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I.    PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perubahan banyak hal di Indonesia merupakan dampak dari reformasi yang 

melanda bangsa Indonesia, di mana perubahan yang dituntut dan diharapkan oleh 

segenap elemen bangsa harus berjalan pesat dan serba cepat. Oleh karena begitu 

cepatnya perubahan yang terjadi, maka banyak organisasi ataupun instansi  yang tidak 

siap karena berbagai alasan yang berbeda. Ada yang beralasan perubahannya terlalu 

gradual, ada pula oleh karena alasan mempertahankan status quo (Ghani, 2005). 

Seiring dengan perubahan zaman tersebut maka organisasi Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), yang selama 32 tahun lamanya sangat istimewa dan diberi tempat 

prioritas oleh penguasa, dituntut untuk menjadi lebih profesional dan meninggalkan 

peran lamanya dalam urusan politik. Saat ini TNI dihujat dan disalahkan oleh seluruh 

komponen bangsa sebagai penyebab kehancuran negara ini. Proses perubahan yang 

sangat mendasar tersebut perlu untuk dicermati karena berdampak besar pada perubahan 

mental dan motivasi prajurit dalam menjalankan tugas negara (Poerwowidagdo, 2000).  

Perubahan mental dan motivasi prajurit yang menurun tidak bisa dipungkiri akan 

berdampak kepada kinerja organisasi yang tidak optimal. Oleh karena motivasi kerja 

merupakan dorongan, keinginan dan daya yang mengarahkan perilaku seseorang dan 

distimulir oleh motif-motif tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan, maka faktor 

motivasi menjadi penting bagi seluruh prajurit TNI untuk mengoptimalkan kinerja 

organisasi. 

Menurut Winardi, (2002), motivasi merupakan sebuah determinan penting bagi 

kinerja individual, untuk menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya dan 
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organisasi di mana ia bekerja. Seseorang yang tidak termotivasi, hanya akan 

memberikan upaya minimum dalam hal bekerja. 

Dengan kondisi seperti itu, maka motivasi kerja perlu ditempatkan sebagai 

kriteria penting bagi perkembangan individu dan organisasi, oleh karena itu diperlukan 

penelitian ilmiah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi 

prediktor dari motivasi kerja. Banyak faktor yang berpotensi memiliki hubungan dengan 

motivasi kerja, di antaranya adalah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan 

penilaian kinerja (Weisinger, 2006). 

Kecerdasan emosional (EQ) berpotensi mempengaruhi motivasi kerja karena 

kecerdasan emosional berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali 

emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, berempati, dan membina hubungan 

dengan orang lain (Goleman, 2005a). Kelima dimensi ini apabila dikuasai secara baik 

oleh seseorang dapat mendorong komitmennya terhadap organisasi. Hal ini 

dimungkinkan karena dimensi-dimensi yang terkandung dalam kecerdasan emosional 

dapat menuntun seseorang untuk memahami posisinya secara tepat di dalam dinamika 

organisasi atau masyarakat, termasuk memotivasi diri, berempati dan membina 

hubungan dengan orang lain demi kepentingan bersama.  

Hariwijaya (2005) menyatakan bahwa rendahnya motivasi kerja anak buah untuk 

meraih prestasi dikarenakan mereka tidak mendapat dorongan dan apresiasi dari atasan. 

Lebih lanjut Hariwijaya menyatakan bahwa pimpinan yang memiliki kecerdasan 

emosional (EQ) tinggi akan mampu memotivasi diri, selanjutnya dapat beresonansi pada 

orang-orang di sekelilingnya, terutama anak buah.  

Peluang dan frekuensi stres menjadi lebih besar apabila seseorang berada dalam 

kompetisi yang ketat. Seseorang dengan modal IQ dan EQ saja seringkali mengalami 

kelebihan beban (overload) dan tak mampu lagi menampung beban yang 
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ditanggungnya. Pada kondisi demikian, kecerdasan spiritual (SQ) sangat dibutuhkan 

sebagai sumber nilai untuk merespons dan mencari solusi melalui dimensi alternatif  

(Ghani, 2005). 

Jika kecerdasan intelektual (IQ) berperan memberi solusi intelektual-teknikal 

dan EQ berperan meratakan jalan dalam membangun relasi sosial, maka SQ 

mempertanyakan apakah makna, tujuan dan filsafat hidup seseorang. Tanpa disertai 

kedalaman spiritual, kepandaian IQ dan popularitas (EQ) seseorang tidak akan memberi 

makna, ketenangan dan kebahagiaan hidup (Hariwijaya, 2005). 

Selain itu, penilaian kinerja juga potensial menjadi prediktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja karena penilaian tersebut merupakan penilaian sistematis 

yang dilakukan atasan atau beberapa orang ahli yang paham akan pelaksanaan pekerjaan 

pegawai dalam sebuah organisasi untuk menilai sejauh mana anggotanya (karyawan) 

telah melakukan pekerjaannya (Tiffin dan McCormick dalam Asnawi, 2002). Penilaian 

kinerja memiliki banyak tujuan, yaitu memberikan informasi untuk pengambilan 

keputusan tentang promosi, memberikan informasi untuk dasar penetapan pemberian 

penggajian, sebagai bahan untuk melakukan review terhadap tugas-tugas yang berkaitan 

dengan karyawan yang bersangkutan, mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan 

pendidikan dan pelatihan, menetapkan kenaikan gaji ataupun upah karyawan, 

menetapkan kemungkinan pemindahan karyawan ke penugasan baru, menetapkan 

kebijaksanaan baru dalam rangka reorganisasi, dan mengidentifikasi para karyawan 

yang akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, dan sebagainya.  

