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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Berdassarkan jurnal yang berjudul Customer Orientation, Relationship 

Quality, and Performance (Orientasi Pelanggan,Kualitas Hubungan dan Kinerja) 

yang ditulis oleh Chu et al., (2017) bertujuan untuk menyelidiki bagaimana 

penyedia logistic pihak ketiga Cina (3PL) memanfaatkan orientasi pelanggan 

mereka untuk meningkatkan kinerja operasional secara langsung dilingkungan 

yang stabil maupun tidak stabil. 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa adanya hasil yang signifikan 

positif dari orientasi pelanggan dan kualitas hubungan.Namun, pengaruh orientasi 

pelanggan terhadap kinerja organisasi tidak berpengaruh signifikan sedangkan 

pengaruh hubungan kualitas kinerja operasional menjadi lebih kuat dibawah 

ketidakpastian lingkungan yang tinggi daripada rendah. 

 

Gambar 2.1Model Penelitian Customer Orientation, Relationship Quality, and 

Performance.Sumber : Chu et al., (2017) 

Berdasarkan jurnal yang berjudul Emotional Intelligence Competencies in 

the Team and Team Leader (Kompetensi Kecerdasan Emosional dalam Tim dan 
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Pimpinan Tim) yang ditulis oleh Stubbs et al., (2008) membahas kompetensi 

kecerdasan emosional terkait dengan kinerja individu, baik dalam tugas kognitif 

atau individu saling bergantung satu sama lain. Pada tingkat tim, studi tentang 

emosi dan efek emosi terhadap kinerja tim adalah penelitian yang relatif baru. 

Karena kerjasama tim adalah kegiatan sosial yang pasti dialami dimanapun, dan 

emosi yang berperan penting dalam tim. 

Tujuan dilakukannya  penelitian ini adalah untuk menilai hubungan antara 

kompetensi kompetensi emosional pemimpin tim dan munculnya aturan yang 

kompeten secara emosional dalam sebuah tim. Secara khusus, penelitian ini 

meneliti hubungan antara kecerdasan emosional seorang pemimpin, tingkat 

emosional kelompok (GEI), dan bagaimana kedua tingkat kecerdasan emosional 

ini mempengaruhi kinerja kompetensi. Kemudian tujuan lainnya dari adalah untuk 

menguji hubungan antara kompetensi kecerdasan emosional antara ketua tim, 

tingkat kecerdasan emosional tim dan kinerja tim. 

Individual EI Group EI Performance 

Gambar 2.2 Model Penelitian Emotional intelligence competencies in the team 

and team leader.Sumber :Stubbs et al., (2008). 

Berdasarkan jurnal yang berjudul Assesing Organizational Citizenship 

Through Constructing Emotional Intelligence (Menilai Perilaku Kewargaan 

Organisasi Melalui Pembangunan Kecerdasan Emosional) yang ditulis oleh 
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Anwaret al. (2017) melakukan penelitian mengenai kecerdasan emosional dan 

komponennya dengan OCB (organizational citizenship behaviour) diantara 

karyawan yang bekerja di bank Malaysia.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti adanya 

hubungan dimensi kecerdasan emosional dengan perilaku kewargaan 

organisasi.Berasarkan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan 

emosional dari karyawan memainkan peran yang penting dalam meningkatkan 

perilaku kewarnegaraan mereka dalam organisasi. Tiga komponen kecerdasan 

emosional yaitu penggunaan emosi, penilaian emosi orang lain dan pengaturan 

emosi dimana ketiga komponen inti perpengaruh secara positif terhadap OCB 

(organizational citizenship behaviour). Kemampuan emosional juga dapat 

digunakan untuk peningkatan keahlian dari seorang individu dalam suatu bidang 

tertentu yang dapat menunjukkan perilaku OCB yang lebih baik. 

