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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan 

pesatnya, persaingan di berbagai bidang semakin ketat termasuk di bidang industri. 

Kemajuan di sektor industri sendiri tidak terlepas dari peran serta manusia, karena 

manusia di sini merupakan perencana dan penentu tercapainya suatu tujuan organisasi 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan adalah asal utama dari sebuah 

organisasi perusahaan. Tujuan organisasi tidak akan tercapai tanpa adanya peran serta 

yang aktif dari karyawan itu sendiri. Karyawan merupakan salah satu aset yang 

berharga bagi industri dan organisasi. Tanpa karyawan, perusahaan dan organisasi 

tidak dapat mewujudkan semua rencana yang telah dibuatnya. Mesin, tempat dan 

modal tidak akan berarti apa-apa jika hanya dibiarkan begitu saja. Di tangan 

karyawanlah semua itu akan dapat berkembang. Oleh karena itu tuntutan akan 

kualitas tenaga kerja yang baik sangat diperlukan. Adanya kesadaran akan pentingnya 

karyawan sebagai sumber daya dan pelaksana kerja mengakibatkan besarnya 

perhatian terhadap pengembangan sistem kerja yang baik yang memungkinkan 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

Salah satu bagian penting dalam suatu perusahaan yang menawarkan produk 

dan pelayanan kepada konsumen adalah tenaga pemasar atau salesman. Kottler 

(1990) mengistilahkan salesman sebagai sales representatif yaitu seseorang yang 

bekerja pada perusahaan yang melaksanakan satu atau lebih kegiatan seperti mencari 
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konsumen baru, berkomunikasi, penjualan, jasa pelayanan, pengumpulan informasi 

dan alokasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sales bertugas sebagai penghubung yang 

unik dari perusahaan kepada konsumen.  

Salesman adalah ujung tombak perusahaan yang menjadi perantara untuk 

memperkenalkan produk pada konsumen. Clindliff, Shill & Govoni (Prayitno, 2004) 

menyatakan bahwa salesman merupakan pelaku utama dalam proses pemasaran. 

Keberhasilan dalam pemasaran banyak tergantung pada ketrampilan salesman dalam 

menyesuaikan produk perusahaan dengan kebutuhan konsumen dalam melakukan 

penjualan.  Hal tersebut akan mudah dicapai apabila salesman memiliki aspirasi kerja 

yang tinggi. 

Aspirasi kerja merupakan dasar kebutuhan manusia untuk dapat meraih 

keberhasilan kerja yang lebih baik dari keadaan sekarang. Aspirasi kerja adalah suatu 

keinginan untuk mencapai tingkat pekerjaan yang lebih tinggi di masa yang akan 

datang. Aspirasi kerja merupakan tujuan yang ditetapkan seseoarang untuk dirinya 

sendiri dalam suatu pekerjaan atau tugas yang memiliki arti penting bagi seseorang 

(Hurlock,  1979).  

Setiap karyawan begitu pula salesman tentu mempunyai harapan untuk dapat 

memperoleh atau mencapai keadaan yang lebih berarti, baik dari waktu lalu ataupun 

sekarang dan sudah pasti dibutuhkan usaha agar apa yang dicita-citakan dapat 

terwujud. Adanya keinginan yang kuat dan telah melibatkan perencanaan atas usaha 

mewujudkan keinginan, harapan atau cita-cita inilah yang menggambarkan aspirasi 

kerja individu. Swrey dan Telford (Issusilaningtyas, 1991) mengatakan bahwa 

aspirasi yang ada harus dipadukan dengan suatu harapan yang logis dan realistis, 



 3 

sehingga menjadi sesuatu yang berarti bagi dirinya. Agar individu dapat 

mempersiapkan tujuannya secara realistis dalam menentukan aspirasinya, dibutuhkan 

adanya pertimbangan-pertimbangan baik dari segi fisik, mental maupun lingkungan. 

Aspirasi kerja adalah suatu dorongan yang mempunyai pengaruh kuat 

terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan oleh perusahaan tersebut (Pressey dalam Suharno, 1996). Setiap orang 

mempunyai aspirasi kerja yang berbeda-beda, hal inilah yang membedakan kerja 

seseorang serta hasil kerjanya. Individu yang memiliki aspirasi kerja yang tinggi 

cenderung akan melakukan pekerjaannya dengan senang hati, tanpa beban dan 

bersungguh-sungguh. Aspirasi sebagai salah satu aspek psikologis mempunyai peran 

penting dalam usaha mencapai tujuan tertentu, orang memiliki aspirasi kerja tertentu 

dengan kadar tertentu terhadap suatu bidang kerja akan berbeda hasil kerjanya 

dibandingkan dengan yang lain, dan akan menjadi motif yang mendorong individu 

untuk berhubungan lebih aktif dengan objek minatnya, sehingga akan menimbulkan  

kemauan untuk melaksanakan aktivitas. 

