diperoleh lewat penelitian yang dilakukan penulis 

antara lain : 

1. Bagi pimpinan perusahaan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai mengetahui hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dan persepsi 

terhadap lingkungan kerja dengan kinerja karyawan sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja karyawan  
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2. Bagi ilmuwan psikologi, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau 

bahan pertimbangan serta wacana pemikiran bagi penelitian ilmu psikologi 

industri dan organisasi khususnya, mengenai kinerja karyawan yang ditinjau dari 

tipe kepribadian ekstrovert dan persepsi terhadap lingkungan kerja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat  digunakan sebagai bahan 

acuan bagi peneliti-peneliti lain yang akan meneliti mengenai permasalahan 

kinerja karyawan, tipe kepribadian ekstrovert  maupun persepsi terhadap 

lingkungan kerja.  
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