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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat persaingan organisasi pada abad ke-21 sudah semakin ketat

sejalan dengan diberlakukannya era perdagangan bebas. Dalam mengantisipasi era

kompetitif tersebut, banyak organisasi mulai menata ulang strategi bersaingnya

dengan melakukan kajian ulang terhadap tujuan stratejik organisasi yang

didasarkan atas kebutuhan pasar internasional, perbandingan dengan organisasi

yang memiliki kinerja terbaik di dunia (best practice), serta melakukan evaluasi

yang intens terhadap kompetensi internal organisasi itu sendiri (Wibisono, 2006).

Penataan ulang organisasi tersebut tidak akan menjadi sempurna manakala

tidak didukung oleh sumber daya manusia berkualitas yang akan

melaksanakannya. Artinya sumber daya manusia berkualitas merupakan hal

terpenting dalam sebuah organisasi. Semakin banyak sumber daya manusia

berkualitas yang menunjukan kinerja yang tinggi, maka produktifitas organisasi

secara keseluruhan akan semakin meningkat (Devi dan Shaik, 2012).

Peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi dapat dielaborasi

dari segi teori sumber daya, dimana fungsi organisasi adalah mengerahkan seluruh

potensi sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan

pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya manusia dapat memberikan

nilai tambah (added value) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Kualitas

dengan kuantitas yang tepat dari sumber daya manusia ini sebagai competitive
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advantage dari unit kerja akan memberikan optimalisasi dalam pelaksanaan

kinerja. Karyawan merupakan sumber daya yang sangat krusial bagi organisasi,

karena mereka memiliki bakat, akal, tenaga, keinginan, pengetahuan, perasaan

dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi organisasi

(Mangkunegara, 2010). Tanpa keterlibatan kinerja karyawan yang optimal, maka

organisasi akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuan yang telah

direncanakan (Dharmanegara, Sudarma at al. 2013).

Mankunegara (2010) menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas, baik secara

kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta

waktu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan gabungan dari

tiga faktor yaitu kemauan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan

atas kejelasan delegasi tugas dan peran, serta tingkat motivasi seorang pekerja.

Semakin tinggi bobot dari ketiga faktor tersebut, maka semakin tinggi perilaku

kerja karyawan yang bersangkutan (Mankunegara, 2010).

Perilaku kerja yang berbeda yang ditampilkan oleh setiap karyawan dapat

dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri manusia atau biasa disebut

sebagai faktor O dan yang berada diluar diri manusia atau faktor L (Barata, 2004).

Salah satu faktor yang muncul dari dalam diri yaitu nilai religius yang sangat

diperlukan untuk membangun spiritual intelligence (Barata, 2004).

Spiritual intelligence merupakan kecerdasan yang tertinggi yaitu

kecerdasan untuk menghadapi/memecahkan persoalan makna dan nilai,
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kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang

lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup

seseorang lebih bermakna dari yang lainnya (Zohar dan Marshall, 2007).

Rani, Abidinat al. (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif

antara spiritual intelligence dan kinerja sumber daya manusia. Karyawan yang

memiliki nilai spiritual intelligence akan tampil lebih cerdas dalam mengaitkan

kehidupan pribadi dengan pekerjaan mereka secara emosional dan penuh loyalitas

demi pencapaian kinerja yang baik dalam organisasi.

Hasil penelitian yang kontroversi mengenai hubungan antara spiritual

intelligenceterhadap kinerja sumber daya manusia adalah dinyatakan oleh

Dharmanegara, Sudarmaat al.(2013). Mereka menjelaskan bahwa spiritual

intelligence tidak berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia.

Bukti empiris menunjukan bahwa para karyawan yang telah melewati

masa kerja yang panjang akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi

sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan mereka juga akan merasa

memiliki keterikatan secara emosional dan loyalitas terhadap organisasi tersebut.

Anggota organisasi dengan komitmen afektif yang tinggi akan terus menjadi

anggota dalam organisasi karena memang memiliki keinginan untuk itu (Allen

dan Meyer, 1996 dalamSayğan, 2011), selanjutnya mereka akan selalu berusaha

mencari nilai dan makna dalam pekerjaan dan mencoba untuk mencapai hasil

kinerja yang diharapkan.

Komitmen afektif merujuk pada keinginan karyawan untuk

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi dan menunjukan kinerja karena
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mereka sepakat dengan tujuan organisasi (Allen dan Meyer, 1991; Mowday, at

al.1979 dalamGalletta, Portoghese et al. 2011). Karyawan yang merasa senang

dengan organisasinya akan menunjukan loyalitas dan kesetiaan pada organisasi,

sehingga memunculkan keinginan untuk tetap tinggal sebagai anggota organisasi

karena didasari oleh rasa kepercayaan terhadap organisasinya.

Selanjutnya karyawan nyaman dengan organisasi dan lingkungan budaya

organisasinya akan berperilaku lebih baik dan tertanam dalam dirinya untuk

memilih peran yang sesuai sehingga akan berusaha untuk selalu meningkatkan

kinerja. Sebaliknya, karyawan yang tidak nyaman dengan budaya organisasinya

akan merasa tidak mampu dalam menyelesaikan kinerjanya dan selalu muncul

perasaan khawatir pada hal-hal yang belum terjadi.

