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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dimanapun berada, pasti memerlukan pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saat ini banyak masyarakat 

Indonesia berjuang untuk mencari pekerjaan yang layak dan dapat 

menyejahterakan kehidupannya. Jumlah pencari kerja saat ini tidak 

sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga 

menyebabkan banyak persaingan dan tingginya tingkat pengangguran. 

Indonesia pada tahun 2016 ini menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS) tenaga kerja yang bekerja berjumlah 120,8 juta jiwa, dan 

pengangguran saat ini berjumlah 7 juta jiwa. 

Tenaga kerja yang bekerja di Indonesia berjumlah 120,8 juta jiwa 

ini bekerja di berbagai sektor. Menurut data Badan Pusat Statistik 

pekerja di Indonesia di golongkan menjadi 4 sektor. Sektor terbesar 

sampai saat ini di Indonesia adalah sektor pertanian yang berjumlah 

38,3 juta pekerja, lalu di peringkat dua yaitu di sektor pedagang grosir, 

pedagang ritel, restoran dan hotel yang berjumlah 28,5 juta pekerja, lalu 

di peringkat tiga ada di sektor jasa masyarakat, sosial, dan pribadi 
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berjumlah 19,8 juta pekerja, dan di sektor terakhir yaitu sektor industri 

manufaktur yang berjumlah 16 juta pekerja (Anonim, tt). 

Krisis global yang melanda dunia saat ini menyebabkan dampak 

yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia terutama bagi tenaga 

kerja yang memiliki penghasilan kecil atau di bawah Upah Minimum 

Regional (UMR). Dampak dari krisis global yang melanda salah satu 

yang cukup berdampak adalah semakin banyaknya Pemutusan 

Hubungan Kerja. Persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi 

secara tidak langsung mendorong perusahaan untuk meningkatkan 

produktivitas kinerjanya. perusahaan saat ini dengan adanya sistem 

persaingan yang ketat, membuat perusahaan berfokus pada pekerjaan 

inti, dan pekerjaan pendukung seperti office boy, satpam, cleaning 

service diserahkan ke pihak lain atau perusahaan penyedia jasa 

outsourcing (Charisma, Nukman, & Widyarini, 2012). 

 Kasus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK saat ini semakin 

banyak ditemukan di Indonesia, dan hingga 2016 penggunaan tenaga 

outsourcing atau penggunaan perusahaan alih daya tersebut semakin 

meningkat. Hotel Novotel Semarang melakukan PHK terhadap puluhan 

karyawan antara lain di bagian house keeping, security, cleaning 

service. Para pekerja tersebut sebagian besar sudah bekerja lima hingga 

sepuluh tahun, namun hingga saat ini belum ada kepastian menjadi 

karyawan tetap. Pihak Novotel Semarang menyampaikan bahwa para 

http://www.indonesia-investments.com;2016/
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pegawai akan di pekerjakan lagi tetapi menggunakan perusahaan alih 

daya atau outsourcing (Anonim, 2016). Perusahaan pengguna jasa 

outsourcing saat ini yang terbesar adalah perusahaan BUMN. Data dari 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan perusahaan 

BUMN yang menggunakan jasa outsourcing antara lain PT. PLN, PT. 

PERTAMINA, PT. KAI, PT. Telkom Indonesia, PT. PGN, PT. 

JAMSOSTEK. (Anonim, 2014). 

Perusahaan-perusahaan saat ini yang menggunakan jasa 

outsourcing terlebih perusahaan BUMN, menyebabkan terdorongnya 

perusahaan lain untuk menggunakan jasa outsourcing sebagai langkah 

efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satu institusi yang 

menggunakan jasa outsourcing atau alih daya adalah UNIKA 

Soegijapranata. Perusahaan lebih memilih perusahaan penyedia 

outsourcing untuk menyediakan pegawai penunjang tujuannya adalah 

untuk efisiensi serta efektivitas, dimana perusahaan tidak terbebani 

tanggung jawab besar untuk menanggung asuransi seperti karyawan 

tetap, jaminan sosial, dan jaminan pensiun. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No.13 tahun 2003 outsourcing adalah usaha untuk 

mendapatkan tenaga ahli serta mengurangi beban dan biaya perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat terus kompetitif 

dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi global 

http://www.beritaekspres.com;2016/
http://www.beritaekspres.com;2016/
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dengan menyerahkan kegiatan penunjang perusahaan pada pihak lain 

yang tertuang dalam kontrak. 

Pegawai outsourcing di UNIKA Soegijapranata ini mencakup 

pegawai satpam yang berasal dari PT. Shelter, dan pegawai cleaning 

service yang berasal dari PT. Suharda Tiga Putra. Para cleaning service 

ini tidak memiliki masa depan yang begitu jelas karena sistem 

perekrutan karyawan menggunakan sistem outsourcing, dimana 

karyawan dituntut untuk selalu bekerja profesional dan memberikan 

pelayanan yang terbaik tetapi di satu sisi para pekerja selalu 

memikirkan masa depan kontrak kerjanya, penghasilan yang sedikit, 

serta memikirkan cara memenuhi kebutuhan rumah tangga. Para 

pekerja kontrak tidak bisa melakukan banyak hal dan menuntut akan 

pemenuhan kesejahteraan seperti tunjangan-tunjangan lain. Beban 

pikiran yang banyak tersebut mengakibatkan efek merusak pada 

seseorang karena dapat berdampak pada sisi emosional yang terganggu  

dan memunculkan kecemasan (Goleman, 2004, hal. 212) 

Kecemasan yang muncul pada setiap karyawan cleaning service 

pasti akan berbeda-beda, menurut Oberg (dalam Tjahjaningrum, & 

Djalali, 2013) kecemasan tersebut muncul akibat para karyawan yang 

tidak bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul akibat stimulus 

eksternal, sehingga seseorang merasa putus asa atau frustasi dengan 
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terus dibayangi oleh rasa takut akan masalahnya yang semakin besar 

dan sulit mendapatkan penyelesaiannya. 

