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Sumber daya manusia adalah aset yang vital bagi maju dan berkembangnya organisasi atau 
perusahaan akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Guna pembenahan organisasi, 
maka pembinaan secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan organisasi (Supriyanto & Troena, 
2011). 

Pada Tahun 2014 PT. AIA Finansial Indonesia merupakan perusahaan asuransi dengan 
urutan kedua terbesar di Indonesia dalam hal Total Wighted Premium Income (TWPI) dengan 
pangsa pasar 10,3%. TWPI AIA tahun 2014 bertumbuh sebesar 23% dari tahun sebelumnya. Hal 
ini memacu manajemen untuk meningkatkan AIA menjadi perusahaan dengan urutan pertama di 
Indonesia dengan cara meningkatkan kinerja karyawannya sehingga diharapkan dengan kinerja 
yang semakin baik mampu meningkatkan laba perusahaan di tahun berikutnya (https://www.aia-
financial.co.id). 

Sebagaimana diungkapkan Sekarningtyas (2011), pada umumnya sebagian besar 
organisasi yang ada percaya bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan, harus mengupayakan 
kinerja individu semaksimal mungkin, karena pada dasarnya kinerja individu akan sangat 
berpengaruh terhadap kinerja baik kinerja tim maupun kelompok yang akhirnya berpengaruh juga 
terhadap kinerja sebuah organisasi. 

Menurut Sani (2011), emotional intelligence mencakup pengendalian diri, semangat, dan 
ketekunan serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, 
kesangggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan 
mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, 
untuk membaca perasaan terdalam orang lain (empati) dan berdoa, untuk memelihara hubungan 
dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk memimpin orang-
orang yang dikuasai dorongan hati yang kurang memiliki kendali diri. 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor individu yang berasal dari dalam 
diri seseorang, faktor organisasi dan faktor psikologis. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 
karyawan yang berasal dari dalam diri mereka, serta unsur psikologis manusia adalah kemampuan 
mengelola emosional, kemampuan intelektual serta kemampuan spiritual (Choiriah, 2007). 
Karyawan dituntut memiliki kecerdasan – kecerdasan yang tinggi sehingga memiliki kecakapan 
profesional agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan tugasnya dalam suatu 
perusahaan. 

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Trihandini (2005) yang membuktikan bahwa 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian Alwani (2007) yang berjudul “pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap kinerja Auditor pada kantor akuntan publik di kota Semarang” yang 
menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada 
kantor akuntan publik.  

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh antara 
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual terhadap kinerja karyawan 
dengan mengambil data dari perusahaan AIA Financial Indonesia. Kinerja yang dimiliki oleh AIA 
Financial Indonesia sangat baik sehingga mendapat pengakuan berupa penghargaan dari berbagai 
pihak. 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan secara umum merupakan hasil yang akan dicapai oleh karyawan dalam 
bekerja yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 
memberikan kontribusi kepada organisasi (Mathis & Jackson, 2002).  

Kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. 
Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh 
kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya (Sinambela,2012). 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia (SDM). Menurut 
Simamora (1995) kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor individu, faktor psikologis dan 
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faktor organisasi. Menurut Rahmatullah (2003) menjelaskan bahwa kinerja SDM dipengaruhi tiga 
faktor, yaitu faktor individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Wirawan (2009) menjelaskan 
bahwa kinerja SDM merupakan hasil sinergi dari tiga faktor, yaitu faktor internal karyawan, faktor 
internal organisasi dan faktor eksternal. Menurut Mangkunegara (2010) faktor yang mempengaruhi 
pencapaian kinerja SDM adalah kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).  

Kecerdasan Emosional 

Sojkaand Deeter (2002), kecerdasan emosi adalah penerimaan, pengintepretasian, 
pemberian reaksi dariseseorang ke orang lain. Hal senada diungkapkan Carmichael (2005) yang 
menyatakan kecerdasan emosi adalah proses spesifik dari kecerdasan informasi yang meliputi 
kemampuan untuk memunculkan dan mengekspresikan emosi diri sendiri kepada orang lain, 
pengaturan emosi (controlling), serta penggunaan emosi untuk mencapai tujuan. 

