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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat menentukan 

bagi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan, 

baik pada organisasi publik maupun private (Sudarmanto, 2009, h.3). 

Berkaitan dengan sumber daya manusia, perusahaan menginginkan 

karyawannya untuk memiliki kinerja yang  bagus agar perusahaannya 

dapat bersaing di era dunia usaha yang sangat kompetitif. Dengan 

begitu, karyawan adalah unsur kerja yang sangat penting karena 

merupakan pelaksana kegiatan dalam organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi, oleh karena itu sangat disayangkan bila potensi 

karyawan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sumber daya manusia 

merupakan unsur penting dalam suatu organisasi karena sumber daya 

manusia mengarahkan serta mempertahankan dan mengembangkan 

organisasi dalam berbagai tuntutan konsumen.  

Menurut Hasibuan (2001, h. 202) karyawan merupakan 

kekayaan terpenting bagi perusahaan karena karyawan merupakan 

perencana, pelaksana dan pengendali yang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan dalam tercapainya tujuan bagi kesuksesan perusahaan di 

masa mendatang. Karyawan merupakan unsur yang menunjang 

tercapainnya tujuan, memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang 

dapat menentukan prestasi kerja, dedikasi, dan kecintaan terhadap 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  
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Sudarmanto (2009, h.6) mengungkapkan organisasi yang 

sukses pasti memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang sukses akan 

dipandu oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya tidak 

sedikit organisasi yang gagal karena manajemen kinerja karyawannya 

tidak diperhatikan secara maksimal, dengan demikian terbukti adanya 

hubungan antara keberhasilan organisasi atau kinerja organisasi 

dengan kinerja individu atau sumber daya manusia. Kinerja yang baik 

berguna untuk peningkatan produktivitas perusahaan, perusahaan bisa 

menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang baik dengan harga 

yang kompetitif. Bagi karyawan, kinerja yang tinggi juga memiliki 

keuntungan tesendiri seperti memperbesar kesempatan untuk 

mendapatkan promosi, peningkatan gaji dan membuat karyawan 

memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam bidang 

pekerjaannya. Sebaliknya, karyawan dengan kinerja yang rendah akan 

mempersulit dirinya sendiri karena dianggap kurang kompeten 

sehingga kesempatan promosi jabatan menjadi semakin kecil dan 

memperbesar resiko terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Rumah sakit merupakan satu organisasi yang sangat 

berkembang akhir-akhir ini, pelayanan dirumah sakit akan 

menentukan kepuasan dari pasien. Pada dewasa ini para konsumen 

rumah sakit tidak hanya memerlukan kesembuhan dari penyakitnya 

tetapi juga bagaimana rumah sakit memberikan pelayanan kepada 

setiap konsumen (pasien) pada saat proses penyembuhan yang 

dilakukan. Pelayanan kesehatan itu harus efektif, artinya harus bisa 

mengobati atau mengurangi keluhan yang dirasakan pasien, mencegah 
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terjadinya penyakit serta berkembangnya atau meluasnya penyakit 

yang ada (Imbalo, 2007 h.20).  

Hal itu dikarenakan pada kunjungan pelayanan kesehatan, 

pasien ditempatkan pada peran bergantung dan dalam posisi yang 

lemah dan memerlukan bantuan. Dalam suatu waktu mereka dituntut 

untuk menceritakan peristiwa yang pasien alami bahkan sampai 

kepada peristiwa yang menyakitkan kepada orang-orang baru yang 

belum mereka kenal, pasien terkadang juga diharuskan menjalani 

prosedur yang menyakitkan dalam proses penyembuhan yang mereka 

jalani. Untuk itu agar pasien merasa dihargai, diperhatikan, dan aman, 

perawat harus menciptakan lingkungan yang membuat pasien menjadi 

lebih tenang, memungkinkan pasien untuk menceritakan 

permasalahannya, memahami, dan merancang bersama-sama untuk 

membantu penilaian, penanganan, dan penyembuhan atau bahkan 

kematian dengan damai. 

