
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Landasan Teori 

Bab kedua penelitian ini berisi berbagai teori dan konsep yang 

digunakan sebagai rujukan berfikir dan analisis. Secara garis besar 

bagian tinjauan pustaka menguraikan teori dan konsep mengenai 

kecerdasan, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kinerja 

karyawan. 

Landasan Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama 

dalam penulisan  hasil penelitian ilmiah, peneliti tidak bisa 

mengembangkan masalah yang mungkin di temui di tempat penelitian 

jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam 

penelitian landasan teori layaknya fondasi penelitian itu sendiri. 

Penelitian  akan terlihat kokoh tingkat keilmiah-an dan keabsahannya 

bila fondasinya kuat, begitu pula dengan penelitian ini, tanpa landasan 

teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. 

Peneliti juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki 

standar alat ukur jika tidak ada landasan teori. Seperti yang diungkapkan 

oleh Sugiyono (2012: 52), bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar 

penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar 

perbuatan coba-coba (trial and error). 

Dalam bab ini juga akan dikemukakan hipotesis sebagai dugaan 

sementara dari masalah penelitian. Selain itu dicantumkan pula 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi 

pembanding dalam penelitian ini. 
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2.1.1 Pengertian Kecerdasan  

Kecerdasan dalam arti umum adalah suatu kemampuan umum yang 

membedakan kualitas orang yang satu dengan orang yang lain (Joseph, 

1978: 8). Kecerdasan intelektual lazim disebut dengan inteligensi. Istilah 

ini dipopulerkan kembali pertama kali oleh Francis Galton, seorang 

ilmuwan dan ahli matematika yang terkemuka dari Inggris (Joseph, 

1978: 19). Inteligensi adalah kemampuan kognitif yang dimiliki 

organisme untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang 

kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik                                    

(Galton, dalam Joseph, 1978: 20).  

Raven memberikan pengertian yang lain. Ia mendefinisikan 

inteligensi sebagai kapasitas umum individu yang nampak dalam 

kemampuan individu untuk menghadapi tuntutan kehidupan secara 

rasional (dalam Suryabrata, 1998: 66). (Amstrong 2009: 71), dalam 

Dwijayanti (2009: 76) Menyatakan kecerdasan adalah kemampuan 

untuk menangkap situasi baru serta kamampuan untuk belajar dari 

pengalamam masa lalu seseorang.  

Kecerdasan menurut Spearman dan Jones (Hamzah, 2006:  58). 

Bahwa  ada suatu konsepsi lama tentang kekuatan (power) yang dapat 

melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak yang 

universal, untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan 

demikian dalam bahasa Yunani disebut nuos, sedangkan penggunaan 

kekuataan tersebut disebut noesis. Kedua istilah tersebut kemudian 

dalam bahasa Latin dikenal sebagai intellectus dan intelligentia. 

Selanjutnya, dalam bahasa Inggris masing - masing diterjemahkan 

sebagai intellect dan intelligence. Transisi bahasa tersebut, ternyata 
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membawa perubahan makna yang mencolok. Intelligence , yang dalam 

bahasa Indonesia kita sebut inteligensi (kecerdasan), semula berarti 

penggunaan kekuatan intelektual secara nyata, tetapi kemudian diartikan 

sebagai suatu kekuatan lain. 

kecerdasan  menurut Dusek (Casmini, 2007: 14)  dapat didefinisikan 

melalui dua jalan yaitu secara kuantitatif adalah  proses belajar untuk 

memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes  inteligensi, dan 

secara kualitatif suatu cara berpikir dalam membentuk  konstruk 

bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang 

disesuaikan dengan dirinya. Howard Gardner (Agus Efendi, 2005: 81) 

kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan 

sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu.  

Munzert mengartikan kecerdasan sebagai sikap intelektual 

mencakup kecepatan memberikan jawaban, penyelesaian, dan 

kemampuan menyelesaikan masalah. David Wescler juga memberi 

pengertian kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk 

bertindak, berpikir rasional dan berinteraksi dengan lingkungan secara 

efektif (Syaiful Sagala, 2010: 82). Sehingga dapat diartikan pula bahwa 

kecerdasan atau Intelligensi adalah kemampuan untuk menguasai 

kemampuan tertentu.  

Binet seorang psikologis Perancis, mengatakan bahwa kecerdasanan 

adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu 

tujuan untuk mengadakan penyesuai dalam rangka  mencapai tujuan 

untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri (Lesmana, 2010: 31), Gardner 

seorang psikologis Amerika mengatakan bahwa kecerdasan adalah 

kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk 
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dalam suatu aturan yang bermacam-macam dan situasi nya yang nyata 

(Yani 2011: 61).  

