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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah                                                                                                                                                                                                

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu yang sangat penting 

bagi keefektifan berjalannya sebuah kegiatan dalam suatu organisasi. 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan, banyak 

ditentukan oleh kecerdasan yang dimiliki oleh individu dan adanya komitmen 

organisasional terhadap perusahaan. Saat ini hanya perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif yang dapat bersaing di pasar global. Untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan terutama terkait dengan persaingan perdagangan bebas. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sumber daya manusia, modal dan teknologi 

merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam menciptakan kualitas produk. 

Sumber-sumber tersebut harus digerakkan secara efektif, guna mencapai hasil ( 

output ) yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya usaha-

usaha yang didukung oleh semua pihak secara organisasi, baik dari pihak 

manajemen maupun dari pihak karyawan.  

Pada umumnya sebagian besar organisasi yang ada, percaya bahwa 

untuk mencapai sebuah keberhasilan, harus mengupayakan kinerja individu 

semaksimal mungkin. karena pada dasarnya kinerja individu akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja baik kinerja tim ataupun kelompok. yang akhirnya 

berpengaruh juga terhadap kinerja sebuah organisasi. Namun pada kenyataannya 

untuk memaksimalkan kinerja individu tidaklah semudah itu.  
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Untuk mencapai kinerja individu yang maksimal, maka dibutuhkan 

kecerdasan emosional  yang dimiliki individu dalam sebuah organisasi. Unsur-

unsur dari kecerdasan emosional yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja di 

dunia kerja yaitu : kesadaran diri, mengelola emosi, memotivasi diri, menanggapi 

perasaan orang lain, dan membina hubungan. Orang yang memiliki kecakapan 

emosional mampu mengetahui dan menangani perasaan mereka sendiri dengan 

baik, dan mampu membaca serta menghadapi perasaan orang lain dengan efektif. 

Orang tersebut memiliki keuntungan dalam setiap bidang kehidupan baik dalam 

hubungan pribadi maupun dalam organisasi. 

Menurut  Nggermanto (2002) dalam Muttaqiyatun (2010) menunjukkan 

beberapa bukti penelitian, yang mengungkapkan bahwa, kecerdasan intelektual 

menyumbangkan kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang menentukan sukses dalam 

hidup, dan 80% lainnya diisi oleh kekuatan kuatan lain, termasuk kecerdasan 

emosional yang meliputi kemampuan untuk memotivasi diri dan bertahan 

menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga beban stres agar tidak 

melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdoa. 

Selain faktor kecerdasan emosional, faktor yang mempengaruhi kinerja 

secara maksimal adalah komitmen organisasional. Menurut Tobing (2009) 

Komitmen merupakan kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antar 

karyawan dengan organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan individu 

untuk tetap berada atau meninggal kan organisasi. Namun demikian, sifat dari 

kondisi psikologis untuk tiap bentuk komitmen sangat berbeda. dalam Luthans 

(2006) menjelaskan bahwa sebagai sikap, komitmen organisasi paling sering 
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didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi 

tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan  

keyakinan tertentu, penerimaan nilai, dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini 

merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan 

proses berkelanjutan. dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya 

terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.  

Komitmen organisasional dipandang sebagai suatu orientasi nilai 

terhadap organisasi yang menunjukkan individu sangat memikirkan dan 

mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. Individu akan berusaha memberikan 

segala usaha yang dimilikinya dalam rangka membantu organisasi mencapai 

tujuannya. Kinerja karyawan yang tinggi dapat dicapai jika seluruh elemen-

elemen yang ada dalam perusahaan terintegrasi dengan baik, dan mampu 

menjalankan peranannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan 

karyawan.  

Perusahaan sebagai obyek penelitian ini adalah PT. Perkebunan 

Nusantara IX kebun Merbuh Boja.  PT. Pekebunan Nusantara IX  adalah 

perusahaan di indonesia di bidang perkebunan. PT. Perkebunan Nusantara III 

merupakan induk usaha perusahaan ini. Perusahaan ini membudidayakan tanaman 

karet, teh, kopi, tebu dan agrowisata. Perusahaan agroindustri masih belum 

sepenuhnya memiliki keunggulan bersaing baik kuantitas maupun  kualitasnya, 

karena rendahnya mutu SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global dan 

kurang handalnya teknologi yang digunakan, Mangku Prawira (2009). maka perlu 

dilakukan identifikasi kecerdasan emosioanal dan komitmen organisasional untuk 

mendapatkan gambaran profil karyawan yang memengaruhi kinerja 
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Berdasarkan  informasi yang diperoleh dari data tenaga kerja (per 01 

Maret 2017), dapat diketahui komposisi karyawan berdasarkan pembagian kantor 

dan golongan atas jabatan sebagai berikut : 

        Tabel 1.1 

Komposisi karyawan berdasarkan temapat kerja dan golongan karyawan 

PT. Perkebunan Nusantara IX Merbuh Boja, Kendal, Jawa tengah 

 