Bernardin dan Russel (1993, h. 379) menyatakan bahwa kinerja 

adalah hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau 

kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu yang 

telah ditentukan oleh organisasi. Hasil kerja adalah hasil dari 

kemampuan, keahlian, dan keinginan yang dicapai. Kegiatan kerja 

organisasi tersebut bisa berbentuk waktu latihan yang intensif pada 

saat akan lomba, atau bisa pula mengemban tanggungjawab pekerjaan 

seefisien dan seefektif mungkin. Untuk dapat mencapai target dan 

tujuan strategis organisasi, dibutuhkan individu atau sumber daya 

manusia yang kompeten, handal, dan visioner. Kompetensi sumber 
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daya manusia harus searah dengan arah visi dan misi organisasi. Oleh 

karenanya, harus ada kesesuaian antara kompetensi individu dengan 

kompetensi inti organisasi. Bernardin dan Russel (1993, h. 383) 

menyatakan enam aspek tentang kinerja, diantaranya: kualitas, 

kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian dan komitmen 

Berdasarkan beberapa pernyataan tokoh diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan yang 

dicapai oleh karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kinerja 

merupakan jembatan yang penting dalam tercapainnya kesuksesan 

organisasi karena memiliki hubungan positif dengan keberhasilan 

organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh 

karyawan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang berasal dari 

perusahaan. 

Peneliti melakukan wawancara awal dengan kepala bidang 

Sumber Daya Manusia (SDM) pada hari kamis, 30 Maret 2017 di 

Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Beliau mengatakan 

bahwa penilaian kinerja di Rumah Sakit Panti Wilasa setiap tahunnya 

mengalami prosentase yang berubah-ubah terkadang bisa naik tapi 

juga terkadang bisa turun. Kinerja perawat di rumah sakit diukur 

menggunakan Evaluasi Kinerja (EKI) dengan  menggunakan 

beberapa aspek yaitu prestasi kerja, kedisiplinan, kejujuran, 

komunikasi, sikap dalam pekerjaan, kerjasama, tanggung jawab dan 

inisiatif.  

Kepala bidang SDM juga menjelaskan bahwa masalah yang 

dihadapi oleh perawat adalah kurangnya kepedulian, kepekaan serta 
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kurang cekatan, kurang mandiri dalam menghadapi pasien. Ketika 

berkomunikasi dengan pasien perawat cenderung judes, ketus dan 

seenaknya sendiri. Selain itu tingkat kepedulian dan kepekaan juga 

rendah dilihat ketika sedang ada pasien yang memanggil 

menggunakan bel di ruang perawatan, perawat membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk merespon panggilan tersebut. Seperti ketika 

ada pasien yang  terlihat memerlukan bantuan, perawat tidak langsung 

menghampiri pasien tersebut tapi perawat lebih suka menunggu ketika 

pasien tersebut meminta pertolongan. Masalah lain terkait kinerja 

yang biasanya terjadi adalah beberapa perawat tidak melakukan 

observasi secara rutin serta tidak mencatatnya dalam riwayat 

observasi serta adanya perawat yang belum mampu melakukan 

diagnosa dengan benar. 

Selain itu peneliti juga mewawancarai kepala perawatan untuk 

mencari informasi terkait masalah kinerja perawat yang sering 

ditemukan dilapangan. Beliau menjelaskan masalah-masalah yang 

sering terjadi adalah perawat sering datang terlambat dalam bekerja 

dan pulang sebelum waktunya. Selain itu beberapa perawat ada juga 

yang sering meninggalkan ruangan tanpa adanya kepentingan yang 

jelas sehingga pekerjaan menjadi terhambat dan tidak selesai tepat 

waktu. Beberapa perawat juga dinilai kurang efektif dalam bekerja hal 

tersebut mungkin karena terbatasnya waktu karena terlalu banyak 

pasien yang harus dilayani, perawat terkadang dalam memberikan 

obat lupa untuk menjelaskan mengenai efek obat ataupun dosis yang 

diberikan, selain itu terkadang perawat juga lupa menginfromasikan 
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riwayat penyakit serta penanganan terhadap pasien setelah pergantian 

shift. Masalah lainnya terkait kerjasama antara rekan sekerja adalah 

miss komunikasi, kurang inisaitif dan saling tuding untuk melakukan 

pekerjaan yang menyebabkan perawat kurang cekatan dalam melayani 

pasien. 