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas kecerdasan dapat 

di artikan sebagai. Kemampuan, kesempurnaan, perkembangan akal 

budi sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk memperoleh 

pengetahuan, menguasai dan mempraktekkannya dalam pemecahan 

suatu masalah/memberikan solusi yang tepat  dan menemukan ide baru 

yang memberikan manfaat untuk semua orang/individu,dalam 

kehidupan secara nyata dan tepat. 

 

2.1.2 Kecerdasan Emosional 

Goleman (2005: 18), menyatakan bahwa kemampuan akademik 

bawaan, nilai rapor, dan prediksi kelulusan pendidikan tinggi tidak 

memprediksi seberapa baik kinerja seseorang sudah bekerja atau 

seberapa tinggi sukses yang dicapai dalam hidup. Goleman (2005: 27), 

menyatakan bahwa seperangkat kecakapan khusus seperti, empati, 

disiplin diri, dan inisiatif mampu membedakan orang sukses dari mereka 

yang berprestasi biasa-biasa saja, selain kecerdasan akal yang 

mempengaruhi keberhasilan orang dalam bekerja. 

Goleman (2005: 23) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

kapasitas dalam mengenali perasaaan-perasaan diri sendiri dan orang 

lain, dalam memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi-emosi dengan 

baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan-hubungan kita. 

Goleman menjelasakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari 

hubungan sosial yang baik. Apabila seorang pandai menyesuaikan diri 

dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang 

tersebut akan memiliki tingkat emosional yang baik dan akan lebih 
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mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. 

Goleman juga menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan lebih yang dimiliki seorang dalam memotivasi diri, 

ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan 

menunda kepuasan, serta mengatur jiwa. Dengan kecerdasan emosional 

tersebut seorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, 

memiliki kepuasan dan mengatur suasana hati. 

Howes dan Herald (1999) dalam Rachmi (2010: 54) mendefinisikan 

kecerdasan emosional sebagai komponen yang membuat seseorang 

menjadi pintar menggunakan emosinya. Emosi manusia berada di 

wilayah dari perasaan lubuk hati, naluri yang tersembunyi dan sensasi 

emosi yang apabila diakui dan dihormati, kecerdasan emosional akan 

menyediakan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih utuh tentang 

diri sendiri dan orang lain. 

Salovey dan Mayer dalam Melandy dan Aziza (2006: 64) 

mendefinisikan kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk 

mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk 

membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan 

mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu 

perkembangan emosi. 

Menurut Agustian (2003: 218) kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk menguasai 

diri untuk tetap dapat mengambil keputusan dengan tenang. Sedangkan 

Bambang (2010: 227) mengatakan bahwa dalam mengendalikan emosi 

adalah ramuan menuju kecemerlangan. Orang yang emosinya paling 

terkendali akan paling disegani dan dihormati begitu pula sebaliknya. 

Itulah sebabnya dikatakan oleh para peneliti tentang orang-orang sukses 
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bahwa 80% kesuksesan datangnya dari kemampuan mengendalikan 

emosi, dan 20% ditentukan oleh kemampuan intelektual serta yang 

lainnya. Kecerdasan emosional dipelajari untuk melawan ketumpulan 

emosi. 

Stephen Robbins dan Timothy A. Judge (2008: 335), mengatakan 

bahwa, kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola 

petunjuk-petunjuk dan informasi emosional.  

Rachmi (2010: 61) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan 

emosinya. Emosi manusia berada diwilayah dari perasaan lubuk hati, 

naluri yang tersembunyidan sensasi emosional yang apabila diakui dan 

dihormati, kecerdasan emosi akan menyediakan pemahaman yang lebih 

mendalam dan lebih utuh tentang diri sendiri dan orang lain. 

Secara konseptual, kerangka kerja kecerdasan emosional yang 

dikemukakan oleh Goleman (2001) meliputi dimensi-dimensi sebagai 

berikut: 

 

1. Kesadaran Diri (Self Awarness)  

Self Awareness adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang 

dirasakan dalam dirinya dan menggunakannya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis 

atas kemampuan diri sendiri dan kepercayaan diri yang kuat.  

 

2. Pengaturan Diri (Self Management)  

Self Management adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan dan menangani emosinya sendiri sedemikian rupa 

sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, memiliki kepekaan 
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pada kata hati, serta sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya 

suatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi.  

 

3. Motivasi Diri (Self Motivation)  

Self Motivation merupakan hasrat yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran, membantu 

pengambilan inisiatif serta bertindak sangat efektif, dan mampu untuk 

bertahan dan bangkit dari kegagalan dan frustasi. 

 

4. Empati (Emphaty) Empathy  

merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakakan orang 

lain, mampu memahami perspektif orang lain dan menumbuhkan 

hubungan saling percaya, sertamampu menyelaraskan diri dengan 

berbagai tipe hubungan.  

