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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bali merupakan salah satu daerah destinasi pariwisata dunia karena terkenal dengan 

keindahan alam dan budayanya. Pulau yang pada Juli 2013 mampu mendatangkan hingga 

297.878 orang wisatawan ini (Purba, 2013), menjadi tempat yang strategis untuk 

menanamkan investasi, tidak hanya di bidang pariwisata, tapi juga di bidang industri. Salah 

satu industri yang berkembang pesat di Bali adalah industri garmen. Hal ini terbukti dari 

produk-produk yang dihasilkan oleh industri garmen Bali telah mampu menembus pasar 

internasional, baik Benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika maupun Australia (Supartha, 2007). 

Besarnya ekspor di bidang garmen mampu menyumbang perolehan devisa daerah sebesar 

62 juta dolar AS dari total penjualan usaha industri sebesar 81,9 juta selama Januari-Juni 

2013 (CiputraNews, 2013). Selain diekspor ke berbagai negara, produk industri garmen Bali 

juga menyasar para wisatawan yang datang berkunjung ke Bali. 

Salah satu alasan produk garmen Bali diterima pasar internasional adalah karena 

kualitas pakaian jadi yang diproduksi oleh garmen Bali telah diakui oleh pasar internasional 

(Supartha, 2007). Oleh karena itu, untuk dapat selalu menjaga eksistensi di dalam dunia 

bisnis internasional, pengusaha garmen harus lebih memperhatikan kinerja perusahaan yang 

diperoleh dari kinerja karyawan dalam proses pencapaiannya. Ini karena baik buruknya 

kinerja yang dicapai oleh karyawan akan berpengaruh pada kinerja dan keberhasilan 

perusahaan secara keseluruhan (Yuningsih dalam Trihandini, 2005). Hal ini menunjukan 

bahwa karyawan merupakan bagian yang sangat penting dalam perusahaan, khususnya pada 

industri garmen. Dalam industri garmen hampir keseluruhan pekerjaan dikerjakan oleh 

manusia, baik pada proses pembuatan pola, pemotongan, penjahitan, 
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hingga penyempurnaan. Hal tersebut menyebabkan karyawan menjadi hal yang esensial 

dalam industri garmen. Tuntutan akan kinerja karyawan yang tinggi memang sudah menjadi 

bagian dari semua perusahaan, namun fakta yang ada sekarang memperlihatkan bahwa 

belum semua karyawan memiliki kinerja yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan  

(Hidayati, Purwanto, & Yuwono, 2008). 

Pekerja dalam industri garmen sebagian besar adalah wanita, karena dianggap lebih 

teliti dan tekun bila dibandingkan dengan pria (Sawogyo dalam Tjaja, 2000). Selain itu, 

wanita juga dipandang lebih penurut dan murah sehingga secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi pengusaha (Sawogyo dalam Tjaja, 2000). Meskipun demikian, 

karakteristik dan kebutuhan pekerja wanita tentu saja berbeda dengan pekerja laki-laki, salah 

satunya dari segi biologis. Pekerja wanita secara khusus dan rutin dihadapkan pada satu 

situasi biologis yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis, yaitu saat mereka 

akan dan sedang mengalami siklus bulanan yang biasa disebut dengan menstruasi  

(Pramudiyanti & Mulyati, 2005). Satu siklus periode menstruasi memiliki tiga masa, yaitu 

masa pramenstruasi, menstruasi, dan pasca menstruasi. Ketidaknyamanan paling dirasa oleh 

wanita adalah ketika masa pramenstruasi  (Kissanti, 2008).  

Beberapa wanita menganggap pramenstruasi merupakan sesuatu yang sangat tidak 

menyenangkan (Ragawaluya, 1997; Lee, 2002). Ketidaknyamanan dan perasaan negatif 

wanita mengenai pramenstruasi dapat memengaruhi kinerja dan produktivitas dalam bekerja 

(Ragawaluya, 1997). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Pudjiastuti (2007) 

terhadap tenaga kerja wanita di bagian pengepakan batang korek api ke dalam kotak korek 

api di PT. X kota Pematangsiantar menunjukan bahwa terjadi penurunan produktivitas 

sebanyak rata-rata 115 kotak/jam pada saat pramenstruasi. Hal ini menunjukan adanya 

penurunan produktivitas produksi pada saat pekerja wanita berada pada masa pramentruasi. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Takeda pada tahun 2006 di Jepang 
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mengungkapkan bahwa 79% responden menyatakan pramenstruasi dan menstruasi 

memengaruhi hubungan interpersonal dan 54% memengaruhi penampilan kerja  (Pujiastuti, 