Peneliti juga mewawancarai 5 orang pasien terkait kinerja dari 

perawat, mereka memaparkan terkadang perawat bekerja secara 

tergesa-gesa dan terkadang juga lupa ketika pasien membutuhkan 

sesuatu. Para pasien mengaku harus bolak-balik meminta pergantian 

infus agar distribusi bisa berjalan cepat tanpa permintaan yang 

berulang-ulang terkadang perawat tidak cekatan dalam melakukan 

pergantian infus, selain itu ketika melakukan suntikan terkadang 

pasien tidak diberi penjelasan tentang fungsi suntikan tersebut. 

Masalah selanjutnya adalah ketika pasien transit sebelum masuk ke 

dalam bangsal, perawat dinilai kurang cepat dalam menjemput pasien 

sehingga pasien harus menunggu lama. Masalah terakhir yang 

diungkapkan adalah terkait kemandirian, beberapa perawat ketika 

ditanyakan tentang riwayat perkembangan pasien harus menunggu 

temannya yang lain atau atasannya untuk menjelaskan kepada pasien 

tersebut. 

 Martin (dalam Trihandini 2005, h. 2) mengungkapkan bahwa 

kinerja tidak hanya dilihat dari kemampuan kerja yang sempurna, 

tetapi juga kemampuan menguasai dan mengelola diri sendiri serta 

kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain. 

Kemampuan itu oleh Goleman disebut sebagai Emotional Intelligence 
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atau kecerdasan emosi. Goleman (2016, h. 42) melalui penelitiannya 

mengatakan bahwa kecerdasan emosi menyumbang 80% dari faktor 

penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20% yang lain ditentukan 

oleh Intelligence Quotient (IQ). Cherniss (dalam Stys dan Brown, 

2004, h. 33-34) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional sangat 

penting untuk kesuksesan dalam kebanyakan pekerjaan. 

 Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda 

dalam mengendalikan emosi. Sebagian di antara manusia beruntung 

memiliki IQ dan EQ yang tinggi tetapi ada sebagian orang yang 

memiliki kekurangan pada salah satu bahkan keduanya. Kecerdasan 

emosional ataupun kecerdasan intelektual merupakan hal yang saling 

terkait: emosi memberikan kreativitas, kolaborasi, inisiatif, dan 

transformasi; sedangkan penalaran logis berfungsi mengatasi 

dorongan-dorongan yang keliru dan menyelaraskan tujuan dengan 

proses, dan teknologi dengan sentuhan manusiawi. Emosi 

mempengaruhi pikiran dan perbuatan yang tidak bisa dipisahkan dari 

penalaran atau rasionalitas. 

  EQ juga memiliki peran untuk membantu IQ saat menghadapi 

permasalahan yang penting ataupun untuk membuat keputusan 

penting. EQ membuat manusia mempunyai kemampuan problem 

solving dalam waktu yang singkat. Jika manusia tidak mempunyai EQ, 

mungkin ia akan membutuhkan waktu yang lama serta menguras 

pikiran dan tenaga bila tidak dibantu dengan EQ. Emosi juga 

membantu manusia menciptakan intuisi dan rasa ingin tahu sehingga 

manusia lebih hati-hati dan dapat mengantisipasi masa depan yang 



8 
 

 

tidak menentu serta merencanakan tindakan yang sesuai (Cooper dan 

Sawaf, 1998 h.xlix). 

