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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kecerdasan Emosional 

1. Definisi Kecerdasan Emosional 

Terdapat beberapa penjelasan mengenai kecerdasan emosional. Istilah kecerdasan 

emosional pertama kali dikemukakan oleh John Meyer dan Peter Solovey pada tahun 1990. 

Mereka mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan seseorang untuk dapat 

memahami perasaan diri sendiri, untuk berempati terhadap perasaan orang lain, dan untuk 

mengatur emosi, yang secara bersama berperan dalam peningkatan taraf hidup seseorang 

(Martin, 2008). 

Kecerdasan emosional kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman melalui bukunya 

yang berjudul Emotional Intelligence, Why It can Matter More Than IQ? yang terbit pada 

tahun 1995 (Martin, 2008). Goleman (2009) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bertahan dalam menghadapi tekanan, 

mengendalikan keinginan, mengatur suasana hati, menjaga beban stres agar tidak 

melumpuhkan kemampuan berpikir, serta kemampuan dalam berempati. Kecerdasan 

emosional disini lebih kepada bagaimana individu dapat mengatur dan menggunakan 

emosinya secara efektif untuk dapat meraih kesuksesan dalam hidup. Emosi itu sendiri pada 

dasarnya merupakan dorongan untuk bertindak terhadap suatu stimulus. Oleh karena itu, 

individu dengan kecerdasan emosional yang berkembang baik akan mampu untuk berpikir 

dengan jernih tanpa dikuasai oleh emosi sehingga dapat mendorong produktivitas menjadi 

lebih tinggi. 

Pengertian mengenai kecerdasan emosional lainnya di kemukakan oleh Gardner. 

Menurut Gardner (dalam Goleman, 2009), kecerdasan emosional  merupakan  kemampuan
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 seseorang untuk mengelola emosi dalam dirinya sendiri serta emosi orang lain dan 

memanfaatkannya untuk mencapai keberhasilan. Gardner juga menyebutkan bahwa 

kecerdasan emosional dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang selain kecerdasan 

intelektual. 

Goleman, Boyatzis, dan McKee (dalam Edwardin, 2006) menyebutkan kecerdasan 

emosional adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan 

dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur 

keadaan jiwa sehingga orang tersebut dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat 

dan mengatur suasana hati. Kecerdasan emosional menurut Cooper (dalam Saam & 

Wahyuni, 2012) adalah suatu kemampuan untuk merasakan, memahami, menerapkan emosi 

sebagai energi, informasi, koreksi dan pengaruh yang manusiawi. 

Dedi Supardi (dalam Nurdin, 2009) mengartikan kecerdasan emosional sebagai suatu 

dimensi kemampuan yang berupa keterampilan emosional dan sosial yang kemudian 

membentuk watak dan karakteristik yang di dalamnya terkandung kemampuan-kemampuan 

seperti kemampuan mengendalikan diri, empati, motivasi, semangat kesabaran, ketekunan 

dan keterampilan sosial. Pengertian kecerdasan emosional lainnya diungkap oleh Patton 

(dalam Saam & Wahyuni, 2012). Kecerdasan emosional merupakan penggunaan emosi 

secara efektif guna mencapai tujuan, membangun hubungan produktif, serta mencapai 

keberhasilan di tempat kerja.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan seorang individu untuk mengendalikan emosi dirinya serta orang lain, serta 

menggunakannya secara produktif untuk mencapai keberhasilan. 
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2. Ciri-ciri Kecerdasan Emosional 

Tiap-tiap orang memiliki tingkat  kecerdasan emosional yang berbeda. Hein (dalam 

Nurdin, 2009) menjabarkan ciri-ciri kecerdasan emosional secara spesifik. Ciri-ciri individu 

dengan kecerdasan emosional yang tinggi meliputi berani dan mampu mengekspresikan 

emosi dengan jelas, tidak didominasi oleh perasaan-perasaaan negatif, dapat memahami 

komunikasi non verbal, berperilaku sesuai dengan keinginan, bukan karena keharusan, 

dorongan dan tanggung jawab, mampu menyeimbangkan antara perasaan dengan logika dan 

kenyataan, termotivasi secara intrinsik, tidak termotivasi karena kekuasaan, kenyataan, 

status, kebaikan, dan persetujuan, memiliki emosi yang fleksibel, optimis dan pantang 

menyerah, peduli dengan perasaan orang lain, tidak digerakkan oleh ketakutan atau 

kekhawatiran, serta dapat mengidentifikasi berbagai perasaan secara bersamaan.  

