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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia tenaga kerja sebagai pramuniaga merupakan salah satu 

pekerjaan yang banyak dicari. Pengertian pramuniaga menurut Suharso dan 

Retnoningsih (2014) adalah karyawan yang bekerja di perusahaan dagang dimana 

mereka memiliki tugas untuk melayani konsumen. Karena tugas utama 

pramuniaga adalah untuk melayani konsumen, otomatis pramuniaga akan 

berhadapan langsung dengan konsumen.  

Menurut Donassolo danMatos (2014) pramuniaga diharapkan agar mampu 

mengerjakan tugas utamanya disertai dengan sikap dan pengetahuan yang 

mumpuni. Pramuniaga harus dengan tulus dan ramah serta senan tiasa tersenyum 

saat melayani konsumen. Pramuniaga juga diharapkan untuk menguasai produk-

produk yang sedang didagangkan, manakala konsumen yang tidak tahu mengenai 

sebuah produk, tentu saja pramuniaga harus menjelaskan produk tersebut kepada 

konsumen berikut dengan tata letak produk disebuah toko. 

Keharusan seorang pramuniaga melakukan berbagai pekerjaan secara 

bersamaan tentu saja diperlukan kemampuan khusus seperti mengelola emosi. 

Sehubungan dengan sikap, maka diperlukan kemampuan pengelolaan emosi 

yang baik dari seorang pramuniaga dalam melakukan pekerjaan. 

 Menurut Goleman (2003) seorang pekerja tentu saja harus dapat 

mengelola emosi agar mampu mencapai kinerja yang diinginkan. Dengan 

demikian seorang pramuniaga harus memiliki kecerdasan emosi. Dengan 

pengelolaan emosi yang baik, seorang pramuniaga dapat menjalankan tugasnya 
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dengan baik pula. Terutama di Indonesia, dimana perusahaan ritel di Indonesia 

semakin menjamur.   

Perkembangan industri ritel di Indonesia pada awal tahun ini telah 

mengalami peningkatan sebesar 7-7,5% setelah dua tahun sebelumnya sempat 

mengalami penurunan yang hanya 5% berdasarkan pernyataan dari Aprindo atau 

Asosasi Pengusaha Ritel Indonsia (Pablo, 2018). Angka tersebut diperkirakan 

akan terus meningkat mengingat akan diadakannya sejumlah acara besar yang 

bertempatan di Indonesia yang tentu saja berpengaruh terhadap industri ritel di 

Indonesia. Melihat kondisi perkembangan industri ritel yang tidak menentu, tentu 

saja para pelaku usaha industri ritel harus terus melakukan inovasi-inovasi untuk 

perusahaannya agar dapat terus bersaing dengan industri ritel lainnya. Inovasi 

atau perubahan yang dilakukan tentu saja perubahan dari segi eksternal dan 

perubahan dari segi internal. Dari segi eksternal misalnya, melakukan inovasi 

berupa pelayanan lebih, promo harga, atau mendesain ulang tempat. Sedangkan 

dari segi internal salah satunya adalah mengenai tenaga kerja. Bintoro dan 

Daryanto (2017) mengartikan karyawan atau tenaga kerja adalah orang asing 

yang bertujuan untuk bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Karyawan memiliki 

peran yang penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan.  Dimana pengadaan 

karyawan hendaknya memperhatikan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, 

spesifikasi pekerjaan, persyaratan pekerjaan serta penyederhanaan pekerjaan.  

Perusahaan diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya dalam hal yang 

positif. Apabila sebuah perusahaan memiliki karyawan yang mampu menujang 

eksistensi perusahaan kearah yang positif melalui prestasi kerja yang baik, maka 

dapat membantu mendorong perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang 

berhasil. Termasuk pada jenis perusahaan yang bergerak di bidang industri ritel. 
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Menurut Utomo (2010) industri ritel merupakan bisnis dimana keseluruhan 

aktivitasnya berhubungan dengan penjualan barang atau jasa. Aktivitas tersebut 

dilakukan oleh perusahaan atau industri bisnis secara langsung kepada konsumen 

akhir guna diperuntukan sebagai keperluan pribadi, rumah tangga, atau keluarga. 

Demi mencapai prestasi kerja yang diinginkan, adapun faktor prestasi kerja 

yang mampu mendukung tercapainya prestasi kerja tersebut. Menurut Goleman 

(2003) faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam bekerja adalah: 

1.  Kecerdasan intelektual (IQ), merupakan kemampuan yang bersifat 

umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi atau 

masalah, yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti 

abstrak, berpikir, mekanis, matematis, memahami, mengingat, 

berbahasa, dan sebagainya.  

2. Kecerdasan emosi (EQ), keverdasan emosi menentukan potensi untuk 

mempelajari ketrampilan praktis yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati, dan kecakapan dalam membina hubungan dengan 

orang lain. 

3. Kecerdasan spiritual (SQ), merupakan kecerdasan tertinggi karena 

dapat memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. 

Kecerdasan intelektual (IQ) berperan sebatas syarat minimal meraih 

keberhasilan, namun kecerdasan emosilah yang sesungguhnya mengantarkan 

seseorang menuju puncak prestasi. 