Sumber : Md. Aftab Anwar, et al. (2017) 

Gambar 2.3 Model Penelitian Assesing Organizational Citizenship Through 

Constructing Emotional Intelligence. Sumber : Anwar et al. (2017). 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Moderating Effect of Impression 

Management on The Relationship of Emotional Intelligence and Organizational 
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Citizenship Behaviour. (Pengaruh Moderasi Manajemen Kesan pada Hubungan 

Kecerdasan Emosional dan Perilaku Kewargaan Organisasi) yang ditulis oleh Jain 

(2012)mengacu pada penelitian psikologis, psikologis social dan sosiologi untuk 

mengembangkan kerangka kerja konseptual yang menentukan bagaimana perilaku 

kecerdasan emosional membantu karyawan dalam perilaku kewargaan (OCB) di 

hadapan manajemen kesan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap OCB, kesan manajemen juga 

memiliki dampak yang signifikan positif terhadap OCB, sedangkan kesan 

manajemen sebagai moderasi memiliki pengaruh yang signifikan negatif atas 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap OCB. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model PenelitianModerating Effect of Impression Management on 

The Relationship of Emotional Intelligence and Organizational Citizenship 

Behaviour. Sumber :Jain (2012). 

Berdasarkan penelitian yang berjudul The Leaders Emotional Intelligence 

An Antecedent of Employees’ Voluntary Workplaces Behaviour - Evidence from 

the Ghanaian Banking Sector (Kecerdasan emosional para pemimpin-suatu 
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pendahulu dari perilaku kerja sukarela karyawan. Bukti dari sektor perbankan 

Ghana) yang diteliti oleh Dartey-Baah dan Mekpor (2017). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana kecerdasan 

emosional pemimpin (EI) dalam memprediksi perilaku kerja sukarela (yaitu 

perilaku kewargaan organisasional (OCB) dan kontraproduktif perilaku kerja 

(CWB) karyawan di sektor perbankan Ghana.Temuan penelitian mengungkapkan 

bahwa EI pemimpin secara positif memprediksi OCB karyawan sementara 

hubungan negatif ditemukan antara EI pimpinan dan prediksi CWB karyawan. 

Dengan demikian, pemimpin yang cerdas secara emosional mampu 

membangkitkan perilaku kewarganegaraan sambil mengurangi counterproductive 

work behaviour (CWB) karyawan di sektor perbankan Ghana. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Penelitian The Leaders Emotional Intelligence An Antecedent 

of Employees’ Voluntary Workplaces Behaviour - Evidence from the Ghanaian 

Banking Sector. Sumber : Dartey-Baah dan Mekpor (2017). 

Berdasarkan penelitian yang berjudul The Mediating Role of Burnout on 

the Relationship of Emotional Intelligence and Self-efficacy with OCB and 

Performance (Peran Mediasi kelelahan pada Hubungan Kecerdasan Emosional 

dan Kemanjuran Diri dengan OCB dan Kinerja) yang diteliti oleh Cohen dan 

Abedallah (2015) bertujuan untuk menguji hubungan antara kecerdasan 
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emosional, kemanjuran diri terhadap OCB dan kinerja dengan meneliti apakah 

faktor kelelahan juga menjadi mediasi dalam hubungan ini. 

Penelitian yang dilakukan dengan populasi guru-guru arab di Israael ini 

mendapatkan hasil bahwa variabel kecerdasan emosional, self-efficacy, memiliki 

hubungan langsung terhadap OCB dan kinerja serta faktor burnout juga menjadi 

mediasi yang berpengaruh signifikan positif terhadap OCB dan kinerja. 

 

 

 

 

 

     

Gambar 2.6 Model PenelitianThe Mediating Role of Burnout on the Relationship 

of Emotional Intelligence and Self-efficacy with OCB and Performance.Sumber 

:Cohen dan Abedallah (2015). 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Impact of Psychological Capital on 

Organicational Citizenship Behaviour: Moderating Role of Emotional 

Intelligence (Dampak Modal Psikologis pada Perilaku Kewargaan Organisasi: 

Peran Moderasi Kecerdasan Emosional) yang diteliti oleh Pradhan et al. (2016), 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara modal psikologis terhadap 

perilaku kewargaan organisasi dengan kecerdasan emosional sebagai 

moderasinya. 

Hasil dari penelitian membuktikan variabel modal psikologis memiliki 

dampak pengaruh yang positif terhadap perilaku kewargaan organisasi dari 
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karyawan dan kecerdasan emosional sebagai moderasi yang secara positif 

memberikan pengaruh terhadap hubungan modal psikologis terhadap perilaku 

kewargaan organisasi. 

