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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Saat ini kita berada pada abad ke-21 dimana tantangan yang akan 

dihadapi adalah globalisasi dengan segala implikasinya. Sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode dan mesin tidak bisa 

memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh sumber daya 

manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. perusahaan 

membutuhkan karyawan yang mampu berkerja lebih baik dan lebih cepat, 

sehingga diperlukan karyawan yang mempunyai kinerja (job peformance) 

yang tinggi. Menurut Douglas, 1996 (dalam Pinkan Moniga, 2013).  

Kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan 

berprilaku sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya. 

Sedangkan menurut Timpe, 2002 dalam (Supriyanto, 2011) kinerja dapat 

diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang telah dicapai dengan 

kemampuan yang telah dimilikinya pada kondisi tertentu. Dengan 

demikian kinerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan 

dan presepsi tugas yang dibebankan.   

Hasibuan dalam Sujak (1990) dalam Ida Ayu Brahmasari dan Agus 

Suprayetno, (2008) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta waktu. Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 
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dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya sesuai dengan kreteria yang ditetapkan. 

Mc Kenna dan Beach, 1995 dalam (Trihandini, 2005) menyimpulkan 

bahwa faktor- faktor kinerja yang sering digunakan sebagai indikator 

dalam penelitian adalah pengetahuan, kemampuan, keterampilan kerja 

sikap terhadap pekerjaan (antusiasme, komitmen dan motivasi), kualitas 

kerja volume hasil produksi dan interaksi (komunikasi dan hubungan 

dalam kelompok). Terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi 

kinerja. Winardi, 1996 dalam (Trihandini, 2005) mengemukakan bahwa 

faktor- faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor 

instrinsik meliputi motivasi, pendidikan dan faktor ekstrinsiknya adalah 

lingkungan kerja, kepemimpinan, hubungan kerja, gaji dan faktor motivasi 

(motivation) 

Era globalisasi menuntut perusahaan untuk dapat mengambil 

keputusan dalam strategi yang tepat agar dapat bersaing dilingkungan 

industri yang semakin ketat dan kompetitif keputusan tersebut menyangkut 

keputusan di dalam semua bidang fungsional. Salah satu hal yang harus di 

perhatikan oleh perusahaan dalam mengelola fungsi- fungsi manjemennya 

adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja menurut Nurhayati, (2000) 

dalam (Trihandini, 2005).   

Kesuksesan dan kinerja perusahaan bisa dilihat dari kinerja yang telah 

dicapai oleh karyawannya, oleh sebab itu perusahaan menuntut agar para 

karyawannya mampu menampilkan kinerja optimal karena baik dan 
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buruknya kinerja yang dicapai oleh karyawan akan berpengaruh pada 

kinerja dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan Yuniningsih, 2002 

(dalam Trihandini, 2005). 

Semua mahasiswa S1 tingkat akhir yang akan menjadi calon pencari 

kerja, perlu memiliki kompetensi yang berimbang dan berkeberlanjutan di 

lihat dari empat dimensi : kesehatan fisik (KF), Kecerdasan Intelektual 

(KI), kecerdasaan Emosional (KE) dan kecerdasan spiritual (KS). 

Keseimbangan keempat jenis kecerdasaan ini mencerminkan hakikat 

kehidupan manusia utuh yang sangat diperlukan demi kemajuan bangsa 

Indonesia (I Cenik Ardana et all , 2013). Penulis akan mengulas lebih 

lanjut tentang kecerdasan intelektual  dan kecerdasan emosional terhadap 

kinerja karyawan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional III 

Jateng & DIY. 

Moustafa & Miller, 2003 (Trihandini, 2005) melakukan penelitian 

yang hasilnya menunjukan bahwa seorang karyawan yang mendapat skor 

tes IQ yang tinggi pada saat seleksi ternyata menghasilkan kinerja yang 

lebih baik, terutama apabila dalam masa- masa tugasnya tersebut ia sering 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dari pelatihan yang 

dilakukan. Sedangkan penelitian lainnya kemampuan mengenali diri 

sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain 

menurut Golman, 2011 dalam Lisda Rahmasari, 2012.  

keberhasilan hidup seseorang ditentukan pendidikan formalnya 15%  

sedangkan 85%  lagi di tentukan oleh sikap mental/ kepribadiannya 
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menurut Mangkunegara, 2010 dalam Lisda Rahmasari, (2012). 

Kesimpulan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Trihandini, 2005 dan Edwardin, 2006.  Maka dari itu perlu adanya 

penelitian terhadap seluruh kayawan disebuah perusahaan mengenai 

tingkat kecerdasan intelektual (IQ) dan  kecerdasan emosional (EQ), yang 

di harapkan mampu miningkatkan kinerja karyawan disebuah perusahaan.  