Kecemasan yang muncul pada karyawan outsourcing UNIKA 

Soegijapranata dapat menimbulkan gejala antara lain kurang fokus 

dalam bekerja, perasaan tegang, mudah lelah, dan gelisah. Sejalan 

dengan hal tersebut, menurut Goleman kecemasan menghadapi PHK 

muncul berawal dari kekhawatiran dimana seseorang merespon 

terhadap bahaya yang mungkin dapat menyerang atau membahayakan, 

pada tahap kekhawatiran menyebabkan seseorang selalu terpicu 

otaknya untuk selalu mencari solusi positif akan permasalahan dihadapi 

dan berdampak baik, tetapi jika kekhawatiran tersebut muncul dan 

selalu mengganggu hingga menimbulkan kecemasan, hal tersebut yang 

menyebabkan dampak negatif terhadap seseorang (Goleman, 2004, hal. 

91). 

Kecemasan menghadapi PHK pada karyawan dapat berdampak 

pada perasaan berupa emosi yang melemahkan tenaga, dimana 

seseorang yang sedang menghadapi kecemasan akan merasa lemah dan 

terperangkap dalam diri. Karyawan yang dihadapakan dengan 

kecemasan nantinya akan sulit dalam mengambil suatu keputusan 

terkait masalah yang dihadapi dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari 

(Patton, 1998, hal. 131). Kecemasan menghadapi PHK yang muncul di 
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dalam diri disebabkan oleh rangsangan yang kurang menyenangkan 

yang di tangkap oleh penginderaan manusia atau berasal dari stimulus 

eksternal (Sue, Sue, & Sue, 1991, hal. 167). 

Kecemasan menghadapi PHK yang muncul pada setiap karyawan 

pastinya akan berbeda-beda, menurut Salovey (dalam Goleman, 2004, 

hal. 60) salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat 

kecerdasaran emosional. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan 

emosional yang baik maka tingkat kecemasan menghadapi PHK yang 

muncul cenderung rendah, karena individu dapat cepat menyadari akan 

kecemasannya sehingga dapat menekan atau meminimalisir dampak 

kecemasan menghadapi PHK tersebut. Seseorang yang memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi tidak akan terpengaruh banyak ketika 

pengambilan keputusan walaupun dalam keadaan cemas menghadapi 

PHK, sedangkan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan 

emosional yang rendah lebih mudah cemas menghadapi PHK dan 

terpengaruh dalam pengambilan keputusan. 

Kecerdasan emosional sangat penting karena ekspresi emosi yang 

tepat akan melenyapkan stress yang timbul akibat beban 

pekerjaan.Ketrampilan manajemen diri mengelola emosi 

memungkinkan seseorang menyeleksi dan mengolah rangsangan 

eksternal sehingga membantu mengenali emosi-emosi dan perilaku 
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yang melemahkan diri sehingga terhindar dari rasa cemas. Seorang 

karyawan yang memiliki kecerdasan emosional yang cukup baik maka 

dengan mudah mengelola emosi-emosi secara efektif, memperkuat 

kemampuan berpikir, menangani hubungan dengan baik, dan 

mengambil keputusan untuk menciptakan situasi yang positif (Patton, 

2000, hal. 8). 

Menurut Goleman (dalam Culver, 1998) seseorang yang memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi maka individu tersebut memiliki 

pengetahuan lebih luas, memiliki kemampuan untuk memotivasi diri 

sendiri dalam masalah yang dihadapinya sehingga individu dapat 

mengatasi kecemasan yang dihadapinya terkait PHK.Individu yang 

memiliki kecerdasan emosional tinggi dengan demikian nantinya saat 

menghadapi kecemasan terkait PHK akan mengenali rasa cemasnya, 

tahu mengapa kecemasan tersebut muncul, dan segera dapat 

memecahkan masalah kecemasan menghadapi PHK tersebut sehingga 

tidak menjadi kecemasan yang tinggi di dalam dirinya. 

Dalam konteks pekerjaan, kecerdasan emosional merupakan 

kemampuan untuk mengenali perasaan atau emosi diri sendiri maupun 

orang lain, termasuk pemecahan masalah yang tepat. Sering kali 

seorang karyawan tidak mampu mengelola emosi secara tepat dalam 

menangani masalah-masalah di tempat kerja terlebih terkait masa depan 
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kontrak kerja yang belum tentu. Akibatnya tidak jarang dari karyawan 

yang merasa cemas sehingga mempengaruhi kognitif seseorang ke arah 

negatif yang melemahkan tenaga (Halgin & Whitbourne, 2010, hal. 

198) 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kecemasan dapat dialami 

oleh para karyawan kontrak Unika Soegijapranata dalam menghadapi 

ketidakpastian kontrak kerja. Permasalahannya adalah seberapa besar 

tingkat kecemasan yang muncul pada seorang karyawan berhubungan 

dengan kecerdasan emosionalnya. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan kecerdasan emosional 

dengan kecemasan menghadapi PHK pada pegawai cleaning service 

UNIKA Soegijapranata. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan kecemasan menghadapi 

PHK pada pegawai cleaning service UNIKA Soegijapranata. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi perkembangan dunia psikologi, terutama dalam 

bidang psikologi industri organisasi yang berkaitan dengan 

kecerdasan emosional dan kecemasan pada pegawai outsourcing. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi dan informasi terkait dengan kecerdasan emosional dan 

kecemasan pada pegawai outsourcing bagi karyawan dan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