 

5. Keterampilan Sosial (Relationship Management)  

Relationship Management adalah kemampuan untuk menangani 

emosi dengan baik ketika berhubungan sosial dengan orang lain, mampu 

membaca situasi dan jaringan sosial secara cermat, berinteraksi dengan 

lancar, menggunakan ketrampilan ini untuk mempengaruhi, memimpin, 

bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, serta bekerja sama dalam 

tim.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan definisi 

kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami 

emosi, memotivasi diri sendiri dan menuntut diri untuk belajar 

mengakui dan memahami emosi orang lain, dan untuk menanggapinya 
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dengan tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan 

dan pekerjaan sehari-hari, dalam menjalani hubungan dengan orang lain. 

 

2.1.3 Kecerdasan Spiritual 

Pada dasar nya manusia adalah mahluk spiritual karena selalu 

terdorong oleh kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan mendasar atau 

pokok, seperti mengapa saya dilahirkan ?. SQ memungkin manusia 

menjadi kreatif, mengubah aturan dan situasi. 

Kecerdasan spiritual ditemukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall 

pada pertengahan tahun 2000. Zohar dan Marshall (2001: 86) 

menegaskan bahwa kecerdasan spiritual adalah landasan untuk 

membangun kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. 

SQ memberikan rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang 

kaku dibarengi dengan pemahan dan cinta serta kemampuan setara 

untuk melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasnya. 

Seseorang menggunakan SQ untuk bergulat dengan hal baik dan jahat, 

serta membayangkan kemungkinan yang belum terwujud untuk 

bermimpi, bercita-cita dan mengangkat diri dari kerendahan (Zohar dan 

Marshall, 2007: 4). 

Sinetar (2000) dalam Rachmi (2010: 54) mendefinisikan kecerdasan 

spiritual sebagai pikiran yang mendapat inspirasi, dorongan, efektivitas 

yang terinspirasi, dan penghayatan ketuhanan yang semua manusia 

menjadi bagian di dalamnya. 

Menurut Khavari (2000) dalam Rachmi (2010: 57) kecerdasan 

spiritual sebagai fakultas dimensi non-material atau jiwa manusia. 

Kecerdasan spiritual sebagai intan yang belum terasah dan dimiliki oleh 

setiap insan. Manusia harus mengenali seperti adanya lalu 

 
 



25 
 

menggosoknya sehingga mengkilap dengan tekad yang besar, 

menggunakannya menuju kearifan, dan untuk mencapai kebahagiaan 

yang abadi. 

Wahab dan Umiarso (2011: 52), menyatakan kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan yang sudah ada dalam setiap manusia sejak lahir yang 

membuat manusia menjalani hidup penuh makna selalu mendengarkan 

suara hati nuraninya, tak pernah merasa sia-sia, semua yang dijalaninya 

selalu bernilai. 

Ludigdo dkk (2011: 41), menyatakan bahwa kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna 

dan nilai, yaitu menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa tindakan 

atau hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 

Kecerdasan spiritual tidak mesti berhubungan dengan agama. 

Kecerdasan spiritual mendahului seluruh nilai spesifik dan budaya 

manapun, serta mendahului bentuk ekspresi agama manapun yang 

pernah ada. Namun bagi sebagian orang mungkin menemukan cara 

pengungkapan kecerdasan spiritual  melalui agama formal sehingga 

membuat agama menjadi perlu. 

SQ tidak mesti berhubungan dengan agama. Bagi sebagian orang, SQ 

mungkin menemukan cara pengunggkapan melalui agama formal, tetapi 

beragam tidak menjamin SQ tinggi. Banyak orang humanis dan ateis 

memiliki SQ sangat tinggi, dan sebaliknya. Banyak orang yang aktif 

beraga memiliki SQ sangat rendah. Beberapa penelitian oleh psikolog 

Gordon Allport, lima puluh tahun silam, menunjukkan bahwa orang 

memiliki pengalaman keagamaan lebih banyak diluar batas-batas arus 
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utama lembaga keagamaan dari pada didalamnya. (Zohar dan Marshall, 

2007: 8). 

Menurut Abdul Wahab & Umiarso (2011: 52) dalam Panangian 

(2012: 76) Kecerdasan Spritual adalah kecerdasan yang sudah ada dalam 

setiap manusia sejak lahir yang membuat manusia menjalani hidup 

penuh makna, selalu mendengarkan suara hati nuraninya, tak pernah 

merasa sia-sia, semua yang dijalaninya selalu bernilai. 

Ginanjar (2001) dalam Rachmi (2010: 78) mendefinisikan 

kecerdasan spiritual sebagai kemampuan untuk memberi makna ibadah 

terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan 

pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya dan 

memiliki pola pemikiran integralistik, serta berprinsip hanya karena 

Allah. 

