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(Q.S Al_Baqarah 02:45) 

“ Anggung dalam moral dan Unggul dalam intelektual ” 

“ Billahi fii sabilil haq, Fastabiqul khairat ” 

(Bersama Allah dalam kebaikan, Berlomba-lomba dalam kebaikan) 
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ABSTRAK 

Akmal Ridwan, 2021. Pengaruh Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan 

Emosional Terhadap Kemampuan Komunikasi dan Kinerja Karyawan PT. Sinar Roda 

Utama Makassar, dibimbing oleh Bapak Andi Mappatompo sebagai pembimbing I 

dan Bapak Ahmad AC sebagai pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh 

Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan 

Komunikasi dan Kinerja Karyawan PT. Sinar Roda Utama Makassar. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber 

pengumpulan data, Analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan 

menggunakan aplikasi AMOS 18.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. kecerdasan intelektual  berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap kemampuan komunikasi, 2. kecerdasan emosional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan komunikasi, 3. kecerdasan 

intelektual  berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, 4. Kecerdasan 

emosional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, 5. 

Kemampuan komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, 6. 

Kecerdasan intelektual  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan melalui kemampuan komunikasi, dan 7. kecerdasan emosional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kemampuan 

komunikasi. 

 

Kata Kunci: Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kemampuan Komunikasi 

dan Kinerja. 
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nikmat, rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Salam dan 

shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu’alaihi 
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tak terhingga penulis sampaikan atas segala kenikmatan dan kekuatan sehingga 
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terus terucap dari hati orang tua serta perjuangan dengan menesteskan keringat yang 

menjadi saksi tak perduli panas, hujan tetap orang tua lewati demi kebahagian 

anaknya, untuk itulah dengan penuh cinta, kasih dan sayang  penulis sampaikan 

ucapan terima kasih yang terdalam namun tak dapat diukur kedalamanya kepada 
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jawab, kasih sayangnya, cintanya, perjuangannya yang tanpa pamrih akan selalu 

abadi dalam benak penulis, Insya Allah Alm. Abah Husnul Khatimah Aamiin dan 

bangga melihat perjuangan dan capaiannya penulis Aamiin Allahumma Aamiin, 

kepada Ibu saya yang tercinta Ibunda Sukmawati perempuan Luar biasa hebat, 

terbaik, istimewa yang selalu memberi support, harapan, cintanya, dan semangat 

juang penulis serta teristewa juga untuk saudara-saudari tercinta Kak Robi, Kak Ilhad, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Organisasi membutuhkan berbagai Sumber Daya dalam mencapai 

tujuan antara lain modal, material dan mesin. Sumber Daya yang ada 

tidak akan berarti apabila tidak dikelola dengan baik maka untuk 

mengelolanya dibutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

mempunyai peranan penting bagi organisasi karena memiliki bakat, 

tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan 

organisasi dalam upaya mencapai tujuan, Oleh karena itu sumber daya 

yang ada ini harus dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah 

yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, Untuk mendapatkan 

pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang 

pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Dalam 

Al-Qur’an Q.S Al-Jatsiyah Ayat 13 Allah SWT menjelaskan tentang 

pentingnya Sumber Daya Manusia bagi Organisasi 

 

  

  “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda (kekuasaan 

Allah) bagi kaum yang berpikir”. 
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Ayat diatas menjelaskan Jika manusia telah mampu untuk 

mengamalkan hal diatas tentulah sumber daya manusia dan alam akan 

teroptimalkan. 

Dalam Q.S Al_baqarah ayat 30 juga menejelaskan pentingnya 

manusia dalam mengelolah Sumber daya alam karna manusia diciptakan 

untuk menjadi khalifah atau wali Allah Subhanawata’ala dipermukaan 

bumi, Allah Berfirman yang Artinya : 

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman keada para malaikat, ‘Aku 

hendak menjadikan khalifah dibumi’. Mereka berkata,’apakah engkau 

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah 

disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? 

Dia berfirman: ‘Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” 

(Q.S. Al-Baqarah 02:30) 

Dari ayat diatas manusia harus mampu menggunakan segala potensi 

yang dimilikinya sehingga mampu menjalankan tugas manusia sebagai 

khalifah atau pemimpin dibumi. 

Di ayat lain Allah juga memberikaqn tanggung jawab kepqda manusia 

untuk memelihara bumi sebagaimana yang termaktup daLAM Q.S 

AL_Ahzab ayat 72 : 

“Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung tetapi semuanya enggang untuk memikul amanat itu 

dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat) lalu dipikullaha 
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amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat 

bodoh. 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memelihara bumi 

dan seisinya manusialah yang sangat berperang penting sehingga 

dibutuhkan kecerdasan yang lebih sehingga manusia mampu 

mengembang amanah tersebut. 

Kinerja adalah merupakan perilaku yang nyata ditampilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan (Rivai 2004: 309) sedangkan 

wirawan mengatakan bahwa kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh 

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi 

dalam waktu tertentu (Wirawan,2009:5). Banyak aspek yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu kinerja seperti kejelasan peran, tingkat 

kompetensi, keadaan lingkungan, dan faktor lainnya seperti nilai, budaya, 

imbalan dan penghargaan (Suzy Widyasari, 2004). 

Menurut Sunar (2010 :160), teori lain tentang Kemampuan Kecerdasan 

Intelektual Menurut Muzert (dalam Yuliana, 2006:27), mengemukakan 

identifikasi kemampuan intelektual tertuang dalam sikap inteligensi 

(intelligent behavior) yang meliputi mengenalkan soal pengetahuan dan 

informasi ke pengertian yang lebih luas, ingatan, aplikasi akan tepatnya 

belajar dari situasi yang berlangsung, kecepatan memberikan jawaban 

dalam penyelesaian dan kemampuan memecahkan masalah, dan 
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keseluruhan tindakan menempatkan segalanya dengan seimbang dan 

efesien. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Sugena Putri At al 

(2016), Hasil penelitian dan hipotesis menunjukan Pengaruh kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

secara bersama-sama dengan uji F yaitu hasil yang diperoleh Fhitung 

sebesar 56,176 sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,75. Jadi Fhitung> 

Ftabel, sehingga Ho ditolak berarti ada pengaruh signifikan antara variabel 

kecerdasan intelektual (X1), kecerdasan emosional (X2) dan lingkungan 

kerja (X3) terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini bisa disimpulkan ketika 

ketiga variabel tersebut mengalami peningkatan sudah pasti kinerja 

karyawan juga ikut mengalami peningkatan, Hasil penelitian lain yang 

dilakukan oleh Kadek Agus Santika Putra dan Made Yenni Latrini (2016) 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin meningkatnya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual dan komitmen organisasi maka kinerja auditor 

semakin meningkat pula. Sedangkan hasil penelitian yang ditemukan oleh 

Filliks Duwit (2015) Variabel kecerdasan emosional berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga dari hasil penelitian diatas 

saya sebagai peneliti tertarik malakukan penelitian disalah satu 

perusahaan yaitu PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar dengan 
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mengangkat judul penelitian Pengaruh Kecerdasan Intelektual, 

kecerdasan emosional terhdap kemampuan komunikasi dan kinerja 

karyawan pada PT. sinar roda utama cabang Makassar.  

Selain itu aspek pribadi yang merupakan kompetensi juga adalah 

komunikasi, menurut Robbins (2002) dengan komunikasi organisasi dapat 

memelihara motivasi pegawai dengan memberikan penjelasan kepada 

karyawan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka 

mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan pegawai untuk 

meningkatkan kinerjanya jika sedang berada di bawah standart, maka 

komunikasi yang terbauka harus dikembangkan dengan baik, dengan 

demikian masing-masing karyawan akan menyadari tanggung jawab atau 

jobdeks masing-masing. 

Dalam penelitian yang lakukan oleh Suardi Yakub, Rudi Gunawan dan 

Jufri Halim dalam  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi dan kecerdasan emosional berpengaruh signifikan dan parsial 

positif dan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebagian 

keterampilan komunikasi faktor dominan yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh dari 

penelitian ini 60,4%. Ini berarti bahwa kemampuan komunikasi dan 

kecerdasan emosional dapat menjelaskan efek variabel pada kinerja 

karyawan dengan 60,4%, sedangkan 39,6% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti motivasi dan 

disiplin. 
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Menurut Daniel Goleman (1999) kecerdasan emosional menjadi salah 

satu faktor dalam menunjang kinerja yang baik, Goleman(1999) 

mengungkapkan bahwa kecerdasan otak hanya menyumbang kira-kira 

20% bagi faktor-faktor yang menentukan sukse dalam hidup, dan yang 

80% lainnya diisi oleh kekuatan-kekuatanb lain,n termasuk kecerdasan 

emosional yang meliputi kemampuan untuk memotivasi diri dari dan 

bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga 

beban stress agar tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan 

berdo’a. 

Menurut Agustian (2003:61), kecerdasan emosional adalah 

serangkaian kecakapan untuk melapangkan jalan di dunia yang penuh 

liku-liku permasalahan sosial. Ari Ginanjar (2003:62), juga menyimpulkan 

bahwa Kecerdasan emosional adalah sebuah kemampuan untuk 

“mendengarkan” bisikan emosi, dan menjadikannya sebagai sumber 

informasi maha penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi 

mencapai sebuah tujuan. Sikap kreatif, konsisten, berani mengambil 

keputusan dan memiliki tekad yang tangguh adalah sikap yang dipelajari 

dalam kecerdasan emosional. hasil penelitian Muh. Aripin Nurmantoro 

(2017) menyatakan terdapat pengaruh langsung yang signifikan 

kecerdasan emosional terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

Dengan penjelasan bebrapa faktor diatas dan beberapa hasil 

penelitian yang telah diuraikan diatas dimana ada yang hasilnya signifikan 
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berpengaruh dan ada yang signifikan tidak berpengaruh, sehingga 

menjadi hal yang menarik untuk diteliti diperusahaan pt sinar roda utama 

mengingat hasil wawancara dengan karyawan mengakui adanya 

penurunan atau tidak maksimalnya kinerja karyawan, saya sebagai 

peneliti tertarik malakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian 

Pengaruh Kecerdasan Intelektual, kecerdasan emosional terhdap 

kompetensi komunikasi dan kinerja karyawan pad apt. sinar roda utama 

cabang Makassar karna tentunya sudah menjadi perhatian bagi 

perusahaan untuk meningkatkan Kecerdasan Intelektualnya, Kecerdasan 

Emosional serta Kompetensi Komunikasi bagi setiap karyawan sehingga 

dala mewujudkan cita-cita ataupun tujuan perusahaan dapat direalisasikan 

atau diwujudkan. 

PT. Sinar Roda Utama adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang distribusi alat-alat kesehatan yang telah memiliki 

pengalaman 25 tahun, diantaranya dalam pelayanan tindakan hemodialis 

dan juga sebagai mitra dari PT ASKES INDONESIA, pasien jamkesmas 

maupun pasien umum dirumah sakit dalam perjalanannya selama 25 

tahun. Perusahaan ini selalu fokus untuk mendukung program pemerintah 

dalam usaha peningkatan kesehatan masyarakat melalui jasa pelayanan, 

dengan menjunjung tinggi kualitas produk dan bermitra dengan 

perusahaan kelas dunia pembuat produk alat kesehatan yang mempunyai 

reputasi internasional dalam hal produksi alat-alat kesehatan seperti 

NIPRO Corporation, Toray, PDC maupun produk cairan dialist dari 
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Aquettant Laboretoire yang berpengalaman dan profesional. PT Sinar 

Roda Utama menjalin hubungan kerja sama dengan ratusan rumah sakit 

yang melayani pasien ASKES dan Jamkesmas serta swasta untuk 

memberikan pelayanan cuci darah kepada pasien penderita gagal ginjal 

diseluruh Indonesia dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya sering 

mendapat pesanan konsumen. 

Fenomena yang dijelaskan diatas menjadi acuan peneliti untuk 

menindak lanjuti melalui proses penelitian, mengingat kondisi karywan 

pada PT. Sinar Roda Utama mengalami proses penurunan kualiatas 

kinerja atau perlu peningkatan padahal dalam sebuah perusahaan yang 

menjadi faktor pendukung suksesnya sebuah oragniasasi adalah sumber 

daya manusianya, karnanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dibagian Sumber Daya Manusianya dengan pertanyaan “Bagaimana 

Meningkatkan Kinerja Karyawan PT. Sinar Roda Utama Cabang 

Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menentukan 

rumusan masalah penenlitian, guna memeberikan titik fokus dan batasan 

atas variabel terkaiat, yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Kecerdasan Intelektual Berpengaruh Terhadap Kemampuan 

Komunikasi Karywan PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar? 

2. Apakah Kecerdasan Emosional Berpengaruh Terhadap Kemampuan 

Komunikasi Karywan PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar? 
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3. Apakah Kecerdasan Intelektual  Berpengaruh Terhadap Kinerja 

Karywan PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar? 

4. Apakah Kecerdasan Emosional Berpengaruh Terhadap Kinerja 

Karywan PT. Sinar Roda Utama Cabang  Makassar? 

5. Apakah Kemampuan petensi Komunikasi Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Karyawan? 

6. Apakah Kecerdasan Intelektual Berpengaruh Terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Kemampuan Komunikasi Karywan PT. Sinar Roda 

Utama Cabang Makassar? 

7. Apakah Kecerdasan Emosional Berpengaruh Terhadap Kompetensi 

Kinerja karyawan melalui Kemampuan Komunikasi Karywan PT. Sinar 

Roda Utama Cabang Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Apakah Kecerdasan Intelektual 

Berpengaruh Terhadap Kemampuan Komunikasi Karywan PT. Sinar 

Roda Utama Cabang Makassar? 

2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Apakah Kecerdasan Emosional 

Berpengaruh Terhadap Kemampuan Komunikasi Karywan PT. Sinar 

Roda Utama Cabang Makassar? 

3. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Apakah Kecerdasan Intelektual 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Karywan PT. Sinar Roda Utama 

Cabang Makassar? 
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4. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Apakah Kecerdasan Emosional 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Karywan PT. Sinar Roda Utama 

Cabang Makassar? 

5. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Apakah Kompetensi Komunikasi 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Karywan PT. Sinar Roda Utama 

Cabang Makassar? 

6. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Apakah Kecerdasan Intelektual 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan melalui Kemampuan 

Komunikasi Karywan PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar? 

7. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Apakah Kecerdasan Emosional 

Berpengaruh Terhadap Kompetensi Kinerja karyawan melalui 

Kemampuan Komunikasi Karywan PT. Sinar Roda Utama Cabang 

Makassar? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

penambah informasi, referensi, serta dapat mengembangkan 

bidang ilmu sumber daya manusia (SDM) dan pihak-pihak yang 

akan melakukan penelitian dengan objek penelitian ataupun judul 

penelitian yang sama dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan kajian dan diskusi 
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mengenai Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, 

Kompetensi Komunikasi dan Kinerja. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah  wawasan 

dan pengetahuan serta lebih memahami teori-teori mengenai 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kompetensi 

Komunikasi dan Kinerja karyawan. Penulis juga berharap bahwa 

hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan serta referensi 

bagi penulis lain yang akan mengadakan penelitian dengan judul 

atau materi yang sama. 

b. Bagi PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar. 

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

saran serta pemikiran yang bermanfaat bagi PT. Sinar Roda Utama 

dalam menganalisis apa-apa saja yang mempengaruhi kinerja 

Karyawan Yang pada akhirnya nanti di harapkan mampu 

meningkatkan kinerja Karyawan di PT. Sinar Roda Utama Cabang 

Makassar. 

c. Bagi pihak lain 

Diharapkan penelitian ini memeberikan kontribusi khususnya untuk 

menambah khazanah keilmuan, bagi peneliti yang akan melakukan 

peenelitian dengan topic yang sejenis 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1) Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan 

sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan 

atau aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Menurut para ahli 

manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut: Menurut 

Desseler (2015:3), manajemen sumber daya manusia adalah proses 

untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan 

dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, 

serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan.Menurut Simamora 

dalam Sutrisno (2015:5), manajemen sumber daya manusia adalah 

pendayagunaan, pengembangan, peniliaian, pemberian balas jasa dan 

pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. 

2) Fungsi-fungsi Manajerial dan Operasional Manajemen Sumber 

Daya Manusia. 

Hasibuan (2016:21) menjelaskan bahwa fungsi manajemen sumber 

daya manusia meliputi: 

a) Fungsi Manajerial 
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1) Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif 

dan efesien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu mewujudkan suatu tujuan. 

2) Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program 

kepeegawaian. 

3) Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan 

kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasidalam bagan 

organisasi (organization chart). 

4) Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua 

karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif serta efesien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

5) Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan 

agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan yang telah direncanakan. Apabila terdapat 

penyimpangan atau kesalahan maka diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan perencanaan. 

b) Fungsi Operasional 

1) Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan 

membantu terwujudnya suatu tujuan. 
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2) Pengembangan adalah suatu proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

3) Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak 

langsungberupa uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan atau upah yang diberikan oleh suatu perusahaan. 

4) Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta 

kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 

5) Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar 

mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang 

baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan 

kebutuhan sebagai besar karyawan serta berpedoman kepada 

internal dan ekternal konsistensi. 

6) Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena 

tanpa adanya kedisiplinan yang baik sulit terwujudnya tujuan 

yang maksimal. 

7) Pemberhentian adalah putusnya suatu hubungan kerja 

seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini biasanya 

disebabkan oleh keinginan keryawan, keinginan perusahaan, 
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kontrak kerja yang telah berakhir, pensiun dan sebab-sebab 

lainnya. 

3) Kecerdasan Intelektual 

Kecerdasan intelektual (IQ) Merupakan pengkualifikasian 

kecerdasan manusia yang didominasi oleh kemampuan daya pikir 

rasional dan logika. Lebih kurang 80% , IQ diturunkan dari orangtua, 

sedangkan selebihnya dibangun pada usia sangat dini yaitu 0-2 tahun 

kehidupan manusia yang pertama. Sifatnya relatif digunakan sebagai 

predictor keberhasilan individu dimasa depan. Implikasinya, sejumlah 

riset untuk menemukan alat (tes IQ) dirancang sebagai tiket untuk 

memasuki dunia pendidikan sekaligus dunia kerja (Amran, 2009). 

Robert Sternberg (1981 dalam Sutiyarsih 2016) menyebutkan 

kecerdasan intelektual memiliki 3 Indikator  yaitu: 

1) Intelegensi verbal. Mampu berkomunikasi dengan kosa kata yang 

baik, menunjukan rasa keingintahuan yang tinggi, membaca penuh 

dengan pemahaman. 

2) Kemampuan memecahkan masalah. 

3) Intelegensi Praktis, sadar akan situasi dilingkungan sekitar, 

menunjukkan minat terhadap dunia luar. 

Stephen P. Robins dan Timothy A.Judge (2008) mengatakan 

bahwa kecerdasan Intelektual adalah kemampuan yang di butuhkan 

untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar dan 

memecahkan masalah. Yani (2011) mengatakan bahwa kecerdasan 
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intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh, memanggil kembali 

(recall), dan menggunakan pengetahuan untuk memahami konsep-

konsep abstrak maupun konkret dan hubungan antara objek dan ide, 

serta menerapkan pengetahuan secara tepat. Kecerdasan intelektual 

menurut Sternberg (2008) adalah sebagai kemampuan untuk belajar 

dari pengalaman, berfikir menggunakan proses-proses metakognitif, 

dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan menganalisis, 

logika dan rasio seseorang. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan 

keterampilan bicara, kecerdasan akan ruang, kesadaran akan sesuatu 

yg tampak, dan penguasaan matematika. IQ mengukur kecepatan kita 

untuk mempelajari hal-hal baru, memusatkan perhatian pada aneka 

tugas dan latihan, menyimpan dan mengingat kembali informasi 

objektif, terlibat dalam proses berfikir, bekerja dengan angka, berpikir 

abstrak dan analitis, serta memecahkan masalah dan menerapkan 

pengetahuan yg telah ada sebelumnya. (Anastasi, 2007). 

