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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(QS. Al Baqarah : 286) 

 

“Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba” 

(Jim Goodwin) 

 

“Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Karena curahan hujan tidak memilih-

milih apakah pohon apel atau hanya semak belukar” 

(Wira Sagala) 

 

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 

Teman yang paling setia hanyalah keberanian yang tangguh” 

(Andrew Jackson) 
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ABSTRAK  

 

Tifany Harsono NIM 1721100004. Pengaruh Kecerdasan Emosional 

Terhadap Kinerja di Moderasi Oleh Etos Kerja (Studi Kasus pada Kantor 

Kecamatan Jogonalan).  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap kinerja di moderasi oleh etos kerja (studi kasus pada kantor kecamatan 

Jogonalan) secara langsung dan tidak langsung. Sampel pada penelitian ini adalah 

karyawan yang bekerja di kecamatan Jogonalan sebanyak 34 responden. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada responden. Data 

yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. 

Analisis ini meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis 

regresi linier sederhana, analaisis regresi moderasi, analisis uji t dan uji koefisien 

determinasi (R
2
).  

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 

kesimpulan: 1. Kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja pada kantor kecamatan Jogonalan. 2. Etos kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pada kantor kecamatan Jogonalan. 3. 

Etos kerja tidak memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja 

pada kantor kecamatan Jogonalan. Pengaruh variabel kecerdasan emosional dan 

etos kerja terhadap variabel kinerja dalam penelitian ini adalah, dan besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah 62,2% sedangkan sisanya yaitu 37,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.  

 

Kata kunci : Kecerdasan Emosional, Kinerja dan Etos Kerja.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kinerja yang baik dalam suatu perusahaan tidak lepas dari peran 

seorang karyawan, karyawan yang dapat mengendalikan emosinya saat 

bekerja dan memiliki etos kerja yang tinggi maka kinerja nya pasti akan baik. 

Salah satu komponen penting dalam sebuah organisasi adalah sumber daya 

manusia yang ada di dalamnya. Mathis & Jackson (2011) menyatakan sumber 

daya manusia merupakan bagian khusus dari setiap organisasi, yang berarti 

perusahaan harus melihat bakat karyawan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dan sebagai kesempatan untuk menciptakan keunggulan kompetitif 

organisasi yang lebih besar. Selain itu, Bohlander & Snell (2010) menyatakan 

bahwa sumber daya manusia merupakan kemampuan terintegrasi dari daya 

fikir dan daya fisik yang dimiliki individu yang dibangun agar mampu 

bersaing dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Goleman (dalam Armstrong & Taylor, 2014) mendefinisikan 

kecerdasan emosional sebagai kapasitas untuk mengenali perasaan diri sendiri 

dan orang lain, untuk memotivasi diri dan mengolah emosi diri sendiri dalam 

hubungannya dengan orang lain. Menurut Goleman (2003) kecerdasan 

emosional sama ampuhnya dengan kecerdasan intelektual, dan terkadang lebih 

ampuh daripada kecerdasan intelektual, hal ini dipertegas bahwa kecerdasan 

intelektual hanya menyumbang 20 persen bagi kesuksesan seseorang sedang 
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80 persen lainnya ditentukan oleh faktor lain, maka tidak dapat dipungkiri jika 

peran kecerdasan emosional sangat penting dan mampu mempengaruhi kinerja 

karyawan. Selanjutnya dari hasil penelitian Shooshtarian et al. (2013) 

menyatakan bahwa karyawan dengan kecerdasan emosional yang tinggi 

memiliki kemampuan untuk mengontrol emosinya dari stres dan tekanan saat 

di tempat kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan 

hasil dari penelitian Vratskikh et al. (2016) menyatakan bahwa karyawan 

dengan kemampuan kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu 

mengembangkan strategi untuk mengurangi stres pada saat bekerja yang dapat 

mengurangi kinerja. 

Kinerja merupakan komponen penting yang ada di dalam organisasi. 

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Mangkunegara (2002) yang 

menyatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan pengelolaan sumber 

daya manusia dapat dilihat dari kinerja karyawan, sehingga organisasi harus 

mampu mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan di dalam organisasi. Menurut Armstrong & Taylor (2014) 

mendefinisikan kinerja sebagai perilaku bagaimana target berhasil dicapai. 

Selanjutnya, dari hasil penelitian Shooshtarian et al. (2013) menyatakan 

kinerja merupakan kriteria yang sangat penting yang berhubungan dengan 

hasil organisasi dan keberhasilan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

Huda et al. (2013) menyatakan bahwa organisasi umumnya percaya bahwa 

keunggulan harus dipertahankan dalam rangka meningkatkan kinerja, maka 
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kinerja pada dasarnya mempengaruhi kerja tim atau kelompok kerja dan pada 

akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. 

Perusahaan harus mampu memberikan nilai lebih agar karyawan dapat 

mengerahkan kemampuan terbaiknya. Namun demikian, kemampuan bekerja 

yang ada pada masing-masing individu, tidak terlepas dari etos kerja yang 

diyakini oleh individu-individu tersebut. Menurut Toto Tasmara (2005: ”Etos 

kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat mengenai 

cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa”. Etos 

kerja yang tinggi tentunya tidak membuat rutinitas menjadi bosan, bahkan 

mampu meningkatkan prestasi kerjanya. Karena semakin banyak rutinitas 

akan terbentuk pengalaman dan hal ini membuat kemampuannya dalam 

bekerja semakin terasah. Hal yang mendasari etos kerja tinggi di antaranya 

keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka individu yang 

mempunyai etos kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-masukan 

ide di tempat bekerja. Sikap aktif dan mempunyai inisiatif berperan 3 dalam 

menumbuhkan etos kerja seseorang di tempat bekerja. Sikap aktif dan 

berinisiatif merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang mandiri. 