Ciri-ciri individu dengan kecerdasan emosi yang rendah meliputi menyalahkan orang 

lain terhadap emosi yang sedang dirasakan, tidak mampu mengetahui emosinya sendiri, 

sering meyalahkan, suka memerintah, suka mengkritik, sering menggangu, sering 

menggurui, sering memberi nasehat, sering curang, senang menilai orang lain, tidak bisa 

menyatakan emosi dengan jujur, memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kejadian yang 

kecil atau sederhana, tidak memiliki perasaan dan integritas, tidak sensitif terhadap perasaan 

orang lain, tidak mempunyai rasa empati dan rasa kasihan, kaku, membutuhkan aturan-

aturan dan struktural untuk merasa bersalah, sulit menerima kesalahan atau sering merasa 

bersalah, tidak bertanggung jawab, pesimistik dan sering menganggap dunia tidak adil, serta 

sering merasa tidak adekuat, kecewa, dan  pemarah. 
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3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional akan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Menurut 

Goleman (2009) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu: 

a. Faktor Internal  

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosional. Terdapat dua faktor internal yaitu jasmani dan 

psikologis. Segi jasmani mencakup faktor fisik dan kesehatan, bahwa setiap manusia 

terdapat otak yang memiliki sistem saraf pengatur emosi seperti amigdala, neokorteks, 

sistem limbik, dan lobus prefrontal. Sehingga bila faktor fisik dan kesehatan 

individu terganggu atau tidak berfungsi dengan baik maka sistem saraf pengatur emosi 

tersebut akan memengaruhi emosi. Apabila dilihat dari segi psikologis, hal yang dapat 

memengaruhi emosi individu yaitu pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan 

motivasi. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu dan dapat 

mempengaruhi sikap. Faktor eksternal dapat berupa lingkungan, teman (individu atau 

kelompok), dan pasangan hidup. Apabila faktor lingkungan di sekitar tidak memiliki 

peran dalam meningkatkan kecerdasan emosi individu, maka dapat diindikasikan 

individu tersebut memiliki kecerdasan emosional yang rendah. 

Sinta (2009) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. 

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu: 

a. Pengalaman 

Kecerdasan emosional dapat meningkat sepanjang perjalanan hidup individu. Ketika 

individu belajar untuk menangani suasana hati, menangani emosi, maka semakin 
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cerdas emosional individu dan individu mampu membina hubungan baik dengan 

individu lain. 

b. Usia  

Semakin tua usia individu maka kecerdasan emosi yang dimiliki akan semakin tinggi. 

Namun apabila usia individu semakin muda maka semakin rendah kecerdasan 

emosional yang dimiliki. Pengaruh usia ini disebabkan oleh proses belajar yang 

dialami individu seiring bertambahnya usia. 

c. Jenis Kelamin 

Tidak terdapat perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional. Tapi rata-rata perempuan memiliki keterampilan 

emosional yang lebih baik daripada laki-laki. 

d. Jabatan 

Semakin tinggi jabatan individu maka semakin tinggi pula kecerdasan emosional yang 

dimiliki. Dengan demikian, individu semakin penting untuk menjalin hubungan 

dengan individu lain dan memahami perasaan individu lain. 

Saknadur (2005) juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional individu, yaitu: 

a. Faktor Fisik 

Secara fisik bagian yang paling menentukan atau paling berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosi individu adalah anatomi saraf emosi. Bagian otak yang digunakan 

untuk berfikir yaitu korteks atau neokorteks. Pada  bagian otak, yang berfungsi 

mengontrol emosi yaitu sistem limbik. Dengan demikian, korteks dan sistem limbik 

yang menentukan kecerdasan emosi individu. 
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b. Faktor Psikis 

Faktor psikis yang dimaksud adalah kecerdasan emosi dipengaruhi oleh kepribadian 

dan diperkuat oleh kesehatan mental yang ada dalam diri individu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosional adalah faktor fisik seperti korteks, neokorteks, dan 

sistem limbik. Faktor yang kedua yaitu faktor psikis seperti kepribadian dan mental individu. 

Selain itu, pengalaman, usia, jenis kelamin dan jabatan turut mempengaruhi kecerdasan 

emosional individu. 

 

4. Dimensi Kecerdasan Emosional 

Goleman  (2009) membagi kecerdasan emosional ke dalam lima dimensi, yaitu  

mengenali diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan 

membina hubungan. Secara terperinci, Goleman (2009) menjelaskannya sebagai berikut: 

a. Mengenali diri  

Mengenali diri atau juga disebut dengan kesadaran diri merupakan kemampuan untuk 

mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi dan mengungkapkan perasaan 

tersebut melalui kata-kata, serta melihat kaitan antara gagasan, perasaan, dan reaksi. 

Selain itu, kesadaran diri juga dapat berupa kemampuan mengenali kekuatan serta 

kelemahan diri, dan melihat diri dari sisi yang positif namun tetap realistis. Menurut 

Goleman (2009), kesadaran refleksi diri ini terjadi dengan cara mengamati dan 

menggali kembali pengalaman, termasuk di dalamnya pengalaman emosi. 

b. Mengelola emosi 

Mengelola emosi merupakan kemampuan seseorang dalam menangani perasaannya. 