Menurut Ginanjar (2005: 47) kecerdasan Spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, 

perilaku dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ dan SQ 

secara komprehensif. Prinsip- prinsip kecerdasan spiritual menurut 

Agustian (2001) dalam Rachmi (2010: 44), yaitu: 

 

1. Prinsip Bintang 

Prinsip bintang adalah prinsip yang berdasarkan iman kepada Tuhan 

yang Maha Kuasa. Semua tindakan yang dilakukan hanya untuk Tuhan 

dan tidak mengharap pamrih dari orang lain dan melakukannya sendiri. 

 

2. Prinsip Malaikat (Kepercayaan) 

Prinsip malaikat adalah prinsip berdasarkan iman kepada Malaikat. 

Semua tugas dilakukan dengan disiplin dan baik sesuai dengan sifat 
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malaikat yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan segala perintah 

Tuhan yang Maha Kuasa. 

 

3. Prinsip Kepemimpinan 

Prinsip kepemimpinan adalah pada Agama Islam yaitu prinsip 

berdasarkan iman kepada Rasullullah SAW. Seorang pemimpin harus 

memiliki prinsip yang teguh, agar mampu menjadi pemimpin yang 

sejati. Seperti Rasullullah SAW adalah seorang pemimpin sejati yang 

dihormati oleh semua orang. 

 

4. Prinsip Pembelajaran 

Prinsip pembelajaran adalah prinsip berdasarkan iman kepada kitab. 

Suka membaca dan belajar untuk menambah pengetahuan dan mencari 

kebenaran yang hakiki. Berpikir kritis terhadap segala hal dan 

menjadikan kitab suci sebagai pedoman dalam bertindak. 

 

5. Prinsip Masa Depan 

Prinsip masa depan adalah prinsip yang berdasarkan iman kepada 

”hari akhir”. Berorientasi terhadap tujuan, baik jangka pendek, jangka 

menengah maupun jangka panjang, disertai keyakinan akan adanya ”hari 

akhir” dimana setiap individu akan mendapat balasan terhadap setiap 

tindakan yang dilakukan. 

 

6. Prinsip Keteraturan 

Prinsip keteraturan merupakan prinsip berdasarkan iman kepada 

”ketentuan Tuhan”. Membuat semuanya serba teratur dengan menyusun 
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rencana atau tujuan secara jelas. Melaksanakan dengan disiplin karena 

kesadaran sendiri, bukan karena orang lain. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti berpendapat bahwa 

kecerdasan  spiritual adalah kemampuan manusia memaknai bagaimana 

arti dari kehidupan serta memahami nilai tersebut dari setiap perbuatan 

yang dilakukan dan kemampuan potensial setiap manusia yang 

menjadikan seseorang dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, 

moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama 

makhluk hidup karena merasa sebagai bagian dari keseluruhan, sehingga 

membuat manusia dapat menempatkan diri dan hidup lebih positif 

dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. 

 

2.1.4 Kinerja Karyawan  

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang 

merupakan efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, 

dan karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka 

kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan 

peran yang mereka lakukan di dalam suatu organisasi untuk memenuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan hasil dan 

tindakan yang diinginkan (Winardi, 1996: 44). 

Definisi kinerja sumber daya manusia dinyatakan oleh beberapa 

ahli, diantaranya: ”perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata 

dengan standar kerja yang ditetapkan” Dessler (1993), ”kesuksesan 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau successful role 

achievement yang diperoleh dari pembuatan-pembuatannya” As’ad 

(1991), ”hasil kerja baik yang kuantitas maupun kualitas yang dicapai 
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oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang 

diberikan ” Mangkunegara (2009: 45), ” konsep yang bersifat universal 

yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi dan bagian karya berdasarkan standar perilaku yang 

ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan”  Siagian (2003: 87). 

Kinerja karyawan akan baik jika karyawan telah melaksanakan 

unsur-unsur yang terdiri dari kesetian dan komitmen yang tinggi pada 

tugas yang diberikan. Kreativitas dalam pelaksanaan tugas, kerja sama 

dengan semua para karyawan, kepribadian yang baik, jujur, dan objektif 

dalam bekerja, serta tanggung jawab dalam tugasnya. Menurut veitzhal 

(2009: 309) kinerja (performance) mengacu pada kadar pencapaian 

tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja 

merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah 

pekerjaan. Sering di salah tafsirkan sebagai upaya (effor), yang 

mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja di ukur dari segi hasil. 

Pegawai yang melaksanakan kinerja nya secara efektif dan efisien 

hasilnya dapat mempengaruhi peningkatan prestasi kerja organisasi 

sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan akan tercapai. Seperti 

yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi dan Sahya Anggara (2010: 189). 

Bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu 

sesuai dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu, yang 

dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar periode dari organisasi 

tempat individu tersebut bekerja. 