 

 

 

Gambar 2.7Model PenelitianImpact of Psychological Capital on Organicational 

Citizenship Behaviour: Moderating Role of Emotional IntelligenceSumber : 

Pradhan et al. (2016). 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Transformational leadership and 

organizational citizenship behavior - The moderating role of emotional 

intelligence (Kepemimpinan transformasional dan perilaku kewargaan 

organisasional - Peran moderasi dari kecerdasan emosi) yang diteliti oleh Khalili 

(2017).Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji transformasional pemimpin 

terhadap perilaku OCB dan kecerdasan emosional karyawan terhadap OCB 

karyawan dimana pada penelitian ini mengeksplorasi peran moderasi kecerdasan 

emosional terhadap transformasional pemimpin dan OCB karyawan. 

Hasil dari penelitian ini membuktikan semua variabel berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel yang lainnya transformasi pemimpin dan 

kecerdasan emosional karyawan perpengaruh positif secara signifikan terhadap 

OCB karyawan dan hasil menjukkan bahwa kecerdasan emosional karyawan 

memoderasi pengaruh transformasi pemimpin terhadap OCB dari karyawan. 
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Gambar 2.8 Model Penelitian Transformational leadership and organizational 

citizenship behavior - The moderating role of emotional intelligenceSumber : 

Khalili (2017). 

 Berdasarkan jurnal yang berjudul Emotional Intelligence and 

Organisational Performance: A Framework(Kecerdasan emosional dan kinerja 

organisasi : Kerangka kerja) yang diteliti oleh Suan et al. (2015)dimana 

membahas beberapa faktor yang menjadi pengaruh terhadap kinerja organisasi. 

 Tujuan makalah ini adalah untuk melihat ke dalam aspek lingkungan yang 

akan mempengaruhi kinerja organisasi. Ditemukan bahwa pertumbuhan pasar 

untuk organisasi, tingkat pertumbuhan untuk industri, emosi langsung, kelompok 

umur, durasi kerja, kepuasan kerja, manajemen emosional, ukuran perusahaan, 

sportivitas, altruisme, status perkawinan, tingkat Manajemen, tingkat pendidikan, 

dan pengeluaran pemerintah di industri mempengaruhi kinerja organisasi.  

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model Penelitian Emotional Intelligence and Organisational 

Performance : A Framework. Sumber : Suan et al. (2015). 
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Berdasarkan jurnal yang berjudul Mediating Role of Organizational 

Commitment in Relationship between Emotional Intelligence and Job 

Performance (Memediasi Peran Komitmen Organisasi dalam Hubungan antara 

Kecerdasan Emosional dan Kinerja Kerja) yang diteliti oleh Akram et al. (2017) 

membahas mengenai komitmen organisasi, kecerdasan emosional dan kinerja 

pekerjaan yang memiliki hubungan yang signifikan positif. 

Tujuan dari penelian ini adalah untuk menguji efek mediasi antara 

komitmen organisasi antara kecerdasan emosional dan kinerja di cangkupan 

pendidikan tinggi di Pakistan.Dalam penelitian ini ditemukan efek yang positif 

yang signifikan dari kecerdasan emosional pada komitmen organisasi dan kinerja 

pekerjaan, analisis data juga membuktikan bahwa komitmen organisasi 

memainkan peran sebagai mediator dalam hubungan kinerja kecerdasan 

emosional. 

 

 

 

Gambar2.10  Model Penelitian Mediating Role of Organizational Commitment in 

Relationship between Emotional Intelligence and Job Performance. Sumber : 

Akram et al. (2017). 

Berdasarkan jurnal yang berjudul Customer Orientation and Salesperson 

Performance (Orientasi Pelanggan dan Kinerja Tenaga Penjual) yang ditelit oleh 
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Cross et al. (2008) menjelaskan tentang dampak orientasi pelanggan, pada tingkat 

kedua perusahaan dan tenaga penjual serta pada kinerja tenaga penjual.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif 

hubungan antara masing-masing variabel terhadap variabel lainnya.orientasi 

pelanggan perusahaan dan tenaga kerja penjual memiliki efek positif pada kinerja. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggan adalah tenaga penjual yang 

sepenuhnya memediasi hubungan antara orientasi pelanggan perusahaan dan 

kinerja tenaga penjual.Dengan demikian pengaruh orientasi pelanggan perusahaan 

terhadap tenaga penjualan kinerja bertindak melalui orientasi pelanggan tenaga 

penjualan. 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.11Model Penelitian Customer Orientation and Salesperson 

Performance.Sumber : Cross et al. (2008). 