Mengelola emosi berarti juga menyadari apa yang ada di balik suatu perasaan dan 

mempelajari untuk menanganinya. Tujuan dari mengelola emosi di sini adalah 
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keseimbangan emosi. Dengan begitu, akan tercapai keselarasan antara perasaan dan 

lingkungan. 

c. Memotivasi diri sendiri  

Memotivasi diri sendiri adalah kemampuan dalam menata emosi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Hal yang terpenting di sini adalah kendali diri secara emosional, 

yaitu mampu menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati. Hal 

penting lainnya diungkap oleh Seligman (dalam Goleman, 2009) yang menyebutkan 

mengenai optimisme. Seligman mendefinisikan optimisme sebagai kemampuan 

seseorang dalam memandang keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami. 

Individu yang optimis menganggap kegagalan disebabkan oleh sesuatu hal yang dapat 

diubah sehingga individu tersebut dapat berhasil di masa depan. Di sisi lain individu 

yang pesimis akan menerima kegagalan sebagai kesalahannya sendiri yang tidak dapat 

diubah sama sekali. Pola yang berlainan ini memiliki implikasi yang kuat terhadap 

kemampuan individu dalam menyikapi kehidupannya. Oleh karena itu, menurut 

Goleman (2009), tingkat emosi itu sendiri dapat menghambat atau mempertinggi 

kemampuan individu dalam berpikir dan merencanakan sesuatu. Individu yang 

termotivasi oleh perasaan antusiasme dan kepuasan akan hal yang dikerjakan dapat 

mendorong individu untuk berprestasi.   

d. Mengenali emosi orang lain 

Mengenali emosi orang lain yaitu kemampuan mengenali emosi orang lain 

didefinisikan sebagai kemampuan dalam memahami perasaan orang lain, menerima 

serta menghargai perbedaan perasaan dari sudut pandang orang lain. Hal ini juga 

dikenal dengan nama empati. 
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e. Membina hubungan 

Membina hubungan merupakan keterampilan dalam mengelola emosi dengan orang 

lain. Goleman (2009) juga mengungkapkan bahwa inidividu yang terampil dalam 

membina hubungan, dapat menjalin hubungan dengan orang lain secara baik, peka 

dalam membaca reaksi dan perasaan orang lain, mampu memimpin dan 

mengorganisir, serta pintar menangani perselisihan yang muncul dalam kehidupan. 

Tokoh lainnya, yaitu Boyatzis, Goleman, dan Rhee (dalam Fitriastuti, 2013) membagi 

dua wilayah kecerdasan emosional, yaitu kompetensi pribadi (personal competence) dan 

empati.  

a. Kompetensi pribadi  

Kompetensi pribadi adalah kemampuan individu, yang meliputi kesadaran diri (self 

awareness), kemampuan mengatur diri sendiri (self regulation/self management), dan 

kesadaran sosial (social awareness). 

b. Empati  

Empati adalah kesadaran untuk memberikan perhatian, kebutuhan atau kepedulian 

pada orang lain, dan memelihara hubungan sosial (relationship management). 

Saphiro (2003) menuliskan beberapa kualitas-kualitas kecerdasan emosional yang 

dapat berpengaruh dalam keberhasilan, antara lain empati, mengungkapkan dan memahami 

perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, 

kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, 

dan sikap hormat. 
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B. Persepsi terhadap Kinerja 

 

1. Definisi Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan 

kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti bagi lingkungan mereka (Robbins & Judge, 

2008). Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, 

orang, dan peristiwa di dalamnya.  Pengertian lainnya, persepsi adalah seperangkat proses 

yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan, dan memahami cerapan-cerapan 

indrawi yang kita dari stimuli lingkungan (Sternberg, 2008). 

Terdapat dua jenis persepsi (Sunaryo, 2002), yaitu: 

a. Persepsi dari luar, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari 

luar diri individu. 

b. Persepsi dari dalam, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang dari dalam 

diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan persepsi merupakan proses kognitif 

dimana individu menangkap stimulus, mengorganisasikan stimulus, dan  kemudian stimulus 

tersebut diinterpretasikan untuk memengaruhi sikap dan perilaku. Persepsi terbagi atas dua 

jenis, yaitu persepsi dari luar dan persepsi dari dalam. 

 

2. Definisi Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai dari pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh seorang karyawan. Kinerja juga berhubungan dengan apa yang yang 

dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo, 2011). Amstrong dan Baron 

(dalam Wibowo, 2011) menyatakan kinerja karyawan merupakan hasil pekerjaan yang 
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mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi ekonomi. 