 Seorang atau profesional yang unggul dalam teknik dan 

mempunyai EQ yang tinggi merupakan orang yang mampu mengatasi 

konflik kesenjangan yang perlu diselesaikan, melihat adanya 

hubungan tersembunyi yang menghasilkan peluang, dan menempuh 

interaksi gelap, misterius, yang menuntut pertimbangan secara lebih 

siap, lebih cekatan, dan lebih cepat dibandingkan orang lain (Cooper 

dan Sawaf, 1998 h.xi). Kecerdasan emosional merupakan dasar pokok 

dalam menciptakan hubungan lalu memperkuat dirinya serta orang 

lain utnuk menghadapi tantangan yaitu kesesuaian antara perasaan dan 

pikiran (Patton, 1997 h.1). Goleman (2016, h.39) menyatakan bahwa 

kecerdasan emosi adalah kecakapan hasil belajar yang berakar pada 

kecerdasan emosi dan karena itu menghasilkan kinerja yang unggul 

dalam pekerjaan.  

 Kecerdasan emosional menurut Martin (2010 h.16) adalah 

kemampuan untuk mengetahui perasaan akan diri sendiri dan orang 

lain, termasuk cara tepat untuk menangani masalah. Orang lain yang 

dimaksudkan bisa meliputi atasan, rekan sekerja, bawahan atau juga 

konsumen. Mayer, dkk (2008, h.503) menjelaskan konsep kecerdasan 

emosional mencakup kemampuan untuk memproses informasi 

tentang emosi diri sendiri dan orang lain, kemampuan kecerdasan 

emosional juga digunakan untuk memahami dan mengelola emosi 

setelah itu infomasi tersebut digunakan sebagai panduan dalam 

berpikir. Goleman (2016, h.42) menyatakan aspek-aspek kecerdasan 
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emosional dalam bekerja yaitu kecakapan emosi dan sosial di 

antaranya: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan 

keterampilan sosial. 

 Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional 

adalah kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan memandu 

pikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan 

secara cepat dan tepat serta digunakan untuk membangun hubungan 

yang baik dengan rekan sekerja sehingga dapat menghasilkan kinerja 

yang baik. 

 Untuk kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara 

awal pada hari Senin, 13 Februari 2017 di Rumah Sakit Panti Wilasa 

Citarum dengan 10 orang narasumber yang terdiri dari 1 orang kepala 

perawatan dan 9 orang perawat. Kepala perawatan menjelaskan 

perawat Rumah Sakit Panti Wilasa berjumlah sekitar 150 orang terdiri 

dari 130 perawat tetap dan 20 orang merupakan perawat orientasi. 

Para perawat yang bekerja di Rumah Sakit Panti Wiliasa Citarum 

sebelum masuk menjadi karyawan terlebih dahulu menjalani masa 

orientasi dengan cara on the job training dan dibekali dengan nilai-

nilai dasar dari YAKKUM yaitu kasih dan sabar yang bertujuan untuk 

menunjang pekerjaan perawat dalam menghadapi pasien ataupun 

masalah lainnya. Dalam melakukan perkerjaannya pihak rumah sakit 

telah menetapkan standart kerja yang harus dilakukan seperti 

mengucapkan salam, memperkenalkan diri, memberikan informasi 

kepada pasien dan melakukan tindakan medis. Menurut kepala 

perawatan masih ada beberapa perawat yang dinilai kurang maksimal 
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dalam menghadapi pasien seperti kurang sabar, tidak ramah dan sering 

terbawa dalam suasana pada masalah pribadi perawat. Selain itu 

menurut kepala perawatan kritik yang sering disampaikan oleh pasien 

ataupun kerabat pasien adalah beberapa perawat tidak cekatan dalam 

memberikan tindakan kepada pasien. 

 Hal tersebut juga dibenarkan oleh 10 orang perawat yang 

diwawancarai oleh peneliti, dari hasil simpulan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa terkadang pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh perawat sangat banyak sehingga mereka tidak 

bisa maksimal karena harus mengerjakan banyak hal mulai dari 

melakukan tindakan, mengambil obat, menjemput pasien, mencatat 

perkembangan kesehatan pasien dan lain sebagainya. 