Etos kerja juga berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang, karyawan 

yang beretos kerja tinggi mengisinya dengan berbagai kebiasaan yang positif 

dan ada semacam kerinduan untuk menunjukkan kepribadian sebagai seorang 

dengan bentuk hasil kerja serta sikap dan perilaku yang menuju kepada hasil 

yang lebih sempurna. Etos juga mempunyai makna nilai moral bahwa dia 

hanya akan menghasilkan pekerjaan yang terbaik, bahkan mencapai 
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kesempurnaan dalam bekerja. Melalui etos kerja seperti ini individu tidak 

akan menyerahkan hasil karyanya yang berkualitas rendah, akan dilakukan 

segala hal yang mungkin dilakukannya untuk tetap menjaga harga dirinya. 

Etos kerja semacam ini akan timbul jika perusahaan dirasa sudah memberikan 

perhatian yang lebih kepada karyawan, memberikan jaminan, dan 

memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin 

mengembangkan penelitian dengan judul “PENGARUH KECERDASAN 

EMOSIONAL TERHADAP KINERJA DI MODERASI OLEH ETOS 

KERJA (Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Jogonalan)”. 

 

1.2 Alasan Memilih Judul 

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasan-alasan peneliti tertarik dalam 

memilih dan menentukan judul tersebut adalah : 

1.2.1 Alasan Obyektif 

a.  Ingin mengetahui kecerdasan emosional terhadap kinerja dimoderasi 

oleh etos kerja di Kantor Kecamatan Jogonalan  

1.2.2 Alasan Subyektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan di siplin ilmu yang 

penyusun pelajari di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. 
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b. Penelitian menghemat waktu, tenaga dan biaya serta dengan mudah 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, karena 

obyek yang dijadikan penelitian dekat dengan domisili peneliti. 

 

 

 

1.3 Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau manafsirkan 

maka perlu dipertegas kalimat-kalimat yang dianggap perlu. Dengan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun 

penelitian ini berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja di 

Moderasi Oleh Etos Kerja (Studi Kasus di Kecamatan Jogonalan)”. Untuk itu 

perlu diuraikan pengertian istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 

1. Kecerdasan Emosional : salah satu bentuk intelegensi yang melibatkan 

kemampuan untuk menangkap perasaan dan emosi diri sendiri dan orang 

lain. 

2. Kinerja : hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

3. Etos Kerja : suatu sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri 

yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Sikap ini 

tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai
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masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, 

serta sistem nilai yang diyakininya. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar tidak terlalu luas dan dampaknya menimbulkan kesimpulan yang 

salah, maka pembatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang di gunakan 

dalam penelitian ini yaitu pegawai dari Kantor Kecamatan Jogonalan. 

1.5 Rumusan Masalah 

1. Apakah Kecerdasan Emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja? 

2. Apakah Etos Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja? 

3. Apakah Etos Kerja memoderasi pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap 

kinerja?  

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai 

tujuan yaitu : 

1. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap kinerja. 

2. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh etos kerja terhadap 

kinerja. 

3. Untuk menguji dan menganalisis etos kerja dalam memoderasi pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap kinerja. 
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1.7 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah teori-teori yang telah ada sehubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

b. Sebagai bahan untuk menambah wacana pustaka, baik tingkat fakultas 

maupun universitas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai gambaran tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

kinerja di moderasi etos kerja. 

b. Sebagai bahan masukan bagi karyawan dalam usaha meningkatkan 

kinerja. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan untuk mempermudah dalam memahami 

penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima 

bab, yang secara garis besar adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan memilih 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

definisi operasional, dan tekhnik dan instrumen pengumpulan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, operasional 

variabel, pembahasan analisis data dan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian hipotesis dan 

saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Pengaruh 

Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja di Moderasi oleh Etos Kerja (Studi 

kasus di Kantor Kecamatan Jogonalan) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

kecerdasan emosional (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel kinerja (Y). Hal ini terbukti dari nilai thitung 5,914 > ttabel 2,040 dan 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa H1 yang berbunyi “Kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja”  diterima.   

2. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan variabel etos kerja 

(Z) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja (Y).  Hal ini terbukti 

dari nilai nilai thitung 5,270 > ttabel 2,040 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa     yang berbunyi “etos 

kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja” diterima. 

3. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan variabel etos kerja 

(Z) tidak signifikan mempengaruhi hubungan variabel kecerdasan 

emosional (X) terhadap variabel kinerja (Y).  Hal ini terbukti dari nilai 

nilai thitung 0,203 < ttabel 2,040 dan nilai signifikansi 0,841 > 0,05. Sehingga 
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dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa     yang berbunyi “etos kerja 

memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja” ditolak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Kecamatan Jogonalan 

Diharapkan dapat meningkatkan regulasi yang mendorong 

kecerdasan emosional, sehingga dapat meningkatkan etos kerja yang tinggi 

pada pegawai dan dapat meningkatkan kinerja yang baik pada pegawai 

Kecamatan Jogonalan. 

2. Selanjutnya bagi Kantor Kecamatan Jogonalan 

 Diharapkan lebih meningkatkan etos kerja para pegawainya 

sebagai penyemangat dalam mengendalikan kecerdasan emosional dengan 

memiliki motivasi kerja yang tinggi baik eksternal maupun internal, kerja 

keras serta menghargai waktu dan manajemen diri. 

3. Bagi peneliti 

 Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap kinerja dimoderasi oleh etos kerja di 

Kantor Kecamatan, ada baiknya menambah variabel-variabel independen 

lainnya untuk menjadikan penelitian selanjutnya lebih baik. 
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