Berdasarkan jurnal yang berjudul The Impact of Job Satisfaction, 

Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) on 

Employee’s Performance (Dampak Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, 

Perilaku Kewargaan Organisasi terhadap Kinerja Karyawan yang diteliti oleh 

Sawitri et al. (2016) menjelaskan tentang pemahaman dan menganalis dampak 
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dari kepuasan kerja, komitmen organisasi, perilaku kewargaan organisasi terhadap 

kinerja organisasi. 

Hasil dari penelitian mengeluarkan hasil bahwa kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi mempengaruhi perilaku OCB, kepuasan kerja 

mempengaruhi komitmen organisasi, komitmen organisasi dan perilaku 

kewargaan organisasi mempengaruhi kinerja karyawan.Kemudian kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi mempengaruhi kinerja melalui perilaku kewargaan 

organisasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model PenelitianThe Impact of Job Satisfaction, Organizational 

Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) on Employee’s 

Performance.Sumber : Sawitri et al. (2016).  

Berdasarkan jurnal yang berjudul Moderation Effect of Organizational 

Citizenship Behaviour on the Performance of Lecturers (Efek moderasi dari 

kewarganegaraan organisasi perilaku pada kinerja dosen) yang diteliti oleh Hakim 

dan Fernandes (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku kewargaan 

organisasi (OCB) yang memoderasi pengaruh kepribadian, komitmen organisasi 

dan kepuasan kerja pada kinerja. 
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OCB adalah variabel moderator yang berpengaruh secara signifikan positif 

yang mewakili variabel antara kepribadian, komitmen organisasi dan kepuasan 

atas kinerja, hasil membuktikan semakin tinggi nilai dari OCB, maka akan 

semakin naik pula variabel pada efek kepribadian, komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja pada kinerja. Hasil juga membuktikan bahwa ketiga variabel 

independen dari model dibawah berpengaruh signifikan terhadap kinerja variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.13 Model Penelitian Moderation Effect of Organizational Citizenship 

Behaviour on the Performance of Lecturers.Sumber : Hakim dan Fernandes 

(2017). 

 Berdasarkan jurnal yang berjudul Displaying Employees’ Organizational 

Citizenship Behaviour at the Workplace : The Impact of Superior’s Emotional 

Intelligence and Moderating Impact of Leader Member Exchange (Tampilan 

Organisasi Perilaku Kewargaan Karyawan di Tempat Kerja : Dampak Kecerdasan 

Emosional Superior dan Dampak Pemodelan Anggota Pemimpin yang Bertukar) 

yang diteliti oleh Hj et al. (2008) bertujuan untuk menguji dampak kecerdasan 
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emosional superior (EI) dan anggota-pemimpin pertukaran (LMX) pada perilaku 

warga organisasi (OCB). Objek dalam penelitian ini melibatkan perusahaan yang 

beroperasional dalam bidang keuangan yang berlokasi di Klang Valley, Malaysia 

 Hasil pada penelitian membuktikan bahwa adanya hubungan yang 

signifikan dari kecerdasan emosional superior (EI) terhadap perilaku warga 

organisasi (OCB) dan juga pengaruh signifikan dari moderasi anggota-pemimpin 

pertukaran (LMX) terhadap pengaruh kecerdasan emosional superior (EI) pada 

perilaku warga organisasi (OCB). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model Penelitian Displaying Employees’ Organizational 

Citizenship Behaviour at the Workplace : The Impact of Superior’s Emotional 

Intelligence and Moderating Impact of Leader Member Exchange. Sumber :Hj et 

al. (2008). 

 Berdasarkan jurnal yang berjudul Market orientation, service quality and 

organizational performance in service organizations in Malaysia (Orientasi pasar, 

kualitas layanan dan kinerja organisasi dalam organisasi pelayanan di Malaysia) 

yang diteliti oleh Ramayah et al. (2011) melakukan pengujian terhadap hubungan 

antara orientasi pasar, kualitas layanan dan dampaknya terhadap kinerja 

organisasi. 
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 Hasil penelitian memberikan pembukitan hasil bahwa orientasi pasar 

mempunyai hubungan signifikan positif terhadap kinerja organisasi dan kualitas 

layanan.Selain itu, kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja organisasi.Menariknya dalam penelitian ini menemukan bahwa kualitas 

layanan memediasi hubungan secara parsial antara orientasi pasar dan kinerja 

organisasi. 