Uraian di atas memperlihatkan hubungan fungsional antara kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual serta penilaian kinerja dengan motivasi kerja yang 

terjadi pada individu yang berada dan menjadi anggota organiasi. Namun dalam 

prakteknya tidak sedikit organisasi bisnis, pemerintah, pendidikan atau bahkan 
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organisasi militer yang gagal mengembangkan motivasi kerja para anggota 

organisasinya karena tidak sanggup membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual para anggotanya secara baik, serta lemahnya metode penilaian kinerja.  

Di organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) khususnya 

pada Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL (Disfaslanal) yang menjadi obyek penelitian ini 

misalnya, menurut pengamatan penulis sebagai bagian dari kalangan intern (anggota) 

TNI AL, motivasi prajurit dalam bekerja sangat beragam. Ada yang bersemangat 

bekerja ketika diberikan imbalan, adapula yang bekerja dengan ikhlas dengan alasan 

mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Beragamnya motif prajurit dalam 

menjalankan tugas membuat bagian personalia menempuh berbagai cara untuk 

meningkatkan motivasi prajurit agar bekerja secara ikhlas, cerdas dan maksimal tanpa 

mengharapkan imbalan tambahan selain gaji dari pemerintah.  

Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi adalah dengan 

mengadakan ceramah ataupun pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM),  kursus dan 

pelatihan untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual para 

anggota Disfaslanal. Meningkatnya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

prajurit TNI yang telah mengikuti kursus atau pelatihan ESQ diindikasikan antara lain 

dengan meningkatnya kemauan untuk memahami perasaan orang lain (empati), 

minimnya konflik kerja, meningkatnya perhatian dan keterkaitan terhadap tugas dan 

pekerjaan serta meningkatnya inisiatif dan improvisasi dalam menyelesaikan tugas 

sesuai dengan standar dan prosedur organisasi Disfaslanal. 

Adapun pola penilaian kinerja anggota Disfaslanal saat ini menurut pengamatan 

penulis belum optimal yang diindikasikan dengan adanya keseragaman nilai, kurang 

objektif, blanko penilaian kinerja bersifat standar, serta persepsi anggota bahwa 

penilaian kinerja hanya syarat administrasi untuk usulan kenaikan pangkat atau 
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golongan.  Hal ini bukan saja dapat merugikan organisasi TNI AL dalam membangun 

kinerjanya, tetapi juga kurang menguntungkan para anggota TNI AL  dalam meniti 

karirnya. 

Bertolak dari kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah 

mengenai ikhwal pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan penilaian 

kinerja terhadap motivasi kerja anggota Tentara Nasional Indonesia  Angkatan Laut 

pada satuan kerja Disfaslanal. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana kondisi kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ), penilaian 

kinerja dan motivasi kerja anggota Disfaslanal? 

b. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) dan 

penilaian kinerja terhadap motivasi kerja anggota TNI AL pada satuan kerja 

Disfaslanal? 

c. Bagaimana upaya-upaya peningkatan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan 

spiritual (SQ) anggota TNI AL pada satuan kerja Disfaslanal? 

d. Bagaimana upaya-upaya perbaikan metode penilaian kinerja anggota TNI AL pada 

satuan kerja Disfaslanal? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki empat 

tujuan, yakni: 
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a. Menganalisis kondisi kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ), 

penilaian kinerja dan motivasi kerja anggota Disfaslanal. 

b. Menganalisis pengaruh kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) dan 

penilaian kinerja terhadap motivasi kerja anggota TNI AL pada satuan kerja 

Disfaslanal. 

c. Memberikan rekomendasi mengenai upaya yang perlu diprioritaskan untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) anggota 

TNI AL pada satuan kerja Disfaslanal. 

d. Memberikan rekomendasi mengenai upaya yang perlu diprioritaskan untuk  

memperbaiki metode penilaian kinerja anggota TNI AL pada satuan kerja 

Disfaslanal. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya konsep-konsep 

tentang pengaruh kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) dan penilaian 

kinerja terhadap motivasi kerja serta menambah bahan referensi dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan bidang sumber daya manusia, 

khususnya mengenai kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan penilaian kinerja 

dalam kaitannya dengan motivasi kerja karyawan. Selain itu, bagi para pengambil 

kebijakan TNI AL, khususnya pada satuan kerja Disfaslanal, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan motivasi kerja 
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anggotanya melalui pendekatan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan 

penilaian kinerja. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengaruh kecerdasan emosional (EQ), 

kecerdasan spiritual (SQ) dan penilaian kinerja terhadap motivasi kerja anggota TNI AL 

pada satuan kerja DISFASLANAL. Responden diambil dari anggota militer TNI AL 

yang berdinas pada satuan kerja DISFASLANAL yang berkedudukan di Gedung B.1 Lt. 

3 Mabesal Cilangkap Jakarta Timur. Pembatasan ini dilakukan mengingat anggota TNI 

AL yang berdinas pada satua kerja Disfaslanal terdiri atas anggota militer dan pegawai 

negeri sipil (PNS). Anggota militer yang menjadi sampel penelitian adalah anggota 

militer dari strata atau golongan Perwira (PA), Bintara (BA) dan Tamtama (TA). 

 