Orang yang memiliki kecerdasan emosi tinggi akan mampu memahami dirinya sendiri dan 
emosi orang lain. Orang tersebut dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk meningkatkan 
perilaku dan sikapnya dalam menuju arah yang lebih positif, sehingga mampu mengendalikan 
emosi, lebih termotivasi, merasa puas dan mampu mengatasi masalah dengan lingkungan kerja 
serta kehidupannya (Wong et al., 2005). 

Kecerdasan Spiritual 

Zohar dan Marshall (2001) mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai rasa moral, 
kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi dengan pemahaman dan cinta serta 
kemampuan untuk melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasannya, juga 
memungkinkan bergulat dengan ihwal baik dan jahat, membayangkan yang belum terjadi serta 
mengangkat dari kerendahan. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 
memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam 
konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang 
lebih bermakna dibandingkan dengan orang lain. 

Istilah kecerdasan spiritual mulai muncul karena banyak orang yang memperdebatkan 
tentang Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional yang dipandang hanya menyumbang 
sebagian dari penentu kesuksesan seseorang dalam kehidupan. Faktor lain yang juga ikut berperan 
adalah kecerdasan spiritual yang lebih menekankan pada makna hidup dan bukan hanya terbatas 
pada penekanan agama saja (Fabiola, 2005). 

Kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang untuk menyatukan hal-hal yang bersifat 
intrapersonal dan interpersonal, serta menjembatani kesenjangan antara diri dan orang lain. (Zohar 
& Marshall, 2002). Wujud dari kecerdaan spiritual ini adalah sikap moral yang dipandang luhur oleh 
pelaku (Ummah dkk, 2003).  

Kecerdasan Intelektual 

Kecerdasan dalam arti umum adalah suatu kemampuan umum yang membedakan kualitas 
orang yang satu dengan orang yang lain, kecerdasan intelektual lazim disebut dengan inteligensi. 
Inteligensi adalah kemampuan kognitif yang dimiliki organisme untuk menyesuaikan diri secara 
efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik 
(Fabiola, 2005). 

Istilah inteligensi digunakan dengan pengertian yang luas dan bervariasi, tidakhanya oleh 
masyarakat umum tetapi juga oleh anggota-anggota berbagai disiplin ilmu (Anastasi, 1997). 
Anastasi (1997) mengatakan bahwa inteligensi bukanlah kemampuan tunggal dan seragam tetapi 
merupakan komposit dari berbagai fungsi. Istilah ini umumnya digunakan untuk mencakup 
gabungan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk bertahan dan maju dalam budaya 
tertentu (Fabiola, 2005). 
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RERANGKA KONSEPTUAL 

Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan 

Kinerja tidak hanya dilihat oleh faktor intelektualnya saja tetapi juga ditentukan oleh faktor 
emosinya. Seseorang yang dapat mengontrol emosinya dengan baik maka akan dapat 
menghasilkan kinerja yang baik pula. Menurut Fabiola (2005) bahwa kecerdasan emosi merupakan 
faktor yang sama pentingnya dengan kombinasi kemampuan teknis dan analisis untuk 
menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu aspek dalam kecerdasan emosi adalah motivasi. 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang 
positif terhadap kinerja karyawan. 

H1 : Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan 

Seorang karyawan yang memiliki kecerdasan spiritual yang memadai akan mampu 
mensinergikan dua unsur kecerdasan lain yang mereka miliki, sehingga setiap pekerjaan yang 
mereka lakukan akan lebih bermakna. Makna yang muncul dalam suatu organisasi akan membuat 
setiap orang yang bekerja didalamnya lebih dapat mengembangkan diri mereka. Hasilnya mereka 
juga dapat bekerja lebih baik pula. Kesimpulan menyatakan bahwa seorang karyawan yang memiliki 
kecerdasan spiritual yang baik, dan mampu mensinergikan seluruh komponen kecerdasan yang 
dimilikinya, maka kinerja yang akan mereka capai akan semakin baik pula (Fabiola,2005). 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual memiliki pengaruh yang 
positif terhadap kinerja karyawan. 