 

 

Gambar 2.15 Model Penelitian Market orientation, service quality and 

organizational performance in service organizations in Malaysia.Sumber 

:Ramayahet al. (2011). 

 Berdasarkan penelitian yang berjudul Investigation of Organizational 

Citizenship Behaviour, Organizational Silence and Employee Performance at 

Physicians and Nurses, and the Relationship Among Them (Investigasi Perilaku 

Kewargaan Organisasi, Keheningan Organisasi dan Kinerja Karyawan di Dokter 

dan Perawat, serta Hubungan diantara Mereka) yang diteliti oleh Kilinc dan 

Ulusoy (2014), bertujuan untuk melihat hubungan antara tiga variabel yaitu OCB, 

Organizational Silence dan Employee Performance.  

 Hasil dari penelitian menjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan 

antara perilaku kewargaan organisasi pada kinerja karyawan, adanya pengaruh 

yang signifikan positif antara keheningan organisasi pada kinerja karyawan pula 

serta adanya hubungan yang signifikan juga dari perilaku kewargaan organisasi 

Market 

Orientation 

Service 

Quality 

Organizational 

Performance 

Sellen Audina, Analisis Pengaruh Emotional Intelligence, Customer Orientation, Citizenship Behaviour 
Terhadap Kinerja Organisasi pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



20 
 

  Universitas Internasional Batam 

 

terhadap keheningan organisasi, jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 

saling berpengaruh satu sama lainnya 

 

 

 

Gambar 2.16 Model Penelitian Investigation of Organizational Citizenship 

Behaviour, Organizational Silence and Employee Performance at Physicians and 

Nurses, and the Relationship Among Them. Sumber : Kilinc dan Ulusoy (2014) 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Organizational Citizenship 

Behaviour, Hospital Corporate Image and Performance (Perilaku Kewargaan 

Organisasi, Citra Rumah Sakit dan Kinerja Perusahaan) yang diteliti oleh Kolade 

et al. (2017) mengungkapkan bahwa rumah sakit dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan meningkatkan kinerja melalui perilaku kewargaan organisasi 

dan citra perusahaan yang positif. Hasil penelitian memberikan bukti adanya 

hubungan yang signifikan positif antar ketiga variabel yang saling berkaitan satu 

sama lainnya. 

 

 

 

Gambar 2.17 Model Penelitian Organizational Citizenship Behaviour, Hospital 

Corporate Image and Performance. Sumber : Koladeet al.(2017). 
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 Berdasarkan penelitian yang berjudul The Relationship Between 

Emotional Intelligence and Customer Orientation for Pharmaceutical Salespeople 

(Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Orientasi Pelanggan untuk Tenaga 

Penjual Farmasi) yang diteliti oleh Pettijohn et al. (2010) bertujuan untuk menguji 

hubungan antara kecerdasan emosional tenaga penjual, efektifitas disposisi dan 

tingkat orientasi pelanggan dalam pemasaran farmasi. 

 Temuan menjukkan hasil bahwa tingkat kecerdasan emosional tenaga 

penjual berkorelasi positif dengan skor orientasi pelanggan mereka.Tingkat 

efektivitas disposisi positif juga berkorelasi signifikan dengan tingkat orientasi 

pelanggan dari tenaga penjual.Hasil menunjukkan bahwa tenaga penjualan 

farmasi di Inggris yang memiliki lebih banyak PA cenderung juga lebih 

berorientasi positif terhadap pelanggan.Namun, level NA tidak berkorelasi 

signifikan terhadap level orientasi pelanggan. 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Model Penelitian The Relationship Between Emotional Intelligence 

and Customer Orientation for Pharmaceutical Salespeople. Sumber : Pettijohn et 

al.(2010). 

 Berdasarkan jurnal yang berjudul The Impact of Salesperson Customer 

Orientation on Sales Performance via Mediating Mechanism (Dampak Orientasi 
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Pelanggan Tenaga Penjual terhadap kinerja penjualan melalui mekanisme 

mediasi) yang diteliti oleh Singh dan Venugopal (2015) bertujuan untuk 

menjawab kebutuhan studi dalam mempelajari orientasi pelanggan tenaga penjual 

dan efektivitasnya untuk menunjukkan efisien dan keterampilan dalam tingkat 

individu. 

 Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara orientasi pelanggan 

dimediasi sepenuhnya oleh kemampuan regulasi emosi tenaga penjual dan 

keterampilannya.Hasil mendukung peran penilaian atau strategi penghargaan 

sebagai acuan dalam peningkatan orientasi pelanggan sehingga dapat diberi 

kesimpulan bahwa variabel penilaian berpengaruh signifikan terhadap orientasi 

pelanggan, regulasi emosi dan keterampilan penjual menjadi mediasi antara 

orientasi pelanggan terhadap kinerja penjual dan orientasi pelanggan juga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja penjual. Hasil dari kelima variabel saling 

berpengaruh satu sama lainnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Model Penelitian The Impact of Salesperson Customer Orientation 

on Sales Performance via Mediating Mechanism. Sumber : Singh dan Venugopal 

(2015). 
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 Berdasarkan jurnal yang berjudul Clarifying the Influence of Emotional 

Intelligence on Salesperson Performance (Mengkarifikasi Pengaruh Kecerdasan 

Emosional terhadap Kinerja Tenaga Penjual) yang diteliti oleh Kadic-Maglajlic et 

al. (2016) bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kecerdasan 

emosional, perilaku penjualan relasional dan kinerja tenaga penjual. 

  Hasil dari penelitian menunjukkan hasil bahwa adanya dua tipe focus 

perilaku penjual yaitu penjualan adaptif dan  penjualan yang berorientasi pelangga 

keduanya menjadi penengah secara sepenuhnya atau sebagai mediasi terhadap 

hubungan positif antara kecerdasan emosional dan kinerja tenaga penjual. Dapat 

dikatakan bahwa semakin tingginya penjualan adaptif dan penjualan yang 

berorirntasi terhadap pelanggan, maka akan semakin tinggi pula pengaruh dari 

kecerdasan emosional terhadap kinerja penjual. Kemudian hasil juga 

membuktikan bahwa kecerdasan emosional mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja dari penjual. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Model Penelitian Clarifying the Influence of Emotional Intelligence 

on Salesperson Performance.Sumber :Kadic-Maglajlic et al.(2016). 

Emotional 

Intelligence (EI) 

Adaptive Selling 

Behaviour (ASB) 

Customer-Oriented 

Selling Behaviour 

(COSB) 

 

Salesperson 

Performance 

(PERF) 

Sellen Audina, Analisis Pengaruh Emotional Intelligence, Customer Orientation, Citizenship Behaviour 
Terhadap Kinerja Organisasi pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



24 
 

  Universitas Internasional Batam 

 

 Berdasarkan jurnal yang berjudul Market Orientation and Performance: 

The Mediating Effect of Service Quality and Moderating Effect of Star Rating 

System (Orientasi Pasar dan Kinerja: Efek Mediasi Layanan Kualitas dan Efek 

Moderasi dari Penilaian Sistem Peringkat) yang diteliti oleh Kaliappen et al. 

(2017) betujuan untuk tau akan hubungan variabel independen, mediasi dan 

moderasi terhadap variabel dependen. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel saling berpengaruh 

secara signifikan satu sama lainnya baik variabel independen, variabel mediasi 

maupun variabel moderasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model Penelitian The Mediating Effect of Service Quality and 

Moderating Effect of Star Rating System. Sumber :Kaliappen et al.(2017). 

Berdasarkan penelitian yang berjudul EQ is More Important than IQ 
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M.D.U. Rohtak, Haryana (India) ini membahas tentang kecerdasan emosional 
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Baik IQ dan EQ penting dalam mendapatkan hasil yang diinginkan.Jadi, 
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ini, seseorang harus fleksibel dalam operasinya untuk memenuhi tuntutan pasar 

yang terus berubah.EQ memungkinkan seorang individu untuk bersama orang-

orang dari beragam budaya dan latar belakang.Dengan demikian pengembangan 

EQ sangat penting dalam pengembangan manusia secara keseluruhan. 

2.2  Definisi Variabel Dependen 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Emotional 

Intelligence, Customer Orientation dan Citizenship Behaviour terhadap 

Organizational Performance, maka  variabel dependennya merupakan 

Organizational performance (kinerja organisasi). 