Individu yang mempunyai aspirasi yang tinggi terhadap suatu objek akan 

mempunyai kekuatan atau mendorong untuk melakukan serangkaian tingkah laku 

untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Kesulitan yang timbul tidak 

menyurutkan langkahnya tetapi justru membuat individu semakin berkeinginan untuk 

mengatasi kesulitan tersebut dengan menggunakan potensi kreativitas agar tercapai 

hasil kerja yang baik.  

Salesman yang efektif bukan hanya sekedar bekerja dengan naluri, dan 

keahlian dalam menganalisis dan mengelola calon pelanggan. Salesman  masa kini 
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harus menjadi pencari pesanan pembeli yang bekerja secara aktif, bukan hanya 

sebagai pencatat pesanan yang pasif. Untuk itu salesman harus memiliki citra diri 

positif. 

Mazullo (2005) dalam penelitiannya memaparkan bahwa self image (citra 

diri) merupakan variabel yang dapat berpengaruh terhadap aspirasi. Citra diri 

merupakan gambaran diri yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik maupun psikis. 

Konsep citra diri didefinisikan sebagai gambaran dari representasi mental yang 

dimiliki seseorang terhadap tubuhnya sendiri. Gambaran tersebut berasal dari sensasi-

sensasi internal, perubahan sikap, hubungan dengan obyek-obyek luar dan orang, 

pengalaman emosional dan fantasi. Dapat juga dikatakan sebagai gambaran taksiran 

internal tentang diri  seseorang yang secara luas ditentukan oleh cara orang berpikir 

tentang hal tersebut bila dilihat oleh orang lain. Konsep citra diri  merupakan konsep 

yang kompleks yaitu kepribadian seseorang karakter, tubuh dan penampilan. 

Profesi sebagai salesman adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sebagai 

seorang sales atau bagaimana bayangan atau gambaran seseorang mengenai dirinya 

sendiri sebagai salesman. Self atau diri yang ada dalam gambaran seseorang ini, 

merupakan inner world manusia termasuk pikiran dan perasaan, perjuangan dan 

harapan, ketakutan dan fantasi serta pandangan tentang apa dan siapa dirinya serta 

bagaimana dia ingin dipandang oleh orang lain yang dapat diterima masyarakat 

sebagai salesman. 

Bagi seorang salesman, penampilan prima dan daya tarik fisik sangatlah 

penting karena dapat mempengaruhi popularitas dan karirnya, sehingga wajar bila 

seorang salesman memiliki perhatian terhadap diri yang berkaitan dengan 
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penampilan. Apalagi mereka banyak tampil di depan publik, maka mereka akan 

sangat memperhatikan bagaimana mereka “dipandang” oleh orang lain, dalam 

kaitannya dengan penampilan diri yang oleh dua orang sarjana dari Amerika, yaitu 

Carver dan Scheier disebut sebagai “a person high in public self-consciousness“ 

yaitu kesadaran diri terhadap pandangan publik sangat tinggi. Perhatian ini 

membentuk konsep tersendiri mengenai penampilan fisiknya berdasarkan penilaian 

diri sendiri dan orang lain yang disebut sebagai citra diri (Suryani, 2005). 

Citra diri merupakan salah satu faktor internal yang cukup penting bagi 

terbentuknya pribadi yang berprestasi. Citra diri merupakan gambaran seseorang 

tentang dirinya sendiri. Pandangan seseorang mengenai dirinya yang akan 

membentuk gambaran diri akan berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan 

dalam melakukan suatu tugas, kondisi fisik, apa yang dirasakan serta bagaimana ia 

menjalin relasi dengan orang lain Jersild (Ratnawati dan Sinambela, 1996).  

Seorang salesman yang memiliki citra diri positif akan tampak percaya diri, 

aktif dan berani dalam menghadapi sesuatu. Sebaliknya, seorang salesman yang 

memiliki citra diri negatif akan tampak ragu-ragu, kurang percaya diri dengan 

kemampuan dan penampilan yang dimilikinya serta kurang berani dalam menghadapi 

persaingan antar salesman, meskipun ia memiliki kemampuan dan penampilan yang 

menarik. Dalam pembentukan citra diri, hal yang terpenting adalah bagaimana 

seseorang memahami kemampuan yang dimilikinya. Pemahaman akan kemampuan 

yang dimiliki akan membuat seseorang membuat suatu tujuan yang realistis yang 

sesuai dengan kemampuannya Lewis (Ratnawati dan Sinambela, 1996).  
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Salesman diharapkan memiliki citra diri dan aspirasi kerja yang positif. 

