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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia merupakan aset terpenting bagi suatu 

perusahaan, instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Selain penting 

sebagai aset perusahaan, Sumber Daya Manusia mampu memberikan 

suatu keuntungan sebagai penggerak dinamika organisasi (Noor, 

dkk.2016). Tercapainya tujuan suatu organisasi bergantung pada baik 

buruknya kinerja Sumber Daya Manusia itu sendiri. Untuk itu perusahaan 

harus mampu memberi pengarahan, memperhatikan setiap karyawan, dan 

juga mampu memotivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan mampu menjalankan 

tugas dan pekerjaannya sesuai yang dibebankan, mengerti kaitan 

pekerjaannya dengan tugas karyawan lain, mengerti target yang telah 

ditetapkan disetiap perusahaan, serta mampu mengatasi kesulitan yang 

dihadapi dalam mejalankan pekerjaannya (Marga, 2016).  

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta 

adalah salah satu pusat pembayaran anggaran se-eks Karesidenan 

Surakarta yang dimiliki oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan didaerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala 

kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan dunia kementerian 

keuangan negara yang dibawahi oleh Derektorat Jenderal Perbendaharaan 

Negara, Sumber Daya Manusia sebagai faktor utama yang penting dari
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organisasi yang sering ditunjuk sebagai salah satu kegagalan suatu 

pencapaian tujuan dalam organisasi. 

 Setiap manusia ingin menunjukan prestasinya dalam segala hal, 

terutama dalam bidang pekerjaan. Saat  ini keberhasilan dan kesuksesan 

seorang karyawan tidak hanya ditunjukkan pada kemampuan 

intelektualnya saja, melainkan kemampuan yang dimiliki untuk mampu 

mengendalikan perasaan yang stabil dan juga emosi dari setiap individu 

untuk menunjukan baik tidaknya cara berinteraksi kepada orang lain 

(Setyaningrum, dkk.2016). 

Keberhasilan pengelolaan organisasi ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hal tersebut terdapat 

teknik-teknik untuk memelihara hubungan dan memelihara prestasi serta 

kepuasan kerja karyawan. Salah satunya dengan memberikan dorongan 

dan masukan dari seorang pimpinan kepada bawahan, maupun dari 

karyawan dengan karyawan yang lain. Agar mereka dapat melaksanakan 

tugas sesuai uraian tugas dan pengarahan yang diberikan (Poniasih dan 

A.A.Sagung kartika dewi, 2015). Banyaknya aspek yang mempengaruhi 

suatu kinerja seperti keadaan lingkungan, tingkat kompetensi dankejelasan 

peran seorang karyawan, terdapat juga faktor lain seperti imbalan dan 

penghargaan, nilai dan budaya (Widyasari, 2004). 

Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan sebuah hasil serta 

proses yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi karyawan ( faktor 

internal) dan keadaan lingkungan perusahaan ( faktor eksternal), Itu 
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merupakan upaya dari strategis perusahaan. Kinerja karyawan yang baik 

merupakan harapan dari organisasi dan institusi dalam memperkerjakan 

seorang karyawan, sebab kinerja dari karyawan diharap mampu 

meningkatkan mutu dan kualitas perusahaan secara keseluruhan. Jika 

seorang karyawan memiliki kinerja yang baik maka kinerja perusahaan 

menjadi baik pula, sebaliknya jika karyawan tidak memiliki kinerja yang 

baik maka perusahaan itu tidak akan menjadi baik. 

Untuk melaksanakan pekerjaan, karyawan membutuhkan 

kecerdasan emosional. Apabila karyawan sedang menghadapi suatu 

masalah, seorang karyawan yang memiliki kecerdasan emosional tinggi 

akan mempunyai kemampuan untuk mengelola perasaannya, antara lain 

mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain, tegar menghadapi 

permasalahan yang rumit yang mengakibatkan frustasi, dapat mengatur 

suasana hati, menunda kepuasan sesaat, dan berempati serta mampu 

memberikan semangat terhadap diri sendiri maupun orang lain (Subagio, 

2015). 

Pentingnya kecerdasan emosional dalam sebuah organisasi yang 

dimaksud, apabila karyawan menghadapi masalah dapat menyelesaikan 

pekerjaan yang menyangkut hubungan rekan kerja dan kerja sama antar 

karyawan lain. Kecerdasan emosional karyawan yang baik akan mampu 

membuat seseorang mengambil sebuah keputusan yang tegas dan tepat, 

walaupun didalam keadaan tertekan sekalipun. Kecerdasan emosional 

yang baik dapat mendorong karyawan bertindak sesuai etika dan 
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berpegang teguh pada pendiriannya dan mampu berpikir secara positif 

demi tercapainya tujuan untuk meraih keberhasilan di tempat kerja. 