Sejak lama orang yakin bahwa kecerdasan khususnya kemampuan 

intelektual merupakan suatu apparatus (alat) dari wujud kemampuan 

mentalnya yang penting dalam melaksanakan  tugas atau pekerjaan 

menurut Wiramiharja, 2003 dalam Trihandini, (2005). Hal ini dapat 

dipahami karena dalam bekerja bukan hanya tindakan- tindakan untuk 

melaksanakan pekerjaaan tetapi juga kecerdasan dalam memecahkan 

masalah menurut Schultz and Schultz, 1994 dalam (Lisda Rahmasari, 

2012)  

Kecerdasan intelektual dalam arti umum adalah kemampuan umum 

yang membedakan kualitas orang satu dengan orang lain. joseph, 1978 

dalam (Trihandini, 2005), IQ sering juga disebut intelegensi yang berarti 

kemampuan kognitif yang dimiliki suatu organisme untuk menyesuaikan 

diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta 

dipengaruhi oleh faktor genetik menurut Galton dalam (Trihandini, 2005). 

kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan yang di butuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar dan memecahkan 

masalah.  
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Keberhasilan manusia ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat 

kecerdasan intelektualnya (IQ), kata lain dapat diartikan bahwa hanya 

orang- orang yang memiliki kecerdasan intelektual, akademis dan 

matematis yang tinggi mampu mewujudkan keberhasilannya, termasuk 

keberhasilan dalam dunia pekerjaan Seorang pekerja yang memiliki IQ 

tertinggi diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik 

dibandingkan mereka yang memiliki IQ lebih rendah.  

Hal ini dikarenakan kecenderungan mereka yang memiliki IQ tinggi 

akan lebih mudah meyerap ilmu atau pengetahuan yang diberikan 

sehingga kemampuan dalam memecahkan masalah dalam pekerjaan akan 

lebih baik menurut Ensenck, 1981 dalam Pingkan Moniaga, (2013) hal ini 

juga diperkuat dengan penjelasan dari Covey, 2005 dalam I Cenik Ardana 

et all, (2013)  yang mengemukakan bahwa kecerdasan intelektual adalah 

kemampuan manusia untuk menganalisis, berpikir dan menentukan sebab- 

akibat, berpikir secara abstrak, menggunakan bahasa, menvisualisasikan 

sesuatu dan memahami sesuatu. Dengan kata lain kecerdasan intelektual 

adalah kemampuan seseorang karyawan dalam memecahkan masalah dan 

kemampuan seorang karyawan berpikir secara rasional untuk memahami 

suatu masalah.   

kinerja sumber daya manusia terdapat 2 hal penting yaitu: kecerdasan 

intelektual atau intelligence quotient (IQ) dan kecerdasan emosional  atau 

emotional quotient (EQ). banyak orang beranggapan bahwa kecerdasan 

intelektual adalah satu- satunya tolak ukur kercerdasan  yang di jadikan 

parameter keberhasilan dan kesuksesan kinerja seorang karyawan tetapi 
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pada kenyataanya bahwa ada kecerdasan lain yang juga mendukung 

keberhasilan dan kesuksesan kinerja karyawan yaitu kecerdasan 

emosional. 

Uno, 2010 dalam (Ni Luh Gede Sukmawati et all, 2014) 

mengemukakan makin kompleks pekerjaan, makin penting kecerdasaan 

emosi. Emosi yang lepas kendali membuat orang pandai menjadi bodoh. 

Tanpa kecerdasaan emosi, seseorang tidak akan mampu menggunakan 

kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi maksimum. Menurut 

Agustin dan Ginanjar, 2005 dalam Triana Fitriastuti, (2013) berpendapat 

bahwa keberadaan kecerdasan emosional yang baik akan membuat 

karyawan menampilkan kinerja lebih baik.  