2007). Penelitian yang dilakukan oleh Pramudiyanti dan Mulyati (2005) menemukan bahwa 

respon terhadap sindrom pramenstruasi memberi sumbangan efektif sebesar 25,6% pada 

persepsi terhadap  kinerja pada wanita bekerja. Persepsi diri sendiri terhadap kinerja dapat 

memengaruhi kinerja yang ditampilkan secara nyata. Ini karena salah satu faktor yang 

memengaruhi kinerja adalah persepsi (Henry Simamora dalam Mangkunegara, 2012). 

Karyawan wanita yang mempersepsikan kinerjanya secara negatif, dapat diasumsikan 

kinerja yang ditampilkan belum maksimal, sehingga hal ini berimbas pada penurunan kinerja 

secara nyata. 

Penurunan kinerja pada karyawan wanita di perusahaan garmen akan berdampak pada 

pakaian yang diproduksi, misalnya seperti kesalahan pada proses pemotongan atau 

penjahitan. Selain itu karakteristik pekerjaan di industri garmen sebagian besar berinteraksi 

dengan benda tajam seperti jarum, gunting, dan pisau potong sehingga membutuhkan 

ketelitian dan konsentrasi cukup tinggi  (Fitrihana, 2007). Kesalahan yang dibuat oleh 

karyawan wanita karena menurunnya ketelitian dan konsentrasi dapat menyebabkan 

kerugian bagi perusahaan serta membahayakan keselamatan diri karyawan itu sendiri.  

Beberapa wanita menanggapi masa pramenstruasi sebagai hal yang negatif, namun 

disisi lain tidak semua wanita memiliki pendapat yang sama. Beberapa wanita lainnya justru 

menanggapi masa pramenstruasi sebagai hal yang positif (Ragawaluya, 1997; Lee, 2002). 

Goleman  (2009) menyatakan individu yang mampu menanggapi secara positif serta mampu 

merespon secara tepat dan tidak berlebihan terhadap situasi yang sedang dialaminya 

dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Lebih lanjut, Goleman (2009) 

menjelaskan bahwa kaum wanita yang cerdas secara emosional cenderung bersikap tegas, 
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mengungkapkan perasaan dengan tepat, mampu memandang dirinya secara lebih positif, dan 

mampu untuk menyesuaikan diri dengan beban stres. 

Kecerdasan emosional itu sendiri merupakan suatu kemampuan untuk memotivasi diri 

dan bertahan menghadapi tekanan, mengendalikan dan mengatur suasana hati, menjaga 

beban stres agar tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdoa (Goleman, 

2009). Goleman (2009) juga menyebutkan bahwa kecerdasan intelektual hanya 

berkontribusi sebesar 20% untuk menentukan kesuksesan dalam hidup, sedangkan 80% 

sisanya diisi oleh faktor-faktor lain yang salah satu diantaranya adalah kecerdasan 

emosional. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, individu akan memiliki 

kestabilan emosi. Kestabilan emosi merupakan kemampuan individu dalam memberikan 

respon yang memuaskan dan kemampuan dalam mengendalikan emosinya sehingga 

mencapai suatu kematangan perilaku  (Hidayati, dkk., 2008). Selain itu, adanya kecerdasan 

emosional dapat membuat seseorang untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam 

hidupnya karena ia mampu untuk mengendalikan diri sehingga dapat mencapai produktivitas  

(Goleman, 2009). 

Pada karyawan, kecerdasan emosional dibutuhkan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Menggunakan emosi secara efektif individu akan lebih bertanggung jawab, lebih mampu 

memusatkan perhatian pada tugas, tidak impulsif, lebih bisa mengendalikan diri yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerja (Hidayati, dkk., 2008). Sapa’at (2013) mengemukakan 

fakta bahwa karyawan dengan kecerdasan emosional tinggi lebih produktif dibandingkan 

dengan karyawan dengan kecerdasan emosional rendah dalam berbagai tingkatan 

kompleksitas pekerjaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  Edwardin 

(2006), Hidayati, Purwanto, dan Yuwono (2008), Jaya, Mulyandi, dan Sulaeman (2012) dan 

Fitriastuti (2013) yang menemukan bahwa karyawan dengan kecerdasan emosional yang 

tinggi, cenderung akan menunjukan kinerja yang tinggi pula. Lebih lanjut, hasil penelitian 
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Trihandini (2005) dan Rahmasari (2012) menunjukan bahwa kecerdasan emosional 

memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Oleh karena itu, individu yang mempunyai 

ketrampilan kecerdasan emosi lebih produktif dan efektif dalam hal apapun sehingga akan 

menghasilkan kinerja yang lebih baik  (Hidayati, dkk., 2008). 