Menurut Siska dan Suryalena (2017) memandang prestasi kerja 

merupakan hal yang penting untuk perusahaan, hal ini di sebabkan apabila 

seorang karyawan dengan prestasi kerja yang rendah akan berpengaruh terhadap 

hasil kerja dan keberlangsungan peruhaan. Karyawan dengan prestasi kerja yang 

rendah akan berpengaruh terhadap penurunan produktivitas perusahaan.  

Karyawan dengan prestasi kerja yang baik akan mendorong kinerja secara 

keseluruhan, yang direfleksikan dalam kenaikan produktivitas. Kinerja karyawan 
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yang yang tinggi akan membuat karyawan semakin loyal terhadap perusahaan. 

Karyawan akan semakin termotivasi untuk bekerja serta bekerja dengan merasa 

senang. Hal tersebut memungkinkan tercapainya produktivitas yang tinggi untuk 

perusahaan. 

Menurut Mulyana (2010) pada dasarnya setiap perusahaan pasti 

menginginkan tenaga kerja yang berkompeten untuk mengembangkan 

perusahaan melalui kinerja karyawan secara individual maupun kelompok. 

Perusahaan mengharapkan karyawannya untuk bekerja semaksimal mungkin. 

Pada industri ritel, tanggung jawab karyawan sebagaai sumber daya manusia 

sangat besar. Maka dari itu, karyawan merupakan salah satu peran penting tetap 

berjalannya bisnis ritel terutama peran pramuniaga. Dengan demikian pramuniaga 

dengan prestasi kerja yang baik sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan ritel. 

Menurut Apriyani (2003) kinerja karyawan dipengaruhi oleh kecerdasan 

emosi, dimana kecerdasan emosi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap 

pencapaian prestasi kerja karyawan. Kecerdasan emosi adalah kemampuan yang 

dimiliki seseorang diantaranya, kemampuan mengenali perasaan diri sendiri 

ataupun perasan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, serta kemampun 

mengelola emosi secara baik pada diri sendiri maupun dalam hubungan dengan 

orang lain (Duwit, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Apriyani (2003) mengenai hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi kerja karyawan bagian admministrasi PT. 

Perhutani (PERSERO) KPH Padangan menunjukkan hasil bahwa ada hubungan 

positif anatara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja pada karyawan. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Vany (2003) mengenai hubungan antara kecerdasan 
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emosional dengan prestasi kerja pada salesman menyatakan bahwa adanya 

hunbngan positif dan sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan prestasi 

kerja pada karyawan. Artinya kecerdasan emosi karyawan berpengaruh terhadap 

prestasi kerjanya.  

Penelitian ini fokus pada salah satu industri ritel yang berada di Semarang, 

yaitu Swalayan X. Swalayan X merukan salah satu kelompok dari industri ritel yang 

ada di Kota Semarang yang menjual berbagai macam produk kebutuhan rumah 

tangga berupa makanan, minuman, perkakas, dan lain sebagainya. 

Berdasrkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 

Manager Swalayan X pada tanggal 24 Maret 2018. Dari informasi yang didapatkan 

dari Manager Swalayan X, setiap setahun sekali perusahaan mengadakan 

penilaian prestasi kerja guna menentukan kenaikan gaji karyawan. Dari proses 

wawancara, Manager perusahaan mengatakan beberapa karyawan ada yang 

kurang disiplin dalam bekerja. Misalnya, karyawan yang terlambat, karyawan yang 

kurang menguasai teknis dalam pekerjaan, serta karyawan yang kurang berinisiatif 

dalam pekerjaannya. Hal ini terjadi karena pengendalian emosi seseorang yang 

kurang dalam bekerja, dimana hal tersebut termasuk dalam kecerdasan emosi 

yang dimiliki seseorang. 

Dari hasil observasi peneliti pada perusahaan X, karyawan kurang 

menunjukan sikap yang ramah dimana pramuniaga tidak melakukan senyum dan 

sapa kepada konsumen. Saat ditemui di store, ada beberapa pramuniaga yang 

menggerombol untuk mengobrol dengan pramuniga lain di jam kerja.  

Adanya permasalahan pada prestasi kerja dan kecerdasan emosi 

karyawan menjadi hal menarik untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Penelitian ini 
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diharapkan dapat membantu perusahaan mengindikasi jika adanya permasalahan 

yang terjadi mengenai prestasi kerja serta hubungannya dengan kecerdasan 

emosi, agar kemudian perusahaan dapat memiliki langkah untuk meningkatkan 

prestasi kerja melalui kecerdasan emosi. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada populasi dan kancah penelitian, sehingga 

tidak memungkiri kemungkinan adanya hasil penelitian yang berbeda.  

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja pada 

karyawan divisi pramunaga di Swalayan X. 

01.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja karyawan divisi pramniaga di 

industri ritel. 

01.03. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian didasarkan atas dua dasar yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil peneltian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta 

sumbangan ilmu yang bermnfaat khususnya pada bidang Psikologi Industri 

dan Organisasi, serta dapat menjadi pedoman untuk penetian selanjutnya 

yang berhubungan dengan kecerdasan emosi dan prestasi kerja karyawan 

pda sebuah perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk 

Swalayan X mengenai kecerdasan emosi dan prestasi kerja guna 

meningkatkan kinerja karyawan khususnya divisi pramuniaga