H2 : Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Kinerja Karyawan 

Peneliti terdahulu Moustafa & Miller (2003), hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang 
karyawan yang mendapatkan skor tes IQ  yang tinggi pada saat seleksi ternyata menghasilkan 
kinerja yang lebih baik, terutama apabila dalam masa-masa tugasnya tersebut ia sering 
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dari pelatihan yang dilakukan. Selain itu mereka 
mengemukakan bahwa adanya korelasi positif antara kecerdasan intelektual terhadap kinerja 
karyawan. 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan Intelektual memiliki pengaruh yang 
positif terhadap kinerja karyawan. 

H3 : Kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 
 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

OBJEK PENELITIAN 

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan tetap pada PT Asuransi AIA Indonesia 
pada level staff. Perusahaan PT Asuransi AIA Indonesia yang akan diteliti berlokasi di Jl. 
Jend.Sudirman Kav 48A Jakarta Selatan, Indonesia 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh kecerdasan 
emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan. 

 

DESAIN PENELITIAN 

Desain penelitian ini yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Desain 
penelitian ini merupakan kerangka kerja dan landasan dasar dalam melakukan suatu penelitian. 
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Didalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif menurut 
Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan 
atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

Didalam penelitian ini penulis akan menggunakan cross section design. Peneliti deskriptif 
bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena dalam suatu 
proses dan menjelaskan seperangkat tahapnya. 

 

METODE PENGHIMPUNAN DATA 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner kepada seluruh 
karyawan yang dibawahin oleh manajemen pada PT Asuransi AIA Indonesia. Kuesioner disebarkan 
langsung kepada responden, demikian pula pengembaliannya diambil langsung oleh peneliti sesuai 
dengan kesepakatan pengembalian yang telah disepakati responden. 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) pedoman ukuran sampel tergantung pada 
jumlah indicator dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai 
berikut: Jumlah sampel = Indikator x 5. Jumlah sampel = 23 x 6 = 138. Sampel yang akan diteliti 
adalah para karyawan tetap level staff pada PT.AIA Indonesia. Skala yang dipakai dalam 
measurement pada penelitian ini terdiri dari enam point skala likert. Skala ini dipakai karena dapat 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang suatu 
fenomena sosial (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 3.5 Operasionalisasi Varibel Penelitian ini 
penulis menggunakan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat 
serta variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Kecerdasan 
Emosional 

Kecerdasan emosi 
adalah penerimaan, 
pengintepretasian, 
pemberian reaksi 
dariseseorang ke orang 
lain. 
 
Sojka 
and Deeter (2002) 

KE1 : Dapat mengatur diri 
sendiri 

 
KE2 : Mampu 

berkomunikasi dengan 
baik dengan orang lain 

KE3 : Dapat menghormati 
diri sendiri dan orang 
lain agar mencapai 
tujuan yang baik 

KE4 : Merasa puas dengan 
keadaan sekarang 

 
KE5 : Merasa mampu 

bangkit dari 
keterpurukan dan 
kesengsaraan dalam 
hidup 

 

Interval 
1-6 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

KE6 : Merasa penilaian 
orang lain sudah 
sesuai 

 
KE7 : Mampu 

menempatkan diri 
sesuai dengan 
kemampuan dalam diri 

 
( Bitsch, 2008 )  
 

Kecerdasan Spiritual kecerdasan spiritual 
diartikan sebagai 
kecerdasan yang 
bertumpu pada bagian 
dalam diri yang 
berhubungan dengan 
kearifan di luar ego atau 
jiwa kesadaran. 