Menurut Muzert (dalam Yuliana, 2006 : 27), identifikasi kemampuan 

intelektual tertuang dalam sikap inteligensi (intelligent behavior) yang 

meliputi mengenalkan soal pengetahuan dan informasi ke pengertian 

yang lebih luas, ingatan, aplikasi akan tepatnya belajar dari situasi 

yang berlangsung, kecepatan memberikan jawaban dalam 

penyelesaian dankemampuan memecahkan masalah, dan 
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keseluruhan tindakan menempatkan segalanya dengan seimbang dan 

efisien. 

4) Kecerdasan Emosional 

a) Pengertian Kecerdasan Emosional 

Dalam bukunya istilah Kecerdasan Emosional (EQ) baru dikenal 

luas pada pertengahan tahun 1990 dengan diterbitkannya buku 

Daniel Goleman yang berjudul Emotional Intelligence. Daniel 

Goleman (2005: 512) menjelaskan bahwa  kecerdasan emosional 

atau Emotional Intelligence merujuk kepada kemampuan mengenai 

perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan 

baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. 

Sedangkan menurut Peter Salovey dan John Mayer 1990 (dalam 

Ferris, G.R, dkk 2003: 23) kecerdasan emosional diartikan sebagai 

kemampuan yang menunjukkan bagaimana seseorang secara 

efektif mampu berhadapan dengan emosi baik dari dalam dirinya 

maupun dari orang lain. 

Menurut Jhon Mayer 1990 (dalam Ferris,G.R,dkk 2003: 22) 

kecerdasan emosional juga diartikan suatu kemampuan khusus 

membaca perasaan terdalam orang yang melakukan kontak, dan 

menangani relasi secara efektif. Sementara pada saat yang sama 

dapat memotivasi diri sendiri dan memenuhi tantangan manajemen 

relasi. Kemampuan ini pada dasarnya dimiliki oleh ahli strategi, 
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motivator, pelatih, negosiator dan semua pengembang sumber 

daya manusia, mereka juga mendengar kata-kata yang tak 

terucapkan, pesan yang terdengar, melalui wajah dan bahasa 

tubuh sehingga dapat menyampaikan berita yang memiliki arti 

penting. 

Pengertian lain menurut Daniel Robbins (2008: 151), 

kecerdasan emosional adalah kumpulan keterampilan, kemampuan 

dan kompetensi non kognitif yang mempengaruhi kemampuan 

seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan dan tekanan 

lingkungan. Kecerdasan Emosi terdiri dari 5 dimensi : 

1) Kesadaran diri, kemampuan untuk menyadari apa yang 

dirasakan dan Pengelolan diri, kemampuan untuk mengelola 

emosi dan rangsangan sendiri. 

2) Motivasi diri, kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi 

kemunduran dan kegagalan. 

3) Empati, kemampuan untuk merasakan bagaimana perasaan 

orang lain. 

4) Keterampilan sosial, kemampuan untuk menangani emosi orang 

lain. 

Kesadaran diri adalah suatu cara memproses informasi 

sehingga sadar akan perasaan dan perilaku diri maupun persepsi 

orang lain tentang diri pribadi. Proses ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan informasi, kepekaan, perasaan, penilaian dan 
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maksud diri yang disediakan oleh diri sendiri. Informasi ini akan 

membantu sesorang untuk memahami cara diri untuk menanggapi, 

bersikap, berkomunikasi, dan bertindak di dalam situasi yang 

berbeda. Kesadaran diri yang tinggi merupakan dasar dari 

kecerdasan emosional dan kesadaran diri yang rendah dapat 

menghambat tindakan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan. 

Kesadaran diri dapat diperlihatkan dengan kepercayaan diri, 

penilaian diri yang realistis dan rasa humor yang mencela diri 

sendiri. 

Pengelolaan diri adalah kemampuan mengelola emosi dengan 

cara memahami emosi dan kemudian menggunakan pemahaman 

tersebut untuk merubah situasi bagi kebaikan diri. Pengelolaan diri 

ini dapat diperlihatkan dengan sifat layak dipercaya dan integritas, 

nyaman menghadapi ambiguitas dan keterbukaan terhadap 

perubahan. 

Menurut Mort Weisinger 2002 (dalam Ferris, G.R,dkk 2003: 26) 

motivasi diri adalah kemampuan untuk menyadari dan 

menggunakan sumber motivasi diri untuk menghadapi kegagalan 

dan berusaha untuk bangkit kembali. Empat sumber motivasi diri 

adalah: 

1) Diri sendiri (pemikiran, stimulasi, perilaku diri). 

2) Teman, keluarga, rekan kerja yang mendukung  

3) Mentor emosi (nyata ataupun fisik)  
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4) Lingkungan kerja (udara, cahaya, suara dan pesan-pesan di 

kantor) 

b) Indikator Kecerdasan Emosional 

Daniel Goleman (2005: 42) membagi empat dimensi kecerdasan 

emosional ke dalam dua bagian kecakapan emosi dalam kerangka 

kerja kecakapan emosi seperti berikut: 

1) Kesadaran diri, yaitu mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, 

sumber daya dan intuisi. Hal ini dapat dilihat dari: Kesadaran 

emosi: mengenali emosi diri sendiri dan efeknya. Penilaian diri 

secara teliti: mengetahui kekuatan dan batas-batas diri. Percaya 

diri: keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri. 

2) Motivasi, yaitu kecenderungan yang mengantar atau 

memudahkan peralihan sasaran, hal ini dapat dilihat dari: 

Dorongan prestasi: dorongan untuk menjadi lebih baik atau 

memenuhi standar keberhasilan. Komitmen: menyesuaikan diri 

dengan sasaran kelompok atau perusahaan. Inisiatif: kesiapan 

untuk memanfaatkan kesempatan. Optimisme: kegigihan dalam 

memperjuangkan sasaran kendati ada halangan dan kegagalan. 

3) Kecakapan Sosial, kecakapan ini menentukan bagaimana kita 

menangani suatu hubungan. Kecakapan ini dapat dilihat dari: 

Empati, yaitu kesadaran tehadap perasaan, kebutuhan dan 

kepentingan orang lain, hal ini dapat dilihat dari: Memahami 

orang lain: mengindra perasaan dan perspektif orang lain, dan 
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menunjukkan minat aktif terhadap kepentingan mereka. 

Orientasi pelayanan: mengantisipasi, mengenali dan berusaha 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengembangkan orang lain: 

merasakan kebutuhan perkembangan orang lain dan berusaha 

menumbuhkan kemampuan mereka. Mengatasi keragaman: 

menumbuhkan peluang melalui pergaulan dengan bermacam-

macam orang. Kesadaran politis: mampu membaca arus-arus 

emosi sebuah kelompok dan hubunganya dengan kekuasaan. 

4) Keterampilan sosial, kepintaran dalam menggugah tanggapan 

yang dikehendaki pada orang lain, dan dapat dilihat dari: 

Pengaruh: memiliki taktik-taktik untuk melakukan persuasi. 

Komunikasi: mengirimkan pesan yang jelas dan meyakinkan.   

Kepemimpinan: membangkitkan inspirasi dan memandu 

kelompok dan orang lain. - Katalisator perubahan: memulai dan 

mengelola perubahan. Manajemen konflik: negosiasi dan 

pemecahan silang pendapat.  Pengikat jaringan: menumbuhkan 

hubungan sebagai alat. Kolaborasi dan kooperasi: kerjasama 

dengan orang lain demi tujuan bersama. Kemampuan tim: 

menciptakan sinergi kelompok dalam memperjuangkan tujuan 

bersama. 

Daniel Robbins (2008) berpendapat bahwa perusahaan 

tentunya terdiri dari banyak karyawan baik bawahan maupun 

atasan yang mempunyai prilaku sendiri-sendiri seperti cekatan atau 
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tanggap, hadir tepat waktu dan rajin. Dimana setiap individu saling 

terlibat dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Jika komunikasi terhambat maka karyawan tidak dapat mencapai 

standar kinerja, yang akibatnya tujuan yang diharapkan tidak dapat 

tercapai. Kemampuan komunikasi memelihara motivasi dengan 

memberikan penjelasan kepada para karyawan tentang apa yang 

harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang 

berada di bawah standar. 

Jadi, jelas bahwa kemampuan komunikasi memang merupakan 

suatu hal yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia 

Dengan mampu berkomunikasi yang baik kita bisa membentuk 

saling pengertian, menumbuhkan persahabatan memelihara kasih 

sayang dan mengembangkan karir Sebaliknya dengan 

kemampuankomunikasi yang buruk, kita juga dapat memupuk 

perpecahan, menanamkan kebencian dan menghambat kemajuan, 

Kegagalan dalam menyampaikan informasi akan berakibat fatal 

dalam pengambilan sebuah keputusan. 

Robbins (2008: 151) mengatakan berbagai studi 

mengemukakan bahwa Kecerdasan Emosional bisa memainkan 

peranan penting dalam pelaksanaan pekerjaan dan menjadi ciri 

orang yang berkinerja tinggi atau manusia yang berkualitas. 
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5) Kemampuan Komunikasi 

a) Pengertian Kemampuan Komunikasi 

Menurut Edwin Howard Armstrong, (Priansa, 2014: 253) 

menyatakan bahwa kemampuan adalah kapasitas yang dimiliki 

karyawan, mengarah pada perilaku yang sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan serta sesuai dengan ketetapan organisasi, yang pada 

gilirannya akan membawa hasil seperti yang diinginkan. Surya Dharma 

(2013:102) menyatakan bahwa kemampuan adalah apa yang dibawa 

oleh seseorang ke dalam pekerjaannya dalam bentuk jenis dan tingkat 

perilaku yang berbeda.Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

adalah persyaratan kemampuan minimal maupun dasar dan 

kewenangan yang harus dimiliki seseorang/dosen untuk dapat 

melaksanakan suatu pekerjaan/ tugas profesi agar menghasilkan hasil 

kerja sesuai standar sesuai spesifikasi pekerjaannya suatu 

organisasi/perusahaan. 

Menurut Nurudin (2016: 118) “proses komunikasi adalah usaha 

menyampaikan suatu gagasan untuk menerima umpan balik dari 

gagasan yang kita sampaikan”. Muhammad (2009: 2) berpendapat 

bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang 

biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. 

Indikator komunikasi diukur melalui teori (Purwanto, 2011:19) yaitu 

dalam melakukan komunikasi yang efektif ada beberapa indikator yang 
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perlu dilakukan, di antaranya adalah persepsi, ketepatan, kredibilitas, 

pengendalian, dan keharmonisan. 

Menurut Devito (2011) kemampuan komunikasi mengacu pada 

kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, 

Kemampuan ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang   peran 

lingkungan (konteks) dalam mempengaruhi kandungan (content) dan 

bentuk pesan komunikasi. Misalnya, pengetahuan bahwa suatu topik 

mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di 

lingkungan tertentu tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan 

lingkungan yang lain. 

Konsep kemampuan saat ini terus bergantung pada kriteria orisinil 

dari Spitzberg dan Cupach (1984: 1) yaitu : ketepatan (appropriatness) 

dan efektivitas (effectiveness). Salleh (2003: 304) mendefinisikan 

kompetensi komunikasi sebagai sejumlah kemampuan, selanjutnya, 

disebut resources, yang dimiliki seorang komunikator untuk digunakan 

dalam proses komunikasi. Definisi ini merupakan pendekatan strategik, 

berorientasi tujuan terhadap kompetensi yang menekankan 

pengetahuan dan kemampuan. 

Jelas definisi-definisi ini melampaui komunikasi yang hanya 

merupakan keberhasilan dengan menekankan dua komponen utama: 

pengetahuan akan komunikasi dan konteks serta kemampuan untuk 

meraih tujuan (keterampilan). Menurut Payne (2005: 2 )keragaman 

definisi dan perlakuan atas kompetensi ada karena keragaman dari 
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apa yang para pakar anggap sebagai issu terpenting bagi konstruk 

tersebut: pengetahuan, perilaku, atau pencapaian tujuan. 

Nongluck Sriussdaporn et.al. (1999: 384) meneliti karakteristik 

kompetensi komunikasi dalam organisasi. Mereka mendefinisikan 

karakteristik kompetensi komunikasi sebagai kemampuan umum yang 

esensial untuk menjalankan pekerjaan, tetapi yang tidak memadai 

untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang unggul dalam komunikasi. 

Definisi yang secara kontekstual lebih sensitif dari kompetensi 

komunikasi didalam organisasi akan meluaskan model orisinil 

Spitzberg dan Cupach (1984: 1) yaitu kompetensi komunikasi 

organisasi sebagai kesan evaluatif atas kualitas dari interaksi yang 

dijembatani oleh norma dan aturan organisasi. Dengan kata lain, 

kompetensi komunikasi organisasi adalah penilaian atas komunikasi 

yang berhasil dimana tujuan dari mereka yang berinteraksi dipenuhi 

dengan menggunakan pesan-pesan yang dianggap tepat dan efektif 

didalam konteks organisasi tersebut. Kompetensi komunikasi dalam 

organisasi melibatkan pengetahuan atas organisasi dan komunikasi, 

kemampuan untuk menjalankan perilaku terampil, dan motivasi 

seseorang untuk berkinerja secara kompeten. 

b) Dimensi-dimensi komptensi komunikasi 

Spitzberg dan Cupach (1984: 1) dimensi-dimensi dari 

kompetensi komunikasi adalah antara lain sebagai berikut : 
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1) Motivasi komunikasi. Sering kali terkait dengan kesediaan 

seseorang untuk mendekati atau menghindari interaksi dengan 

yang lain. Kebanyakan penelitian motivasi komunikasi masuk 

dalam kerangka karakteristik, kejengahan seperti rasa takut 

komunikasi atau rasa malu Richmond et.al. (1992: 3) Skala 

motivasi dirancang untuk mengukur kesediaan seseorang untuk 

memperluas empati, mengatur interaksi, dan menyesuaikan 

komunikasi di dalam organisasi. 

2) Pengetahuan komunikasi. Untuk membuat rencana tindakan, 

sering kali disebut sebagai skenario komunikasi Berger (1997: 

221) Para komunikator yang kompeten memiliki pengetahuan 

prosedural untuk menyusun dan menjalankan skenario ini 

didalam situasi sosial yang berbeda dan harus memiliki 

kemampuan perseptif untuk “membaca” situasi sosial. Menurut 

Spitzberg dan Cupach (1984: 1) pengetahuan prosedural adalah 

“mengetahui bagaimana bukan isi dari mengetahui bahwa atau 

mengetahui apa”. Pengetahuan ini diraih melalui pendidikan, 

pengalaman, dan dengan pengamatan apa yang Pavitt & Haight 

(1990: 10) disebut prototipe dari kompetensi interpersonal 

sebuah role model. sekaligus mengetahui standar organisasi 

untuk komunikasi. 

3) Keterampilan komunikasi. Mencakup kinerja aktual dari perilaku. 

Hal ini sering kali merupakan bagian yang sulit bagi komunikator 
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mengubah motivasi dan rencana menjadi tindakan. Individu 

sering kali termotivasi untuk berkomunikasi dan memiliki 

pengetahuan, namun kurang ketrampilan dalam 

pengkomunikasiannya secara aktual. Banyak ukuran 

ketrampilan mencakup variabel-variabel terkait seperti orientasi 

lain, kejengahan sosial, keekspresifan, manajemen interaksi. 

Pendekatan-pendekatan Ketrampilan lain fokus pada 

kemampuan psikomotor kemampuan seseorang untuk 

berbicara, mendengar, melihat dan mengungkapkan pesan 

secara non-verbal dalam situasi tertentu. Ketrampilan yang 

dibutuhkan oleh organisasi termasuk pembinaan hubungan, 

menyimak dan mengikuti instruksi, memberikan umpan balik, 

bertukar informasi, mencari umpan balik, dan penyelesaian 

masalah Maes dkk, 1997 (dalam Payne 2005: 2). 

Menurut Sriussadaporn-Charoenngam, Nongluck dan Fredric M. 

Jabin (1999: 385) bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kompetensi komunikasi dalam organisasi adalah 

sebagai berikut: 

1) Bijaksana dan kesopanan. 

2) Penerimaan umpan balik. 

3) Berbagi informasi. 

4) Memberikan informasi tugas. 

5) Mengurangi ketidakpastian tugas 
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c) Kompetensi Komunikasi dan Kinerja Karyawan 

Zorn dan Violante 1996 (dalam Payne: 2) mendapati hubungan 

yang signifikan antara kemampuan komunikasi kognitif pada 

mobilitas ke atas dan tingkat pekerjaan. Individu-individu dengan 

sistem konstruk yang lebih berdiferensiasi dan tingkat komunikasi 

persuasif terfokus seseorang mencapai tingkat pekerjaan, gaji, dan 

prestasi karir keuangan (gaji dibagi dengan usia) yang lebih tinggi. 

Tingkat ketrampilan komunikasi yang tinggi tidak hanya dikaitkan 

dengan keberhasilan organisasi bagi para manajer dan supervisor, 

tetapi juga bagi karyawan. Scudder dan Guinan 1989: 449) 

mendapati hubungan signifikan antara karyawan (pengembang 

sistem) kemampuan untuk memelihara komunikasi, dan 

memelihara hubungan user dengan rating supervisor atas 

kinerjanya. 

Hubungan lain telah dibuat antara kinerja dan kualitas dari 

hubungan atasan bawahan Baue & Green, dkk, 1996 (dalam Payne 

2005: 2). Supervisor yang mendorong rasa positif melalui 

komunikasi meningkatkan komitmen karyawan, yang secara positif 

dikaitkan dengan kinerja karyawan Becker, Gilberth.et.al (1996: 2). 

Penerimaan bawahan dalam in-group supervisor juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor komunikasi interpersonal Henemen dkk, 1989 

(dalam Payne: 3). Ada manfaat yang jelas bagi penilaian kinerja 

anggota in-group dalam hal rating anggota ingroup itu lebih tinggi 
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lepas dari skor mereka pada ukuran kinerja yang obyektif Duarte & 

Goodson 1994 (dalam Payne 2005: 2) 

d) Indikator Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan, yang dimiliki pegawai untuk digunakan dalam 

proses komunikasi terutama ketika berada di tempat kerja. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan komunikasi pegawai dalam organisasi menurut R. 

Wayne Pace dan Don F. Faules (2006:183) adalah sebagai berikut: 

1) Komunikasi kebawah. 

2) komunikasi ke atas. 

3) Komunikasi horizontal. 

6) Kinerja Karyawan 

a) Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2017). 

Menurut (Daniel Robbins 2008) “Kinerja adalah suatu hasil yang 

dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu 

yang berlaku untuk suatu pekerjaan”. Menurut Mangkunegara, A.P. 
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(2015:67) mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Edison, Anwar, & 

Komariyah, (2017) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari 

suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu 

tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Menurut Sudaryono, (2014) 

menyatakan kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang 

menggambarkan sejauh mana hasil yang sudah dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

baik berupa keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja (output) baik itu secara kualitas maupun 

kuantitas yang telah dicapai sesorang dalam menjalankan tugas- 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi 

dan hasil kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang 

diharapkan organisasi melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja 

yang berlaku dalam organisasi. 

b) Penilaian Kinerja 

Penilaian Kinerja Karyawan Penilaian kinerja dikenal dengan 

istilah “performance rating” atau “performance appraisal”. Menurut 

munandar (2008:287) Penilaian Kinerja adalah proses penilaian 
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ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja dan hasil kerja seseorang tenaga 

kerja atau karyawan (pekerja dan manajer) yang dianggap 

menunjang unjuk kerjanya yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-

tindakan terhadap bidang ketenaga kerjaan. 