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2004) mengemukakan kinerja karyawan adalah 

catatan tentang hasil yang diperoleh dari sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka terhadap 

organisasi selama kurun waktu tertentu. Kinerja karyawan diartikan pula sebagai hasil kerja 

yang telah dicapai oleh karyawan baik secara kualitas maupun secara kuantitas dalam 

melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam jangka 

waktu tertentu (Mangkunegara, 2012). Wijono (2011) mengartikan kinerja secara 

operasional sebagai usaha karyawan untuk mencapai tujuan melalui produktivitas kerja yang 

ditampakan secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dicapai dengan cara menjalankan 

atau menyempurnakan tugas secara efisien dan efektif dalam organisasi. 

Winardi (dalam Trihandini, 2005) mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu konsep 

universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika 

organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja 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. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan kinerja karyawan adalah hasil kerja 

yang dicapai karyawan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam jangka waktu tertentu. 
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3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi 

 Robbins & Judge (2008) menjelaskan tiga kelompok faktor yang dapat memengaruhi 

persepsi seseorang, yaitu: 

a. Faktor dalam diri subjek, terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. 

b. Faktor-faktor dalam situasi, terdiri dari waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial. 

c. Faktor-faktor dalam diri target, terdiri dari sesuatu yang baru, suara, gerakan, ukuran, 

latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. 

Menurut Walgito (dalam Pramudiyanti & Mulyati, 2005) faktor-faktor yang 

memengaruhi persepsi adalah: 

a. Faktor internal 

Faktor internal yang dimaksud adalah keadaan individu yang melakukan persepsi. 

Keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi berasal dari dua sumber, 

yaitu yang berhubungan dengan segi kejasmanian dan psikologis (pengalaman, 

perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi orang yang melakukan 

persepsi). 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdiri dari dua sumber, yaitu stimulus dan lingkungan. Agar stimulus 

dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat. Lingkungan atau situasi yang 

melatarbelakangi stimulus juga berpengaruh dalam persepsi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi persepsi antara lain faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri individu, 

seperti pengalaman, perasaan motivasi, sikap, minat dan harapan, serta faktor eksternal, 

yaitu yang berasal dari luar diri individu, seperti waktu, keadaan kerja, keadaan sosial, latar 

belakang, kedekatan, dan kemiripan. 
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4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Karyawan 

Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan secara optimal dalam suatu perusahaan, 

terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat memengaruhi kinerja karyawan. Sim dan 

Szilagy (dalam Wijono, 2011) mengatakan bahwa kinerja karyawan dinilai dari segi dimensi 

kualitas kerja, kuantitas kerja keterikatan, keahlian merencanakan, daya usaha dalam 

pekerjaan, dan prestasi secara keseluruhan. Selain itu, kinerja juga ditentukan oleh faktor 

keahlian, minat, motivasi, dan situasi pekerjaan. 

Henry Simamora (dalam Mangkunegara, 2012) menyatakan kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain: 

1. Faktor individual, terdiri dari kemampuan, keahlian, latar belakang, dan demografi. 

2. Faktor psikologis, terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, pembelajaran, dan 

motivasi. 

3. Faktor organisasi, terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan 

desain pekerjaan.  

Menurut Wibowo, Soewito, dan Sugiyanto (dalam Edwardin, 2006) faktor-faktor yang 

dapat memengaruhi kinerja karyawan antara lain sebagai berikut:  

1. Strategi organisasional, yaitu nilai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 

2. Batasan situasional, yaitu budaya organisasi dan kondisi ekonomi. 

3. Atribut individual, yaitu kemampuan dan ketrampilan. 

Sedangkan Winardi (dalam Trihandini, 2005) mengelompokkan bahwa kinerja dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:  

1. Faktor intrinsik, meliputi motivasi, pendidikan, kemampuan, keterampilan, dan 

pengetahuan dimana semua hal tersebut bisa di dapat dari pelatihan.  

2. Faktor ekstrinsik, meliputi lingkungan kerja, kepemimpinan, hubungan kerja, dan gaji. 
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Berdasarkan model partner-lawyer yang dikemukakan oleh Donnely, Gibson, dan 

Ivancevich (dalam Rivai & Basri, 2005) kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain harapan mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, kebutuhan 

dan sifat, persepsi terhadap tugas, imbalan eksternal dan internal, dan persepsi terhadap 

tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Rivai & Basri (2005) menyatakan karyawan dengan 

kinerja yang baik ditentukan oleh tiga faktor, seperti kemampuan, keinginan, dan 

lingkungan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang 

dapat memengaruhi kinerja karyawan, baik itu yang berasal dari dalam diri karyawan itu 

sendiri maupun dari luar diri. Faktor-faktor yang dapat memengarui kinerja karyawan dari 

dalam diri antara lain motivasi, pendidikan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, 

persepsi, dan kebutuhan. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri antara lain lingkungan 

kerja, kepemimpinan, hubungan kerja, gaji, visi dan misi organisasi, budaya organisasi, serta 

kondisi ekonomi.  