Kinerja pegawai merupakan salah satu dimensi yang dapat 

digunakan untuk mengukur, mengevaluasi kekuatan pegawai dalam 

bertahan serta melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap 

organisasi dimana ia bernaung. Para pegawai ditutut untuk dapat 
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melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, yaitu 

dengan mengoptimalkan waktu bekerja, disiplin, dan jujur agar dapat 

mencapai hasil kerja dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Seperti 

yang diungkapkan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2007: 67), bahwa 

kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut prawirosentono dalam Dulbert (2007: 3) menyatakan 

bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang  dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral dan etika. Kinerja seseorang karyawan baik ia 

mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena diberi 

gaji atau upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan 

(expectation) masa depan yang baik. 

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, Winardi 

(1996) mengemukakan bahwa faktor-faktor tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 

Faktor intrinsik meliputi motivasi, pendidikan, kemampuan, 

keterampilan dan pengetahuan. Faktor ekstrinsiknya adalah lingkungan 

kerja, kepemimpinan, hubungan kerja dan gaji.  

Bernadin (1993: 75) menjelaskan bahwa kinerja sesorang dapat 

diukur berdasarkan 6 kriteria yang dihasilkan dari pekerjaan yang 

bersangkutan. Keenam kriteria tersebut adalah: 
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1. Kualitas 

Kualitas merupakan tingkatan dimana hasil akhir yang dicapai 

mendekati sempurna dalam arti memenuhi tujuan yang diharapkan 

oleh perusahaan. 

2. Kuantitas 

Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan yang dinyatakan dalam 

istilah sejumlah unit kerja ataupun merupakan jumlah siklus 

aktivitas yang dihasilkan. 

3. Ketepatan waktu 

Tingkat aktivitas di selesaikannya pekerjaan tersebut pada waktu 

awal yang diinginkan 

4. Efektifitas 

Efektifitas merupakan tingkat pengetahuan sumber daya organisasi 

dimana dengan maksud menaikkan keuntungan. 

5. Kemandirian 

Karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan 

dari orang  lain. 

6. Komitmen 

Komitmen berarti bahwa karyawan mempunyai tanggung jawab 

penuh terhadap pekerjaannya. 

Mathis dan Jackson lebih lanjut memberikan standar kinerja 

sesorang yang dilihat kuantitas output, kualitas output, jangka waktu 

output, kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif (2002: 78). 

Standar kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria pekerjaan yaitu 

menjelaskan apa-apa saja yang sudah diberikan organisasi untuk 

dikerjakan oleh karyawannya, oleh karena itu kinerja individual dalam 

kriteria pekerjaan haruslah diukur, dibandingkan dengan standar yang 

 
 



32 
 

ada dan hasilnya harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. 

Mathis dan Jackson juga menjelaskan standar kinerja dapat berupa 

output produksi atau lebih dikenal dengan standar kinerja numerik dan 

standar kinerja non numerik (2002: 81).  

Kinerja karyawan setiap periodik perlu dilakukan penilaian. Hal ini 

karena penilaian kinerja karyawan tersebut nantinya dapat digunakan 

sebagai analisis untuk kebutuhan dilaksanakannya pelatihan 

(Ivancevich, 2001; 389). Penilaian kinerja adalah proses evaluasi 

seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika 

dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian 

mengkomunikasikannya dengan para karyawan (Mathis dan Jackson, 

2002: 81). Menurut Schuler dan Jackson (1996: 3) penilaian kinerja 

mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, 

menilai dan mempengaruhi       sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pekerjaan, perilaku, dan hasil. Fokusnya adalah mengetahui seberapa 

produktif karyawan dan apakah ia bisa bekerja sama dengan orang lain 

atau tidak. Penilaian kinerja mempunyai dua kegunaan utama. Penilaian 

pertama adalah mengukur kinerja untuk tujuan memberikan 

penghargaan seperti misalnya untuk promosi. Kegunaan yang lain 

adalah untuk pengembangan potensi individu (Mathis dan Jackson, 

2002: 82). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Desler (1997: 2) 

bahwa tiga tujuan dari penilaian kinerja yaitu memberikan informasi 

tentang dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji, meninjau 

perilaku yang penilaian memberikan suatu peluang yang baik untuk 

berhubungan dengan kerja bawahan dan untuk perencanaan dan 

pengembangan karir karyawan karena meninjau rencana karir seseorang 

yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkannya. 
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1.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai pengaruh 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja sumber 

daya manusia, yang menjadi rujukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho J. Setiadi dan Agoestina 

Boediprasetya dengan judul penelitian Pengaruh knowledge sharing 

antar dosen pada kinerja penelitian dosen. Mengungkapkan bahwa tipe 

dasar knowledge sharing memiliki pengaruh yang positip pada kinerja 

penelitian. Penelitian ini juga menyatakan bahwa terdapat tiga tipe 

pengetahuan dalam aktivitas berbagi antar dosen yaitu Pengetahuan 

Administratif, Pengetahuan Alat Analisis, dan Pengetahuan Akademik. 