Menurut Handoko (2005) mendefinisikan kecerdasan emosional 

adalah kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dengan tepat, 

mengelola dan mengenali, termasuk dalam memotivasi diri sendiri dan 

juga orang lain, serta mampu mengenali emosi rekan kerjanya. Jelas jika 

seorang karyawan mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi mampu 

membuat kebahagiaan dan kesuksesan tersendiri, karena percaya diri dapat 

menimbulkan kesehatan mental yang baik. 

Menurut Super dan Cites (dalam Dalyono 2009) mengemukakan 

definisi kecerdasan emosional sebagai kemampuan menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan di sekitar atau belajar dari sebuah pengalaman. Hal 

ini menunjukan bahwa manusia hidup dan berinteraksi didalam 

lingkungan yang kompleks. 

Di dalam kehidupan ini kita sering beranggapan bahwa yang 

menentukan berbagai hal adalah kecerdasan otak, sedangkan kemampuan 

lain kurang dianggap penting. Setelah belakangan ini muncul istilah 

kecerdasan emosional atau emotional intellegence yang diungkap oleh 

Goleman  yang mengutip berbagai penelitian ternyata menemukan bahwa 

kecerdasan emosional mempunyai peran sangat penting untuk meraih 

kesuksesan didalam pekerjaan, karena setiap pekerjaan akan memerlukan 

pengendalian dan kecerdasan emosi yang dialami setiap karyawan untuk 

hasil yang memuaskan . 
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Tidak dapat dipungkiri, setiap manusia pasti akan mengalami yang 

namanya stres kerja, karena suatu masalah maupun stres yang diakibatkan 

oleh pekerjaan yang sedang dihadapi di lingkungannya, baik di lingkungan 

kerja maupun di lingkungan sosial. Menurut Mangkunegara (2009), stres 

merupakan keadaan tertekan yang dialami karyawan saat mengahadapi 

pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari emosi yang tidak stabil, perasaan tidak 

tenang, tekanan darah meningkat, serta mengalami gangguan pencernaan. 

Dalam hal stres kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Surakarta, proses yang sangat dinamik sering kali menimbulkan 

masalah seperti pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru (deadline), 

banyaknya hubungan yang tidak baik antara rekan kerja maupun hubungan 

keluarga pada setiap karyawan yang mampu membuat pekerjaan merasa 

tertekan, banyaknya tugas yang harus diselesaikan disaat waktu yang 

bersamaan, jam kerja yang terlalu padat dan sebagainya. Hal ini akan 

menimbulkan dampak pada kinerja karyawan yang kurang maksimal. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

kecerdasan emosional dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Dimana 

dalam hal ini diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk 

mengetahuinya melalui kegiatan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kecerdasan Emosional dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

KPPN Surakarta? 

2. Apakah Stres Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan KPPN 

Surakarta? 

3. Apakah Kecerdasan Emosional dan Stres Kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan KPPN Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap kinerja 

karyawan KPPN Surakarta. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Stres Kerja terhadap kinerja karyawan 

KPPN Surakarta. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Kecerdasan Emosional dan Stres Kerja 

terhadap kinerja karyawan KPPN Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat mempunyai manfaat, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang manajemen 
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Sumber Daya Manusia, khususnya yang berkaitan dengan kinerja 

karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

pertimbangan berkaitan dengan kecerdasan emosional dan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

b. Bagi pihak akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan 

dan pembelajaran ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya 

dalam bidang manajemen Sumber Daya Manusia. 

c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang 

menghadapi masalah serupa. 

E. Sistematika Penulisan  

Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan disusun sistematis 

penulisan yang disajikan dalam lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pengertian kecerdasan 

emosional, indikator kecerdasan emosional, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosional, pengertian stres kerja, dimensi stres 

kerja, indikator stres kerja, pengelolaan stres kerja, faktor penyebab stres 

kerja, pengertian kinerja karyawan, dimensi kinerja, indikator kinerja, tujuan 

kinerja, faktor-faktor kinerja, penilaian kinerja karyawan, penelitian 

terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional pengukuran 

variabel dan metode analisis data. 

BAB IV  

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang profil perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, deskriptif responden, pengujian instrumen data, pembuktian 

hipotesis dan pembahasan. 

BAB V 

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan hasil penelitian, dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 