Menurut Mangkunegara (2000) mengemukakan secara spesifik 

bahwa tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga 

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau 

sekurang- kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang 

terdahulu. 

3) Memberikan perluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian 

terhadap karier atau pekerjaan yang diembannya sekarang. 

4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan 

potensinya. 

c) Indikator Kinerja Karyawan 

Ketika berbicara kinerja berarti akan terlihat berhasil atau tidak 

suatu pekerjaan. Berhasil tidaknya kinerja ini dipengaruhi oleh 

tingkat kinerja karyawan baik secara individu maupun kelompok. 
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Menurut Setiawan (2014) untuk mengukur kinerja berikut adalah 

indikator-indikator yang digunakan : 

1) Ketepatan penyelesaian tugas, Merupakan  pengelolaan dalam 

bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

2) Kesesuaian jam kerja yaitu Kesediaan karyawan dalam 

mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan 

ketepatan waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran. 

3) Tingkat kehadiran yaitu Jumlah ketidak hadiran karyawan dalam 

suatu perusahaan selama periode tertentu. 

4) Kerja sama antar karyawan yaitu Kemampuan karyawan untuk 

bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu 

tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil 

guna yang sebesar-besarnya. 

5) Kepuasan kerja yaitu Karyawan merasa puas dengan jenis 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam perusahaan. 

B. Tinjauan Empiris 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis dalam hal ini 

menemukan ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang 

Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional Terhadap 

Kemampuan Komunikasi dan Kinerja Karyawan. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk melengkapi penelitian – penelitian yang telah 
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dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya yang telah banyak 

membahas tentang beberapa aspek yang membahas tentang Pengaruh 

Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional Terhadap 

Kemampuan Komunikasi dan Kinerja Karyawan PT. Sinar Roda Utama 

Cabang Makassar. Oleh sebab itu, berikut ini akan dipaparkan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian ini: 

1) Kadek Agus, Santika Putrid dan Made Yenni Latrini (2016) “Pengaruh 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor” Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja auditor di Kantor Akuntan Publik di Bali, Teknik 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sampel jenuh dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 80 

sampel, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner, Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier 

Berganda, Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin meningkatnya kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan komitmen organisasi 

maka kinerja auditor semakin meningkat pula. 
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2) Yeni Sugena Putri (2016) “Pengaruh Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karywan PT. PLN Persero Area Klaten”, Tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui atau 

menganalisa pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN (Persero) Area Klaten. Kedua, untuk mengetahui atau 

menganalisa pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten. Ketiga, untuk mengetahui 

atau menganalisa pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten. Keempat, untuk mengetahui 

atau menganalisa pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) Area Klaten, Metode yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan data yang 

diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner.Dalam hal ini penulis 

menggunakan skala Likert.Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawn PT. Pln Persero Area Klaten yang berjumlah 69 orang, 

dalampenelitian ini di sebut penelitian populasi.Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji f, 

koefisien determinasi, Analisis data yang digunakan adalah Uji 

Multikolinearitas Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas 

pada sebuah variabel dapat diketahui dengan nilai Variance Inflaction 

Factor (VIF) dan nilai Tolerance masing-masing dari variabel 
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bebasnya. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 maka dapat 

dinyatakan tidak ada indikasi multikolinearitas antara variabel 

bebasnya. 

3) Filliks Duwit (2015) “Pengaruh Kompetensi Komunikasi, Kecerdasan 

Emosional dan Budaya Orgasasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi 

Pada Badan Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 

Kabupaten Raja Ampat Pripinsi Papua Barat)”, Tujuan penelitian ini 

adalah : 1. Menganalisis signifikansi pengaruh kompetensi komunikasi 

terhadapkinerja pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Raja Ampat. 2. Menganalisis 

signifikansi pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai 

di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Kampung Kabupaten Raja Ampat. 3. Menganalisis signifikansi 

pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten 

Raja Ampat, Penelitian menggunakan metode survey melaui 

kuesioner. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang berjumlah 

32 orang dengan teknik sampling jenuh dimana seluruh populasi 

menjadi sampel penelitian. Teknik analisa data yang digunakan analisa 

jalur, dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian 

menunjukkan Kompetensi dan Komunikasi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Pegawai, Kecerdasan Emosional 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai, Budaya 
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Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 

4) Nyoman Suadnyana Pasek (2016) “Pengaruh Kecerdasan Intelektual 

pada Pemahaman Akuntansi dengan Kecerdasan Emosional dan 

Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Pemoderasi”, Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual pada 

tingkat pemahaman akuntansi, yang dimoderasi oleh kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spritual. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah explanatory research, yang akan 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen tersebut 

terhadap variabel dependen dengan dua variabel pemoderasi. 

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan data sekunder. 

Sedangkan analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik dan analisis verifikatif dengan menggunakan Moderated 

Regression Analysis (MRA). Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa (1) Kecerdasan intelektual berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Artinya dengan kecerdasan 

intelektual yang baik maka mahasiswa akan lebih mudah memahami 

tentang pemahaman akuntansi, (2) Kecerdasan emosional dapat 

meningkatkan pengaruh kecerdasan intelektual pada tingkat 

pemahaman akuntansi secara positif dan signifikan. (3) Kecerdasan 

spiritual dapat meningkatkan pengaruh kecerdasan intelektual pada 

tingkat pemahaman akuntansi secara positif dan signifikan. 

5) Suardi Yakub, Rudi Gunawan, dan Jufri Halim (2015), “Pengaruh 
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Kemampuan Komunikasi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja 

Karyawan PadaPT. Perkebunan Nusantara I (Persero) Aceh”, Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kemampuan komunikasi dan kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan di PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) Aceh. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 278 orang. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Ini menggunakan 

teknik simple random sampling dalam memperoleh data dari 164 

responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

kuesioner dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan 

menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi dan kecerdasan 

emosional secara simultan dan parsial positif dan pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Sebagian keterampilan komunikasi faktor 

dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nilai koefisien 

determinasi (R Square) yang diperoleh dari penelitian ini 60,4%. Ini 

berarti bahwa kemampuan komunikasi dan kecerdasan emosional 

dapat menjelaskan efek variabel pada kinerja karyawan dengan 

60,4%, sedangkan 39,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini seperti motivasi dan disiplin. 

6) Darman Darman and Wahyu Maulid Adha (2021) “The Effect of 

Intellectual Intelligence and Emotional Intelligence on Competence and 

Employees Performances”, Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
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hubungan dan pengaruh antara intelektual kecerdasan dan 

kecerdasan emosional terhadap kompetensi dan kinerja dan sebagian 

menguji kedua variabel. Objek penelitian ini adalah pegawai negeri 

sipil di Kabupaten Gorontalo Sekretariat Daerah dengan sampel 150 

responden dengan menyebarkan kuesioner online. Penelitian ini juga 

menggunakan teknik persamaan struktural dengan analisis data 

menggunakan SEM-. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

kecerdasan intelektual secara positif dan signifikan mempengaruhi 

kompetensi dan kinerja karyawan. Di sisi lain, emosional inteligensi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini 

bisa referensi instansi terkait dalam melihat hubungan antara 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional terhadap 

kompetensi dan kinerja karyawan untuk mengambil hak 

kebijakan. Penelitian ini dalam desain bersifat statis. Model yang kami 

kembangkan berdasarkan studi empiris dan pengujian terbatas untuk 

membangun hubungan sederhana yang terkait dengan variabel 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dapat 

mempengaruhi kompetensi dan kinerja. 

7) Qadar Baksh Baloch, Maimoona Saleem, Gohar Zaman & Asma Fida 

 “The Impact of Emotional Intelligence on Employees’ Performance”, 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi cara yang dapat 

menghubungkan kecerdasan emosional dengan kinerja karyawan 

akurat. Studi kami akan membantu Kepala Departemen yang berbeda 
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universitas sektor publik untuk mengembangkan dan mengeksplorasi 

konsep EI untuk memastikan tingkat produktivitas karyawan yang 

tinggi menghasilkan peningkatan pencapaian tujuan organisasi dan 

individu, Metode Penelitian ini bersifat deskriptif dan juga kausal,  

Populasi penelitian ini adalah dua perguruan tinggi negeri di Peshawar 

yaitu Universitas Peshawar dan Perguruan Tinggi Islamia Peshawar,  

Analisis Data dikumpulkan dari kuesioner melalui survei lapangan 

Peshawar Universitas dan Universitas Islamia College 

Peshawar. Peneliti membagikan 95 Kuesioner di antara berbagai 

departemen di Peshawar Universitas dan Universitas Islamia College 

Peshawar, dan mendapat umpan balik dari 90 responden, dimana 54 

responden berasal dari Peshawar Universitas, dan 36 sisanya berasal 

dari universitas perguruan tinggi Islamia Peshawar, Penelitian ini 

melibatkan tiga jenis analisis yang berbeda seperti; analisis deskriptif 

diikuti dengan analisis statistik dengan menerapkan regresi dan 

korelasi melalui S     PSS untuk membangun hubungan antara variabel 

terikat dan variabel bebas. Hasil temuan Dengan analisis komparatif 

dua Universitas sektor publik, Universitas Peshawar dan Universitas 

Islamia College Peshawar, kecerdasan emosional telah sangat 

mempengaruhi karyawan kinerja, produktivitas dan kepuasan. 

Universitas Peshawar karyawan terlihat lebih puas dibandingkan 

dengan Islamia karyawan Universitas Perguruan Tinggi. 

Tabel 2.1 
Tabel Penelitian Terdahulu 
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No Peneliti Judul Metode Analisis Hasil Penelitian 

1. Kadek Agus 
Santika 

Putra dan 
Made Yenni 

Latrini 
(2016) 

Pengaruh 
Kecerdasan 
Intelektual, 
Kecerdasan 
Emosional, 
Kecerdasan 
Spiritual, 
Komitmen 
Organisasi 
Terhadap 
Kinerja 
Auditor. 

Jenis  penelitian ini 
adalah Kuantitatif. 
 
 
 
 

 

Hasil penelitian ini 
yang menunjukkan 
bahwa kecerdasan 
intelektual, 
kecerdasan 
emosional, 
kecerdasan spiritual 
dan komitmen 
organisasi 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
auditor. Hal ini 
menunjukan bahwa 
semakin 
meningkatnya 
kecerdasan 
intelektual, 
kecerdasan 
emosional, 
kecerdasan spiritual 
dan komitmen 
organisasi maka 
kinerja auditor 
semakin meningkat 
pula. 

2. Yeni 
Sugena 
Putri (2016) 

Pengaruh 
Kecerdasan 
Intelektual, 
Kecerdasan 
Emosional, 
dan 
Lingkungan 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karywan PT. 
PLN Persero 
Area Klaten 

Metode yang di 
gunakan dalam 
penelitian ini 
adalah metode 
kuantitatif. 

Kecerdasan 
Intelektual (X1), 
Kecerdasan 
Emosional (X2), dan 
Lingkungan Kerja 
(X3) secara simultan 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap Kinerja 
Karyawan  (Y). Hal 
ini bisa disimpulkan 
bahwa ketiga 
variabel tersebut 
secara simultan 
mengalami 
peningkatan, 
sehingga kinerja 
karyawan juga ikut 
mengalami 
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peningkatan. 

3. Filliks Duwit 
(Desember 

2015) 

Pengaruh 
Kompetensi 
Komunikasi, 
Kecerdasan 
Emosional, 
Dan Budaya 
Organisasi 
Terhadap 
Kinerja 
Pegawai. 
(Studi Pada 
Badan     
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan 
Pemerintahan  
Kampung 
Kabupaten 
Raja Ampat 
Propinsi 
Papua Barat) 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif. 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
Kompetensi dan 
Komunikasi 
mempunyai 
pengaruh signifikan 
terhadap Kinerja 
Pegawai, 
Kecerdasan 
Emosional 
berpengaruh tidak 
signifikan terhadap 
Kinerja Pegawai, 
Budaya Organisasi 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
Kinerja Pegawai. 

4.  Nyoman 
Suadnyana 

Pasek 
(2016) 

Pengaruh 
Kecerdasan 
Intelektual 
pada 
Pemahaman 
Akuntansi 
dengan 
Kecerdasan 
Emosional 
dan 
Kecerdasan 
Spiritual 
sebagai 
Variabel 
Pemoderasi 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian dengan 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif. 

Berdasarkan hasil 
penelitian dapat 
diketahui bahwa  
(1) Kecerdasan 
intelektual 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap 
pemahaman 
akuntansi. Artinya 
dengan kecerdasan 
intelektual yang baik 
maka mahasiswa 
akan lebih mudah 
memahami tentang 
pemahaman 
akuntansi,  
(2) Kecerdasan 
emosional dapat 
meningkatkan 
pengaruh 
kecerdasan 
intelektual pada 
tingkat pemahaman 
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akuntansi secara 
positif dan signifikan.  
(3) Kecerdasan 
spiritual dapat 
meningkatkan 
pengaruh 
kecerdasan 
intelektual pada 
tingkat pemahaman 
akuntansi secara 
positif dan signifikan. 

5. Suardi 
Yakub, Rudi 
Gunawan, 
dan Jufri 
Halim. 
(2015) 

Pengaruh 
Kemampuan 
Komunikasi 
dan 
Kecerdasan 
Emosional 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
PadaPT. 
Perkebunan 
Nusantara I 
(Persero)Ace
h 

Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
kemampuan 
komunikasi dan 
kecerdasan 
emosional secara 
simultan dan parsial 
positif dan pengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 
Sebagian 
keterampilan 
komunikasi faktor 
dominan yang 
mempengaruhi 
kinerja karyawan. 
Nilai koefisien 
determinasi (R 
Square) yang 
diperoleh dari 
penelitian ini 60,4%. 
Ini berarti bahwa 
kemampuan 
komunikasi dan 
kecerdasan 
emosional dapat 
menjelaskan efek 
variabel pada    
kinerja karyawan 
dengan 60,4%, 
sedangkan 39,6% 
sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain 
yang tidak termasuk 
dalam penelitian ini 
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seperti motivasi dan 
disiplin. 

6 Darman 
Darman 

dan Wahyu 
Maulid 
Adha 

(2021) 

The Effect of 
Intellectual 
Intelligencia 
and 
Emotional 
Intelligence 
on 
Competence 
and 
Employees 
Performances 

Teknik persamaan 
sruktuktural 
dengan analisis 
data 
menggunakan 
SEM 

variabel kecerdasan 
intelektual secara 
positif dan signifikan 
mempengaruhi 
kompetensi dan 
kinerja karyawan. Di 
sisi lain, emosional 
inteligensi tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja pegawai. 

7 Qadar 
Baksh 
Baloch, 

Maimoona 
Saleem, 
Gohar 

Zaman dan 
Asma Fida 

(2016) 

The Impact of 
Emotional 
Intellegence 
on Employees 
Performance 

Metode Deskriptif 
dan Kausal 

Hasil temuan 
Dengan analisis 
komparatif dua 
Universitas sektor 
publik, Universitas 
Peshawar dan 
Universitas Islamia 
College Peshawar, 
kecerdasan 
emosional telah 
sangat 
mempengaruhi 
karyawan kinerja, 
produktivitas dan 
kepuasan. Universita
s Peshawar 
karyawan terlihat 
lebih puas 
dibandingkan dengan 
Islamia karyawan 
Universitas 
Perguruan Tinggi. 
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8 Lisda 
Rahmasari 

(2012) 

Pengaruh 
Kecerdasan 
Intelektual , 
Kecerdasan 
Emosi dan 
Kecerdasan 
Spiritual 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 

Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif 
kuantitatif, Alat 
analisis yang 
digunakan untuk 
menguji model 
tersebut dengan 
menggunakan 
Structural 
Equation 
Modelling (SEM) 
dengan bantuan 
program AMOS 
versi 6.0. 

Pengujian terhadap 
Hipotesis 1, 2 dan 3 
memberikan bukti 
empiris bahwa 
ternyata kecerdasan 
intelektual, 
kecerdasan emosi 
dan kecerdasan 
spiritual berpengaruh 
positif terhadap 
kunerja karyawan, 
baik itu bila diuji 
secara parsial 
ataupun diuji secara 
simultan. Selain itu 
dari hasil penelitian 
ternyata kecerdasan 
emosi memiliki 
pengaruh yang 
paling tinggi diantara 
ketiganya. Penelitian 
juga memberikan 
bukti bahwa faktor 
kecerdasan emosi 
ternyata berpengaruh 
positif dan yang 
paling dominan, oleh 
karena itu 
perusahaan 
sebaiknya lebih 
memperhatikan 
pelaksanaan seleksi 
dan rekruietmen bisa 
dengan 
menggunakan tes 
EQ sehingga bisa 
mendapatkan 
karyawan yang 
memiliki dan dapat 
mengelola emosinya 
dengan baik 

9 Ali Baba 

(2012) 

 

Pengaruh 
Kompetensi, 
Komunikasi 
Dan Budaya 

Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif 
kuantitatif, Jenis 
data yang 

Berdasarkan hasil 
analisis data pada 
menunjukkan bahwa 
66,2% kinerja 
pegawai dipengaruhi 
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Organisasi 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan Pt. 
Semen 
Bosowa 
Maros 

digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah data primer 
yaitu jawaban 
kuesioner dari 
responden dengan 
analisis data 
menggunakan 
regresi linear 
berganda dengan 
program SPSS 20. 

oleh kompetensi, 
komunikasi dan 
budaya organisasi ini 
berarti bahwa 33,8% 
(100% - 66,2%) 
kinerja karyawan 
dipengaruhi oleh 
faktor lain, dimana 
hasil regresi 
menunjukkan bahwa 
variabel independent 
yaitu gaya 
kompetensi, 
komunikasi dan 
budaya organisasi 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan PT. Semen 
Bosowa Maros. 

10 Nujha 
Nirwana, 

Elly Susanti 
dan Djoko 
Susanto 

(2021) 

Pengaruh 
Penerapan 
Somatis, 
Auditori, 
Visual, dan 
Intelektual 
Terhadap 
Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis 
Siswa 

Metode penelitian 
yang digunakan 
yaitu penelitian 
kepustakaan 
(library research), 
yaitu cara 
penelitian 
bibliografi secara 
sistematis ilmiah 
yang meliputi 
pengumpulan 
bahan-bahan 
bibliografi yang 
berkaitan dengan 
sasaran penelitian, 
teknik 
pengumpulan data 
kepustakaan dan 
pengorganisasian 
serta penyajian-
penyajian data 
(Dananjaja James, 
1997). 

Pembelajaran SAVI 
dapat diartikan 
sebagai 
pembelajaran yang 
menekankan pada 
bermaknanya belajar 
melalui 
mendengarkan, 
menyimak, berbicara, 
presentasi, 
argumentasi, 
mengemukakan 
pendapat dan 
menanggapi, serta 
menggunakan 
kemampuan berpikir 
untuk meningkatkan 
konsentrasi pikiran 
melalui menalar, 
menyelidiki, 
mengidentifikasi, 
menemukan, 
menciptakan, 
memecahkan 
masalah, dan juga 
menerapkan. Model 
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SAVI juga 
merupakan 
pendekatan 
pembelajaran 
accelerated learning 
atau cara belajar 
cepat dan alamiah, 
bermakna somatic 
yaitu belajar dengan 
bergerak dan 
berbuat, auditory 
yaitu belajar dengan 
berbicara dan 
mendengarkan, 
visual yaitu belajar 
dengan melihat dan 
mengamati, dan 
intelectual yaitu 
belajar dengan 
memecahkan 
masalah dan refleksi 
(Kusumawati, 2019). 