 

5.  Definisi Persepsi terhadap Kinerja beserta Dimensinya 

Persepsi merupakan suatu proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan 

kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti bagi lingkungan mereka. Melalui persepsi 

individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di 

dalamnya (Robbins & Judge, 2008). Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah 

dicapai oleh karyawan baik secara kualitas maupun secara kuantitas dalam melaksanakan 

tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam jangka waktu tertentu 

(Mangkunegara, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

persepsi terhadap kinerja merupakan suatu proses dimana individu melakukan interpretasi 
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dari hasil kerja yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerja sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. 

Dimensi persepsi terhadap kinerja yang digunakan adalah dimensi kinerja karyawan 

yang dikemukakan oleh Gomes (2002). Terdapat delapan dimensi yang digunakan untuk 

mengukur kinerja karyawan secara individu (Gomes, 2002), antara lain sebagai berikut: 

1. Kuantitas pekerjaan (quantity of work); yaitu keluaran yang dihasilkan dalam periode 

waktu kerja yang ditentukan. 

2. Kualitas pekerjaan (quality of work); yaitu keluaran yang dapat dicapai sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan. 

3. Pengetahuan pekerjaan (job knowledge); yaitu luasnya pengetahuan tentang pekerjaan 

dan keterampilan-keterampilan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. 

4. Kreativitas (creativeness); yaitu kemampuan dalam menghasilkan gagasan serta 

tindakan  dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. 

5. Kooperasi (cooperation); yaitu keinginan untuk bekerja sama dengan rekan kerja. 

6. Keterandalan (dependability); yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal 

kehadiran dan penyelesaian kerja. 

7. Inisiatif (initiative); yaitu keinginan untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan 

memiliki rasa bertanggung jawab akan tugasnya tersebut. 

8. Kualitas Personal (personal quality); yaitu termasuk didalamnya kepribadian, 

kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi. 

Berdasarkan uraian diatas, persepsi terhadap kinerja merupakan proses interpretasi 

yang dilakukan oleh karyawan terhadap hasil kerja yang dicapai dalam melakukan tugas 

kerja ditinjau dari aspek kinerja karyawan, yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, 

pengetahuan pekerjaan, kreativitas, kerja sama, keterandalan, inisiatif, dan kualitas personal. 
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C. Pramenstruasi 

1. Definisi Pramenstruasi 

Pramenstruasi merupakan salah satu fase dalam siklus menstruasi. Menstruasi 

mengacu pada pengeluaran secara periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal 

dari dinding rahim wanita. Menstruasi dimulai saat pubertas dan menandai kemampuan 

seseorang wanita untuk mengandung anak. Hari pertama terjadinya pendarahan dihitung 

sebagai awal setiap siklus menstruasi atau yang disebut dengan hari pertama. Siklus 

menstruasi berakhir tepat sebelum siklus menstruasi berikutnya. Panjang satu siklus 

menstruasi berkisar antara 21-40 hari (Kissanti, 2008). Winkjosastro (2008) menyatakan 

siklus menstruasi normal berlangsung selama 21-35 hari, sedangkan Manuaba (2004) 

menyatakan bahwa menstruasi akan berlangsung setiap 28 hari. Masa pramenstruasi wanita 

dihitung sekitar 7-10 hari sebelum darah menstruasi keluar (Yatim, 2001). Pada masa 

pramenstruasi ini, sebagian besar wanita merasakan satu atau lebih gejala yang juga dikenal 

dengan sindrom pramenstruasi.  

Papalia, Olds, dan Feldman (2009) mendefinisikan sindrom pramenstruasi sebagai 

sebuah gangguan yang melibatkan ketidaknyamanan fisik dan ketegangan emosional.  

Menurut Wiknjosastro (2007) sindrom pramenstruasi merupakan keluhan-keluhan yang 

umumnya mulai satu minggu sampai beberapa hari sebelum datangnya menstruasi, dan 

menghilang sesudah menstruasi datang, walaupun kadang-kadang berlangsung terus hingga 

menstruasi berhenti. Sindrom pramenstruasi juga diartikan sebagai suatu peningkatan 

ketegangan perasaan menjelang menstruasi, disertai dengan beberapa ketidaknyamanan 

secara fisiologis dan psikologis, namun hal ini akan berhenti dalam beberapa jam setelah 

darah menstruasi keluar  (Yatim, 2001). 
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Dalam Diagnostic Criteria From DSM-IV™ yang di terbitkan oleh American 

Psychiatric Association (1994) dijelaskan:  