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan 

garmen yang karyawannya didominasi oleh kaum wanita, untuk lebih memerhatikan 

kecerdasan emosional karyawannya. Dengan mampu mengelola emosi ketika masa 

pramenstruasi, maka akan didapatkan persepsi yang positif terhadap kinerja mereka 

sehingga kinerja yang ditampilkan secara nyata pun dapat optimal. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan persepsi terhadap kinerja ketika masa pramenstruasi pada karyawan wanita 

perusahaan garmen di Bali? 

 

C. Keaslian penelitian 

Penelitian mengenai kecerdasan emosi dan persepsi terhadap kinerja belum pernah 

dilakukan sebelumnya, namun penelitian mengenai kecerdasan emosi dan kinerja pernah 

dilakukan sebelumnya. Selain penelitian tentang kecerdasan emosional dan kinerja 

karyawan, penelitian mengenai persepsi terhadap kinerja juga sudah pernah dilakukan 

sebelumnya, namun tidak mengaitkan dengan kecerdasan emosional. Berikut merupakan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya: 
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1. Maryana Kuswandi Jaya, Dedi Mulyadi, dan Eman Sulaeman pada tahun 2012 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Variabel yang 

diteliti adalah pada kecerdasan emosi dan kinerja karyawan. Subjek penelitian adalah 

karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Hasilnya menunjukan 

korelasi yang signifikan antara kecerdasan emosi dan stres kerja. 

Perbedaan penelitian Jaya, Mulyadi, & Sulaeman dengan penelitian ini terletak variabel 

tergantung, yaitu kinerja karyawan dan pada penelitian ini menggunakan variabel 

tergantung persepsi terhadap kinerja. Tempat dan subjek penelitian berbeda. Penelitian 

Jaya, Mulyadi, dan Sulaeman dilakukan pada karyawan Karyawan Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Sragen, sedangkan penelitian ini dilakukan pada karyawan wanita 

perusahaan garmen. 

2. Anggit Kesuma Pramudiyati dan Rina Mulyati pada tahun 2005 melakukan penelitian 

dengan judul Hubungan antara Respon Terhadap Premenstrual Syndrome dengan 

Persepsi Terhadap Kinerja pada Wanita Bekerja. Variabel yang diteliti adalah respon 

terhadap premenstrual syndrome dan persepsi terhadap kinerja. Subjek penelitian 

adalah wanita yang bekerja di PT. Usmantex Magelang, Jawa Timur. Hasilnya 

menunjukan bahwa variabel respon terhadap premenstrual syndrome berpengaruh 

positif dan signifikan pada variabel persepsi terhadap kinerja. 

Perbedaan penelitian Pramudiyati dan Mulyati dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas, dimana penelitian Pramudiyati dan Mulyati menggunakan variabel 

bebas respon terhadap premenstrual syndrome sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan variabel kecerdasan emosi. 
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D. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan positif antara 

kecerdasan emosional dengan persepsi terhadap kinerja ketika masa pramenstruasi pada 

karyawan wanita perusahaan garmen. 

  

E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu Psikologi khususnya 

bidang ilmu Industri dan Organisasi yang terkait dengan pembahasan hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan persepsi terhadap kinerja ketika masa pramenstruasi pada 

karyawan wanita perusahaan garmen. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah daftar pustaka pada bidang akademis di lingkungan Program Studi Psikologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Karyawan Wanita 

1) Memberikan informasi kepada wanita, khususnya karyawan wanita, mengenai 

hubungan antara kecerdasan emosional dan persepsi terhadap kinerja ketika masa 

pramenstruasi. 

2) Memberikan informasi yang dapat menjadi suatu motivasi agar dapat 

mengembangkan kecerdasan emosional di dalam diri sehingga tercapai kinerja 

yang maksimal meskipun ketika berada saat masa pramenstruasi. 

b. Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi mengenai hubungan antara kecerdasan emosional dan 

persepsi terhadap kinerja ketika masa pramenstruasi, sehingga perusahaan dapat 
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membuat kebijakan yang tepat bagi karyawan wanitanya agar dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan melalui produktivitas yang tinggi.  