Segal, 1997 dalam I Cenik Ardana et all (2013) mengemukakan 

bahwa kecerdasan emosional memegang peranan penting untuk 

memprediksi kinerja suatu tim. Emosi dan akal adalah dua bagian dari satu 

keseluruhan, dimana wilayah EQ adalah hubungan pribadi dan antar 

pribadi, EQ bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan 

sosial dan kemampuan adaptasi. Reuven Bar-On (dalam Stein & Book, 

2000) dalam I Cenik Ardana et all (2013) menjabarkan bahwa kecerdasan 

emosional ini kedalam lima domain yang terdiri dari domain intrapribadi, 

antar pribadi, pengendalian stress, penyesuaikan diri dan suasana hati 

umum. Boyatzis, 2000 dalam (Trihandini, 2005)  menyakatan bahwa 

kercerdasan emosional merupakan komponen yang membuat seseorang 

menjadi pintar menggunkan emosi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

kecerdasan emosi manusia berada diwilayah bawah sadar sehingga diakui 



7 
 

 

kecerdasan emosinal menyediakan pemahaman yang lebih baik dan utuh 

tentang diri sendiri dan orang lain.  kecerdasaan emosi adalah kemampuan 

untuk membaca,  memahami orang lain dan kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan utnuk mempengaruhi orang lain melalui 

pengaturan dan penggunaan emosi jadi kecerdasan emosi dapat diartikan 

tingkat kecemerlangan seseorang dalam menggunakan perasaan dari diri 

sendiri maupun dalam melenngkapi lingkungannya.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lemabaga negara yang 

dibentuk berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2011 yang 

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan 

baik disektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank 

seperti Asuransi, dana pensiun, lembaga pembiyayaan dan lembaga jasa 

keuangan lainnya. Secara lebih lengkap OJK adalah lembaga independen 

dan bebas campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan. Tugas 

pengawasan industri keuangan non- bank dan pasar modal secara resmi 

beralih dari kementrian keuangan dan Bapepam- LK ke OJK pada 31 

Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke 

OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan Mikro pada tahun 

2015. 

Menurut pasal 4 UU nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK 

menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan 

kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, 
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transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang 

tumbuh secara berkelanjutkan dan stabil mampu melindungi kepentingan 

konsumen maupun masyarakat. Dengan pembetukan OJK, maka lembaga 

ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara 

menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, 

OJK harus mampu menjaga kepentingan Nasional. Antara lain  meliputi 

sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan 

disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif 

globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip- prinsip tata kelola 

yang baik, yang meliputi independensi, akuntabillitas, 

pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.  

Penelitian yang dilakukan Lisda Rahmasari (2012) yang berjudul 

“Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan 

Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan” menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional paling berpengaruh signfikan positif terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana 

Fitriastuti (2013) dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional, 

Komitmen Organisasional dan Organizational Citizenship Behavior 

Terhadap Kinerja Karyawan” penelitian ini menunjukan hasil yang sama 

yaitu kecerdasan emosional yang paling pengaruh signifikan positif   

terhadap kinerja karyawan karyawan. Dua hasil penelitian ini sejalan 

dengan teori yang dikemukaan oleh Goleman (1999) dalam Lisda 

Rahmasari (2012) mengungkapkan bahwa kecerdasan otak hanya 

menyumbang kira- kira 20% bagi faktor- faktor yang menentukan sukses 
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dalam hidup, dan yang 80%, lainnya diisi oleh kekuatan- kekuatan lain, 

termasuk didalamnya kecerdasan emosional yang meliputi kemampuan 

untuk memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan tidak melebih- lebihkan kesenangan, mengatur suasaa 

hati melumpuhkan kemampuan berfikir berempati dan berdoa. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fabiola Meirnayanti 

Trihandini (2005) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kecerdasan 

Intelektual, Kecerdasan Emosi dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja 

Karyawan” menunjukan bahwa kecerdasan  intelektual lebih berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja. Ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Hunter (1999) dalam Trihandini, (2005) mengatakan 

bahwa kemampuan kognitif dalam hal ini kecerdasan intelektual 

merupakan alat peramal yang paling baik untuk melihat kinerja seseorang 

dimasa yang akan datang sehingga bila seseorang memiliki kecerdasan 

inteletual yang baik maka kinerjanya juga akan semakin baik. 

Tabel 1.1 

Riset Gap 

No Gap Peneliti Hasil 

Penelitian 

Pembahasan 

1.  Pengaruh 

kecerdasan 

intelektual 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Lisda 

Rahmasari 

(2012) 

 

Tidak 

signifikan  

 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

perusahaan 

sebaiknya 

menggunakan tes 

EQ pada saat 
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pelaksanaan seleksi 

dan rekruitmen 

sehingga 

mendapatkan 

karyawan yang 

memiliki 

kemampuan 

mengelola emosinya 

dengan baik 

sehingga berdampak 

positif terhadap 

kinerjanya  

Fabiola 

Meinayanti 

Trihandini 

(2005) 

Signifikan  Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

seorang karyawan 

yang mendapat skor 

tes IQ yang tinggi 

pada saat seleksi 

ternyata 

menghasilkan 

kinerja yang lebih 

baik 

2.  Pengaruh 

kecerdasan 

emosional 

Triana 

Fitriastuti 

Signifikan  

 