“Premenstrual dysphoric disorder: in most menstrual cycles 

during the past year, symptom (e.g., markedly depressed mood, 

marked anxiety, marked affective lability, decreased interest in 

activities) regulary ocurred during the last week of lutheal phase 

(and remitted within a few days of the onset of menses). These 

symptoms must be severe enough to markedly interfere with work, 

school, or usual activities and be entirely absent for at least 1 

week postmenses.” 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa premenstrual dysphoric disorder 

terjadi pada sebagian besar siklus menstruasi selama setahun terakhir, dengan gejala seperti 

suasana hati depresi, kecemasan, emosi yang labil, penurunan keinginan untuk beraktifitas, 

yang biasanya terjadi selama minggu terakhir fase luteal dan hingga beberapa hari saat 

menstruasi. Gejala ini harus cukup nyata mengganggu pekerjaan, sekolah, atau aktifitas 

lainnya dan membuat absen setidaknya selama satu minggu pascamenstruasi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan masa pramenstruasi merupakan 

salah satu fase dalam siklus menstruasi. Pada masa pramenstruasi terjadi perubahan secara 

fisik dan psikologis pada beberapa hari sebelum masa menstruasi, dan akan menghilang 

sesudah menstruasi datang. Gejala-gejala perubahan fisik dan psikologis ketika masa 

pramenstruasi dikenal sebagai sindrom pramenstruasi. 

 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Sindrom Pramenstruasi 

Faktor utama yang memengaruhi sindrom pramenstruasi adalah faktor hormonal, yaitu 

ketidakseimbangan antara hormon progesteron dan esterogen. Shreeve (dalam Pramudiyanti 

& Mulyati, 2005) menyatakan penurunan kadar hormon progesteron menyebabkan 

berkurangnya kadar serotonin dalam otak yang selanjutnya akan mempengaruhi 

pengontrolan suasana hati seseorang. Jika kadar hormon progesteron menurun pada masa 
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ini, kadar hormon esterogen justru meningkat. Peningkatan kadar hormon esterogen 

menyebabkan munculnya berbagai rasa tidak nyaman. Hormon estrogen berperan sebagai 

stimulan susunan syaraf pusat dan peningkatan kadarnya selama masa pramenstruasi sangat 

mungkin menyebabkan gejala-gejala seperti kegelisahan dan kecemasan. Peningkatan 

estrogen juga menyebabkan retensi air serta garam, dan hal ini menyebabkan pembengkakan 

dan pembesaran payudara sebelum menstruasi. 

Menurut Shreeve (dalam Pramudiyanti & Mulyati, 2005), kurangnya asam lemak 

esensial (ALE) dalam tubuh juga berpengaruh terhadap sinrom pramenstruasi. Pada masa 

pramenstruasi kadar ALE umumnya menjadi rendah, sehingga menyebabkan timbulnya rasa 

nyeri pada tubuh saat masa pramenstruasi. 

Wiknjosastro (2007) dan Papalia, dkk. (2009) menyatakan terdapat dua faktor yang 

memengaruhi sindrom pramenstruasi, antara lain: 

1. Faktor hormon 

Faktor hormonal yang memengaruhi sindrom pramenstruasi adalah 

ketidakseimbangan antara hormon esterogen dan progesteron. 

2. Faktor psikologis 

Berbagai permasalahan yang sedang dihadapi, seperti masalah keluarga, masalah 

sosial, dan lain-lain juga memegang peranan penting. Yang umumnya lebih mudah 

mengalami sindrom pramenstruasi adalah wanita yang lebih peka terhadap perubahan 

hormonal dalam siklus menstruasi dan terhadap faktor-faktor psikologis. 

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat dua faktor yang memengaruhi sindrom 

pramenstruasi, yaitu faktor hormonal dan faktor psikologis. Faktor hormonal yang 

memengaruhi sindrom pramenstruasi yaitu perubahan keseimbangan antara hormon 

esterogen dan progesteron. Faktor psikologis yang dapat memengaruhi sindrom 

pramenstruasi adalah permasalahan yang sedang terjadi.  
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3. Gejala Sindrom Pramenstruasi 

 Papalia, dkk. (2009) menyatakan gejala-gejala sindrom pramenstruasi yang muncul 

berupa kelelahan, sakit kepala, pembengkakan pada daerah payudara, tangan atau kaki, 

kembung, mual, kram, konstipasi, peningkatan nafsu makan, peningkatan berat badan, 

kecemasan, depresi, mudah marah, perubahan suasana hati, ingin menangis, serta sulit 

berkonsentrasi dan mengingat.  American Psychiatric Association (1999) dalam  DSM-IV 

menyatakan gejala-gejala yang muncul yaitu suasana hati depresi yaitu kecemasan, perasaan 

labil, dan penurunan minat dalam kegiatan. 