 
Zohar dan Marshall 
(2007) 

 

KS1 : Dapat menyesuaikan 
diri dengan cepat  

 
KS2 : Memiliki tingkat 

kesadaran yang tinggi  
 
 
KS3 : Dapat beradaptasi 

meskipun dalam 
tekanan  

 
KS4 : Dapat melewati masa 

krisis dengan baik 
 
KS5 : Memiliki visi dan misi 

dalam hidup  
KS6 : Sangat menghindari 

kerugian yang tidak 
perlu 

 
KS7 : Sangat memikirkan 

tindakan yang 
menyebabkan 
berbagai hal 

 
KS8 :Mempertanyakan 

mengapa dan 
bagaimana untuk 
mencari jawaban yang 
benar 

 
KS9 : Memiliki pemimpin 

yang bertanggung 
jawab 

 
(Zohar & Marshall,2007) 
 

Interval 
1-6 

Kecerdasan 
Intelektual  

kompetensi intelektual 
adalah kemampuan yang 
diperlukan untuk 
menjalankan kegiatan 
mental, seperti 

KI1 :Memiliki kemampuan 
untuk memecahkan 
suatu masalah dan 
mengambil keputusan 
yang tepat 

Interval 
1-6 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

kemampuan berhitung, 
pemahaman verbal, 
kecepatan perseptual, 
penalaran induktif, 
penalaran deduktif, 
visualisasi ruang dan 
ingatan. 
 
Robbins (1996) 

 
KI2 :Memiliki tingkat keingin 

tahuan yang tinggi 
 
KI3 :Dapat memahami 

situasi dan tahu cara 
mencapai tujuan 

 
(Arie, 2009) 
 
 

Kinerja Karyawan Kinerja adalah hasil kerja 
yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau 
sekelompok orang dalam 
suatu organisasi, sesuai 
dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-
masing dalam rangka 
mencapai tujuan 
organisasi. 
 
Aida (2004) 

KK1 : Dapat menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
efektif dan efisien 

 
KK2 : Memiliki sikap yang 

bertanggung jawab 
 
KK3 : Dapat bertanggung 

jawab atas kesalahan 
yang diperbuat 

 
KK4 : Memiliki sikap yang 

inisiatif dan memiliki 
rencana untuk 
mencapai tujuan 

 
(Suyadi, 2008) 
 

Interval 1-6 
 

 

METODE PENGOLAHAN DATA 

SEM atau Structural Equation Modeling merupakan komunikasi dalam penyampaian 
tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram lintasan atau path diagram 
sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasa dapat menggambarkan atau menspesifikasikan model 
SEM dengan lebih jelas dan lebih mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model 
matematik SEM. Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam 
perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008). Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah 
AMOS 22 for windows.  

 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di 

Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan. 

AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA menawarkan berbagai 
produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi 
kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program 
kesejahteraan karyawan, program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk 
tersebut dipasarkan oleh lebih dari 10.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui 
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beragam jalur distribusi seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & 
Employee Benefits). 

PROFIL RESPONDEN 

Jenis Kelamin 

55,8% responden diantaranya berjenis kelamin laki – laki (77 orang) responden berjenis kelamin 
wanita berjumlah 44.2% (61 orang). Hal tersebut menunjukan responden pria lebih mendominasi. 

Usia 

Mayoritas usia responden adalah 20 – 30 tahun sebanyak 71 responden, selanjutnya terbesar 
kedua adalah responden dengan usia 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 57 responden, dan yang 
terakhir responden berusia 41 – 50 tahun sebanyak 10 responden. 

Tingkat Responden 

Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1 sebesar 84,1% (116 responden) responden 
yang memiliki pendidikan terakhir S2 sebesar 15,9% (22 responden). 