NO  

 

 

URAIAN 

  

 

GOLONGAN  JML  

 IIA IIB IB IC ID  

1. Kantor Induk 2 - 5 4 1 12 

2 Tehnik Merbuh - 1 15 2 - 18 

3 Pabrik Getas Kecil - - 5 - - 5 

4. Merbuh 1 - 8 1 - 10 

5. Plantukan / Blabak 1 - 8 3 - 12 

Jmh  4 1 41 10 1 57 

Sumber : Bagian SDM PT.Perkebunan Nusantara IX Merbuh 

 Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tempat kerja terbagi kedalam 5 

tempat yakni satu kantor induk dan 4 afdeling. kantor induk merupakan kantor 

pusat dari keseluruhan kantor afdeling yang ada, Dimana seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan informasi dan perhubungan terkonsentrasi di kantor induk 

tersebut. Sedangkan kantor afdeling adalah suatu bagian unit dari suatu kebun 

yang memiliki luas areal tanaman tertentu dan memiliki tenaga / orang yang 

bekerja di afdeling tersebut , kata lain dari afdeling adalah divisi. Dari tabel diatas 

dapat dilihat bahwa terdapat golongan jabatan. Golongan  IIA adalah pengatur 

muda berjumlah 4 karyawan. golongan IIB adalah pengatur muda tingkat I 

berjumlah 1 karyawan. Golongan IB adalah juru muda tingkat I, berjumlah 41 
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karyawan. Golongan IC adalah juru, berjumlah 10 karyawan. Dan Golongan ID 

adalah juru tingkat I, berjumlah 1 karyawan.  Dari tabel di atas  jumlah karyawan 

yang akan di teliti adalah sebanyak 57 orang. 

 Tabel 1.2 

Lama Kerja Karyawan 

PT. Perkebunan Nusantara IX Merbuh Boja, Kendal, Jawa Tengah 

 

No  

 

 

 

Uraian 

  

 

LAMA KERJA 

   

1980 – 2017 

(37 th) 

 

1990 – 2017 

(27 th) 

 

2000 – 2017 

(17 th)  

 

2010 – 2017 

(7 th) 

1. Kantor Induk 2 6 3 1 

2. Tehnik Merbuh - 9 6 3 

3. Pabrik Getas Kecil - 3 2 - 

4.  Afdeling. Merbuh 2 4 2 2 

5.  Afdeling. Plantukan 

blabak 

1 8 2 2 

JUMLAH 4 30 15 8 

Sumber: Bagian SDM PT. Perkebunan Nusantara IX  Merbuh 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa masa kerja yang dijalani oleh 

para karyawan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2017. Karyawan yang 

bekerja dari tahun 1980-2017 atau selama 37 tahun berjumlah 4 karyawan. 

Karyawan yang bekerja dari tahun 1990-2017 atau selama 27 tahun berjumlah 30 

karyawan. Karyawan yang bekerja dari tahun 2000-2017 atau selama 17 tahun 

berjumlah 15 karyawan. Karyawan yang bekerja dari tahun 2010-2017 atau 

selama 7 tahun berjumlah  8 karyawan. Jumlah keseluruhan berdasarkan tabel 

diatas adalah 57 orang karyawan. 
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Penelitian ini mengacu  pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

beberapa sumber yaitu :  

Tabel. 1.3 

Riset Gap 

No  Peneliti Judul Hasil Peneliti pembahasan 

1.  Triana 

Fitriastuti 

(2013) 

 

 Pengaruh 

kecerdasan 

emosional, 

komitmen 

organisasional dan 

Organizational 

Citizenship 

Behavior terhadap 

kinerja karyawan  

 

Kecerdasan 

emosional 

dan komitmen 

organisasional 

berpengaruh 

positif 

Signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Hasil penelitian ini 

menunjukan 

semakin baik EQ 

membuat karyawan 

akan cenderung 

berperilaku sesuai 

dengan standar 

organisasi sehingga 

akan mencapai 

kinerja yang 

optimum 

 Made Buda 

Artana et all 

(2014) 

Pengaruh 

kecerdasan 

intelektual (IQ), 

kecerdasan spiritual 

(SQ) dan perilaku 

belajar terhadap 

pemahaman 

akuntansi  

Kecerdasan 

emosional 

berpengaruh 

Tidak 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Hasil peneitian ini 

menunjukan bahwa 

semakin tinggi IQ 

membuat karyawan 

dapat menunjukan 

illmu pengetahuan 

dalam bekerja  dan 

disiplin illmu yang 

dimiliki akan 

berpengruh terhadap 

kinerja. 
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2.  Diana Sulianti 

K. L Tobing 

(2009) 

Pengaruh 

komitmen 

organisasional dan 

kepuasan kerja 

karyawan 

PT.Perkebunan 

Nusantara III 

Komitmen 

organisasional 

berpengaruh 

positif 

Signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komitmen 

organisasional dapat 

menunjukan 

karyawan tetap 

tinggal pada suatu 

organisasi karena 

merasa wajib untuk 

loyal pada 

organisasi tempat ia 

bekerja. 