Ketiga tipe pengetahuan ini merupakan indikator yang valid dalam 

mengukur intensitas berbagai tipe pengetahuan. Selain itu metode 

yang digunakan untuk berbagi juga ada tiga yaitu melalui interaksi 

person-document, person-person, dan person-group. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adebukola Esther 

Oyewunmi (2005), dengan judul penelitian :”Leaders’ emotional 

intelligence and employees’ performance: A case in Nigeria’s public 

healthcare sector”. Dalam penelitian ini, mengungkapkan korelasi yang 

signifikan antara kecerdasan emosional pemimpin dan kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini di bahas bagaimana seorang pemimpin 

yang mempunyai kecerdasan emosional mampu memberikan motivasi 

positif bagi bawahannya/karyawan untuk terus meningkatkan 

kinerjanya. 
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Amir Hossein Amirkhani dan Amene Sheikh Yosefi (2015) juga 

melakukan penelitian dengan judul:” The Effect of Spiritual Intelligence 

on the Performance of Information System in the Organization”, yang 

menunjukan hasil bahwa komponen kecerdasan spiritual memiliki 

dampak langsung pada kinerja perusahaan, yaitu dengan meningkatkan 

salah satu faktor, satu sama lain meningkat dan akhirnya hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual dan komponen-

komponennya memiliki dampak positif yang signifikan pada kinerja 

perusahaan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa karyawan 

merupakan bagian vital dari sebuah perusahaan maupun organisasi. 

Memaksimalkan kinerja  karyawan adalah salah satu syarat bagi 

kemajuan kinerja masing-masing perusahaan maupun organisasi. 

Kecerdasan spiritual bertujuan untuk menciptakan kinerja karyawan 

tersebut untuk menjalankan fungsi dan perannya   masing-masing.  

Selanjutnya Anita Abdul Rani, Imaduddin Abidin dan Mohd Rashid 

Ab Hamid (2013) melakukan penelitian dengan judul : “The Impact of 

Spiritual Intelligence on Work Performance: Case studies in Government 

Hospitals of East Coast of Malaysia”. Dari hasil penelitian dapat 

ditemukan bahwa kinerja dipengaruhi oleh Kecerdasan Spiritual. Juga, 

faktor moderasi dari usia dan masa namun tidak signifikan 

pengaruhnya, kemudian bahwa hasil penelitian ini  berlaku untuk 

semua rumah sakit yang ada disekitar wilayah penelitian. Temuan ini 

dapat membuka jalan ke depan untuk memberdayakan kecerdasan 

spiritual di sekolah keperawatan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kinerja perawat. 
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Kemudian Zainab Naseer (2011) melakukan penelitian dengan 

judul: “Impact of “Emotional Intelligence on Team Performanc in Higher 

Education Institutes”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan 

bahwa kecerdasan emosional memiliki dampak positif pada kinerja tim. 

Penelitian ini juga menyatakan bahwa kecerdasan emosional sangat 

penting untuk kinerja tinggi, karyawan yang mempunyai kecerdasan 

emosional yang memadai akan tahu bagaimana untuk tetap termotivasi  

ketika berada di bawah tekanan pekerjaan. Bahkan selain bisa 

meningkatkan kinerjanya juga dapat memotivasi orang lain dan 

menciptakan kinerja tim yang baik. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, menunjukan 

bahwa kecerdasan spriritual dan kecerdasan emosional memiliki 

pengaruh yang signifikan dan dampak yang positif dalam meningkatkan 

kinerja. 
Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No  Peneliti dan Tahun 
Penelitian 

Judul  Hasil Penelitian 

1 Nugroho J. Setiadi dan 
Agoestina Boediprasetya 
Tahun 2014 

Pengaruh knowledge sharing 
antar dosen pada kinerja 
penelitian dosen. 

Mengungkapkan bahwa tipe dasar 
knowledge sharing memiliki pengaruh 
yang positip pada kinerja penelitian. 
 

2 Adebukola Esther 
Oyewunmi 
Tahun 2005 

 Leaders’ emotional 
intelligence and employees’ 
performance: A case in 
Nigeria’s public healthcare 
sector 

Hasil penelitian dengan menggunakan 
analisi uji-t dan regresi hierarkis 
menunjukan bahwa terdapat korelasi 
yang signifikan antara kecerdasan 
emosional pemimpin dan kinerja 
karyawan  

3 Amir Hossein 
Amirkhani dan Amene 
Sheikh Yosefi 
Tahun 2015 

The Effect of Spiritual 
Intelligence on the 
Performance of Information 
System in the Organization 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
komponen kecerdasan spiritual 
memiliki dampak langsung pada kinerja 
perusahaan, yaitu dengan meningkatkan 
salah satu faktor, satu sama lain 
meningkat dan akhirnya hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kecerdasan 
spiritual dan komponen-komponennya 
memiliki dampak positif yang 
signifikan pada kinerja perusahaan 