Budaya organisasi merupakan suatu sistem dari kepercayaan-kepercayaan

dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi yang bertujuan untuk

mengarahkan perilaku anggotanya. Budaya organisasi dibangun diatas

kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana organisasi

seharusnya dijalankan (Hofstede, 1980 dalamAhmadi, Ahmadi et al. 2011).

Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda dengan organisasi

lainnya. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut mampu membentuk identitas

organisasi dan identitas kepribadian anggota organisasi, menigkatkan keterikatan

sistem sosial, mempermudah terciptanya komitmen organisasi daripada komitmen

yang bersifat individual, dan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan

makna dan simbul-simbul kendali perilaku seluruh anggota organisasi.
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Menurut Schemerhorn, Hunt at. al. (1994) bahwa perbedaan budaya

organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja dan kualitas kerja yang

dialami oleh anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat akan membantu

organisasi memberikan kepastian bagi seluruh anggota yang berada didalamnya

untuk berkembang dan secara bersama pula meningkatkan kinerja dalam

menghadapi persaingan, meskipun tingkat pertumbuhan masing-masing individu

sangat bervariasi (Reinnman dan Weinner, 1989 dalam Tika, 2010).

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

pemerintah dalam menfasilitasi pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi

masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi.Berdasarkan amanat

perguruan tinggi yang ditetapkan, sebagaimana tercantum dalamundang-undang

nomor 12 tahun 2012 pasal 1 tentang pendidikan tinggi bahwasanya dosen harus

memiliki pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yaitu

mentransformasikan,mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan

dan teknologi melalui pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mensukseskan tujuan tersebut, maka sudah selayaknya perguruan tinggi

memiliki sumber daya manusia berkualitas yang dapat membawa organisasi ke

arah yang positif.Hal ini sesuai dengan pendapat Manzoor (2013) bahwa sebuah

organisasi akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tergantung

pada orang-orang yang mengelolanya.

Namun kenyataan membuktikan bahwa kinerja sumber daya manusia yang

terjadi di perguruan tinggi Universitas Halu Oleo dan IAIN Kendari belum

terlaksana secara optimal.Hal tersebut secara jelas nampak pada ketidak tepatan
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waktu dalam melakukan tugas, dimana mereka sering meyelesaikannya diluar jam

kerja dan hasil kerja tergolong belum optimal. Hal tersebut nampak pada

kehadiran beberapa karyawan yang tidak tepat waktu, sistem pelayanan yang

kurang ramah, dan terbengkalainya beberapa agenda kegiatan yang telah

direncanakan.

Disamping itu, adanya beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh

karyawan, seperti menunda-nunda pekerjaan meskipun mereka memiliki

pengetahuan dan keterampilan kerja yang cakap dan kompeten dalam bidang

pekerjaan tersebut.Pada umumnya yang mendasari hal tersebut adalah kurangnya

pemahaman karyawan mengenai pentingnya kerjasama dan koordinasi kelompok,

serta munculnya sikap ego yang berlebihan. Sedangkan pada sisi yang lain,

kebiasaan buruk yang dilakukan karyawan Universitas Halu Oleo dan IAIN

Kendariyaitu datang terlambat, jadwal makan siang yang relatif lama, dan tidak

adanya kepastian apakah karyawan yang bersangkutan masih akan kembali atau

tidak sebelum jam pulang resmi.Hal ini mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang

terbengkalai.

Berdasarkan research gap dan Fenomena yang terjadi Universitas Halu

Oleo dan IAIN Kendari.Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Model Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia

Berbasis Spiritual Intelligence”.



24

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan riset gap (research gap) yakni hasil penelitian yang dilakukan

oleh Rani, Abidinat al. (2013) menyatakan bahwa spiritual intelligence sangat

mempengaruhi kinerja sumber daya manusia. Hal ini kontroversi dengan hasil

studi Dharmanegara, Sudarmaat al.(2013) yang menyatakan bahwa spiritual

intelligence tidak mempengaruhi kinerja sumber daya manusia.

Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana

Mengembangkan Spiritual Intelligence sehingga dapat Meningkatkan Kinerja

Sumber Daya Manusia”. Selanjutnya pertanyaan penelitian (question research)

yang disajikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh spiritual intelligence terhadap kinerja sumber daya

manusia?

2. Bagaimana pengaruh spiritual intelligence terhadap komitmen afektif?

3. Bagaimana pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja sumber daya manusia?

4. Bagaimana pengaruh spiritual intelligence terhadap budaya organisasi?

5. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya

manusia?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh spiritual intelligence terhadap

kinerja sumber daya manusia.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh spiritual intelligence terhadap

komitmen afektif.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh komitmen afektif terhadap

kinerja sumber daya manusia.

4. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh spiritual intelligence terhadap

budaya organisasi.

5. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap

kinerja sumber daya manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi

kalangan akademis maupun praktisi diantaranya sebagai berikut:

1. Akademis: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pada

manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan

peningkatan kinerja sumber daya manusia berbasisspiritual intelligence.

2. Praktisi: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi para

pimpinan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia

berbasisspiritual intelligence.