  Terutama di malam hari karena tenaganya hanya 3 orang 

dalam satu ruang perawatan, perawat merasa kewalahan ketika pasien 

di rumah sakit sedang ramai. Selain itu mereka juga mengungkapkan 

bahwa mereka sudah bersikap dengan sangat sabar akan tetapi 

terkadang mereka terbawa emosi ketika menghadapi pasien ataupun 

kerabat pasien yang nakal seperti memaksa masuk ketika jam besuk 

sudah habis, pasien yang terlalu banyak menuntut ke perawat dan 

kerabat pasien yang tidak bisa tenang ketika sedang berada di kamar 

perawatan. 

 Masalah terkait antar rekan kerja yang biasanya timbul adalah 

miss komunikasi, jadwal pekerjaan dan beban kerja. Ada kalanya 

terjadi konflik kecil atau besar antar perawat karena adanya kalimat 

dan pernyataan yang menyinggung perasaan dan kurang nyaman 
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untuk diterima. Konflik ini bisa terjadi hanya sesaat dan bisa 

diselesaikan dengan baik ketika masing-masing mau mengalah, tetapi 

ada juga konflik yang berjalan cukup lama dan menjadi 

berkepanjangan bahkan menyangkut hal-hal diluar pekerjaan seperti 

sampai terjadinya gosip, ejekan dan sindiran antar perawat. Hal ini 

tentu akan menghambat kinerja dari perawat jika konflik seperti ini 

terbawa ke dalam pekerjaan sehigga nantinya pekerjaan yang 

dihasilkan tidak maksimal 

 Beberapa perawat juga merasa beban pekerjaan yang diberikan 

oleh atasan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya 

mereka lakukan, seperti harus lembur bahkan dalam satu hari harus 

bekerja lebih dari satu shift kerja. Mereka merasa kurang nyaman 

walaupun pada kenyataanya mereka tetap diam dan menuruti beban 

pekerjaan yang diberikan tetapi kadang-kadang mereka melakukanya 

dengan setengah hati dan dengan rasa terpaksa. Akibatnya, mereka 

lebih mudah terpicu dalam konflik baik dengan rekan kerja, atasan 

ataupun dengan pasien, mereka terkadang merasa lelah dan setengah 

hati dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, 

tetapi mereka juga mencoba tetap sabar, tetap termotivasi dan rendah 

hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

 Peneliti juga mewawancarai 10 orang pasien pada hari Senin, 

10 April 2017 di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang  untuk 

menggali informasi tentang kinerja karyawan yang dilihat dari 

kecerdasan emosi perawat. Lima orang pasien mengaku puas dengan 

pelayanan di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Menurut penuturan 
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salah satu subjek rumah sakit ini lebih baik jika dibandingkan dengan 

rumah sakit lainnya terutama jika dibandingkan dengan rumah sakit 

negeri yang menurut subjek pelayananannya jauh sekali dengan yang 

diharapkan. Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum dinilai  memiliki 

fasilitas yang cukup lengkap, bersih dan memiliki perawat yang sigap 

serta ramah terhadap pasien.  

 Tetapi 5 pasien diantaranya mengatakan tidak puas dengan 

pelayanan yang diberikan. Mereka mejelaskan perawat dirumah sakit 

tersebut dinilai galak. Perawat dinilai oleh pasien kurang nyaman 

ketika diajak berkomunikasi, misalnya ketika pasien menanyakan jam 

kunjungan dokter perawat hanya menjawab singkat tanpa memberi 

keterangan yang jelas. Selain itu perawat terkadang menasehati 

dengan nada tinggi ketika pasien tidak mau dipaksa untuk makan, 

mandi atau istirahat. Perawat seharusnya menasehati dengan sabar dan 

rendah hati karena perawat juga harus mengerti keadaan pasien 

sehingga nantinya tidak terjadi miss komunikasi yang berujung 

konflik karena pasien merasa tidak nyaman dengan sikap perawat 

dalam menasehati pasien. 