11 Devi Risma 

(2012) 

Pengaruh 
Kecerdasan 
Emosional 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 

Penelitian ini 
menggunakan 
metode 
eksperimen. 

Dari hasil penelitian 
yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa 
ada pengaruh positif 
dan signifikan dari 
kecerdasan 
emosional terhadap 
kinerja karyawan 
dengan mengontrol 
variabel intelegensi, 
self efficacy dan 
komunikasi 
interpersonal. 
Dengan demikian 
hipotesis penelitian 
yang menyatakan 
bahwa ada pengaruh 
positif kecerdasan 
emosional terhadap 
kinerja karyawan, 
diterima. Hal ini 
dapat diketahui dari 
hasil analisis data 
yang diperoleh yaitu 
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sebesar nilai t = 
2,427 dan 
probabilitas sebesar 
0,028 (p < 0,05). 

12 Susi 
Hendriani 

dan Raden 
Lestari 

Garnasih 

(2013) 

Pengaruh 
Kecerdasan 
Intelektual 
Dan 
Kecerdasan 
Emosional 
Terhadap 
Kinerja Guru 
Sman 8 
Pekanbaru 

Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif 
kuantitatif, Teknik 
analisis yang 
digunakan untuk 
menguji hipotesis 
adalah regresi 
berganda. 

Hasil penelitian 
menyimpulkan 
bahwa kecerdasan 
intelektual dan 
kecerdasan 
emosional 
berpengaruh 
signifikan, baik 
secara simultan 
maupun parsial, 
terhadap kinerja 
guru. Kecerdasan 
intelektual 
memberikan 
pengaruh yang lebih 
kuat terhadap 
peningkatan kinerja 
dibandingkan 
pengaruh yang 
ditimbulkan oleh 
kecerdasan 
emosional. 

13 Muh. Aripin 
Nurmantoro 

(2017) 

Pengaruh 
Kemampuan 
Awal, 
Kecerdasan 
Emosi Dan 
Motivasi 
Belajar 
Terhadap 
Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis 
Siswa 

 Penelitian 
dilakukan dengan 
metode survei, 
adapun jumlah 
sampel 60 (enam 
puluh) orang yang 
diambil 
menggunakan 
teknik Multi Stage 
Sampling. 
Instrumen yang 
digunakan adalah 
angket dan hasil 
tes matematika 
siswa. Data diolah 
dengan bantuan 
SPSS 20, 
Microsoft Excel 
dan Aplikasi 

Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis, 
diperoleh simpulan 
(1) Terdapat 
pengaruh langsung 
kemampuan awal 
terhadap 
kemampuan 
komunikasi 
matematis; (2) 
Terdapat pengaruh 
langsung kecerdasan 
emosi terhadap 
kemampuan 
komunikasi 
matematis; (3) 
Terdapat pengaruh 
langsung motivasi 
belajar terhadap 
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Structural 
Equation Model 
(SEM) dengan 
program Linear 
Structural 
Relations (Lisrel) 
8.80 dan dianalisis 
dengan 
menggunakan 
metode analisis 
jalur (path 
analysis). 

kemampuan 
komunikasi 
matematis; (4) 
Terdapat pengaruh 
langsung 
kemampuan awal 
terhadap motivasi 
belajar; (5) Terdapat 
pengaruh langsung 
kemampuan awal 
terhadap kecerdasan 
emosi; (6) Terdapat 
pengaruh langsung 
kecerdasan emosi 
terhadap motivasi 
belajar; (7) Tidak 
terdapat pengaruh 
tidak langsung 
kemampuan awal 
terhadap motivasi 
belajar melalui 
kecerdasan emosi; 
(8) Tidak terdapat 
pengaruh tidak 
langsung 
kemampuan awal 
terhadap 
kemampuan 
komunikasi 
matematis melalui 
kecerdasan emosi; 
(9) Tidak terdapat 
pengaruh tidak 
langsung 
kemampuan awal 
terhadap 
kemampuan 
komunikasi 
matematis melalui 
motivasi belajar; dan 
(10) Tidak terdapat 
pengaruh tidak 
langsung 
kemampuan awal 
terhadap 
kemampuan 
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komunikasi 
matematis melalui 
kecerdasan emosi, 
dan motivasi belajar. 

14 I Made Gita 
Andika1), 
Gde Bayu 

Surya 
Parwita dan 

Made Ika 
Prastyadewi 

(2017) 

Kecerdasan 
Emosional 
Dan 
Kecerdasan 
Intelektual 
Pengaruhnya 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 

Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
deskriptif dan 
regresi linier 
berganda. 

Berdasarkan pada 
hasil analisis dan 
pembahasan maka 
dapat disimpulkan 
bahwa kecerdasan 
emosional dan 
kecerdasan 
intelektual secara 
parsial memiliki 
pengaruh yang positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan. Secara 
simultan kecerdasan 
emosional dan 
kecerdasan 
intelektual 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan. 
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14 I Made Gita 
Andika1), 
Gde Bayu 

Surya 
Parwita dan 

Made Ika 
Prastyadewi 

(2017) 

Kecerdasan 
Emosional 
Dan 
Kecerdasan 
Intelektual 
Pengaruhnya 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 

Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
deskriptif dan 
regresi linier 
berganda. 

Berdasarkan pada 
hasil analisis dan 
pembahasan maka 
dapat disimpulkan 
bahwa kecerdasan 
emosional dan 
kecerdasan 
intelektual secara 
parsial memiliki 
pengaruh yang positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan. Secara 
simultan kecerdasan 
emosional dan 
kecerdasan 
intelektual 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan. 

 

C. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi te ntang 

hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang 

akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan 

(Notoatmodjo, 2012). 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 
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D. Hipotesis 
 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka 
konseptual, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
1) Kecerdasan intelektual berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kemampuan komunikasi karywan PT. sinar roda utama cabang 

Makassar. 

Kecerdasan Intelektual 

(X1) 

1. Intelegensia Verbal. 
2. Kemampuan 

Memecahkan Masalah. 
3. Intelegensia Praktis 

 
(Robert Sternberg(1981 
dalam Sutiyarsih, 2016) 

Kecerdasan Emosional 

(X2) 

1. Kesadaran diri dan 
Pengaturan diri 

2. Motivasi diri 

3. Empati 

4. Keterampilan 
hubungan antara 
pribadi. 
(Daniel Goleman 

(2005:43) 

 

Kemampuan Komunikasi 
(Y1) 

1. Komunikasi bawah 

2. Komunikasi ke atas 

3. Komunikasi 

Horizontal. 

(R.Wayne Pace dan 

Don F. Faules 

(2006:183)) 

 

 

Kinerja Karyawan  

(Y2) 

1. ketetapan 
penyelesaian 
tugas 

2. kesesuaian jam 
kerja 

3. tingkat kehadiran 

4. kerja sama antar 

karyawan 

5. kepuasan  kerja  

“Ref. Setiawan 
(2014)” 
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2) Kecerdasan emosional berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kemampuan komunikasi karyawan PT. sinar roda utama cabang 

Makassar. 

3) Kecerdasan intelektual berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karywan PT. sinar roda utama cabang Makassar. 

4) Kecerdasan emosional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karywan PT. sinar roda utama cabang makassar. 

5) Kompetensi komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan PT. sinar roda utama cabang makassar. 

6) Kecerdasan intelektual berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

melalui Kemampuan komunikasi karywan PT. sinar roda utama cabang 

Makassar. 

7) Kecerdasan emosional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

melalui Kemampuan komunikasi karyawan PT. sinar roda utama 

cabang Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan 

Infrensial (Planetary Riset). Metode ini di sebut sebagai metode ilmiah 

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, 

terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif 

karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik (Sugiono., 2014:7)  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah PT. Sinar Roda Utama Cabang Kota Makassar, Berlokasi Jl. 

Ranggong No. 8 I Makassar, Indonesia,  kemudian adapun duruasi waktu 

dari penelitian ini, yakni 2 (dua) bulan, bulan pertama dilakukan 

penyebaran kuesioner dan analisis data, dan bulan ketdua dilakukan 

dengan menganalisis interpretasi hasil penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan (Sugiono. 

2014:80). Populasi Pada Penelitian ini adalah semua Karyawan di 
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PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar dengan berjumlah 36 

responden 

2) Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiono,2014:81). Karena jumlah pob   

pulasi kurang dari 100 responden, maka metode pemilihan sampel 

yang digunakan adalah Metode Sampling jenuh, Metode Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel Penyebaran kuesioner dilakukan pada 

semua populasi yang terdiri dari 36 responden 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

1) Defenisi Operasional Variabel 

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan 

menjelaskan makna variabel penelitian. Adapun Variabel bebas 

(independent) dan Variabel Terikat (dependent) diuraikan sebagai 

berikut : 

a) Kecerdasan Intelektual (X1) 

Kecerdasan Intelektual dalam penelitian ini di definisikan 

sebagai suatu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau 

tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila 

tindakan itu telah dilakukan, kemampuan untuk mengkritik diri 

sendiri dan tersebut variabel yang dibutuhkan oleh karyawan 

karna tujuan sebuah organisasi (perusahaan) akan sulit tercapai 
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jika tidak adanya kompetensi intelektual karyawan. Adapun 

pengukuran kecerdasan intelektual diadopsi oleh peneltian yang 

dikembangkan oleh Robert Sternberg (1981 dalam 

Sutiyarsi,2016), sebagai berikut: 

1. Intelegensia verbal 

2. Kemampuan memecahkan masalah 

3. Intelegensia praktis 

b) Kecerdasan emosional (X2) 

Kecerdasan Emosional dalam penelitian ini di definisikan 

kemampuan mengenai perasaan kita sendiri, dan perasaan orang 

lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi 

baik pada diri sendiri dan orang lain dan dalam mengukur 

kecerdasan emosional dikemukan dalam teori Daniel Goleman 

(2005:43) sebagai berikut : 

1. Kesadaran diri dan Pengaturan diri 

2. Motivasi diri 

3. Empati 

4. Keterampilan hubungan antara pribadi 

c) Kemampuan komunikasi (Y1) 

Kemampuan Komunikasi dalam penelitian ini di defensikan 

sebagai Proses komunikasi dalam menyampaikan suatu gagasan 

untuk menerima umpan balik dari gagasan yang disampaikan dan 

menjadi variabel penunjang efektifnya kinerja karyawan dan 
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berikut beberapa indicator yang digukan untuk mengukur 

kemampuan komunikasi yang dikemukan oleh R. Wayne Pace 

dan Don F. Faules (2006:183) sebagai berikut : 

1. Komunikasi bawah 

2. Komunikasi ke atas 

3. Komunikasi horizontal 

d) Kinerja (Y2) 

Kinerja Karywan dalam penelitian ini di definisikan sebagai hasil 

kerja (output) baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah 

dicapai sesorang dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi dan hasil 

kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang 

diharapkan organisasi melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja 

yang berlaku dalam organisasi. Dan adapun indicator yang 

menjadi ukuran dalam kinerja yang dikemukan oleh Setiawan 

(2014) sebagai berikut : 

1. Ketetapan penyelesaian tugas 

2. Kesesuaian jam kerja 

3. Tingkat kehadiran 

4. Kerja sama antar karyawan 

5. Kepuasan kerja 

2) Pengukuran Variabel 

Pengukuran untuk variabel bebas (Kecerdasan Intelektual, 
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Kecerdasan Emosional.) dan variabel terikat (Kemampuan 

Komunikasi dan kinerja Karyawan) Pengukuran variable dalam 

penelitian ini meggunakan skala Likert 5 indikator, sebagai berikut  

Tabel 3.1 Skala Likert 

No Item Jawaban Simbol Skor 

1 Sangat Tidak Setuju STS 1 

2 Tidak Setuju TS 2 

3 Kurang Setuju KS 3 

4 Setuju S 4 

5 Sangat Setuju SS 5 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1) Jenis Data Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015) data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan Jadi, data 

kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat 

dianalisis dengan cara tehnik statistik. Data tersebut dapat berupa 

angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat 

pengumpulan data yang jawabannya berupa tentang skor atau 

pertanyaan yang diberi bobot, Dalam penelitian kuantitatif data 

dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk mencari hubungannya antar 

variabel yang diteliti 

2) Sumber Data 

a) Data Primer 

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau 

hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti 
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b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti  Sugiyono (2008). Penggunaan 

data sekunder akan sangat menguntungkan peneliti karena dapat 

menghemat waktu, tenaga, dan dana. Adapun data dapat 

diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-

laporan, maupun arsip- arsip resmi yang diperoleh dari 

Penanggung Jawab di PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan. 

1) Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan.(Sutrisno Hadi, 1986) dalam (Sugiono., 2014:145) Observasi 

adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindera mata sebagai alat bantu utama, disamping indra lainnya 

seperti telinga, hidung mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi 

merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu 

dengan pancaindra lainnya. 

Observasi yang dilakukan sebagai teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal 
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yang berhubungan dengan penelitian di PT. Sinar Roda Utama. 

2) Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. (Sugiyono., 2014:142). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada 

responden yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai 

Pengaruh Fasilitas Kerja, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja 

terhadap kinerja karyawan Cleaning Service di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

3) Wawancara (Interview) 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview). 

Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. 

Arikunto, (2010: 198). 

4) Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi 

yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek 

penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya 

ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber 
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lain. 

5) Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

peraturanperaturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, 

data yang relevan peneletian. Dokumentasi dilakukan dalam 

penelitian untuk mengambil gambal objek yang akan diteliti 

(Sugiyono, 2018:138 ) 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya 

butirbutir dalam suatu daftar pertanyaan pada instrumen kuesioner 

untuk menjelaskan suatu variabel, Menurut Malhotra (2007:288), 

validitas merupakan instrumen dalam kuesioner yang dapat digunakan 

untuk mengukur perbedaan karakteristik objek, bukan kesalahan 

sistematik. Sehingga indikator-indikator tersebut dapat mencerminkan 

karakteristik dari variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Uji validitas bertujuan untuk mengkonfirmasi korelasi yang signifikan 

antara korelasi antar variabel. Untuk melihat korelasi dalam validitas 

maka digunakan dilakukan pengukuran dengan menggunakan factor 

analysis. Menurut Singgih Santoso (2012:57), “analisis faktor adalah 

suatu analisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan 

dalam menjelaskan suatu masalah.”. Analisis faktor juga digunakan 
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untuk menemukan sebuah korelasi antara variabel-variabel 

independen satu dengan yang lainnya, sehingga bisa dibuat satu atau 

beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel 

awal. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, maka hasil 

pengujian validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel. 3.2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Item r sig. Keterangan Reliabilitas Keterangan  

Kecerdasan 

Intelektual 

X1.1 0,797 0,025 Valid 

0,744 Reliabel X1.2 0,823 0,000 Valid 

X1.3 0,843 0,000 Valid 

Kecerdasan 

emosional 

X2.1 0,780 0,000 Valid 

0,879 Reliabel 
X2.2 0,941 0,000 Valid 

X2.3 0,948 0,000 Valid 

X2.4 0,844 0,000 Valid 

Kemampuan 

komunikasi 

Y1.1 0,884 0,000 Valid 

0,659 Reliabel Y1.2 0,703 0,000 Valid 

Y1.3 0,732 0,000 Valid 

Kinerja 

karyawan 

Y2.1 0,800 0,000 Valid 

0,763 Reliabel  

Y2.2 0,655 0,000 Valid 

Y2.3 0,793 0,000 Valid 

Y2.4 0,659 0,000 Valid 

Y2.5 0,743 0,000 Valid 

 Sumber : lampiran 2 hasil uji validitas dan reliabilitas. 

 Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa instrumen penelitian 

untuk semua item dan indikator variabel bersifat valid. 

2) Uji Realibilitas 



61 
 

 
 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat kehandalan suatu 

kuesioner yang menggambarkan indikator dari variabel. Sekaran dan 

Bougie (2009:161) berpendapat bahwa reliabilitas merupakan ukuran 

yang mengindikasikan sejauh mana itu tanpa ada bias (bebas dari 

kesalahan) dan karenanya menjamin pengukuran yang konsisten 

sepanjang waktu dan dalam berbagai item pada instrumen. 

Sebuah instrumen kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila 

instrumen tersebut memiliki hasil yang relatif sama, konsisten atau 

stabilmeskipun pengukuran tersebut diulang kembali. Pengujian 

instrumen biasanya dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach 

Alpha karena instrumen penelitian berbentuk kuesioner dengan nilai 

batassebesar 0.6. Nilai reliabilitas kurang dari 0.6 dapat dikatakan 

kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan 0.8 dapat dikatakan 

baik. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian, seperti 

yang ada pada Tabel 4.2, maka hasil pengujian menunjukkan bahwa 

semua instrumen penelitian adalah reliabel. Hal ini dapat diketahui 

bahwa semua variabel penelitian ini mempunyai koefisien 

keandalan/alpha lebih besar dari 0,6. Bila hasil uji reliabilitas ini 

dikaitkan dengan kreteria indeks koefesien reliabilitas menurut Arikunto 

(1998), menunjukkan bahwa keandalan/alpha instrumen penelitian 

adalah tinggi, Dengan demikian data penelitian bersifat valid dan layak 

digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. 
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H. Teknik Analisis Data  

Untuk menganalisis data hasil penelitian ini digunakan teknik analisis 

data berupa uji asumsi klasik, analisis statistic deskriptip dan analisis 

statistic diferensial dan pengolahan data menggunak software AMOS. 

Berikut adalah penjelasan dalam teknik analisis data: 

5. Uji Asumsi Klasik 

Beberapa uji asumsi klasik yang digunakan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan yang menggambarkan 

adanya hubungan linear diantara variabel X (independen). Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolinier dapat dideteksi dengan: 

1) Koefisien determinasi (R2). Jika R2 sangat tinggi (misalnya 

antara 0,7 -1) dan tidak satupun koefisien regresi yang 

signifikan maka secara statistik ini berarti terjadi gejala 

multikolinier (Gujarati, 1995). 

2) Melihat nilai Variance Inflating Factor (VIF),bila nilai VIF 

disekitar angka 1 maka tidak terjadi gejala multikolinier atau 

dengan melihat nilai koefisien korelasi antara variabel 

independen, bila nilai koefisien korelasi > (0,05) maka terjadi 

multikolinier dan sebaliknya (Gujarati, 1995) 

Salah satu cara untuk menanggulangi gejala multikolinier dapat 

dilakukan dengan jalan mengeluarkan salah satu variabel X yang 
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mengakibatkan terjadinya multikolinier untuk kemudian di uji 

kembali (Gujarati, 1995), Dalam penelitian ini untuk mengetahui 

terjadi atau tidaknya gejala multikolinier tersebut digunakan cara 

dengan melihat VIF. Bilai nilai VIF dari masing-masing variabel 

berada di sekitar angka 1 maka tidak terdapat gejala 

multikolinieritas 

b) Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan suatu asumsi dimana masing-

masing kesalahan pengganggu memiliki varian yang berlainan, 

Teknik pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

rumus korelasi Rank Spearman, Satu variabel bebas dikatakan 

tidak menyebabkan terjadinya heterokedastisitas bila korelasi 

varabel tersebut (Xi) dengan nilai absolut residual adalah tidak 

nyata (Gujarati, 1995), Ketentuan untuk melihat gejala ini adalah, 

bila nilai Sig t (p) > (0,05) maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

c) Uji Normalitas 

Sebelum dilaksanakan analisa jalur ini, diperlukan asumsi regresi 

pengujian Distribusi Normal (Uji Normalitas). Pengujian distribusi 

normal ini digunakan normal probability plot. Sebaran normal 

merupakan sebuah pendekatan fungsi dari suatu kumpulan yang 

memiliki ciri khas, seperti pengamatan yang paling banyak dijumpai 

memiliki nilai disekitar nilai tengah (mean), pengamatan yang 

sangat jauh (kearah kanan dan kiri mean) berjumlah sedikit sekali, 
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memiliki pola yang simetris. Untuk menentukan apakah sebaran 

data normal atau tidak, dapat dilihat dari nilai probabilitas 

dibandingkan dengan α. Jika nilai probabilitas < α berarti data 

tersebar normal (Santoso, 2000) 

6. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2002). 

7. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial, (disebut juga statistik probabilitas) adalah teknik 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi, Statistik ini akan cocok digunakan bila 

sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan 

sampel dari populasi itu dilakukan secara random (Sugiyono, 2002). 

Teknik analisis statistik inferensial yang digunakan adalah: 

a) Analisis Jalur 

Analisis jalur pada prinsipnya didasarkan pada pemahaman atas 

teori ataupun temuan yang sesuai untuk menentukan arah pengaruh 

tersebut, Dengan demikian analisa jalur ini digunakan untuk menguji 

atau mencek model hubungan yang telah ditentukan bukan untuk 

menemukan penyebabnya, Dengan kata lain analisi jalur dapat 
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dilakukan estimasi besarnya hubungan kausal antara sejumlah 

variabel dan hirarki kedudukan masing-masing variabel dalam 

rangkaian jalur-jalur kausal, baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Husseinn, 2001). Pengaruh langsung artinya arah 

hubungan antara dua variabel langsung tanpa melewati variabel lain, 

sementara pengaruh tidak langsung harus melewati variabel lain. 

Untuk melihat besarnya pengaruh langsung antar variabel dengan 

menggunakan koefisien beta atau koefisien regresi yang 

terstandarisasi (Solimun, 2002) 

Menurut Solimun (2002) bahwa terdapat beberapa asumsi yang 

mendasari analisis jalur yaitu: 

1) Didalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah 

linear dan kausal dan aditif. 

2) Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem 

aliran kausal ke satu arah. 

3) Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval 

4) Observed variabel diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran 

valid dan reliabel) 

5) Model yang dianalisis dispesifikasikan dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. 

Adapun tahap-tahap analisis jalur tersebut adalah: 

1) Merancang model berdasarkan konsep dan teori 
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2) Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi analisis jalur 

yang meliputi: hubungan antar variabel adalah linier, model 

rekursif yaitu merupakan sistem aliran kausal satu arah, 

variabel endogen minimal berskala interval, observe variable 

diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan 

reliabel), model dispesifikasikan dengan benar sesuai dengan 

teori. 

3) Perhitungan dengan koefisien jalur dengan menggunakan 

software AMOS 16. Hal ini dilakukan karena program AMOS 

mampu menghitung pengaruh langsung maupun tidak 

langsung 

4) Pemeriksaan validitas model dengan menghitung koefisien 

determinasi total dengan menggunakan rumus: 

22

2

2

1

2 ....1 epeem PPPR −=
 

Dimana:  Pei = 
21 r−  

2

mR = Koefisien determinasi 

Besarnya koefisien determinasi total menunjukkan informasi 

yang terkandung dalam data yang dapat dijelaskan oleh model, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain dan error. 

Namun penelitian ini menggunakan AMOS maka koefisien 

determinasi langsung terlihat dalam model dengan melihat nilai 

GFI. 

5) Interpretasi hasil analisis (Solimun, 2001) 
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8. Uji Hipotesis 

Dengan menentukan dan mengukur pola hubungan antara variabel 

dan tingkat signifikansi koefisien korelasi tersebut, selanjutnya dari 

hasil perhitungan analisis tersebut dilakukan analisa nilai sebagai 

berikut: 

1) Uji F: Untuk menguji f hitung dengan f tabel dengan cara 

membandingkan f hitung dengan f tabel pada tingkat kepercayaan 

α = 0,05. Bila ternyata f hitung > f tabel maka hipotesis diterima. 

2) Uji t: Untuk menguji tingkat keyakinan atau koefisien regresi 

secara parsial dengan cara membandingkan t hitung dengan t 

tabel pada tingkat kepercayaan sebesar α = 0.05  Bila t hitung > t 

tabel maka hipotesis diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian analisis hasil pengukuran 

penelitian. Penjelasan yang dilakukan meliputi gambaran umum objek 

penelitian, penjelasan terhadap karakteristik responden, selanjutnya 

dilakukan analisis path yang telah dimodelkan dan pengujian terhadap 

hipotesis. 

A. Gambaran umum objek penelitian 

1. Sejarah Singkat Tempat Penelitian di PT. Sinar Roda Utama 

PT. Sinar Roda Utama Cabang Makassar merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang distributor alat kesehatan yang 

telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun, diantaranya dalam 

pelayanan tindakan hemodialisa (HD) dan jika alat kesehatan ( 

NIPRO) dan sebagai mitra PT askes, BPJS maupun pasien umum di 

rumah sakit. Dalam perjalanannya selama lebih dari 30 tahun, 

perusahaan PT. Sinar roda utama ini selalu fokus untuk mendukung 

program pe merintahan dalam usaha peningkatan kesehatan 

masyarakat melalui jasa pelayanan, dengan menjunjung tinggi

 kualitas produk dan bermitra dengan perusahaan 

kelas dunia pembuat produk alat kesehatan yang mempunyai reputasi 

international dalam hal produksi alat- alat kesehatan seperti NIPRO 

Corpuration maupun produksi cairan dialiser yang berpengalaman 

dan profesional. 
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PT. Sinar roda utama mendirikan pabrik di Karawang Timur, jawa 

Barat yang dinamakan PT. Nipro Indonesi Jaya yang merupakan 

pabrik alat kesehatan yang memproduksi alat kesehatan yang 

berkualitas international dengan mutu dan kualitas yang terbaik 

dengan lisensi dari jepang. 

PT. Sinar roda utama memiliki cabang di Tanggerang, Cibinong, 

Bekasi, Lampung, Semarang, Purwokerto, Yokyakarta, Surabaya, 

Bali, Medan, Balik papan dan Makassar. Pada Tahun 2012 PT. Sinar 

Roda Utama didirikan di makassar yang beralamat di jl. Ranggong 

No. 8, yang bergerak dibidang distribusi alat kesehatan dimana 

perusahaan ini pun menjual dan mempromosikan alat kesehatan di 

Rumah sakit dan klinik agar memudahkan pihak rumah sakit untuk 

meningkatkan perawatan pasien yang sedang sakit Dalam 

pembahasan ini sejarah berdirinya Persero Terbatas (PT) Sinar Roda 

Utama Cabang Makassar didirikan pada tahun 2012 dengan 

disaksikan oleh: 

Pada waktu itu yang hadir adalah Notaris tanpa dikenali pemberian 

Persero Terbatas (PT) ini, dengan mendirikan  persero terbatas yang 

telah disesuaikan dengan anggaran dasarnya sebagai berikut : 

1) Perseroan ini berusaha dengan PT Sinar PT Sinar Roda Utama 

Cabang Makassar atas nama diri sendiri. 

2) Ditempat-tempat lain oleh Direksi dengan persetujuan 

Komisariat dapat didirikan cabang-cabang / perwakilan-
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perwakilan dan agen perusahaan ini dengan memperhatikan 

konsumen. Dengan dasar inilah didirikan sebuah perwakilan di 

Kota Makassar dengan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. 

3) Menjalankan Usaha sebagai penyalur dan alat-alat kesehatan 

dengan keperluan Rumah Sakit dan Klinik agar memudahkan 

untuk perawatan pasien. 

4) Mengusahakan berbagai macam cara agar pihak Rumah Sakit. 

5) Mengusahakan biro usaha sebagai agen tunggal dalam kota 

khusus alat kesehatan NIPRO. 

6) Menjalankan perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor 

impor antar pulau (leveransir), komisi penjual atau agen. 

Untuk membicarakan sejarah singkat perusahaan ini sesuai dengan 

hasil penelitian penulis dengan menemui salah satu staf yang di 

wawancarai dan sebagian data berupa salinan bahwa perusahaan 

tersebut berdasarkan permohonan yang tertanggal 01 maret  1993 dari 

Wijoyo Utomo selaku kuasa dari perusahaan ini dan akte pendirian 

yang dibuat pada tanggal 01 maret 1993 dengan Nomor 09/NS/ IX/ 

P.UP/93 dihadapan notaris Aili Papang Hartno, SH., M.KN yang 

berkedudukan di Jakarta Pusat sebagai Notaris berpengalaman. 

Selanjutnya, cabang makassar didirikan tahun 2012 dan telah 

dihadapkan oleh notaris yang berpengalaman Rony harunsyah notaris 

yang telah diakui ari purnomo sebagai pimpinan PT. Sinar roda utama 

cabang makassar. 
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2. Visi dan Misi 

i. Visi 

Menjadi partner bisnis yang dapat diandalkan terdepan dalam 

pendistribusian produk-produk kesehatan dengan focus dalam 

pelayanan yang prima dan kepuasan pelanggan. 

ii. Misi 

1. Pendistribusian ke seluruh daerah dengan cepat dan efisien 

2. Menyediakan pelayan yang prima melalui inovasi produk dan 

pengembangan yang berkesinambungan dalam kualitas sumber 

daya manusia 

3. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan 

3. Struktur Organisasi 

Dalam sebuah organisasi/ perusahaan, untuk menjalankan 

kegiatan sehari-sehari maka perlu diperhatikan adanya struktur 

organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka kegiatan-

kegiatan akan tersusun dengan baik dan rapi selain dari itu dapat 

menunjang jalannya kegiatan operasional perusahaan. Struktur 

Organisasi hadir sebagai bentuk gambaran batas-batas tugas dan 

kewajiban serta untuk menghindari terjadinya penyelewengan-

penyelewengan pada perusahaan. Secara tidak langsung dengan 

adanya struktural organisasi pimpinan perusahaan dapat bertanggung 

jawab dan dapat memimpin segala kegiatan dalam perusahaan serta 

dapat menentukan kebijaksanaan perusahaan baik yang bersifat 



72 
 

 
 

intern maupun yang bersifat ekstern. 

Untuk mencapai suatu tujuan organisasi / perusahaan, struktur 

organisasi ini memiliki peran penting dan tidak boleh diabaikan. Oleh 

karena itu setiap perusahaan tidak boleh mempunyai kesamaan 

antara satu dengan lainnya, baik dalam skala besar dan luasnya 

usaha, jumlah karyawan, kualitas karyawan, dan jenis usaha yang 

diperlukan oleh setiap perusahaan yang bersangkutan, 

mengakibatkan struktur organisasi / perusahaan yang sesuai untuk 

setiap perusahaan juga tidaklah sama. 

Dengan demikian organisasi / perusahaan merupakan suatu wadah 

untuk menampung orang-orang yang mau bekerja sama dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. Untuk lebih memperjelas, maka 

dibawah ini dapat disajikan struktur organisasi PT Sinar Roda Utama 

Cabang Makassar. 
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Sruktur Organisasi 

Berikut ini adalah uraian mengenai tugas, kewajiban dan tanggung 

jawab di PT Sinar Roda Utama Cabang Makassar : 

1. Regional Manager 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

Membuat dan mengembangkan serta menerapkan konsep account 

relationship management di SRU dalam area sales. 

a. Mengelola dan memasarkan product SRU sesuai target yang 

ditetapkan dengan konsep account management diarea 

kerjanya yang meliputi beberapa spot marketing (rep office / 

branch / depo / dll) yang ditentukan atasan. 

b. Mempersiapkan pembukaan cabang baru dari feasibility sampai 

siap operasional di area kerjanya bilamana diperlukan. 

c. Membina tim di spot marketing (rep office/branch/dll) agar 

mengelola hubungan baik dengan dokter, suster, dan pihak 

rumah sakit lainnya. 

d. Mengkoordinir kerjasama dengan sub dis baru degan semua 

pihak terkait sesuai aturan perusahaan. 

e. Sesuai dengan tugas dari pimpinan, untuk mempersiapkan dan 

mengkoordinir proses keikutsertaan SRU dalam tender yang 

diadakan rumah sakit di area kerjanya dengan baik. 

f. Memfollow up hasil informasi yang didapat dari pameran/event 

atau sumber lainnya sampai tuntas dengan koordinasi ke semua 
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pihak. 

g. Menerjemahkan semua aturan tender yang dibutuhkan dan 

dipersiapkan tender agar bisa ikut tender. 

h. Follow up semua hal atas complain atau kendala operasional 

yang diterima sales atau spot di area kerjasamanya. 

i. Menjalankan proses penagihan yang ditugaskan pimpinan dan 

sesuai areanya serta mencari cara untuk memperlancar proses 

penagihan dari pelanggan terkait. 

j. Menjalankan program promosi penjualan diarea kerjanya dan 

dikoordinasi dengan divisi product management dan pimpinan. 

k. Mengelola princing penjualan agar sesuai target perusahaan 

dan juga pendistribusian barang serta membuat laporan harian, 

mingguan, ataupun bulanan secara tepat waktu kepada atasan. 

l. Memastikan data based pelanggan dicabang baru dan area 

kerjanya terupdate secara berkala dan mengupdate bagian 

terkait atas perubahan data yang ada. 

m. Meningkatkan kemampuan pribadi dalam organisasi dan 

manajemen diareanya, negosiasi dan penjualan dan 

pembentukan sikap kerja yang baik secara berkala. 

n. Membantu kerjasama dengan tim lain terkait dalam kaitannya 

dengan bisnis SRU. 

2. PIC/GM Marketing 

GM Marketing terdiri dari 2 orang, satu orang sebagai yang 
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mengawasi dalam produk HD dan yang satunya lagi bertanggung 

jawab dalam produk NHD seperti Syringe, I.V catheter, infusion set 

dan blood transfusion set. 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

distribusi, pemasaran, dan inventory produk. 

b. Meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan, image dan 

merek yang dikelola sesuai dengan harapan stakeholder. 

c. Melakukan identifikasi permasalahan dan mengambil tindakan 

penyelesaiannya secara aktif atas semua keluhan dan 

persoalan yang muncul terkait dengan marketing. 

d. Bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan yang 

sudah ditetapkan oleh manajemen. 

3. PIC/GM Finance 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Bertanggungjawab kepada direktur dibawah pengawasan 

controller admin. 

b. Memimpin dan mengelola lingkungan kerja pada divisi 

Accounting, divisi Admin, dan divisi HRD dan umum. 

c. Meningkatkan kinerja dan kemampuan divisi yang dipimpinnya 

agar bekerja efektif dan efisien serta memiliki integritas. 

4. Marketing Support HD/NHD atau admin penjualan 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 
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a. Mengelola berkas administrasi, semua berkas penjualan, 

tender, pemberian dana bantuan marketing, penyelesaian 

proposal dan semua hal yang terkait dengan kegiatan 

penjualan baik HD maupun NHD. 

b. Melakukan tugas sales support pada para pelanggan tetapi 

tidak mengambil alih pekerjaan sales. 

c. Memastikan tertib administrasi dari semua area yang ada 

diwilayahnya untuk kegiatan penjualan baik HD maupun NHD. 

d. Melaksanakan semua pekerjaan yang behubungan dengan 

admin penjualan seperti : 

1. Mempersiapkan surat jalan untuk sales 

2. Membantu membuat surat pesanan bila tidak ada salesnya. 

3. Membuat surat jalan dan faktur penjualan berdasarkan surat 

pesanan dan nota return. 

4. Membuat kredit nota berdasarkan surat pesanan dan 

menginputnya pada sistem operasi penjualan. 

5. Menginput data mutasi masuk maupun keluar 

6. Mencetak jurnal mutasi, jurnal penjualan dan return, product 

activity, dan product status. 

7. Serat terima faktur kepada kolektor dan staff piutang 

8. membuat laporan secara berkala kepada pihak terkait di 

kantor pusat. 

9. Pengarsipan 
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a. Membantu tugas marketing dalam rangka penyediaan alat 

promosi, dan bahan marketing lainnya dengan 

bekerjasama dengan PACE kantor pusat. 

b. Membuat laporan harian, mingguan, ataupun bulanan 

mengenai penjualan diberikan secara tepat waktu kepada 

atasan dan benar. 

c. Melengkapi database pelanggan secara berkala dan 

mengupdate bagian terkait atas perubahan data yang ada 

5. Divisi HRD dan Umum 

Bertugas pada area data, admin, training, serta penerimaan 

karyawan seperti : 

a. Mempersiapkan proses interview 

b. Melengkapi data base karyawan 

c. Mempersiapkan peralatan kerja, tempat duduk, komputer, kartu 

karyawan, dll 

d. Melakukan breafing awal tentang perusahaan pada karyawan 

baru. 

e. Mempersiapkan rencana training karyawan baru dan training 

khusus. 

f. karyawan Sinar Roda Utama dengan membuat proposal dan 

jadwal training. 

g. Pemantauan dan pengelolaan ata absen, hasil analisa 

disesuaikan pada atasan karyawan yang bersangkutan untuk 
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ditindak lanjuti. 

h. Update danfiling data karyawan (seperti membuat laporan 

pergerakan karyawan yang terjadi tiap departemen baik mutasi, 

demosi, karyawan resign, karyawan masuk, karyawan cuti, 

surat peringatan, surat keterangan dari perusahaan dan 

kebutuhan karyawan di masing-masing bagian. 

i. Bekerjasama dengan divisi lain dalam mendukung operasi 

perusahaan dan mempertahankan budaya yang sehat. 

6. Marketing Executive NHD ataupun HD 

Bertugas dan bertangggung jawab sebagai berikut : 

a. Memasarkan semua produk operasional Non HD dan HD 

kepada semua pelanggan secara terencana dan mencapai 

target yang ditentukan kantor pusat. 

b. Melakukan detailing atau penjelasan produk kepada pelanggan 

dan calon pelanggan secara benar dan jelas. 

c. Meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan, image dan 

merek yang dikelolanya sesuai dengan harapan stakeholder 

terkait untuk wilayah cabangnya. 

d. Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan (rumah sakit, 

dokter, suster,dll) ataupun calon pelanggan potensial dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik. 

e. Mencari informasi pesaing, peluang, dll dari semua pelanggan 

atau rumah sakit atau dokter untuk kepentingan perusahaan 
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dan disampaikan pada atasan. 

f. Membantu melakukan proses penagihan dan mencari cara 

untuk memperlancar proses penagihan dari pelanggan. 

g. Membuat laporan harian, mingguan, ataupun bulanan secara 

tepat waktu ke atasan. 

h. Berperan aktif dalam mengembangkan diri dengan mengikuti 

semua kegiatan pelatihan yang diadakan perusahaan dan juga 

secara mandiri. 

7. Accounting dan Cashier 

Bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut : 

a. Melakukan pelatihan dan pembinaan keterampilan kerja 

terhadap staff accounting. 

b. Mengkoordinir dan memeriksa pekerjaan – pekerjaan yang 

dilakukan bagian accounting dan keuangan dengan tepat 

waktu dan benar (sesuai prosedur). 

c. Melaksanakan fungsi control yang dijalankan terhadap semua 

bagian accounting dan keuangan agar dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

d. Sosialisasi peraturan keuangan dan accounting agar terjadi 

tertib administrasi dan bekerjasama dengan semua pihak 

dalam menjalankan aturan keuangan secara profesional. 

e. Menerapkan kedisiplinan dan kepatuhan atas peraturan dan 

menjaga kerahasiaan data – data akuntansi perusahaan dari 
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pihak yang tidak membutuhkannya. 

f. Membantu kegiatan auditor yang ditunjuk perusahaan dalam 

menyediakan data – data perusahaan yang dibutuhkan. 

g. Menyusun lapora – laporan yang diminta oleh kantor pusat 

atau pihak – pihak lain. 

h. Mengelola fungsi Tax dengan standart peraturan yang 

ditetapkan 

i. Mengelola staf dilingkungannya dan memastikan tingkat 

pelayanan yang baik. 