2.2.1 Pengertian Kinerja  

Kinerja (performance) saat ini menjadi kata yang sering digunakan dalam 

pembicaraan publik.Pada umumnya konsep dari kinerja dapat terlihat dari dua 

pandangan sisi yaitu dari sisi pegawai (individu) maupun dari organisasi 

(kelompok). 

Menurut Widodo (2015) kinerja diartikan sebagai tingkatan pencapaian 

seseorang dari hasil atau buah pekerjaan yang telah dilakukan.ia juga memberikan 

arti lainnya bahwa kinerja individu yang didasarkan pada pencapaian yang 

berhasil dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

 Menurut Edison (2016), kinerja merupakan hasil dari sebuah proses, 

dimana proses tersebut selalu mengacu pada tujuan dan dapat diukur selama 

periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang telah 

direncanakan. 
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Menurut Sutrisno (2016), kinerja adalah sebuah kesuksesaan seorang 

individu dalam melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya, dimana 

hasil kerja dari seseorang atau sekelompok orang yang sudah ditentukan atau 

diartikan bagaimana individu dapat diandalkan untuk berfungsi dan berperilaku 

sesuai tugas yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas dapat diartikan bahwa 

kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil dari individu maupun kelompok 

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing yang sudah ditentukan. 

2.2.2  Pengertian Organisasi  

 Menurut Weber (2014), “Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan 

Aplikasinya”, organisasi batasan dengan arti dimana seorang individu melakukan 

interaksi dengan teman atau rekan kerja lainnya tidak atas kemauan pribadi 

melainkan berdasarkan peraturan tertentu yang berlaku. 

 Menurut Ismaniar (2015), organisasi pada dasarnya merupakan wadah 

dimana orang berkumpul, bekerja sama secara terperinci atau sistematis dan 

terpimpin serta adanya pengendalian dalam memanfaatkan sumber daya baik 

uang, mesin, maupun material lainnya yang digunakan secara efisien dan efektif 

dalam mencapai tujaun organisasi 

Menurut Hasibuan (2016), organisasi merupakan bentuk perserikatan yang 

dibentuk secara formal, tertata, terkoordinasi dengan baik dari sekelompok 

pekerja dalam lingkungan tertentu untuk menggapai suatu tujuan yang 

direncanakan. 
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Berdasarkan pengertian diatas, organisasi dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk 

perkumpulan orang-orang sekelompok yang menjalankan tugas masing-masing 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang sama.  

2.2.3 Pengertian Kinerja Organisasi  

Kinerja organisasi diartikan sebagai prestasi yang mampu diraih dan 

mengambarkan kesuksesan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang diraih 

dari setiap perilaku anggota organisasi. Menurut Sudarmanto (2009), kinerja 

organisasi merupakan pencapaian prestasi maupun hasil pada tingkatan organisasi. 

Tingkatan dalam organisasi ini berhubungan langsung kepada tujuan, rancangan 

dan manajemen organisasi. 

Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas, dapat diartikan bahwa 

kinerja organisasi merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk menjalankan 

tugas-tugas atau arahan yang sudah  diberikan kepada organisasi untuk menggapai 

visi dan misi dari perusahaan yang telah ditentukan. 

2.3  Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Customer Orientation terhadap Organizational 

Performance 

Customer Orientation atau disebut dengan orientasi pelanggan pada 

umunya dibutuhkan oleh tenaga penjual atau salespeople.Seperti yang sudah 

disebutkan bahwa pengertian sales secara sederhana adalah penjualan. Menurut 

Damanik (2014), penjualan merupakan suatu kegiatan seorang penjual dalam 

memperdagangkan barang atau jasa untuk mendapatkan profit dari penawaran itu. 
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Menurut Sahaja (2014), penjualan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk 

menukarkan barang atau jasa antara kedua pihak baik penjual maupunn pembeli. 