 Mereka juga menjelaskan beberapa perawat dinilai judes dan 

terkesan tidak ramah, Seperti hal nya ketika perawat masuk kedalam 

ruangan, perawat tersebut tidak memberikan senyuman bahkan ketika 

subjek bertanya tentang informasi mengenai kesembuhannya hanya 

dijawab dengan nada datar terkadang tinggi, intonasi yang cepat serta 

menggunakan jawaban yang singkat. Pasien merasa tidak diperhatikan 

secara maksimal karena tidak mendapat informasi yang jelas, Selain 
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itu pasien juga merasa kecewa karena melihat sikap perawat yang 

acuh dan terkesan tidak empati. Padahal, pasien hanya menginginkan 

mereka dijaga, didampingi, dipandu, dimengerti dengan baik sehingga 

mereka bisa menjalani proses kesembuhan dengan baik dan cepat. 

 Subjek juga mengaku harus menunggu lama ketika ia 

memanggil perawat dengan cara menekan tombol panggil yang ada di 

dalam kamarnya sampai harus menekannya beberapa kali barulah 

perawat tersebut datang. Selanjutnya subjek mengaku kerabatnya 

sering diusir dengan nada tinggi terkesan tidak ramah ataupun kerabat 

pasien sering tidak diijinkan masuk ketika hendak menjengguk. Selain 

itu subjek menuturkan harus menunggu lama ketika dokter sedang 

melakukan keliling bahkan subjek merasa ditelantarkan ketika dokter 

yang bersangkutan sedang ada tugas ataupun pergi dari waktu yang 

sudah dijadwalkan sehingga harus menunda kunjungan terhadap 

pasien. 

 Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang merupakan salah 

satu rumah sakit swasta di kota Semarang yang bergerak di bidang 

penyedia jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang berdiri sejak 5 

Mei 1973 ini juga sedang tertarik untuk melakukan pengembang SDM 

mereka terutama terkait dengan kinerja perawat yang ada disana. Oleh 

sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ditempat 

tersebut. 

 Penelitan yang dilakukan oleh Jaya, dkk. (2012 h.8) 

menyatakan adanya pengaruh yang kuat antara kecerdasan emosional 

dan kinerja karyawan. Subjek yang diambil dalam penelitian ini 
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adalah karyawan di Kementrian Agama Kabupaten Karawang. Hasil 

dalam penelitian ini menunjukkan  karyawan memiliki kekuatan 

karakter, sikap, ketegasan, optimis, keberanian, kesabaran, percaya 

diri, faktor sukses, kecerdasan sosial yang baik. Sedangkan untuk 

aspek kinerja, karyawan rata – rata karyawan menjawab baik dalam 

watak, motif, bawaan, pengetahuan, kemampuan, integritas, 

perencanaan dan pengembangan dan lainnya. Untuk hasil penelitian 

didapatkan pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan adalah kuat dengan nilai korelasi r = 0,698 sedangkan dari 

hasil perhitungan koefisien determinasi dihasilkan angka 48,72% dan 

sisanya 51,28% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hamel, Mulyadi dan Pamoey 

(2014, h.1674) tentang hubugan kecerdasan emosional terhadap 

kinerja perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan di Irina RSUP 

PROF. DR. R. D. Kandou Manado, menunjukan adanya hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan kinerja perawat dalam 

menerapkan asuhan keperawatan. Hal tersebut ditunjukan dengan 

hasil analisis menggunakan Fisher’s Exact Test dengan tingkat 

kemaknaan 95% (α=0,05) dan  dengan nilai p=0,006. 

  Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjadikan peneliti ingin 

menguji apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

kinerja perawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang?. 

Penelitian kali ini peneliti akan berfokus kepada hubungan kecerdasan 

emosional dengan kinerja perawat khususnya pada perawat rawat 

inap.  
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 Berdasarkan pertanyaan tersebut , maka peneliti mengajukan 

penelitian dengan judul : Hubungan Antara Kecerdasan Emosional 

Dengan Kinerja Perawat Di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum 

Semarang. 

B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah 

ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja karyawan 

pada perawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi sumbangan kajian teoritis pada ilmu pengetahuan, 

khususnya psikologi industri dan organisasi mengenai kecerdasan 

emosional dan kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberi referensi kepada diklat Rumah Sakit Panti Wilasa 

Citarum tentang data terkait  kinerja perawat yang berkaitan dengan 

kecerdasan emosional.


