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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen Sumber daya Manusia saat ini merupakan hal yang tak biasa 

merupakan aset yang penting dan berpengaruh terhadap jalannya roda 

organisasi. Pentingnya karyawan yang sangat diperlukan dalam suatu 

perusahaan membuat karyawan kini tidak lagi dianggap sebagai liability 

(kewajiban), melainkan aset perusahaan. Lembaga atau instansi pemerintahan. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) adalah salah satu pusat 

tempat untuk melayani kegiatan perbankan daerah jawa timur yang berada di 

kabupaten Pacitan. Kemampuan seseorang diantaranya ditentukan oleh 

kecerdasan yang dimilikinya, terdapat beberapa kecerdasan pada diri manusia, 

diantaranya: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 

kreativitas, dan kecerdasan spiritual (Wijaya, 2014). Sebagian besar SDM di 

negara berkembang termasuk Indonesia masih memiliki kecerdasan emosional 

yang kurang baik. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lemahnya 

kualitas SDM di Indonesia. Penggunaan sumber daya manusia sangat penting 

karena faktor tersebut adalah aset yang paling penting guna keberhasilan 

pelaksanaan tujuan strategis yang tergantung dari inspirasi dan kinerja dari 

karyawan (Wibowo, 2015). 

Bedasarkan paradigma yang menganggap karyawan merupana suatu aset 

perusahaan maka munculah pendekatan pendekatan emosional terhadap 
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karyawan yang biasa disebut Kecerdasan emosional atau Emotional Quontien 

(EQ). Pentingnya kecerdasan emosional di dalam sebuah organisasi 

dimaksudkan ababila karyawan menghadapi suatu permasalahan atau dalam 

keadaan tertekan diperlukan kecerdasan emosional untuk membuat seseorang 

mampu mengambil keputusan yang tepat, tegas, bertindak sesuai etika dan 

dapat menunjukan intergritasnya. Kecerdasan emosional berarti menggunakan 

emosi secara efektif untuk mencapai tujuan dengan tepat membangun 

hubungan kerja yang produktif dan meraih keberhasilan di tempat kerja. 

Kecerdasan emosional sebagai perhatian untuk secara efektif memahami diri 

sendiri dan orang lain, berhubungan baik dengan orang orang, beradaptasi dan 

mengatasi loingkungan sekitar agar lebih berhasil dalam memenuhi tuntutan 

lingkungan. 

Dalam lingkungan pekerjaan menurut Wijaya, (2014) kecerdasan 

intelektual mempengaruhi kecerdasan emosional dan kecerdasan emosional 

tersebut berpengaruh terhadap kinerja manusia. Apabila di dalam melakukan 

suatu pekerjaan tanpa kecerdasan intelektualnya seorang karyawan tidak dapat 

melakukan prosedur pekerjaaan yang benar karena tidak mampu memahami 

dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya baik dalam bidang 

manajemen maupun disiplin ilmu lain yang relevan. Dengan demikian 

kecerdasan intelektual akan memengaruhi kemampuan karyawan untuk 

melakukan suatu pekerjaan dengan baik, tepat dan efektif. Dalam hal 

kecerdasan intelektual di Bank Jatim Cabang Pacitan, kecerdasan intelektual 

yang sangat dinamik seringkali menimbulkan masalah seperti kurangnya 
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respon terhadap suatu masalah pekerjaan yang timbul, dan berdampak pada 

kinerja karyawan yang kurang maksimal. 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak 

terlalu memadai, karena kecedasan intelektual merupakan suatu alat. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimilliki individu dalam 

memotivasi diri ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan 

emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa (Putri, 2016). 

Semakin tinggi jabatan seseorang dalam suatu perusahaan, maka semakin 

krusial peran kecerdasan emosional yang meliputi kemampuan untuk 

memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan 

hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan 

menjaga beban stress agar tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati 

dan berdoa. 

Kinerja karyawan di organisasi ini dipengaruhi pula oleh motivasi kerja 

adalah efek dari interaksi individu. Individu-individu yang termotivasi 

mempunyai kualitas yang tinggi pada organisasinya. Dan kecerdasan 

emosional karyawan ini dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 

kinerja yang dihasilkan. Kemudian kecerdasan intelektual adalah suatu kondisi 

dimana kemampuan seseorang untuk menalar atau memecahkan masalah 

dengan berfikir secara relefan. Oleh karena itu merupakan salah satu penyebab 

penelitian ini dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal diatas maka permasalahan yang dapat ditemukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan motivasi 

berpengaruh secara serempak terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk menganalisis kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk menganalisis motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk menganalisis kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan 

motivasi berpengaruh secara serempak terhadap kinerja karyawan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat yakni: 

1. Manfaat Akademis 

Memperoleh pengalaman penelitian sehingga dapat melakukan 

perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis 

dengan realita kehidupan, khususnya dalam praktek organisasi. 

2. Manfaat Teoritis 

Dapat menjadi refrensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi 

peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan 

dunia pendidikan. 

3. Manfaat Praktis 

Digunakan sebagai masukan bagi pihak Bank Jatim Cabang Pacitan, 

sebagai bahan masukan dalam mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertimbangan pemberian motivasi sebagai opini karyawan, 

khususnya yang terkait dengan kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual dan peranan motivasi sehingga dikemudian hari dapat dijadikan 

bahan evaluasi untuk meningkatka kinerja karyawan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

I. Skripsi Kuantitatif 

Bagian pokok dari skripsi kuantitatif terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

B. Penelitian Terdahulu 

C. Hipotesis 

D. Kerangka Pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

C. Data dan Sumber Data 

D. Metode Pengumpulan Data 

E. Desain Pengambilan Sampel 

F. Metode Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat 

B. Karakteristik Responden 

C. Analisis Data 

D. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Keterbatasan Penelitian 

C. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 