HASIL ANALISIS 

Data - Hasil Pengukuran model (Measurement Model Fit) - Uji Validitas dan Reliabilitas 
Construct Validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kemampuan suatu 
alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010) 
suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 
(standardized loading factor) ≥0.05 dan idealnya ≥0.70. Reliabilitas adalah konsistensi suatu 
pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 
dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan 
digunakan Composite Reliability Measure dan Variance Extracted construct reliability (CR) ≥0.70 
dan average extracted (AVE) ≥0.05 Tabel 4.4 dibawah ini merupakan hasil pengolahan data uji 
validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

KE1 0.943 Valid 

0.851 0.976 

Reliabel 

KE2 0.910 Valid Reliabel 

KE3 0.904 Valid Reliabel 

KE4 0.936 Valid Reliabel 

KE5 0.928 Valid Reliabel 

KE6 0.921 Valid Reliabel 

KE7 0.913 Valid Reliabel 

KS1 0.902 Valid 

0.838 0.979 

Reliabel 

KS2 0.921 Valid Reliabel 

KS3 0.931 Valid Reliabel 

KS4 0.928 Valid Reliabel 

KS5 0.871 Valid Reliabel 

KS6 0.891 Valid Reliabel 

KS7 0.930 Valid Reliabel 

KS8 0.917 Valid Reliabel 

KS9 0.947 Valid Reliabel 
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Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

KI1 0.892 Valid 

0.848 0.943 

Reliabel 

KI2 0.951 Valid Reliabel 

KI3 0.918 Valid Reliabel 

KK1 0.940 Valid 

0.855 0.959 

Reliabel 

KK2 0.942 Valid Reliabel 

KK3 0.883 Valid Reliabel 

KK4 0.933 Valid Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data 
 

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang berada ≥ 0.5 
yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua variabel mampu mengukur apa 
yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.4 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari 
pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa 
indikatorindikator yag dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

 

Uji Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Pengukuran Goodness od Fit (GOF) 

Tabel 4.5. Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF 
CMIN/DF ≤ 5,00 (good 

fit) 
4.874 Good Fit (normed 

chi-square) 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,168 Poor Fit 
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 

(marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,836 Marginal Fit 
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 

(marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

Sumber: Hasil pengolahan data  

Tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari CMIN/DF, RMSEA, 
dan CFI menunjukan satu ukuran dengan criteria good fit, lalu menunjukkan satu ukuran dengan 
kriteria poor fit, dan satu ukuran dengan kriteria marginal fit. Menurut (Hair, Black, Babin, & 
Anderson, 2010) jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit . 
Sehingga, model dalam penelitian ini dinyatakan fit. 
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Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai hubungan kausal 
(sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan variabel endogen. Analisis model 
keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang 
menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai 
dengan rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 
tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil 
positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. 
Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p 
> 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada 
model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

 

Tabel 4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 KK <--- KS 0.845 *** Didukung data 

2 KK <--- KE 0.225 *** Didukung data 

3 KK <--- KI 0.173 *** Didukung data 

Sumber : Hasil pengolahan data  

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Kecerdasan Spiritual memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil 

dari pengujian data, diketahui nilai estimasi sebesar 0,846 dengan nilai P ***. Nilai estimasi 
tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini 
menyatakan, Kecerdasan Spiritual memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 
Kinerja Karyawandan hipotesis dapat diterima. 

2. Kecerdasan Emosional memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan.Berdasarkan hasil 
dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,225 dengan nilai P ***. Nilai estimasi 
tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari 
itu, Kecerdasan Emosionalmemiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Kinerja 
Karyawandan hipotesis dapat diterima. 

3. Kecerdasan Intelektual memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil 
dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,173 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut 
menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai 
tersebut, Kecerdasan Intelektual memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan dan hipotesis dapat diterima. 

 

PEMBAHASAN 

Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian menunjukan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. AIA Financial Indonesia. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa 
semakin baik kecerdasan emosional karyawan AIA maka kinerja karyawan pada AIA juga akan 
semakin baik. Dalam hal pengendalian emosi, setiap harinya karyawan bekerja dihadapkan dengan 
beban tugas dan hal yang dikerjakan diharuskan sesuai dengan target perusahaan. Maka, 
pentingnya kecerdasan emosional karyawan meningkat membuat karyawan dapat berkerja dibawah 
tekanan dan mampu meningkatkan profesionalisme kerja. 
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Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan 

 Hasil penelitian menunjukan kecerdasan spiritual memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. AIA Financial Indonesia. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa 
semakin baik kecerdasan spiritual karyawan AIA maka kinerja karyawan pada AIA juga akan 
semakin baik. 

Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian menunjukan kecerdasan intelektual memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. AIA Financial Indonesia. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa 
semakin baik kecerdasan intelektual karyawan AIA maka kinerja karyawan pada AIA juga akan 
semakin baik. 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak AIA Indonesia 
selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada pihak 
manajemen AIA adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan karyawan AIA merasa untuk mengambil 
keputusan harus dengan strategi yang efektif dan efisien. Hal ini bagus untuk manajemen dalam 
melihat kinerja karyawannya karena karyawan dapat menilai resiko yang sesuai dengan resiko 
yang akan diambil perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan karyawan AIA merasa dapat menghargai 
kemampuan diri sendiri dan orang lain serta menerima pendapat orang lain yang menilai diri 
karyawan. Mengacu kepada tingkat emosi masing – masing karyawan. Hal ini bagus untuk 
manajemen dalam melihat kinerja karyawannya karena karyawan memiliki tingkat percaya diri 
sesuai dengan penilaian diri masing – masing dan penilaian dari orang lain. 

3. Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan karyawan AIA merasa dapat memahami 
situasi dalam pekerjaan dan sudah mengetahui cara perusahaan dalam mencapai tujuan 
bersama. Hal ini bagus untuk manajemen dalam melihat kinerja karyawannya karena karyawan 
sudah terbiasa melakukan pekerjaan yang ada. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, 
dan Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Karyawan pada perusahaan PT. AIA Financial 
Indonesia.Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan 
bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif. Dengan menggunakan studi Kecerdasan 
Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Karyawan pada 
perusahaan PT. AIA Financial Indonesia, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kecerdasan Emosional berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan.  
2. Kecerdasan Spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan.  
3. Kecerdasan Intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan.  

Saran 

Penelitian ini ingin memberikan saran yang membangun guna penyempurnaan untuk penelitian di 
masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk PT. 
AIA Financial Indonesia dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

A.  Saran untuk PT. AIA Financial Indonesia 

Bagi manajemen perusahaan, berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pengaruh yang 
diberikan oleh ke empat variabel bebas yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan 
kecerdasan intelektual terhadap kinerja karyawan baik, namun ada beberapa item pada masing-
masing variabel yang masih berada pada kategori dibawah rata – rata, sebagai berikut: 
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1.  Manajemen kepada karyawan tetap untuk memberikan arahan dan membantu dalam 
mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan sehingga dalam pekerjaannya karyawan 
lebih efektif dan efisien. 

2.  Manajemen memberikan motivasi dengan cara terus mengontrol kegiatan karyawan setiap 
harinya untuk karyawan agar kinerja karyawan tetap stabil walaupun mengalami 
keterpurukan di dalam pekerjaannya. 

3. Manajemen memberikan arahan dalam memecahkan masalah dan menyerahkan kepada 
karyawan bagaimana dalam mengambil keputusan sesuai dengan caranya masing – masing 
dan tidak luput dari pengawasan manajemen. 

4.  Manajemen memberikan pelatihan kepemimpinan dan kedisiplinan kepada karyawan agar 
diharapkan terciptanya karyawan yang memiliki sikap bertanggung jawab dan memiliki jiwa 
pemimpin sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

B. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian serupa namun dengan objek 
yang berbeda misalnya perusahaan yang bekerja dalam bidang asuransi lainnya.  

2.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya seperti adversity 
quotient dan creativity quotient yang memiliki pengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

3.   Peneliti selanjutnya diharap menambahkan sebuah variabel moderasi atau intervening 
misalnya motivasi kerja, disiplin kerja, dan lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran 
yang lebih lengkap akan pengaruh ketiga variabel independen terhadap dependen secara 
tidak langsung.  

  

Pengaruh Kecerdasan Emosional,..., Shabir Arsya Janitra Silitonga, Ma.-IBS, 2017



13 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Alwani, Ahmad. 2007. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor 
Akuntan Publik Kota Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

Anastasi, A, dan Urbina, S. 1997. Tes Psikologi (Psychological Testing), Jakarta. 