4  
Anita Abdul Rani, 

 Dari hasil penelitian dapat ditemukan 
bahwa kinerja dipengaruhi oleh 

 
 



36 
 

Imaduddin Abidin 
dan Mohd Rashid 
Ab Hamid 

Tahun 2013 

 The Impact of Spiritual 
Intelligence on Work 
Performance: Case 
studies in Government 
Hospitals of East Coast 
of Malaysia  

 

Kecerdasan Spiritual. Juga, faktor 
moderasi dari usia dan masa tidak 
signifikan bahwa model tersebut 
berlaku untuk semua rumah sakit yang 
terlibat. Temuan ini dapat membuka 
jalan ke depan untuk memberdayakan 
kecerdasan spiritual di sekolah 
keperawatan dan pelatihan untuk 
meningkatkan kinerja perawat. 

5 Zainab Naseer 
Tahun 2011 

Impact of Emotional 
Intelligence on Team 
Performance 
in  
Higher Education Institutes 

 

hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kecerdasan emosional memiliki 
dampak positif 
pada kinerja tim. 

 

1.3   Kerangka Pemikiran  

Kinerja sumber daya manusia dewasa ini dituntut untuk terus 

ditingkatkan di dunia usaha. Hal ini dikarenakan adanya persaingan 

usaha yang sangat ketat, tuntutan pemenuhan kepuasan konsumen, dan 

adanya tuntutan target yang harus tercapai. Untuk meningkatkan kinerja 

SDM, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah meningkatkan 

kemampuan atau keahlian para karyawan itu sendiri.  

Secara umum keahlian seorang karyawan terbagi menjadi dua, yaitu 

keahlian teknis dan keahlian mental. Keahlian teknis sering disebut job 

skill atau hard skill, adalah pengetahuan dan keterampilan fisik seorang 

karyawan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan sesuai kompetensi 

ilmunya. Sedangkah keahlian mental atau soft skill menunjukkan 

instuisi, kepekaan, dan ketahanan mental karyawan.  

Menurut Awangga (2008: 109) terdapat tujuh kemampuan soft skill 

yang mendasar yang dibutuhkan dunia kerja yakni: kemampuan 

adaptasi, kemampuan melayani klien, komunikasi yang efektif, 

kemampuan problem solving, dorongan untuk berprestasi, kemampuan 

berkolaborasi dalam tim, bisa dipercaya dan tanggung jawab. Hal ini 

sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Majalah SWA (Mei 

2006: 111) yang menunjukkan Softskill yang dibutuhkan oleh dunia 
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bisnis antara lain adalah kemampuan interpersonal yang baik, mampu 

bekerja sama, mempunyai motivasi kerja yang tinggi, bertanggung 

jawab, dapat memformulasikan dan mengatasi masalah dengan baik, 

jujur, mempunyai kepercayaan diri, mempunyai visi ke depan, 

keterampilan berkomunikasi, memiliki pengetahuan menajerial yang 

baik, kemampuan belajar tinggi dan masih banyak lagi. 

Kemampuan soft skill yang dijelaskan di atas merupakan 

kecerdasan manusia yang dinamakan kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual. Goleman     (2003: 19) menyatakan bahwa untuk 

mencapai kesuksesan dalam dunia kerja, seorang karyawan bukan hanya 

membutuhkan kecerdasan kognitif saja, tetapi membutuhkan kecerdasan 

emosional. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa 15% dari 

kesuksesan karier seseorang disebabkan oleh keahlian teknis sementara 

sisanya yang 85% disebabkan oleh kecerdasan emosional atau sikap 

mental. Sejalan dengan itu Agustian (2001: 20) menjelaskan bahwa 

berdasarkan penelitian dan pengalamannya dalam memajukan 

perusahaan, keberadaan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

yang baik akan membuat seorang karyawan memiliki kinerja yang lebih 

baik.  

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Boyatzis dan Chermiss (2001: 

23 dalam Trihandini, 2005: 41) terhadap beberapa subjek penelitian 

dalam beberapa perusahaan maka hasil yang didapatkan menunjukkan 

bahwa karyawan yang memiliki skor kecerdasan emosi yang tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang lebih baik, yang dapat dilihat dari bagaimana 

kualitas dan kuantitas yang diberikan karyawan tersebut terhadap 

perusahaan. Walaupun seseorang tersebut memiliki kinerja yang cukup 

baik, namun apabila dia memiliki sifat yang tertutup dan tidak 

 
 



38 
 

berinteraksi dengan orang lain secara baik, maka kinerjanya tidak akan 

dapat berkembang. 

Hasil penelitian yang lain menunjukkan pentingnya kecerdasan 

spiritual di dunia kerja. Wiersma (2002: 109 dalam Trihandini, 2005: 

34) dalam penelitiannya menemukan bahwa kecerdasan spiritual 

mempengaruhi tujuan seseorang dalam mencapai karirnya di dunia 

kerja. Seorang yang membawa makna spiritual dalam kerjanya akan 

merasakan hidup dan pekerjaannya lebih berarti. Hal ini mendorong dan 

memotivasi dirinya untuk lebih meningkatkan kinerja yang dimilikinya, 

sehingga karirnya dapat berkembang lebih maju.  