 Windy Aprilia 

Murty & 

Gunasti 

Hudiwinarsih 

(2012) 

Pengaruh 

kompensasi, 

motivasi dan 

komitmen 

organisasional 

terhadap kinerja 

karyawan 

Komitmen 

organisasional 

Tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komitmen 

organisasional tidak 

berpengaruh 

signifikan, karena 

seseorang yang 

mempunyai 

motivasi yang tinggi 

terhadap 

pekerjaannya 

cenderung 

melakukan 

pekerjaannya 

dengan baik dan 

maksimal 

Sumber: jurnal yang dipublikasikan 



8 

 

 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul : “ PENGARUH KECERDASAN 

EMOSIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX MERBUH 

BOJA,KENDAL JAWA TENGAH” 

1.2 Rumusan Masalah 

  Peningkatan kinerja karyawan perlu dilakukan supaya lebih optimal 

dalam bekerja, dimana kinerja ditentukan oleh beberapa faktor. Yaitu, kecerdasan 

emosional dan komitmen organisasional . kinerja karyawan menentukan 

optimalisasi kinerja karyawan, dimana kecerdasan emosi dilihat melalui seberapa 

baik seseorang dapat mengelola emosinya manakala dihadapkan pada situasi dan 

masalah yang sulit untuk diselesaikan, serta seberapa baik seseorang dapat 

mengerti dan memahami perasaan orang lain. Seseorang yang tidak dapat 

mengelola emosinya khususnya dalam masalah pekerjaan akan berdampak buruk 

pada hasil kerja mereka dan hubungan sosial mereka dengan orang lain, dimana 

mereka sering kali gagal untuk mengendalikan emosi serta amarah mereka dan 

kurangnya rasa empati terhadap suatu hal yang sedang dihadapi oleh orang lain.  

  Komitmen organisasional juga menentukan optimalisasinya kinerja 

karyawan. Dimana komitmen dilihat dari kesdiaan untuk berusaha sebaik 

mungkin demi keberhasilan organisasi, kepercayaan dan penerimaan yang kuat 

terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta keinginan yang kuat untuk tetap 

menjadi anggota organisasi. 
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    Berdasarkan perumusan  masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1.  Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Perkebunan Nusantara IX Merbuh? 

2.  Apakah komitmen organisaional berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Perkebunan Nusantara IX Merbuh? 

3. Apakah ada pengaruh secara simultan kecerdasan emosional dan komitmen 

organisasional terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara IX 

Merbuh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari suatu penelitian adalah agar apa yang dilakukan dapat 

mengarah ke sasaran dan mendapat hasil yang diharapkan. Adapun tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kecerdasan emosional 

karyawan terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara IX Merbuh . 

2. Untuk menganilisis dan membuktikan pengaruh komitmen organisasional 

terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara IX Merbuh. 

3. Untuk menganilis dan membuktikan secara simultan kecerdasan emosional dan 

komitmen organisaional terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara 

IX Merbuh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

    Disamping hendak mencapai tujuan yang diharapkan, dengan melakukan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 



10 

 

 
 

1. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan 

sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan usaha peningkatan kinerja 

karyawan khususnya dalam kecerdasan emosional dan komitmen 

organisasional .  

2. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapakan dapat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dan 

mengamati permasalahan yang dihadapi perusahaan atau lembaga, setelah itu 

penulis mencoba untuk memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori 

yang telah diperoleh.  

3. Bagi Akademisi 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam penelitian 

serupa di masa yang akan datang, di dalam lingkungan kampus Universitas 

Wahid Hasyim  Semarang.  

1.5 Sistematika Penulisan 

  Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian 

ini, maka disusun lah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi 

dan hal-hal yang dibahas tiap bab. proposal ini disusun dalam 5(lima) bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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Bab 1 : Pendahuluan  

 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah dan 

pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sitematika 

penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Berisi landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam 

pembahasan yang akan diteliti dan sebagai dasar analisa yang diambil dari 

literature, serta berisi tentang penelitian ini, kerangka pikir toritis, dan hipotesis.  

Bab III : Metodologi penelitian  

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian beberapa variabel 

penelitian yang sudah ditentukan, jumlah sampel yang diteliti, jenis sumber data, 

cara pengumpulan data dan metode analis yang digunakan untuk menguji 

kebenaran penelitian ini.  

Bab IV : Hasil dan Analisa  

Dalam bab ini membahas deskripsi objek penelitian (berupa analisis data 

yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, proses dan analisa data 

kemudian tentang pengujian hipotesis) dan pembahasan.  

Bab V : Penutup   

Pada bab ahkir ini akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang di 

tunjukan kepada pihak yang berkepentingan. Sedang bagian ahkir berisikan daftar 

pustaka dan lampiran- lampiran.
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