Arie Pangestu Dwijayanti. 2009. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, 
Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Sosial Terhadap Pemahaman Akuntansi. Skripsi 
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”. Jakarta. 

Bungin, Burhan. 2011. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kakilangit Kencana. 

Choiriah, Anis. 2013. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan 
Spiritual, dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Dalam Kantor Akuntan Publik di Kota 
Padang dan Pekanbaru. Padang. 

Cooper, R.K. & Sawaf, A. 2002. Executive EQ : Kecerdasan Emosional dalam Kepemimpinan dan 
Organisasi. Alih Bahasa: Ales Tri Kantjono Widodo. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 

Eman, Reszha Azhar dan Yoyok Soesatyo. 2014. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 
Supervisor dengan Efektifitas Komunikasi Sebagai Variabel Mediasi. Surabaya. 

Goleman, Daniel. 2008. Aplikasi Analisis Multivariant dengan Progran SPSS. Semarang. 

Goleman, D. 2000. Kecerdasan Emosi : Mengapa Emotional Intelligence Lebih Tinggi Daripada IQ, 
Alih Bahasa : T. Hermay, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Goleman, Daniel. 2006. Emotional Intelligence. Jakarta: Gramedia 

Jaya, Maryana Kuswandi, dkk. 2012. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karawang. Karawang. 

Kalyanasundaram, Balasubramanian. 2014. Effect of Spirituality on Human Performance - A Myth 
or Reality?. 

Kawistara. 2011. Pertumbuhan Industri Asuransi Jiwa di Indonesia : Suatu Kajian dari Sisi 
Penawaran. 

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung 

Mathis, Robert L. dan John, H Jackson. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: 
Salemba Empat. 

Mostafa, K. S., and Miller, T. R. 2003. Too intelligence for the job? the validity of opper, limit cognitive 
tes score ii in selection. Sam Advanced Management Journal, 68. 

Purwanto, Djoko. 2013. Komunikasi Bisnis. Jakarta: Erlangga. 

Rahmatullah, Adi. 2003. Kedisiplinan dan   Ketegasan, Bandung : Fakultas Ekonomi Unimus 
Bandung. 

R. A. Fabiola Meirnayati. 2005. Analisis Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosi dan 
Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan. Semarang. 

Sani, Achmad. 2011. Analisis Pengaruh Burnout dan Kecerdasan Emosional (EI) terhadap Kinerja 
Pegawai PT Bak Mega Syariah Cabang Malang 7 (1): 1-17. Malang. 

Sekamingtyas, Dyah Ayu. 2011. Analisis Pengaruh Komunikasi dan Kecerdasan Emosinal terhadap 
Kinerja Karyawan (Studi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten 
Pemalang). Semarang.  

Simamora, H. 1995. Manajemen Sumberdaya Manusia. STIE YPKN. Jakarta. 

Pengaruh Kecerdasan Emosional,..., Shabir Arsya Janitra Silitonga, Ma.-IBS, 2017



14 
 

Sinambela, Lijan Poltak. 2012. Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: 
Graha Ilmu. 

Sojka, Jane. Z. dan Deeter-Schmelz, Dawn. R. (2002). American Journal of Business. Enhancing 
The Emotional of Salespeople. Spring, vol. 17 no. 1, hal 43-50. 

Suyadi Prawirosentono. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan”. 
Yogyakarta : BPFE. 

Trihandini, R.A Fabiola Meimayati. 2005. Analisis Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan 
Emosi, dam Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Hotel Horison 
Semarang). Semarang. 

Waryanti, Sesilia Dwi Rini. 2011. Analisis Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan 
Spiritual terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Semarang), Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang. 

Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat. 

Zohar, D. Marshal, I. 2009. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence) : The Ultimate Intelligence, 
Blomsburry Publishing, London. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kecerdasan Emosional,..., Shabir Arsya Janitra Silitonga, Ma.-IBS, 2017