Apabila karyawan khususnya salesman memiliki citra diri dan aspirasi kerja yang 

positif, maka ia akan lebih mampu mengembangkan sifat-sifat seperti percaya diri, 

harga diri dan kemampuan untuk melihat dirinya secara realistik. Kemudian mereka 

dapat menilai hubungan orang lain secara tepat dan ini menumbuhkan penyesuaian 

pribadi dan pekerjaan secara harmonis. Citra diri yang positif akan semakin 

memudahkan salesman dalam mampu membaca perasaan, sikap dan keyakinan 

konsumen. 

Miller (Hakim, 2005) mengatakan bahwa perusahaan yang berhasil adalah 

perusahaan yang mampu menampung aspirasi para karyawannya sehingga dapat 

memotivasi mereka untuk berprestasi dengan baik. Aspirasi individu terhadap suatu 

pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi kerjanya akan memperoleh kepuasan kepada 

dirinya sehingga mendorong individu untuk bekerja lebih semangat. Hal tersebut 

dimungkinkan karena setiap orang dalam hidupnya tentu mempunyai harapan untuk 

dapat mencapai keadaan yang lebih berarti dan apa yang dicita-citakan dapat 

terwujud. Harapan atau cita-cita inilah yang menggambarkan aspirasi seseorang. 

Namun umumnya perusahaan dan salesman saat ini yang lebih dipentingkan 

hanyalah bagaimana caranya agar perusahaan itu mampu untuk memproduksi barang 

dan jasa dengan lebih banyak tanpa memperhitungkan bagaimana kondisi dari para 

karyawannya baik fisik maupun psikologisnya. Dalam arti banyak perusahaan tidak 

memperhatikan aspek kepribadian dalam penerimaan atau seleksi karyawan sebagai 

salah satu komponen persyaratan masuk menjadi karyawan sehingga menyebabkan 

kinerja menjadi buruk dan turunnya kinerja atau produktivitas suatu perusahaan. Hal 
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ini dapat diketahui dari kondisi produktivitas sumber daya insani (SDI) Indonesia 

dibandingkan dengan SDI mancanegara masih tergolong rendah yaitu peringkat ke-

98. Sebaliknya, peringkat SDI Filipina 84, Thailand 66, Malaysia 52, Brunai 42, 

Singapura 37, Hongkong 25, Australia 9, Belanda 8, dan Jepang peringkat pertama 

(Hadipranata, 2000).  

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dibuat adalah: 

Apakah ada  hubungan antara citra diri dengan aspirasi kerja ? Mengacu dari rumusan 

masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: 

“Hubungan antara Citra Diri dengan Aspirasi Kerja pada Salesman”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara citra diri dengan aspirasi kerja pada salesman 

2. Peranan atau sumbangan efektif citra diri terhadap aspirasi kerja salesman 

3. Tingkat citra diri dan aspirasi kerja salesman 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi pimpinan Toko Columbia Cabang Yogyakarta 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berperan untuk 

pengembangan perusahaan dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan 

perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan citra 

diri dan aspirasi kerja salesman. 
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2. Bagi Kepala Personalia Toko Columbia Cabang Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

mengenai hubungan antara yang berkaitan dengan citra diri dan aspirasi kerja 

salesman sehingga kepala personalia dapat memberikan solusi yang tepat jika ada 

permasalahan yang terjadi di perusahaan. 

3. Bagi karyawan Toko Columbia Cabang Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

mengenai  hubungan yang berkaitan dengan citra diri dan aspirasi kerja salesman 

sehingga karyawan dapat memahami karakteristik kepribadian dan karakteristik 

pekerjaan yang dapat berpengaruh terhadap aspirasi kerja. 

4. Bagi ilmuwan psikologi 

Menambah wawasan dari wacana berpikir bagi ilmu psikologi pada umumnya dan 

psikologi industri pada khususnya tentang hubungan antara citra diri (self image) 

dengan aspirasi kerja. 

5. Bagi pemerintah Khususnya Departemen Tenaga Kerja 

Bagi pemerintah khususnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan informasi mengenai keterkaitan antara citra diri dan aspirasi kerja 

salesman sehingga pemerintah diharapkan turut memberikan solusi yang tepat 

bagi karyawan maupun perusahaan yang mengalami permasalahan kerja. 

6. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan perluasan cakrawala pada ilmu pengetahuan, khususnya pada 

disiplin ilmu psikologi industri tentang hubungan antara citra diri dengan aspirasi 

kerja   