Sedangkan customer oriented (orientasi pelanggan) menurut Djumahir 

(2012) adalah sebuah keinginan dari perusahaan untuk mendalami, mengerti 

kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Menurut Wahyudiono (2013), 

orientasi pelanggan dapat diartikan seberapa jauhnya pengawasan atas komitmen 

karyawan untuk pelanggan perusahaan atau strategi yang dilakukan oleh 

karyawan terrsebut untuk bersaing melawan yang lain namun didasarkan pada 

kepamahaman, pengetahuan atas keperluan dan kebnutuhan pelanggam serta 

memiliki edukasi kepahaman manajemen atas bagaimana sebuah bisnis dapat 

menciptakan nilai tersendiri bagi konsumen. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara customer orientation 

terhadap organizational performance merupakan hubungan antara orang yang 

ditunjuk sebagai penjual atau berhadapan langsung dengan konsumen dimana 

penjual tersebut harus mengetahui atau memahami kebutuhan dan keinginan 

seorang calon pembeli dengan meletakkan kepentingan orang tersebut pada urutan 

yang pertama untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

2.3.2 Hubungan antara Emotional Intelligence terhadap Organizational 

Performance 

Menurut Goleman (2016), kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang yang diartikan seperti mampu memberi memotivasi untuk diri sendiri 

dan bertindak gigih keras atau bertahan dalam menghadapi masalah apapun yang 

membuat  stress, mampu mengendalikan hati, serta tidak berlebihan saat 
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mengungkapkan kesenangan atau kesedihan, menghalangi beban pikiran agar 

tidak menghilangkan kemampuan untuk berpikir, berempati dan berdoa. 

Menurut Djajendra (2010) sebuah etika dan kecerdasan emosional 

terlebihnya dalam bidang pelayanan sangat perlu untuk diinternalisasian pada 

perilaku dan mind set dari frontliner dan karyawan back office agar mereka 

memiliki rasa empati dalam pelayanan serta ikhlas saat menolong sesama rekan 

kerja maupun konsumen. Karena kepuasan pelanggan dapat memberikan nilai 

tambahan tersendiri bagi perusahaan 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penting bagi seorang 

karyawan untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik dikarenakan dalam 

pelayanan atau interaksi langsung terhadap pelanggan mampu dengan sesama 

rekan pekerja perlu untuk mengontrol diri sendiri serta mempunyai ketahanan 

yang kuat terhadap berbagai permasalahan serta tulus dan ikhlas mendukung 

kebutuhan pelanggan maupun sesama untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. 

2.3.3 Hubungan antara Emotional Intelligence terhadap Citizenship 

Behaviour of Employees 

Menurut Goleman (2016), kecerdasan emosional merupakan kemapanan 

atau kedewasaan seseorang yang menyangkup pengendalian terhadap diri sendiri 

dan mempunyai rasa atau ketahanan kuat dalam menghadapi masalah, bisa 

mengendalikan perasaan atau impuls, tidak cepat merasa puas akan sesuatu yang 

diperoleh dan mudah menyerah, mampu mengendalikan kecemasan dan suasana 

hati agar tidak mempengaruhi kemampuan berpikir dan fokusnya seseorang dalam 

bekerja.  
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 Menurut Reuven (2012), kecerdasan emosional terdiri dari keahlian 

seseorang, kompetensi dan kecakapan kognitif dimana berpengaruh terhadap 

keahlian seseorang untuk mampu menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan 

yang dating dari lingkungan sekitar. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penting bagi 

karyawan untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik dimana yang dimaksud 

adalah kemampuan memotivasi diri, bertindak gigih serta mampu menghadapi 

dan mengatasi berbagai permasalahan kerja baik terhadap rekan kerja dalam satu 

divisi maupun divisi yang berbeda karena akan berpengaruh dari antar pihak 

sehingga mempengaruhi perilaku dan kemampuan bertahan dari karyawan itu 

sendiri. 

2.3.4 Hubungan antara Citizenship Behaviour terhadap Organizational 

Performance 

 Menurut Alkahtani (2015), citizenship behaviour merupakan tindakan 

seseorang yang merupakan pilihan yang bukan merupakan pekerjaan yang 

berdasarkan aturan dari perusahaan melainkan dilakukan secara sukarela dan 

merupakan kontribusi pekerja diatas atau lebih dari deskripsi kerja formal. 

 Menurut Johns dalam Budiharjo (2015) mengartikan bahwa citizenship 

behaviour adalah karakter tindakan sukarela (extra-role behaviour) yang tidak 

tertulis dirangkaian tugas jabatan, suatu perilaku spontan tanpa sengaja dimana 

tidak adanya perintah yang bersifat wajib namun bersifat membantu dan tidak 

mudah terlihat dalam penilaian evaluasi kinerja. 
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