 Ragawaluya (1997) membagi dua gejala menjadi gejala fisiologis dan psikologi, 

yaitu: 

1. Gejala fisiologis  

Gejala fisiologis yang umumnya dialami ketika masa pramenstruasi antara lain 

kembung, bengkak pada payudara, sakit kepala, sakit pinggang, berat badan naik, 

bengkak pada kaki, retensi cairan, mual, nyeri otot dan persendian.  

2. Gejala psikologis 

Gejala psikologis yang umumnya dialami ketika masa pramenstruasi antara lain 

kecenderungan untuk menghindari aktivitas sosial, menurunnya efisiensi, mudah 

tersinggung, marah, depresi, mudah menangis, perubahan suasana hati, mudah lupa, 

merasa sendirian, merasa kurang istirahat, kurang konsentrasi, kurang energi, 

kepercayaan diri rendah, mudah bingung, dan stres. 

Wiknjosastro (2007) menyatakan gejala-gejala pramenstruasi yang terjadi terdiri atas 

insomnia, nyeri kepala, perut kembung, mual, pembesaran dan nyeri pada payudara, dan 

sebagainya. Gejala lainnya berupa gangguan emosional yaitu iritabilitas, gelisah, dan pada 

kasus-kasus yang lebih berat terdapat depresi, rasa ketakutan, dan gangguan konsentrasi. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sindrom pramenstruasi 

memiliki dua gejala yang khas, yaitu gejala fisik, berupa kembung, bengkak pada payudara, 

sakit kepala, sakit pinggang, berat badan naik, bengkak pada kaki, retensi cairan, mual, nyeri 

otot dan persendian, serta peningkatan berat badan. Gejala psikologis, berupa kecemasan, 

depresi, mudah marah, perubahan suasana hati, ingin menangis, sulit berkonsentrasi dan 

mengingat, merasa sendirian, kurang energi, kepercayaan diri rendah, mudah bingung, dan 

stres. 

 

D. Industri Garmen 

Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia secara teknis dan struktur terbagi  dalam 

3 sektor industri  (Fitrihana, 2007), yaitu: 

1. Sektor industri hulu (upstream)  

Sifat industri ini padat modal, dilakukan dengan mesin otomatis, berskala besar, 

jumlah tenaga kerja relatif kecil, dan output tenaga kerja besar. Industri jenis ini 

memproduksi serat atau fiber (natural fiber dan man–made fiber atau synthetic) dan 

proses pemintalan (spinning). Produk yang dihasilkan adalah benang (unblended dan 

blended yarn). 

2. Sektor industri menengah (mid stream) 

Sifat industri ini semi padat modal, teknologi madya dan modern, serta jumlah tenaga 

kerja lebih besar daripada industri hulu. Pekerjaan meliputi proses penganyaman 

(interlancing), benang menjadi kain mentah lembaran (grey fabric), melalui proses 

pertenunan (weaving ), dan rajut ( knitting) yang kemudian diolah lebih lanjut melalui 

proses pencelupan (dyeing), dan penyempurnaan (finishing). Produk yang dihasilkan 

adalah kain jadi. 

3. Sektor industri hilir (downstream)  
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Sifat industri ini  padat karya karena banyak menyerap tenaga kerja. Merupakan 

industri manufaktur pakaian jadi (garment) termasuk proses pemotongan (cutting), 

penjahitan (sewing), pencucian (washing), dan penyempurnaan (finishing). Produk 

yang dihasilkan adalah pakaian jadi (ready made garment). 

Industri pakaian jadi atau garmen tidak bisa terlepas dari industri tekstil karena untuk 

membuat pakaian jadi memerlukan hasil-hasil dari industri tekstil di sektor lainnya, yaitu 

sektor industri hulu yang menghasilkan produk benang dan sektor industri menengah yang 

memproduksi kain sebagai bahan bakunya. Karakteristik utama dari industri garmen 

nasional antara lain merupakan industri padat karya, berorientasi ekspor (export oriented), 

dan bergantung pada industri pendukung seperti industri serat kain, industri kain, industri 

benang, dan industri aksesoris (retsleting, kancing baju, label, dan kemasan) (Fitrihana, 

2007). 

Pekerjaan pada industri garmen menuntut ketelitian yang cukup tinggi dengan 

karakteristik pekerjaan umumnya seperti proses material handling (angkat-angkut), posisi 

kerja duduk dan berdiri, tingkat pengulangan kerja tinggi pada satu jenis otot, berinteraksi 

dengan benda tajam (jarum, gunting dan pisau potong), panas di bagian pengepresan dan 

penyetrikaan, banyaknya debu-debu serat dan aroma kain, kebisingan, getaran, dan lainnya. 