Penelitian yang dilakukan oleh Chakraborty (2004: 106) 

menjelaskan bahwa spiritualitas berpengaruh terhadap bagaimana 

seseorang bersikap sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik adalah 

mereka yang memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, serta dapat 

membawa nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinannya. Mereka akan 

lebih dihargai oleh karyawan, sehingga kinerja yang dihasilkan akan 

lebih baik karena para karyawan dapat belajar saling memahami dan 

menghargai.  

Hasil survei majalah SWA (Maret 2007: 97) yang menunjukkan 

bahwa penerapan nilai-nilai spiritual dalam perusahaan akan 

memberikan banyak manfaat, seperti menurunnya tingkat 

penyelewengan (fraud), meningkatkan produktivitas, menciptakan 

suasana lebih harmonis, meningkatkan citra perusahaan di hadapan 

pelanggan dan pemasok, meningkatkan tingkat pertumbuhan 

perusahaan,menurunkan turnover karyawan, menurunkan tingkat 

kesalahan dan meningkatkan awareness. 
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Hasil penelitian yang dilakukan Trihandini (2005: 103) menemukan 

bahwa kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel yang memiliki 

pengaruh paling besar adalah kecerdasan emosi. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Edwardin (2006: 107) yang menyimpulkan kecerdasan 

emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Kecerdasan emosional mempunyai peran yang sangat penting 

dalam meningkatkan kinerja karyawan.  

 

Dari uraian tersebut di atas, maka kerangka pemikiran teoritis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 

                                            

                                  

                                                          

                    

                                       
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan/ pernyataan sementara yang 

diungkapkan secara deklaratif/ yang menjadi jawaban dari sebuah 

permasalahan.  Pernyataan tersebut diformulasikan dalam bentuk 

variabel agar bisa di uji secara empiris. Hipotesis merupakan identik dari 

perkiraan atau prediksi. Dari sebuah hipotesis maka akan menimbulkan 

suatu prediksi, karena prediksi adalah hasil yang diharapkan diperoleh 

dari hipotesis. Hipotesis dapat diketahui jika telah melakukan suatu 

Kecerdasan 
Emosional 

Kinerja 
Karyawan 

 Kecerdasan 
Spiritual 

Y 

X2 

X1 

 
 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-hipotesis.html
http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-variabel-penelitian.html
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percobaan sehingga mengetahui hasilnya. Salah satu langkah dalam 

penelitian menggunakan metodo ilmiah adalah hipotesis. 

Hipotesis menjadi sebuah taksiran atau referensi yang 

dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan 

fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan 

digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Peneliti 

mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan 

hipotesis. 

 

2.4.1 Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan 

Goleman (2005: 23) mendefinisikan kecerdasan emosional 

sebagai kapasitas dalam mengenali perasaaan-perasaan diri sendiri dan 

orang lain, dalam memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi-emosi 

dengan baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan-hubungan 

kita. 

Kemudian Zainab Naseer (2011: 105) melakukan penelitian dengan 

judul: “Impact of “Emotional Intelligence on Team Performanc in 

Higher Education Institutes”. Hasil dari penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki dampak positif 

pada kinerja tim. Penelitian ini juga menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional sangat penting untuk kinerja tinggi, karyawan yang 

mempunyai kecerdasan emosional yang memadai akan tahu bagaimana 

untuk tetap termotivasi  ketika berada di bawah tekanan pekerjaan. 

Bahkan selain bisa meningkatkan kinerjanya juga dapat memotivasi 

orang lain dan menciptakan kinerja tim yang baik.  

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian tersebut diatas 

maka, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 
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H1 : Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

2.4.2 Kecerdasan Spiritual  terhadap Kinerja Karyawan 

Ludigdo dkk (2011: 41), menyatakan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan makna dan nilai,yaitu menempatkan perilaku dan hidup 

manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai 

bahwa tindakan atau hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan 

dengan yang lain. 

Hasil penelitian yang lain menunjukkan pentingnya kecerdasan 

spiritual di dunia kerja. Wiersma (2002: 109 dalam Trihandini, 2005: 

54) dalam penelitiannya menemukan bahwa kecerdasan spiritual 

mempengaruhi tujuan seseorang dalam mencapai karirnya di dunia 

kerja. Seorang yang membawa makna spiritual dalam kerjanya akan 

merasakan hidup dan pekerjaannya lebih berarti. Hal ini mendorong dan 

memotivasi dirinya untuk lebih meningkatkan kinerja yang dimilikinya, 

sehingga karirnya dapat berkembang lebih maju.  

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian tersebut diatas 

maka, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 
 