8. AR Controller 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Memastikan teamnya bekerja sesuai SOP 

b. Bekerja bersama team, join visit bersama team 

c. Memeriksa 

d. Melakukan Briefing Harian 

e. Mengevaluasi Pencapaian Teamnya 

f. Mempu memberikan solusi dalam setiap permasalahan team 

g. Membantu mengejar target team yang masih kurang 

9. Staff Gudang 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Mengelola fisik barang persediaan digudang sesuai dengan 

SOP 

b. Menjaga kualitas barang yang akan masuk ke gudang dan yang 
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akan keluar dari gudang ke pelanggan. 

c. Membuat perencanaan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan 

yang berhubungan dengan gudang cabang. 

d. Melaksanakan pekerjaan - pekerjaan yang berhubungan 

dengan gudang. 

e. Mengelola Inventory dan Supply dicabang secara efisien dan 

efektif. 

f. Menjaga kebersihan, keamanaan dan kerapihan gudang serta 

kelancaran proses bongkar muat barang. 

10. Helper 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Memeriksa barang - barang yang diretur dari pelanggan (Jika 

ada returan). 

b. Menyiapkan barang - barang dengan benar dan cepat sesuai 

dengan Sales Order (SO) / DO dan Surat Pesanan (SP) yang 

diterima. 

c. Mempacking barang - barang yang akan dikirim dengan benar. 

d. Membantu mengecek perlengkapan / jumlah / kondisi atas 

barang - barang yang akan dikirim. 

e. Mengembalikan semua peralatan dan barang yang telah selesai 

digunakan. 

f. Menjaga kebersihan, keamanaan dan kerapihan gudang. 

g. Membantu proses bongkar muat barang. 
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h. Melaporkan hal - hal yang mencurigakan. 

11. Penagihan  

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Melakukan penagihan terhadap customer yang telah lewat dari 

tanggal jatuh tempo angsuran. 

b. Melakukan follow up kepada customer untuk tanggal janji 

pembayaran angsuran. 

c. Menyusun jadwal kunjungan 

d. Melakukan kunjungan ke customer dan memantau dan 

memperoleh informasi terkait dengan kondisi keadaan 

customer. 

12. Teknisi ATM 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Melakukan pemeriksaan terhadap peralatan kesehatan 

b. Melakukan service dan perbaikan terhadap peralatan 

kesehatan 

c. Menganalisis alat kesehatan 

d. Maintenance mesin Hemodialisa 

e. Inventaris alat – alat 

f. Pendataan alat – alat 

g. Pelaporan kondisi alat setiap bulan ke atasan 

13. Driver 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 
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a. Mengirim barang tepat waktu. 

b. Membantu mengecek dan mengemasi barang agar layak 

antar dan tidak rusak. 

c. Mengecek terlebih dahulu barang yang akan dikirimkan 

kepada customer agar tidak terjadi kesalahan pengiriman 

barang. 

d. Membantu mengecek stok barang yang ada. 

e. Mengambil barang atau dokumen dari customer. 

f. Menjaga hubungan yang baik dengan customer. 

14. Office Boy 

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

a. Membersihkan seluruh area kantor. 

b. Membesihkan furniture, lantai, karpet, kaca - kaca, pintu dan 

setiap meja yang ada di area kantor. 

c. Memelihara setiap perlengkapan atau peralatan yang 

digunakannya untuk bekerja 

d. Membuang sampah - sampah yang ada disetiap ruangan 

kantor 

e. Membersihkan area parkir baik kendaraan karyawan maupun 

kendaraan customer yang berkunjung ke kantor. 

f. Melaporkan segala kerusakan, kehilangan, kejadian yang 

tidak semestinya kepada atasan. 

g. Pada periode tertentu melaksanakan General Cleaning. 
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h. Menerima atau melaksanakan perintah atasan lainnya. 

i. Bekerjasama yang baik dengan rekan kerja disetiap divisi 

lainnya. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karaktersistik Responden 

Penelitian ini menjelaskan karakteristik reponden karyawan di PT. 

Sinar Roda Utama yang didapat melalui kuesioner. Karakteristik yang 

dimaksud merupakan identitas responden yang terdiri dari; 1) jenis 

kelamin, 2) Usia dan 3) pendidikan terakhir. Secara singkat karakteristik 

terponden dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin,tingkat 
pendidikan dan masa kerja 

No Karakteristik resonden Frekuensi Persentasi (%) 

1 Jenis Kelamin 

Laki Laki 26 72,2 

Perempuan 10 27,8 

2 Usia 

20 – 30 tahun 15 41,7 

31 - 40 tahun 18 50,1 

> 40 tahun 3  8,4 
 

Pendidikan terakhir 

SMA / 

sederajat 
5 13,9 

Diploma 11 30,6 

S1 20 55,6 

   Sumber: Data Primer (diolah) 2021 Lampiran 3 
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Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diperoleh gambaran tentang 

responden penelitian yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 

sebanyak 26 responden (72,2%) dan perempuan sebanyak 10 

responden (27,8%) hal tersebut disebabkan pekerjaan yang dilakukan 

bukan hanya dikantor tetapi juga petugas lapangan atau mengunjungi 

rumah sakit untuk proses transaksi barang alat-alat kesehatan sehingga 

lebih membutuhkan karywan laki-laki. 

Kemudian dilihat dari segi usia responden atau karyawan, usia 20-30 

sebanyak 15 responden (41,7%), usia 31-40 sebanyak 18 responden 

(50,1%), usia >40 sebanyak 3 reponden (8,4%) hasil tersebut 

menunjukan bahwa seluruh karyawan 90% masih dalam usia yang 

sangat produktif untuk bekerja. 

Selanjutnya dari segi pendidikan terakhir responden dinilai sangat 

bagus karna responden/karyawan yang menempuh pendidikan Sarjana 

(S1) sebanyak 20 responden (55,6%), diploma 11 responden (30,6%) 

dan SMA/Sederajat 5 responden (13,9%). Berdasarkan dari hasil 

analisis dari 3 kriteria responden memberikan gambaran bahwa karywan 

laki-laki dengan jumlah terbanyak sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dan usia karyawan menunjukan masih sangat produktif dalam dunia 

kerja serta jenjang pendidikan terbilang sangat baik karna lebih banyak 

lulusan strata satu. 
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2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptip dengan menginterprestasikan nilai rata-rata 

dari masing-masing indikator pada variabel penelitian ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran mengenai indikator apa saja yang 

membangun konsep model penelitian secara keseluruhan.  

Dasar interpretasi nilai rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini, 

mengacu pada interpretasi skor yang digunakan oleh Schafer, Jr, (2004) 

sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian 

No. Nilai Skor Interpretasi 

1 1,00 – 1,79 Jelek/tidak penting 

2 1,80 – 2,59 Kurang 

3 2,60 – 3,39 Cukup 

4 3,40 – 4,19 Bagus/penting 

5 4,20 – 5,00 Sangat bagus/Sangat penting 

Sumber: Modifikasi dari Schafer, Jr (2004). Uraian dari analisis 

statistik deskriptif dari masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut. 

a. Kecerdasan intelektual (X1). 

Variabel kecerdasan intelektual diukur dengan tiga indikator dan 

dikembangkan menjadi item-item pernyataan disetiap indikator yakni 

Iintelegensia verbal (X1.1) tiga item pernyataan, kemampuan 

memecahkan masalah (X1.2) empat item pernyataan dan intelegensia 

praktis (X1.3) tiga item pernyataan. 
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Persepsi responden tentang kecerdasan intelektual dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. berikut:  

 Tabel 4.3. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Kecerdasan 
intelektual   

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X1.1.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 72,2 10 27,8 4,28 

X1.1.2 0 0,0 0 0,0 9 25,0 24 66,7 3 8,3 3,83 

X1.1.3 0 0,0 2 5,6 3 8,3 26 72,2 5 13,9 3,94 

X1.1 4,02 

X1.2.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 83,3 6 16,7 4,17 

X1.2.2 0 0,0 0 0,0 6 16,7 18 50,0 12 33,3 4,17 

X1.2.3 0 0,0 0 0,0 2 5,6 31 86,1 3 8,3 4,03 

X1.2.4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 83,3 6 16,7 4,17 

X1.2 4,13 

X1.3.1 0 0,0 0 0,0 7 19,4 24 66,7 5 13,9 3,94 

X1.3.2 0 0,0 0 0,0 10 27,8 18 50,0 8 22,2 3,94 

X1.3.3 0 0,0 0 0,0 8 22,2 18 50,0 10 27,8 4,06 

X1.3 3,98 

Mean Variabel Kecerdasan Intelektual 4,04 

  Sumber: Lampiran 3. 

Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

kecerdasan intelektual dapat diartikan bahwa responden memberi nilai 

bagus/ penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,04. Hal ini 

berarti bahwa para responden memahami kecerdasan intelektual yang 

dimaksudakan dalam penelitian ini. Indikator yang memiliki rerata 
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tertinggi dari variabel kecerdasan intelektual adalah adalah indikator 

kemampuan memecahkan masalah (X1.2) dengan nilai rerata 4,13 

sehingga memberi gambaran bahwa kinerja karyawan mampu berfikir 

dan bertindak secara analitis, kritis dalam setiap pengambilan 

keputusan, selanjutnya indikator intelegensia verbal (X1.1) dengan nilai 

rata-rata 4,02 hal ini berarti karyawan memiliki tingkat komunikasi yang 

baik namun masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya Indikator yang 

terendah adalah indikator intelegensia praktis (X1.3) dengan nilai rata-

rata 3,98 hal tersebut menjelaskan bahwa karyawan kurang dalam 

mengimplementasikan apa yang ada disekitarnya, sehingga deskripsi ini 

memberi gambaran bahwa responden atau karyawan memiliki 

kecerdasan intelektual yang relkatif baik. 

Berdasarkan hasil analisis ke tiga indokator diatas memberi 

gambaran bahwa karyawan pada pt sinar roda utama memiliki 

kemampuan memecahkan masalah dengan baik namun dari segi 

intelegensia verbal dan intelegensia praktis masih terbilah lemah. 

b. Kecerdasan emosional (X2) 

Variabel kecerdasan emosional diukur dengan empat indikator 

dengan masing-masing item pernyataan yakni indikator pengenalan diri 

(X2.1) delapan item pernyataan, indikator motivasi (X2.2) empat item 

pernyataan, indikator empati (X2.3) lima pernyataan dan indikator 

keterampilan sosial (X2.4) tujuh item pernyataan. 
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Persepsi responden tentang kecerdasan emosional dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. berikut: 

Tabel 4.4. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Kecerdasan 
emosional  

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X2.1.1 0 0,0 0 0,0 6 16,7 19 52,8 11 30,6 4,14 

X2.1.2 0 0,0 0 0,0 2 5,6 24 66,7 10 27,8 4,22 

X2.1.3 0 0,0 0 0,0 3 8,3 22 61,1 11 30,6 4,22 

            

X2.1.4 0 0,0 0 0,0 5 13,9 23 63,9 8 22,2 4,08 

X2.1.5 0 0,0 0 0,0 2 5,6 29 80,6 5 13,9 4,08 

X2.1.6 1 2,8 8 22,2 11 30,6 9 25,0 7 19,4 3,36 

X2.1.7 0 0,0 0 0,0 7 19,4 13 36,1 16 44,4 4,25 

X2.1.8 0 0,0 0 0,0 13 36,1 14 38,9 9 25,0 3,89 

X2.1 4,03 

X2.2.1 0 0,0 0 0,0 7 19,4 16 44,4 13 36,1 4,17 

X2.2.2 0 0,0 1 2,8 15 41,7 15 41,7 5 13,9 3,67 

X2.2.3 1 2,8 13 36,1 5 13,9 10 27,8 7 19,4 3,25 

X2.2.4 5 13,9 7 19,4 9 25,0 12 33,3 3 8,3 3,03 

X2.2 3,53 

X2.3.1 0 0,0 8 22,2 12 33,3 10 27,8 6 16,7 3,39 

X2.3.2 0 0,0 0 0,0 14 38,9 17 47,2 5 13,9 3,75 

X2.3.3 0 0,0 0 0,0 7 19,4 22 61,1 7 19,4 4,00 

X2.3.4 0 0,0 0 0,0 10 27,8 23 63,9 3 8,3 3,81 

X2.3.5 0 0,0 0 0,0 16 44,4 13 36,1 7 19,4 3,75 
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 Lanjutan Tabel. 4.4 

X2.3 3,74 

X2.4.1 0 0,0 8 22,2 12 33,3 14 38,9 2 5,6 3,28 

X2.4.2 0 0,0 0 0,0 2 5,6 22 61,1 12 33,3 4,28 

X2.4.3 0 0,0 0 0,0 2 5,6 27 75,0 7 19,4 4,14 

X2.4.4 0 0,0 0 0,0 2 5,6 27 75,0 7 19,4 4,14 

X2.4.5 0 0,0 0 0,0 5 13,9 15 41,7 16 44,4 4,31 

X2.4.6 0 0,0 6 16,7 16 44,4 8 22,2 6 16,7 3,39 

X2.4.7 1 2,8 0 0,0 0 0,0 27 75,0 8 22,2 4,14 

X2.4 4,03 

Mean Variabel Kecerdasan emosional 3,83 

   Sumber: Lampiran 3. 

Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

kecerdasan emosional dapat diartikan bahwa responden memberi nilai 

bagus/ penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 3,83. Hal ini 

berarti para responden memahami kecerdasan emosional yang 

dimaksudakan dalam penelitian ini. Indikator yang memiliki rerata 

tertinggi dari variabel kecerdasan emosional adalah pengenalan diri 

(X2.1) dan keterampilan sosial (X2.4), dengan nilai rerata sebesar 4,03 

hal ini dapat diartikan bahwa karyawan memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik selanjutnya indicator empati (X2.3) dengan nilai rata-rata 3,74 

yang menunjukan bahwa karyawan memiliki kemampuan komunikasi 

yang kepekaan yang baik  dan yang terendah adalah indikator motivasi 

(X2,2) dengan nilai rata-rata 3,53 hal ini menunjukan bahwa karywan 

kurang memiliki motivasi sehingga harus diberikan motivasi, pendekatan 
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deskripsi ini memberi gambaran bahwa kecerdasan emosional yang 

dimiliki karyawan menjadi indikator yang penting dalam menunjang 

karyawan dalam bekerja dan indikator keterampilan sosial dan empati 

karywan menjadi nilai tertinggi dan indikator motivasi terndah namun 

semuanya relatif baik. 

c. Kemampuan komunikasi (Y1) 

Variabel kemampuan komunikasi diukur dengan tiga indikator dan 

masing-masing indikator dikembangkan dengan item-item pernyataan 

yakni indikator komunikasi dari atas ke bawah (Y1.1) tujuh item 

pernyataan, indikator komunikasi dari bawah ke atas (Y1.2) enam item 

pernyataan dan indikator komunikasi horizontal (Y1.3) lima item 

pernyataan.  

Persepsi responden tentang kemampuan komunikasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. berikut: 

Tabel 4.5. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel 
Kemampuan komunikasi 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Y1.1.1 0 0,0 5 13,9 1 2,8 22 61,1 8 22,2 3,92 

Y1.1.2 0 0,0 0 0,0 6 16,7 22 61,1 8 22,2 4,06 

Y1.1.3 0 0,0 0 0,0 9 25,0 21 58,3 6 16,7 3,92 

Y1.1.4 0 0,0 0 0,0 6 16,7 22 61,1 8 22,2 4,06 

Y1.1.5 0 0,0 0 0,0 3 8,3 21 58,3 12 33,3 4,25 

Y1.1.6 0 0,0 0 0,0 1 2,8 19 52,8 16 44,4 4,42 
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Lanjutan Tabel. 4.5 

Y1.1.7 0 0,0 0 0,0 1 2,8 25 69,4 10 27,8 4,25 

Y1.1 4,12 

Y1.2.1 0 0,0 0 0,0 4 11,1 24 66,7 8 22,2 4,11 

Y1.2.2 0 0,0 0 0,0 5 13,9 25 69,4 6 16,7 4,03 

Y1.2.3 0 0,0 0 0,0 12 33,3 20 55,6 4 11,1 3,78 

Y1.2.4 0 0,0 0 0,0 12 33,3 13 36,1 11 30,6 3,97 

Y1.2.5 0 0,0 0 0,0 6 16,7 18 50,0 12 33,3 4,17 

Y1.2.6 0 0,0 0 0,0 5 13,9 21 58,3 10 27,8 4,14 

Y1.2 4,01 

Y1.3.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 77,8 8 22,2 4,22 

Y1.3.2 0 0,0 0 0,0 1 2,8 29 80,6 6 16,7 4,14 

Y1.3.3 0 0,0 0 0,0 9 25,0 21 58,3 6 16,7 3,92 

Y1.3.4 0 0,0 0 0,0 2 5,6 21 58,3 13 36,1 4,31 

Y1.3.5 0 0,0 0 0,0 2 5,6 21 58,3 13 36,1 4,31 

  Y1.3 4,18 

Mean Variabel Kemampuan komunikasi 4,10 

  Sumber: Lampiran 3. 

Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

kemampuan komunikasi dapat diartikan bahwa responden memberi nilai 

bagus/ penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4,10. Hal ini 

berarti para responden memahami kemampuan komunikasi yang 

dimaksudakan dalam penelitian ini. Indikator yang memiliki rerata 

tertinggi dari variabel kemampuan komunikasi adalah indicator 

komunikasi horizontal (Y1.3), dengan nilai rerata sebesar 4,18, 

selanjutnya indicator komunikasi dari atas ke bawah (Y1.1) dengan nilai 
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rata-rata 4.12 dan yang terendah adalah indikator komunikasi dari 

bawah ke atas (Y1.2) dengan nilai rata-rata 4.01, 

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan komunikasi dengan indikator komunikasi horizontal 

terbilang sangat baik dan indikator komunikasi dari atas ke bawah dan 

dari bawah keatas juga terbilang baik sehingga kompetensi komunikasi 

pada karyawan pt sinar roda utama dinilai sangat baik. 

d. Kinerja karyawan (Y2) 

Variabel kinerja karyawan diukur dengan lima indikator dan 

dikembangkan melaluia item-item disetiap indikator yakni indicator 

ketetapan penyelesaian tugas (Y2.1) dua item pernyataan, indicator 

kesesuain jam kerja (Y2.2) dua item pernyataan, indicator tingkat 

kehadiran (Y2.3) dua item pernyataan, indicator kerja sama antar 

karyawan (Y2.4) dua item pernyataan dan indicator kepuasan kerja 

(Y2.5) dua item pernyataan. 