(Muslim, Nurtjahyo, & Ardi, 2011). Sawogyo (dalam Tjaja, 2000) menyatakan pekerja 

dalam industri garmen sebagian besar adalah wanita, karena dianggap lebih teliti dan tekun 

bila dibandingkan dengan pria. Selain itu wanita juga dipandang lebih penurut dan murah 

sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pengusaha. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan industri garmen di Indonesia 

termasuk dalam industri hilir dengan sifat yang padat karya, berorientasi ekspor, bergantung 

pada industri pendukung lainnya, memiliki karakteristik pekerjaan dengan ketelitian yang 

cukup tinggi, dan pekerjanya sebagian besar merupakan wanita. 
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E. Dinamika antar Kecerdasan Emosional dengan Persepsi terhadap Kinerja 

ketika Masa Pramenstruasi 

Pada masa pramenstruasi umumnya wanita mengalami perubahan baik secara fisik 

maupun psikologis dikarenakan ketidakseimbangan hormon dan faktor psikologis. Kondisi 

ini menimbulkan perubahan secara fisik dan psikologis. Perubahan fisik meliputi kelelahan, 

sakit kepala, pembengkakan pada daerah payudara, tangan atau kaki, kembung, mual, kram, 

konstipasi, peningkatan nafsu makan, peningkatan berat badan, dan perubahan psikologi 

meliputi kecemasan, depresi, mudah marah, perubahan suasana hati, ingin menangis, dan 

sulit berkonsentrasi dan mengingat  (Papalia, dkk., 2009). 

Penjelasan di atas menunjukan bahwa wanita yang berada dalam masa  pramenstruasi 

mengalami kondisi yang tidak nyaman baik secara fisik maupun psikologis. Apabila hal ini 

tidak dapat ditangani dengan tepat, maka akan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Respon terhadap sindrom pramenstruasi ini sendiri memberi sumbangan efektif sebesar 25, 

6% pada persepsi terhadap kinerja pada wanita bekerja (Pramudiyanti & Mulyati, 2005). 

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 akan 

berimbas pula pada penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Yuningsih dalam 

Trihandini, 2005), padahal saat ini sebagian besar perusahaan menuntut kinerja karyawan 

yang tinggi karena semakin ketatnya persaingan di era globalisasi  (Hidayati, Purwanto, & 

Yuwono, 2008). 
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Guna mengatasi penurunan kinerja karyawan yang disebabkan oleh keadaan 

pramenstruasi, perlu ditingkatkannya kecerdasan emosional dalam diri karyawan wanita. 

Kecerdasan emosi merupakan cara individu untuk dapat mengatur dan menggunakan 

emosinya secara efektif untuk dapat meraih kesuksesan dalam hidup (Goleman, 2009). 

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). Kecerdasan emosional akan 

terbentuk dengan baik apabila dilatih dan dikembangkan secara intensif dengan cara, metode 

dan waktu yang tepat (Goleman, 2009). 

Berdasarkan pemaparan di atas, terjadinya perubahan hormonal ketika masa 

pramenstruasi mengakibatkan adanya perubahan secara fisik maupun psikologis pada 

karyawan wanita, yang mana persepsi terhadap kinerja pada karyawan wanita menjadi 

negatif. Untuk meningkatkan persepsi terhadap kinerja, dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kecerdasan emosional pada karyawan wanita. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk meneliti hubungan kecerdasan emosional dengan persepsi terhadap kinerja ketikas 

masa pramenstruasi. 

Dinamika hubungan antara variabel bebas yaitu kecerdasan emosional dengan variabel 

tergantung yaitu persepsi terhadap kinerja dalam penelitian ini akan terjadi seperti pada 

gambar berikut ini: 

 

 

 

Gambar 1.  

Hubungan antar variabel penelitian 
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Keterangan Gambar:  

                        : Jalur yang di teliti dan menjadi fokus penelitian. 

: Faktor yang berpengaruh terhadap variabel yang menjadi  

  fokus dalam penelitian 

 

F. Hipotesis Penelitian 

 

Kecerdasan 

Emosional 

 

Persepsi 

terhadap Kinerja 

Perubahan 

secara fisik dan 

psikologis 

 

Kondisi wanita ketika 

masa Pramenstruasi 

 

Dimensi Kecerdasan Emosional 

(Goleman, 2009) : 

1. Mengenali diri 

2. Mengelola emosi 

3. Memotivasi diri sendiri 

4. Mengenali emosi orang 

lain 

5. Membina hubungan 

Dimensi Persepsi terhadap 

Kinerja (Gomes, 2002) : 

1. Kuantitas pekerjaan 

2. Kualitas pekerjaan 

3. Pengetahuan pekerjaan 

4. Kreativitas 

5. Kerja sama 

6. Keterandalan 

7. Inisiatif 

8. Kualitas personal 
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Adapun hipotesis  penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis alternatif (Ha): Ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan persepsi 

terhadap kinerja ketika masa pramenstruasi. 

2. Hipotesis nol (Ho): Tidak ada hubungan antara  kecerdasan emosional dengan persepsi 

terhadap kinerja ketika masa pramenstruasi. 


