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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia terdiri dalam berbagai aspek dalam sebuah organisasi, merupakan 

salah satu sumber daya yang ada di setiap kegiatan organisasi. Organisasi atau 

perusahaan harus mampu mengelola manajemennya untuk memenangkan 

persaingan pada era yang serba kompetitif supaya dapat bertahan untuk tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Robbins & Judge 

(2007) (dalam Burhanudi 2015) organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri 

dari dua orang atau lebih, dikoordinasi secara sadar, dan berfungsi dalam suatu 

dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan. 

Organisasi merupakan tempat sekelompok orang yang memiliki tujuan 

yang ingin di capai melalui orang-orang didalamnya. Sekelompok orang tersebut 

merupakan kunci tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Setiap organisasi, baik 

organisasi sosial maupun organisasi bisnis akan dihadapkan pada permasalahan 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset yang vital bagi maju dan 

berkembangnya organisasi akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi. 

Menurut Sekarningtyas (2011), pada umumnya sebagian besar organisasi percaya 

bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan, harus mengupayakan kinerja 

karyawannya semaksimal mungkin. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

progran kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 
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organisasi yang dituangkan melalui perencanaan srategik suatu organisasi 

(Moeheriono, 2013). Sedangkan menurut Hasibuan (2003), suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesanggupan, serta kurun waktu. 

Kinerja karyawan adalah salah satu aspek penting yang wajib di perhatikan oleh 

organisasi, karena kinerja karyawan menuntun organisasi untuk mencapai 

tujuannya. 

Martin (2000) dalam Trihandini (2005) menjelaskan kinerja karyawan 

tidak hanya dilihat dari kemampuan kerja yang sempurna tetapi juga kemampuan 

menguasai dan mengelola diri sendiri serta kemampuan menguasai dan mengelola 

diri sendiri serta kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain. 

Kemampuan tersebut oleh Goleman (2006) disebut dengan emotional intelligence 

atau kecerdasan emosional. Salovey dan Mayer (1990) dalam Goleman (2006) 

mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan memantau perasaan 

sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya 

dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. 

Kecerdasan emosional perlu di dukung oleh kecerdasan spiritual (spiritual 

intelligence), yaitu kecerdasan memberi arti pada hidup akan mendorong 

pembuatan tujuan yang mulia, dan apabila dikaitkan dengan seni mengelola 

keuangan pribadi maka kecerdasan spiritual akan mendorong penetapan tujuan 

dari mengelola keuangan yang baik dan benar sehingga berpeluang terhindar dari 

cara akumulasi keuangan yang biasa. Kecerdasan spiritual juga akan 
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menimbulkan sikap-sikap positif seperti tanggung jawab, kemandirian, kejujuran 

dan optimalisasi kebebasan keuangan akan lebih terbuka peluangnya. 

Berbagai penelitian tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

telah dilakukan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Hidayati dan 

Margono (2013) tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja, sedangkan kecerdasan spiritual memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja. Selanjutnya, kepuasan kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian 

Handayani, Sutrisno, dan Sugeng Iswono (2014) yang meneliti tentang pengaruh 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan pada 

hotel Ijen view. Hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

di Ijen View Hotel & Resort Bondowoso. 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memonitor perasaan 

dan emosi dirinya, membedakannya, serta menggunakan informasi tersebut untuk 

memandu pemikiran dan tindakan seseorang dalam bekerja. Hasil penelitian 

Paisal dan Susi Angraini yang meneliti tentang pengaruh kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan pada LBPP-LIA Palembang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual secara parsial dan simultan memiliki dampak positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Dari hasil analisis juga menunjukkan bahwa 
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kecerdasan spiritual lebih berpengaruh terhadap kinerja karyawan sehubungan 

untuk kecerdasan emosional. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu sarana dan 

prasarana untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang berkualitas dengan harga 

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Awal pengelolaan dilakukan oleh 

suatu badan yang disebut Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) di bawah 

bimbingan dan pengawasan dari Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB). 

Perusahaan Daerah Air Minum membutuhkan tenaga kerja yang profesional 

dengan kinerja yang baik, maka perusahaan ini membutuhkan seorang karyawan 

yang memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang dapat 

meningkatkan mutu serta kualitas kinerja karyawannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian mengambil judul: 

”ANALISIS PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN 

KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 

PDAM SRAGEN”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah variabel kecerdasan emosional mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Sragen? 

2. Apakah variabel kecerdasan spiritual mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Sragen? 
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3. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

Berbasarkan pemikiran yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk menganalisis apakah variabel kecerdasan emosional mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis apakah variabel kecerdasan spiritual mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk menganalisis variabel kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada PDAM Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan bahan baku penelitian bahwa 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dapat mempengaruhi hasil 

kerja karyawan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen sumber daya 

manusia khususnya mengenai kercerdasan emosional, kecerdasan 

spiritual, dan kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Sebagai masukan bagi PDAM dalam menerapkan kemampuan emosional 

karyawan khususnya yang berkaitan dengan upaya kinerja karyawan 

PDAM Sragen. 

b. Sebagai pembelajaran penulis mengenai kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan di PDAM Sragen. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan bagian-bagian yang 

dibahas menjadi beberapa bab yang saling terkait, tersistematis, terarah, serta 

mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang 

bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat landasan teori mengenai kecerdasann emosional, 

kecerdasan spiritual dan kinerja karyawan serta penelitian yang relevan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat paparan secara umum mengenai strategi 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini memuat penyajian hasil penelitian dilapangan yang 

kemudian dibahas berdasarkan pengkonfirmasian teori-teori yang 

mendukung penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini mencakup kesimpulan yang diambil dari hasil temuan 

penelitian dan pembahasan, yang kemudian digunakan sebagai acuan 

dalam pemberian saran dan rekomendasi. 