Persepsi responden tentang kinerja karyawan dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. berikut: 

Tabel 4.6. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel kinerja 
karyawan  

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Y2.1.1 0 0,0 0 0,0 1 2,8 27 75,0 8 22,2 4,19 
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Lanjutan Tabel. 4.6 

Y2.1.2 0 0,0 0 0,0 2 5,6 20 55,6 14 38,9 4,33 

Y2.1 4,26 

Y2.2.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 44,4 20 55,6 4,56 

Y2.2.2 0 0,0 0 0,0 1 2,8 26 72,2 9 25,0 4,22 

Y2.2 4,39 

Y2.3.1 0 0,0 0 0,0 2 5,6 21 58,3 13 36,1 4,31 

Y2.3.2 0 0,0 0 0,0 1 2,8 24 66,7 11 30,6 4,28 

Y2.3 4,29 

Y2.4.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31 86,1 5 13,9 4,14 

Y2.4.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 58,3 15 41,7 4,42 

Y2.4 4,28 

Y2.5.1 0 0,0 0 0,0 2 5,6 23 63,9 11 30,6 4,25 

Y2.5.2 0 0,0 2 5,6 1 2,8 18 50,0 15 41,7 4,28 

Y2.5 4,26 

Mean Variabel Kinerja Karyawan 4,30 

    Sumber: Lampiran 3. 

 Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel kinerja 

karyawan dapat diartikan bahwa responden memberi nilai sangat 

bagus/sangat penting, hal ini terlihat dari nilai rata-rata 4,30. Hal ini 

berarti para responden memahami kemampuan komunikasi yang 

dimaksudakan dalam penelitian in, serta telah memiliki kinerja yang 

sudah baik. Indikator yang memiliki rerata tertinggi dari variabel kinerja 

karyawan adalah indicator kesesuai jam kerja (Y2.2), dengan nilai 

rerata sebesar 4,39, selanjutnya indikator tingkat kehadiran (Y2.3) dan 

Indikator kerjasama antar karyawan (Y2.4) memiliki nilai rata’’ hampir 
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sama yakni 4.29 dan 4.28 dan nilai yang agak rendah adalah indikator 

ketetapan penyelesaian tugas (Y2.1) dan indikator kepuasan kerja 

(Y2.5) dengan nilai rata-rata yang sama yaitu 4.26 namun nilai rata-rata 

secara keseluruhan relatif baik, sehingga deskripsi ini memberi 

gambaran bahwa kinerja karyawan pada pt sinar roda utama baik. 

3. Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian dengan menggunakan path analisis dengan 

program AMOS 18.0 (Analysis of Moment Structure, Arbukle, 1997). 

Kekuatan prediksi variabel observasi baik pada tingkat kepribadianal 

maupun pada tingkat konstruk dilihat melalui critical ratio (CR). Apabila 

critical ratio  tersebut signifikan maka variabel tersebut akan dikatakan 

berpengaruh terhadap variabel terikatnya.  

4.  Evaluasi Kriteria Goodness-of-Fit.    

Evaluasi terhadap ketepatan model pada dasarnya telah dilakukan 

pada waktu model diestimasi oleh AMOS. Secara lengkap evaluasi 

terhadap model ini dapat dilakukan sebagai berikut: 

5. Evaluasi atas Dipenuhinya Asumsi Normalitas dalam Data    

Normalitas univariat dan multivariat terhadap data yang digunakan 

dalam analisis ini, diuji dengan menggunakan AMOS 18. Hasil analisis 

terlampir dalam Lampiran 4 tentang Asessment of normality.  Ukuran 

kritis untuk menguji normalitas adalah c.r. yang di dalam 

perhitungannya dipengaruhi oleh ukuran sampel dan skewnessnya. 
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Dengan merujuk nilai pada kolom c.r pada Lampiran 4, maka jika 

pada kolom c.r terdapat skor yang lebih besar dari 2.58 atau  lebih kecil 

dari -2.58 (normalitas distribusi pada alpha 1 persen) terdapat bukti 

bahwa distribusi data tersebut tidak normal. Sebaliknya bila nilai c.r di 

bawah 2.58 atau lebih besar dari – 2.58 maka data terdistribusi normal. 

Dengan menggunakan kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel yang berdistribusi normal.  

6. Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularitas 

Dengan menggunakan software Amos 18, evaluasi atas 

Multicollinearity dan Singularitas dapat dideteksi dengan melihat nilai 

determinan dari matriks kovarians sampel. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa nilai determinan dari matriks kovarians sampel adalah 0,000 

(Lampiran 4). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidak 

terdapat multikolinearitas atau singularitas, karena itu data ini layak 

untuk digunakan. 

7. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan model structul yang diajukan dalam penelitian ini dapat 

dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menlalui 

pengujian koefisien jalur pada model persamaan structural. Dimana 

hasil analisis secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut: 
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Gambar 4.2. Pengukuran  Model  Kecerdasan intelektual, kecerdasan 
emosional, kemampuan komunikasi dan kinerja 
karyawan. 

Hasil pengujian pada Tabel 4.7 merupakan pengujian hipotesis 

dengan melihat nilai p value, jika nilai p value  lebih kecil dari 0.050 

maka hubungan antara variabel signifikan. Hasil pengujian disajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.7. Pengujian Hipotesis 

HIP 
Variabel 

Independen 
Variabel 

Dependen 

Direct Effect 
Keterangan 

Standardize CR p-value 

H1 Kec Intelektual 
Kemampuan 
komunikasi 

0,008 0,041 0,967 Di tolak 

H2 Kec emosional 
Kemampuan  
komunikasi 

0,736 3,795 <0.001 Diterima 

H3 Kec Intelektual 
Kinerja 
karyawan 

0,443 2,411 0,011 Diterima 

H4 Kec emosional 
Kinerja 
karyawan 

0,047 0,173 0,863 Di tolak 

H5 
Kemampuan 
komunikasi 

Kinerja 
karyawan 

0,752 3,799 <0.001 Diterima 

Indirect Effect 

HIP 
Variabel 
Independen 

Variabel 
Dependen 

Variabel 
Intervening        

Standardize p-value Keterangan 

H6 Kec Intelektual 
Kinerja 
karyawan 

Kemampuan
komunikasi 

0,006 
0,968 

Di tolak 

H7 Kec emosional 
Kinerja 
karyawan 

Kemampuan 
komunikasi 

0,553 
0,007 

Diterima 
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 Sumber: Lampiran 4 dan 5 

Dari keseluruhan model tujuh jalur yang dihipotesiskan, ada enam 

jalur yang signifikan dan satu jalur tidak signifikan. Adapun interpretasi 

dari Tabel  4.7 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Kecerdasan intelektual  berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi dengan P = 0.967 > 0.05  

dengan nilai koefisien sebesar 0,007, koefisien ini menunjukkan 

bahwa kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang tidak 

meningkatkan kemampuan komunikasi akan semakin baik. 

b. Kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kemampuan komunikasi dengan  P = 0.000 < 0.05  dengan nilai 

koefisien sebesar 0.736, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin 

baik kecerdasan emosional maka kemampuan komunikasi akan 

semakin baik. 

c. Kecerdasan intelektual  berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan P = 0.011 < 0.05  dengan nilai koefisien 

sebesar 0,443, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik 

kecerdasan intelektual yang dimiliki seorang karyawan maka kinerja 

karyawan akan semakin baik. 

d. Kecerdasan emosional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan  P = 0.863 < 0.05  dengan nilai koefisien 

sebesar 0.047, koefisien ini menunjukkan bahwa kecerdasan 
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emosional  yang dimilik seorang karyawan tidak meningkatkan 

kinerja karyawan.  

e. Kemampuan komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan  P = 0.000 < 0.05  dengan nilai koefisien 

sebesar 0.752, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik 

kemampuan komunikasi maka kinerja karyawan akan semakin baik 

pula. 

f. Kecerdasan intelektual  berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan melalui kemampuan komunikasi dengan 

nilai koefisien sebesar 0,006, koefisien ini menunjukkan bahwa 

kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang tidak meningkatkan 

kemampuan komunikasi sehingga tidak berdampak pada kinerja 

karyawan yang semakin baik. 

g. Kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui kemampuan komunikasi dengan nilai 

koefisien sebesar 0.553, koefisien ini menunjukkan bahwa 

kecerdasan emosional yang dimiliki karyawan dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi sehingga berdampak pada meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Uji kelayakan model dalam Amsos menggunakan  pengukuran GFI 

yang identik dengan koefisien determinasi dalam analisis regresi 

dengan menggunakan software SPSS. Nilai GFI sebesar 0,795 berarti 

model yang di bangun menggambarkan fakta yang sebenarnya di 
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tempat penelitian sebesar 79, 5% sementara sisanya sebesar 20,5 % 

merupakan keterbatasan instrumen penelitian error peneliti dalam 

mengungkap fakta ti tempat penelitian. 

Tabel 4.7 dapat diketahui terdapat jalur yang pengaruh signifikan 

dan tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis: 

H2 :kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kemampuan komunikasi. 

H3 :kecerdasan intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan.     

H5 :kemampuan komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan  

H7 :kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui kemampuan komunikasi. 

Terdukung data empiris dan diterima. 

Sedangkan  untuk hipotesis :  

H1 : kecerdasan intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap 

kemampuan komunikasi. 

H4 : kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

H6 : kecerdasan intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui kemampuan komunikasi. 
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Tidak terdukung data empiris dan ditolak. 

Berdasarkan prisip tryming teori maka model akhir yangdi 

rekomendasikan adalah seperti pada Gambar 4.3 berikut 

 

Gambar 4.3.  Pengukuran  Model  Kecerdasan intelektual, kecerdasan 
emosional, kemampuan komunikasi, dan kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasi analis jalur secara total, kecerdasan emosional 

maupun kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, Kecerdasan emosional berpengaruh lebih dominan 

terhadap kinerja dengan total effect sebesar 0.600, lebih besar di 

bandingkan dengan total effec kecerdasan intelektual terhadap kinerja 

yang hanya 0.449.  

C. Pembahasan 

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari 

pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan 

masalah penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan 

sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Kemampuan 
Komunikasi. 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.8. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan kecerdasan intelektual berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kemampuan komunikasi. Hasil temuan ini 

menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang 

tidak meningkatkan kemampuan komunikasi yang semakin baik. 

Hasil statistik deskriptif variable kecerdasan intelektual menunjukkan 

bahwa kemampuan pengambilan keputusan menjadi item yang 

memiliki rerata tertinggi variabel kecerdasan intelektual yang terlihat 

dari nilai rata-rata yang tinggi dibanding dengan indikator lainnya, hal 

ini membuktikan bahwa kemampuan karyawan dalam berkomunikasi 

kurang baik karna memiliki nilai rerata item intelegensia verbal dan 

intelegensia praksis rendah. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan 

informan, bahwa dalam proses seleksi diadakan tes intelegensia 

verbal, kemampuan memecahkan masalah, tes psiko tes, tes 

kemampuan akademik dan intelgensia praksis, tujuannya adalah untuk 

pendeteksian calon karyawan agar tidak salah dalam pemberian jobs 

pekerjaan. Dan terbukti setelah melakukan proses tes ada karyawan 

yang memiliki kecerdasan intektual  yang baik da nada yang memiliki 

kecerdasan emosional yang baik pula sehingga karyawan yang 
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memiliki intelegensia verba dan intelegensia praksis rendah maka akan 

di tempatkan di bagian administrasi dan yang memiliki kemampuan 

menyelesaikan masalah akan di tempatkan di lapangan  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti fakta di tempat penelitian 

menunjukkan karyawan yang kurang dari segi kemampuan 

berkomunikasi atau intelgensi verbal dan integensia praksis 

ditempatkan bagian administrasi atau penginputan data dan yang 

memiliki kemampuan pengambilan keputusan ditempatkan dilapangan 

sehingga dalam bekerja semua relative baik dan inilah yang menjadi 

pembeda dari penelitian sebelumnya karna objek penelitian yang 

berbeda. 

2. Pengaruh  Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan 
Komunikasi.  

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis kedua dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.8. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi. Hasil temuan ini menunjukkan 

bahwa semakin baik kecerdasan emosional maka kemampuan 

komunikasi akan semakin baik. Temuan ini sesuai/bertentangan 

dengan hasil penelitian Muh. Aripin Nurmantoro (2017) yang 

menyatakan terdapat pengaruh langsung yang signifikan kecerdasan 

emosional terhadap kemampuan komunikasi matematis. 



104 
 

 
 

Hasil statistik deskriptif variable kecerdasan emosional menunjukkan 

bahwa Indikator yang memiliki rata-rata indikator dari pengenalan diri 

(X2.1) dan  (X2.3)  sama yang terlihat dari nilai rerata yang tinggi 

dibanding dengan indikator indikiator motivasi (X2.2) dan Empati (X2.4) 

yang agak rendah namun nilai rata-rata ini masih relative tinggi atau 

bagus hal ini membuktikan bahwa kecerdasan emosional karyawan pt 

sinar roda utama sudah sangat bagus/sangat penting. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Fakta di tempat penelitian 

menunjukkan adanya kecerdasan emosional yang dimiliki setiap 

karyawan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keterampilan 

sosial karyawan, saling support dengan karyawan ataupun tingkat 

kepdulian yang baik (empati) sehingga akaa terbangun kemampuan 

komunikasi yang baik antar karyawan,atasan dan costumer sehingga 

tujuan perusahaan tercapai. 

3. Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Kinerja Karyawan 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis ketiga dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.8. Dari Tabel tersebut 

menunjukkan kecerdasan intelektual berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa 

semakin baik kecerdasan intelektual yang dimiliki seorang karyawan 

maka kinerja karyawan akan semakin baik. Temuan ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh kadek agus santika dkk (2016) 
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yang menunjukan bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor, hal tersebut menunjukan bahwa semakin 

meningkatnya kecerdasan intele ktual maka semakin baik pula kinerja 

karyawan. 

Hasil statistik deskriptif variable kecerdasan intelektual menunjukkan 

bahwa indikator yang memiliki rerata tertinggi variabel kecerdasan 

intelektual adalah kemampuan memecahkan masalah (X1.2) yang 

terlihat dari nilai rerata yang tinggi dibanding dengan indikator lainnya, 

hal ini membuktikan bahwa dalam hal kemampuan bekerja karyawan 

baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Fakta di tempat penelitian 

menunjukkan bahwa karyawan melalui indicator kecerdasan intelektual 

mampu meningkatkan kan kinerja karyawan karna mampu bekerja 

dengan tepat malalui pengambilan keputusan yang tepat. 

4. Pengaruh Kecerdasan emosional Terhadap Kinerja Karyawan.  

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis empat dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.8 Kecerdasan emosional 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemampuan komunikasi 

dengan, temuan ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional  yang 

dimiliki seorang karyawan tidak meningkatkan kinerja karyawan.. 

Temuan ini sesuai dengan temuan oleh Filliks Duwit (2015) yang 
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manemukan bahwa Variabel kecerdasan emosional berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Hasil statistik deskriptif variable kecerdasan emosional menunjukkan 

bahwa indikator yang memiliki rerata tertinggi variabel kecerdasan 

emosional adalah pengenalan diri (X2.1) dan Keterampilan sosial 

(X2.4) yang terlihat dari nilai rata-rata yang tinggi dibanding dengan 

indikator Motivasi (X2.2) dan Empati (X2.3) hal ini membuktikan bahwa 

kurangnya motivasi dan empati dari karyawan akan mneybabkan 

turunnya kualitas kinerja karyawan.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan 

informan, bahwa kecerdasan emosional karyawan kurang mampu 

memberikan kinerja yang baik alasannya karna karyawan kurang 

dalam motivasi diri sendiri dan kurangnya empati sesama karyawan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Fakta di tempat penelitian 

menunjukkan bahwa karyawan masih kurang dalam hal motivasi dan 

empati sehingga dalam hal kinerja kurang baik. 

5. Pengaruh Kemampuan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis empat dapat 

diamati dari hasil analisis path pada Tabel 4.8 Kecerdasan emosional 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemampuan komunikasi 

dengan, temuan ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional  yang 
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dimiliki seorang karyawan tidak meningkatkan kinerja karyawan.. 

Temuan ini sesuai dengan temuan oleh Filliks Duwit (2015) yang 

manemukan bahwa Variabel kecerdasan emosional berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Hasil statistik deskriptif variable kecerdasan emosional menunjukkan 

bahwa indikator yang memiliki rata-rata tertinggi variabel kecerdasan 

emosional adalah pengenalan diri (X2.1) dan Keterampilan sosial 

(X2.4) yang terlihat dari nilai rerata yang tinggi dibanding dengan 

indikator Motivasi (X2.2) dan Empati (X2.3) hal ini membuktikan bahwa 

kurangnya motivasi dan empati dari karyawan akan mneybabkan 

turunnya kualitas kinerja karyawan,  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Fakta di tempat penelitian 

menunjukkan bahwa karyawan masih kurang dalam hal motivasi dan 

empati sehingga dalam hal kinerja kurang baik. 

6. Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Kinerja Karyawan 
melalui Kemampuan Komunikasi. 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis dapat diamati dari 

hasil analisis path pada Tabel 4.8 Kecerdasan intelektual  berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kemampuan 

komunikasi, temuan ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual 

yang dimiliki seseorang tidak meningkatkan kemampuan komunikasi 

sehingga tidak berdampak pada kinerja karyawan yang semakin baik.  
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Hasil statistik deskriptif variable kecerdasan intelektual menunjukkan 

bahwa kemampuan pengambilan keputusan (X1.2) menjadi item yang 

memiliki rata-rata tertingg terlihat dari nilai rata-rata yang tinggi 

dibanding dengan indicator intelegensia verbal (X1.1) dan intelegensia 

praksis (X1.3) yang memiliki nilai rata-rata rendah,  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Fakta di tempat penelitian 

menunjukkan karyawan yang kurang dari segi kemampuan 

berkomunikasi atau intelgensi verbal dan integensia praksis 

ditempatkan bagian administrasi atau penginputan data dan yang 

memiliki kemampuan pengambilan keputusan ditempatkan dilapangan 

sehingga dalam bekerja semua relative baik dan inilah yang menjadi 

pembeda dari penelitian sebelumnya karna objek penelitian yang 

berbeda. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara informan 

memberikan penjelasan bahwa dalam hal kecerdasan Intelektual 

karywan kurang dalam hal intelegensia verbal atau 

mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja, informan 

juga memberikan penjelasan bahwa dalam hal kinerja yang memiliki 

kecerdasan intelektual akan ditempatkan di bagian administrasi karna 

untuk berkomunikasi cenderung kurang karna wilayah kerjanya adalah 

computer dan dilapangan karyawan yang dari segi kemampuan 

komunikasinya baik. 
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7. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan 
melalui Kemampuan Komunikasi 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis dapat diamati dari 

hasil analisis path pada Tabel 4.8 Kecerdasan emosional berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kemampuan 

komunikasi dengan temuan ini menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional yang dimiliki karyawan dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi sehingga berdampak pada meningkatkan kinerja 

karyawan. Temuan ini sesuai dengan Temuan ini sesuai/bertentangan 

dengan hasil penelitian Muh. Aripin Nurmantoro (2017) yang 

menyatakan terdapat pengaruh langsung yang signifikan kecerdasan 

emosional terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

Hasil statistik deskriptif variable kecerdasan emosional menunjukkan 

bahwa Indikator yang memiliki rata-rata indikator dari pengenalan diri 

(X2.1) dan  (X2.3)  sama yang terlihat dari nilai rerata yang tinggi 

dibanding dengan indikator indikiator motivasi (X2.2) dan Empati (X2.4) 

yang agak rendah namun nilai rata-rata ini masih relative tinggi atau 

bagus hal ini membuktikan bahwa kecerdasan emosional karyawan pt 

sinar roda utama sudah sangat bagus/sangat penting. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti fakta di tempat penelitian 

menunjukkan adanya kecerdasan emosional yang dimiliki setiap 

karyawan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keterampilan 

sosial karyawan, saling support dengan karyawan ataupun tingkat 
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kepedulian yang baik (empati) dan terbangun kemampuan komunikasi 

yang baik antar karyawan,atasan dan costumer sehingga mampu 

menghasilkan kinerja yang baik. 
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BAB V 

   PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Kecerdasan intelektual  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kemampuan komunikasi, koefisien ini menunjukkan bahwa 

kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang tidak meningkatkan 

kemampuan komunikasi akan semakin baik. 

2. Kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kemampuan komunikasi, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin 

baik kecerdasan emosional maka kemampuan komunikasi akan 

semakin baik. 

3. Kecerdasan intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik 

kecerdasan intelektual yang dimiliki seorang karyawan maka kinerja 

karyawan akan semakin baik. 

4. Kecerdasan emosional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan, koefisien ini menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional yang dimilik seorang karyawan tidak meningkatkan 

kinerja karyawan. 

5. Kemampuan komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik
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kemampuan komunikasi maka kinerja karyawan akan semakin baik 

pula. 

6. Kecerdasan intelektual  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui kemampuan komunikasi, koefisien ini 

menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang 

tidak meningkatkan kemampuan komunikasi sehingga tidak 

berdampak pada kinerja karyawan yang semakin bai k. 

7. Kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui kemampuan komunikasi, koefisien ini 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional yang dimiliki karyawan 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi sehingga berdampak 

pada meningkatkan kinerja karyawan. 

B. Saran 

Berdasarkan Hasil Kesimpulan dan untuk meningkatkan kinerja 

Karyawan PT. Sinar Roda Utama , maka dibuat beberapa saran : 

1. Bagi Pimpinan PT. Sinar Roda Utama dalam upaya meningkatkan 

kemampuan komunikasi karywan, maka diharap agar karyawan 

yang memiliki kecerdasan intelektual diberikan pelatihan agar 

intelegensia verbal dan itelegensia praktis karyawan baik sehinga 

kemampuan komunikasi karyawan akan semakin membaik 

2. Tetap Memperhatikan dan Meningkatkan Kecerdasan Emosional 

Karyawan sehingga Kemampuan Komunikasi Karyawan akan 

semakin baik. 
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3. Kecerdasan Intelektual karywan tetap ditingkatkan agar kinerja 

karyawan PT. Sinar Roda Utama terus meningkat. 

4. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan maka kecerdasan 

emosional karyawan lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi 

sehingga Kinerja karyawan PT. Sinar Roda Utama dapat lebih baiki. 

5. Kemampuan komunikasi yang dimiliki karyawan kiranya tetap 

dipertahankan dan ditingkatkan agar kinerja karywan tetap baik dan 

meningkat. 

6. Diharapkan agar perusahaan memperhatikan indikator-indikator apa 

yang menghasilkan kemampuan komunikasi dan kinerja yang baik 

dan indikator apa yang belum menghasilkan kemampuan dan 

kinerja yang baik sehingga dapat terus ditingkat demi mencapai 

tujuan perusahaan. 

7. Masih banyak aspek-aspek lain yang belum diungkap dalam 

penelitian ini, untuk itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

lebih mengembangkan dan mengungkap berbagai variabel yang 

ada yang belum diteliti dalam Penelitian ini. 
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Lampitan 4 Hasil analisis Path 

 

Analysis Summary 

Date and Time 

Date: Senin, 06 Desember 2021 
Time: 16.14.31 

Title 

Model akmal: Senin, 06 Desember 2021 16.14 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 
Sample size = 36 

Parameter Summary (Group number 1) 

 Weight
s 

Covariance
s 

Variance
s 

Mean
s 

Intercept
s 

Tota
l 

Fixed 2 0 0 0 0 2 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabele
d 

5 1 4 0 0 10 

Total 7 1 4 0 0 12 

 

 

 



Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

X2 3,173 4,632 ,454 1,111 -1,339 -1,640 

X1 3,556 4,694 ,421 1,031 -,889 -1,088 

Y1 3,635 4,538 -,064 -,157 -1,195 -1,464 

Y2 3,700 4,600 -,916 -2,244 -,478 -,585 

Multivariate      ,030 ,013 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 
(Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

16 13,558 ,009 ,274 

15 10,321 ,035 ,365 

34 8,213 ,084 ,593 

23 7,269 ,122 ,657 

27 6,827 ,145 ,615 

6 6,096 ,192 ,715 

28 4,947 ,293 ,936 

17 4,767 ,312 ,914 

19 4,603 ,331 ,888 

25 4,441 ,350 ,860 

24 4,438 ,350 ,765 

3 4,429 ,351 ,649 

20 4,134 ,388 ,689 

36 4,134 ,388 ,559 

32 4,105 ,392 ,442 

5 4,092 ,394 ,322 

31 4,092 ,394 ,213 

35 3,843 ,428 ,238 

7 3,653 ,455 ,238 

29 3,613 ,461 ,165 

10 2,930 ,570 ,504 

26 2,744 ,602 ,526 

1 2,655 ,617 ,467 

11 2,548 ,636 ,424 

30 2,539 ,638 ,301 

33 2,449 ,654 ,249 

2 2,220 ,695 ,304 

21 2,099 ,717 ,274 

 



 

14 1,952 ,745 ,265 

13 1,926 ,749 ,166 

9 1,725 ,786 ,188 

4 1,481 ,830 ,244 

18 1,448 ,836 ,136 

22 1,377 ,848 ,074 

8 1,326 ,857 ,027 

12 1,006 ,909 ,032 

Sample Moments (Group number 1) 

Sample Covariances (Group number 1) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,203    

X1 ,107 ,087   

Y1 ,091 ,048 ,077  

Y2 ,018 -,003 ,034 ,073 

Condition number = 16,921 
Eigenvalues 
,314 ,086 ,021 ,019 
Determinant of sample covariance matrix = ,000 

Sample Correlations (Group number 1) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000    

X1 ,802 1,000   

Y1 ,729 ,582 1,000  

Y2 ,146 -,043 ,460 1,000 

Condition number = 15,242 
Eigenvalues 
2,484 1,116 ,237 ,163 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

 

 



Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Y1 <--- X1 ,007 ,182 ,041 ,967 par_1 

Y1 <--- X2 ,453 ,119 3,795 *** par_2 

Y2 <--- X2 ,028 ,162 ,173 ,863 par_3 

Y2 <--- X1 ,405 ,168 2,411 ,011 par_4 

Y2 <--- Y1 ,734 ,193 3,799 *** par_5 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

Y1 <--- X1 ,008 

Y1 <--- X2 ,736 

Y2 <--- X2 ,047 

Y2 <--- X1 ,443 

Y2 <--- Y1 ,752 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

X1 <--> X2 ,107 ,029 3,703 *** par_6 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

X1 <--> X2 ,802 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,453 ,007 ,000 

Y2 ,360 ,411 ,734 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,736 ,008 ,000 

Y2 ,600 ,449 ,752 

 

 



Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,453 ,007 ,000 

Y2 ,028 ,405 ,734 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,736 ,008 ,000 

Y2 ,047 ,443 ,752 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,000 ,000 ,000 

Y2 ,332 ,005 ,000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,000 ,000 ,000 

Y2 ,553 ,006 ,000 

 
 

  



Lampiran 2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Correlations 
Correlations 

 
Kecerdasan 

Intelektual 

X1.1 Pearson Correlation ,797** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

X1.2 Pearson Correlation ,823** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

X1.3 Pearson Correlation ,843** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLE 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,744 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correlations 
Correlations 

 
Kecerdasan 

Emosional 

X2.1 Pearson Correlation ,780** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

X2.2 Pearson Correlation ,941** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

X2.3 Pearson Correlation ,948** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

X2.4 Pearson Correlation ,844** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,879 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correlations 

 
Correlations 

 
Kemampuan 

Komunikasi 

Y1.1 Pearson Correlation ,884** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

Y1.2 Pearson Correlation ,703** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

Y1.3 Pearson Correlation ,732** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,659 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correlations 
Correlations 

 
Kinerja 

Karyawan 

Y2.1 Pearson Correlation ,800** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

Y2.2 Pearson Correlation ,655** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

Y2.3 Pearson Correlation ,793** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

Y2.4 Pearson Correlation ,659** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

Y2.5 Pearson Correlation ,743** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,763 5 

 



Lampitan 5 Uji Sobel 
H6; Pengaruh kecerdasan Intelektual terhadap kinerja karyawan melalui 
kemampuan komunikasi 

 

H7 Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan melalui 
kemampuan komunikas 

 



 Lampiran 3 Distribusi Frekwensi 

Frequencies 

UMUR 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 25,0 2 5,6 5,6 5,6 

26,0 2 5,6 5,6 11,1 

27,0 3 8,3 8,3 19,4 

28,0 4 11,1 11,1 30,6 

29,0 1 2,8 2,8 33,3 

30,0 3 8,3 8,3 41,7 

31,0 4 11,1 11,1 52,8 

32,0 2 5,6 5,6 58,3 

33,0 1 2,8 2,8 61,1 

34,0 5 13,9 13,9 75,0 

35,0 1 2,8 2,8 77,8 

36,0 3 8,3 8,3 86,1 

39,0 1 2,8 2,8 88,9 

40,0 1 2,8 2,8 91,7 

41,0 1 2,8 2,8 94,4 

52,0 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki Laki 26 72,2 72,2 72,2 

Permpuan 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 



PENDIDIKAN TERAKHIR 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SLT
A 

5 13,9 13,9 13,9 

D3 11 30,6 30,6 44,4 

S1 20 55,6 55,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Frequencies 

Statistics 

 X1.1.1 X1.1.2 X1.1.3 X1.2.1 X1.2.2 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,278 3,833 3,944 4,167 4,167 

 
Statistics 

 X1.2.3 X1.2.4 X1.3.1 X1.3.2 X1.3.3 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,028 4,167 3,944 3,944 4,056 

 
Frequency Table 

X1.1.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 26 72,2 72,2 72,2 

5,0 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X1.1.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 9 25,0 25,0 25,0 

4,0 24 66,7 66,7 91,7 

5,0 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 



X1.1.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 2 5,6 5,6 5,6 

3,0 3 8,3 8,3 13,9 

4,0 26 72,2 72,2 86,1 

5,0 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X1.2.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 30 83,3 83,3 83,3 

5,0 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X1.2.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 6 16,7 16,7 16,7 

4,0 18 50,0 50,0 66,7 

5,0 12 33,3 33,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X1.2.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 31 86,1 86,1 91,7 

5,0 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X1.2.4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 30 83,3 83,3 83,3 

5,0 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 



X1.3.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 7 19,4 19,4 19,4 

4,0 24 66,7 66,7 86,1 

5,0 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X1.3.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 10 27,8 27,8 27,8 

4,0 18 50,0 50,0 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X1.3.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 8 22,2 22,2 22,2 

4,0 18 50,0 50,0 72,2 

5,0 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Frequencies 

Statistics 

 X2.1.1 X2.1.2 X2.1.3 X2.1.4 X2.1.5 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,139 4,222 4,222 4,083 4,083 

 
Statistics 

 X2.1.6 X2.1.7 X2.1.8 X2.2.1 X2.2.2 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,361 4,250 3,889 4,167 3,667 

 
 
 
 
 
 



Statistics 

 X2.2.3 X2.2.4 X2.3.1 X2.3.2 X2.3.3 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,250 3,028 3,389 3,750 4,000 

 
Statistics 

 X2.3.4 X2.3.5 X2.4.1 X2.4.2 X2.4.3 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,806 3,750 3,278 4,278 4,139 

 
Statistics 

 X2.4.4 X2.4.5 X2.4.6 X2.4.7 

N Valid 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4,139 4,306 3,389 4,139 

 
Frequency Table 

X2.1.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 6 16,7 16,7 16,7 

4,0 19 52,8 52,8 69,4 

5,0 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.1.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 24 66,7 66,7 72,2 

5,0 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



X2.1.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 3 8,3 8,3 8,3 

4,0 22 61,1 61,1 69,4 

5,0 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.1.4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 5 13,9 13,9 13,9 

4,0 23 63,9 63,9 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.1.5 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 29 80,6 80,6 86,1 

5,0 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.1.6 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 2,8 2,8 2,8 

2,0 8 22,2 22,2 25,0 

3,0 11 30,6 30,6 55,6 

4,0 9 25,0 25,0 80,6 

5,0 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.1.7 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 7 19,4 19,4 19,4 

4,0 13 36,1 36,1 55,6 

5,0 16 44,4 44,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  



 
X2.1.8 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 13 36,1 36,1 36,1 

4,0 14 38,9 38,9 75,0 

5,0 9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.2.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 7 19,4 19,4 19,4 

4,0 16 44,4 44,4 63,9 

5,0 13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.2.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 1 2,8 2,8 2,8 

3,0 15 41,7 41,7 44,4 

4,0 15 41,7 41,7 86,1 

5,0 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

X2.2.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 2,8 2,8 2,8 

2,0 13 36,1 36,1 38,9 

3,0 5 13,9 13,9 52,8 

4,0 10 27,8 27,8 80,6 

5,0 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 



X2.2.4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 5 13,9 13,9 13,9 

2,0 7 19,4 19,4 33,3 

3,0 9 25,0 25,0 58,3 

4,0 12 33,3 33,3 91,7 

5,0 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.3.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 8 22,2 22,2 22,2 

3,0 12 33,3 33,3 55,6 

4,0 10 27,8 27,8 83,3 

5,0 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.3.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 14 38,9 38,9 38,9 

4,0 17 47,2 47,2 86,1 

5,0 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.3.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 7 19,4 19,4 19,4 

4,0 22 61,1 61,1 80,6 

5,0 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 



X2.3.4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 10 27,8 27,8 27,8 

4,0 23 63,9 63,9 91,7 

5,0 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 

X2.3.5 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 16 44,4 44,4 44,4 

4,0 13 36,1 36,1 80,6 

5,0 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.4.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 8 22,2 22,2 22,2 

3,0 12 33,3 33,3 55,6 

4,0 14 38,9 38,9 94,4 

5,0 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.4.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 22 61,1 61,1 66,7 

5,0 12 33,3 33,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.4.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 27 75,0 75,0 80,6 

5,0 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



 
X2.4.4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 27 75,0 75,0 80,6 

5,0 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.4.5 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 5 13,9 13,9 13,9 

4,0 15 41,7 41,7 55,6 

5,0 16 44,4 44,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.4.6 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 6 16,7 16,7 16,7 

3,0 16 44,4 44,4 61,1 

4,0 8 22,2 22,2 83,3 

5,0 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
X2.4.7 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 1 2,8 2,8 2,8 

4,0 27 75,0 75,0 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequencies 
Statistics 

 Y1.1.1 Y1.1.2 Y1.1.3 Y1.1.4 Y1.1.5 Y1.1.6 

N Valid 36 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,917 4,056 3,917 4,056 4,250 4,417 

 
Statistics 

 Y1.1.7 Y1.2.1 Y1.2.2 Y1.2.3 Y1.2.4 Y1.2.5 

N Valid 36 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,250 4,111 4,028 3,778 3,972 4,167 

 
Statistics 

 Y1.2.6 Y1.3.1 Y1.3.2 Y1.3.3 Y1.3.4 Y1.3.5 

N Valid 36 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,139 4,222 4,139 3,917 4,306 4,306 

 
Frequency Table 

Y1.1.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 5 13,9 13,9 13,9 

3,0 1 2,8 2,8 16,7 

4,0 22 61,1 61,1 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.1.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 6 16,7 16,7 16,7 

4,0 22 61,1 61,1 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 



Y1.1.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 9 25,0 25,0 25,0 

4,0 21 58,3 58,3 83,3 

5,0 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.1.4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 6 16,7 16,7 16,7 

4,0 22 61,1 61,1 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.1.5 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 3 8,3 8,3 8,3 

4,0 21 58,3 58,3 66,7 

5,0 12 33,3 33,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.1.6 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 1 2,8 2,8 2,8 

4,0 19 52,8 52,8 55,6 

5,0 16 44,4 44,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.1.7 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 1 2,8 2,8 2,8 

4,0 25 69,4 69,4 72,2 

5,0 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 



Y1.2.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 4 11,1 11,1 11,1 

4,0 24 66,7 66,7 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.2.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 5 13,9 13,9 13,9 

4,0 25 69,4 69,4 83,3 

5,0 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.2.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 12 33,3 33,3 33,3 

4,0 20 55,6 55,6 88,9 

5,0 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.2.4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 12 33,3 33,3 33,3 

4,0 13 36,1 36,1 69,4 

5,0 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.2.5 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 6 16,7 16,7 16,7 

4,0 18 50,0 50,0 66,7 

5,0 12 33,3 33,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 



Y1.2.6 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 5 13,9 13,9 13,9 

4,0 21 58,3 58,3 72,2 

5,0 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.3.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 28 77,8 77,8 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.3.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 1 2,8 2,8 2,8 

4,0 29 80,6 80,6 83,3 

5,0 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.3.3 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 9 25,0 25,0 25,0 

4,0 21 58,3 58,3 83,3 

5,0 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y1.3.4 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 21 58,3 58,3 63,9 

5,0 13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 



Y1.3.5 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 21 58,3 58,3 63,9 

5,0 13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Frequencies 

Statistics 

 Y2.1.1 Y2.1.2 Y2.2.1 Y2.2.2 Y2.3.1 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,194 4,333 4,556 4,222 4,306 

 
Statistics 

 Y2.3.2 Y2.4.1 Y2.4.2 Y2.5.1 Y2.5.2 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,278 4,139 4,417 4,250 4,278 

 
Frequency Table 

Y2.1.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 1 2,8 2,8 2,8 

4,0 27 75,0 75,0 77,8 

5,0 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y2.1.2 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 20 55,6 55,6 61,1 

5,0 14 38,9 38,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 



Y2.2.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 16 44,4 44,4 44,4 

5,0 20 55,6 55,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y2.2.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 1 2,8 2,8 2,8 

4,0 26 72,2 72,2 75,0 

5,0 9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y2.3.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 21 58,3 58,3 63,9 

5,0 13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y2.3.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 1 2,8 2,8 2,8 

4,0 24 66,7 66,7 69,4 

5,0 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y2.4.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 31 86,1 86,1 86,1 

5,0 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 



Y2.4.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 4,0 21 58,3 58,3 58,3 

5,0 15 41,7 41,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y2.5.1 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 2 5,6 5,6 5,6 

4,0 23 63,9 63,9 69,4 

5,0 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Y2.5.2 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 2 5,6 5,6 5,6 

3,0 1 2,8 2,8 8,3 

4,0 18 50,0 50,0 58,3 

5,0 15 41,7 41,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



 Lampiran 6 

Pertanyaan Wawancara PT. Sinar Roda Utama bersama HRD 

1. Apakah dalam proses rekruitmen ada tes Intelegensia verbal, 

proses memecahkan masalah dan intelegensia praksis? 

2. Apakah dalam proses selesksi calon karyawan dilakukan tes 

psikotes dan potensi akademik? 

3. Apakah dalam proses seleksi ada tentang kecerdasan intelektual 

dan kecerdasan emosional? 

4. Apakah kecerdasan emosional antar karyawan memberikan 

dampat baik terhadap kinerja karyawan? 

5. Menurut ibu karyawan yang memiliki kecerdasan intelektual yang 

baik dan kecerdasan emosional yang baik ditempat dibagian mana 

dalam pekerjaan? 

 















Tanggal 10 November 2021: Jam 09.00 wita 

1. Dokumentasi penyerahan kuesioner ke Karyawan di Kantor  PT. Sinar Roda 

Utama 

 

Tanggal 05 Januari 2022: Jam 10.30 Wita. 

2. Dokumentasi Wawancara Bersama HRD PT Sinar Roda Utama di Kantor 
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