Hasil penelitian ini 

menunjukan semakin 
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terhadap 

kinerja 

karyawan 

(2013) 

 

baik EQ membuat 

karyawan akan 

cenderung 

berperilaku sesuai 

dengan standar 

organisasi sehingga 

akan mencapai 

kinerja yang 

optimum 

Made Buda 

Artana et all 

(2014) 

Tidak 

signifikan  

Hasil peneitian ini 

menunjukan bahwa 

semakin tinggi IQ 

membuat karyawan 

dapat menunjukan 

illmu pengetahuan 

dalam bekerja  dan 

disiplin ilmu yang 

dimiliki akan 

berpengruh terhadap 

kinerja. 

Sumber : jurnal yang dipublikasikan  

 Perbedaan dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas maka 

tema ini menarik untuk diuji kembali yaitu mengenai kinerja karyawan 

perusahaan (melalui pengaruh kecerdasan intelektual dan kecerdasan 
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emosional). Pengambilan sampel pada semua karyawan di kantor Otoritas 

Jasa Keuangan agar lebih akurat pada data yang diambil. 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaan- perbedaan antara lain: 

1. Perbedaan pertama terletak pada variabel independen pada penelitian 

sebelumnya yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual. Sedangkan pada penelitian ini penulis hanya 

berfokus pada dua variabel yaitu kecerdasan inelektual dan kecerdasan 

emosional.  

2. Perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian yang sebelumnya di 

kantor akuntan publik (KAP) dan Hotel sedangkan pada penelitian ini 

adalah pada kantor Otoritas Jasa Keuangan kantor Regional III Jateng 

dan DIY.  

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait kinerja karyawan perusahaan yang diwakili 

oleh kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional pada karyawan di 

perusahaan kantor Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian akan dilakukan  

dengan judul “Analisis Pengaruh Kecerdasan Intelektual dan 

Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan Studi Kasus Pada 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional III Jateng dan DIY”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas dapat diketahui terda  pat research gap antara penelitian yang 

dilakukan oleh Lisda Rahmasari (2012) yang menyatakan bahwa 
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kecerdasan emosioanal lebih berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Fabiola Meirnayanti Trihandini (2005) yang menyatakan bahwa 

kecerdasan kecerdasan intelektual lebih berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 Permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan intelektual (IQ) 

terhadap kinerja karyawan dikantor Otoritas Jasa Keuangan di kantor 

regional III Jateng & DIY? 

2. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional (EQ) terhadap 

kinerja karyawan dikantor Otoritas Jasa Keuangan di kantor regional 

regional III Jateng & DIY? 

3. Apakah ada pengaruh secara simultan kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dikantor Otoritas 

Jasa Keuangan di kantor regional III Jateng & DIY? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari suatu penelitian adalah agar apa yang dilakukan dapat 

mengarahakan kesasaran dan mendapat hasil yang diharapkan. Apapun 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis dan membuktikan kecerdasan intelektual 

terhadap kinerja karyawan dikantor Otoritas Jasa Keuangan di kantor 

regional III Jateng & DIY   
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2. Untuk menganalisis dan membuktikan kecerdasan emosional 

terhadap kinerja karyawan dikantor Otoritas Jasa Keuangan di kantor 

regional III Jateng & DIY  

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh secara simultan 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan dikantor Otoritas Jasa Keuangan di kantor III Jateng & 

DIY  

1.4 Manfaat Penulisan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

diantaranya : 

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 peningkatkan kinerja karyawan Khususnya di bidang 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengetahui kenyatan yang 

terjadi dan mengamati permasalahan yang dihadapi perusahaan atau 

lembaga, setelah itu penulis mencoba untuk memberikan alternatif 

pemecahan sesuai dengan teori yang telah di peroleh. 
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3. Bagi akademisi  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam 

penelitian serupa dimasa 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 disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi- 

informasi dan hal- hal yang dibahas tiap bab. dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini didalamnya membahas rumus yang terdiri 

dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitiaan serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mengurai: 

landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam 

pembahasan yang akan diteliti dan sebagai dasar analisa yang 

akan diambil dari literatur, serta berisi tentang penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pikir 

teoritis dan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian beberapa 

veriabel penelitian yang sudah ditentukan, jumlah sampel  yang 
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diteliti, jenis sumber data, cara pengumpulan data dan metode 

analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran penelitian ini.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum obyek 

penelitian, analisis data dan pembahasan dari analisis data.  

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini berisi kesimpulan- kesimpulan yang didapat dari 

hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian sebagai 

masukan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.   

 


