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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri sepeda motor sebagai manufaktur tidak terlepas dari dampak 

resesi ekonomi global industri sepeda motor masih mengalami pertumbuhan 

cukup hingga triwulan III tahun 2008. Pendorongnya adalah permintaan yang 

meningkat. Bagi masyarakat, sepeda motor menjadi alat transportasi yang 

murah dan mudah baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini tidak terlepas 

dari sistem transportasi masal yang belum berkembang. Sejak tahun 2006 

volume produksi sepeda motor terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2007 volume produksi mencapai 4,7 juta unit atau tumbuh 5,6 persen dari 

tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2008 pertumbuhan volume 

sepeda motor meningkat cukup tinggi yakni 33,3 persen dengan volume 

sebesar 6,27 unit. Peningkatan produksi ini mengikuti permintaan yang pada 

tahun tersebut tumbuh dengan kisaran angka yang sama (AISI, 2009). 

Industri ini tidak terlepas dari salesmanship dalam penjualan sepeda 

motor. Sistem perdagangan melalui salesmanship sesuai dengan pendapat 

Kotler (2002) dalam teori produk barang, tak seorang pun yang menyanggah 

pentingnya armada penjualan (sales force) dalam bauran pemasaran. Istilah 

perwakilan penjualan (sales representatif) mencakup posisi yang luas. Wakil 

penjualan (sales representatif) yang akan membawa pulang banyak informasi 

mengenai pelanggan yang dibutuhkan perusahaan. 
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Menurut Sutojo (2003) dalam dunia bisnis modern nama jabatan sales 

beraneka ragam. Disamping sales untuk bidang usaha bisnis yang berbeda 

mereka juga disebut sales engineer, marketing executives, account executives, 

account officcer, detailman dan sebagainya. Sales merupakan jabatan yang 

menjanjikan, terutama bagi para eksekutif muda dan karyawan pemula yang 

berbakat dan ingin maju. Peranan mereka dalam menunjang keberhasilan 

operasi perusahaan jelas yaitu menjual produk. Mereka merupakan ujung 

tombak mata rantai kegiatan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan jutaan 

produsen skala kecil, menengah dan besar di setiap negara di seluruh dunia. 

Tanpa keberhasilan menjual produk secara menguntungkan dalam jumlah 

yang substansial. 

Apabila seorang itu ingin berhasil dalam bidang salesmanship, maka ia 

memerlukan berbagai kecerdasan. Kecerdasan disini bukan hanya kecerdasan 

akademik saja, tetapi ada yang lebih berperan yaitu yang disebut dengan 

kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi memiliki komponen yang sangat 

komplek dan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan 

kemampuan dan potensi emosinya dalam kehidupan sehari-hari termasuk 

dalam kualitas kerja. Tidak sedikit orang yang cerdas secara akademik namun 

dalam kenyataannya kurang sukses di dalam pekerjaan dibandingkan dengan 

orang yang memiliki kecerdasan akademik rata-rata tapi unggul dalam 

kecerdasan emosinya. Kecerdasan emosional disini merujuk pada 

kemampuan mengenali perasaan itu sendiri dan orang lain. Memotivasi diri 
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dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungan dengan orang lain (Ananda, 2000). 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan 

bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih-melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar 

beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa 

(Goleman, 2007). 

Emosi seorang salesman yang emosinya matang akan stabil, begitu pula 

sebaliknya, seorang salesman yang emoasinya tidak matang akan mudah 

labil. Ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan emosi tinggi, yaitu : a. 

Memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan dapat bertahan 

dalam menghadapi frustasi, b. Dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati 

sehingga tidak melebih- lebihkan suatu kesenangan, c. Mampu mengatur 

suasana hati dan dapat menjaganya agar beban stress tidak melumpuhkan 

kemampuan berpikir seseorang, d. Mampu untuk berempati terhadap orang 

lain dan tidak lupa berdoa (Goleman, 1996). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan berupa wawancara, maka dapat 

disimpulkan bahwa 

Subjek Permasalahan 

1 Kestabilan emosinya rendah, contoh: mudah marah, tidak suka 

dikritik, pendendam. 

Kurang percaya diri. 

Kurang disiplin yaitu tidak dapat membagi waktu karena sering 

melanggar jadwal yang dibuatnya sendiri. 
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2 Kestabilan emosinya rendah, contoh: mudah marah, sering 

melawan apabila dikritik dan sering berdebat  apabila berbeda 

pendapat. 

Tidak dapat melepaskan diri dari rasa bersalah, contoh: jika ada 

calon konsumen yang mengeluh/komplain, dia merasa bersalah 

yang berkepanjangan 

Kurang disiplin yaitu sering tidak tepat waktu. 

3 Tidak mampu memahami gejolak emosi diri sendiri, contoh: 

manja, frustasi yang berlarut- larut karena patah hati. 

Kurang percaya diri, contoh: malu bekerja sebagai salesman, 

pesimis dalam bekerja. 

Kurang disiplin, yaitu sering kesiangan apabila tidak 

dibangunkan orangtuanya. 

4 Kurang percaya diri, contoh: grogi dan sering berkeringat 

dingin apabila menjelaskan kepada calon pembeli, gugup 

dalam menjelaskan kepada calon konsumen. 

Acuh tak acuh dengan rekan kerjanya, contoh: kurang peduli 

kepada rekan kerjanya, tidak memberikan perhatian dan 

semangat kepada rekan kerjanya serta egois. 

Kurang bisa membagi waktu, seperti terlambat datang karena 

sering begadang. 

5 Kurang percaya diri, contoh: grogi kepada calon konsumen, 

pesimis bahwa dia tidak dapat mencapai target kerja. 

Kurang memahami relationship marketing, yaitu cara 

membangun hubungan dengan konsumen. 

Kurang mampu memotivasi diri sendiri, contoh: bermalas-

malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. 

Kurang bisa membagi waktu. 

Tidak dapat melepaskan diri dari rasa bersalah, contoh: jika dia 

melakukan kesalahan, dia merasa malu yang berkepanjangan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukanlah sebuah  judul “STUDI 

DESKRIPTIF KECERDASAN EMOSI PADA SALESMAN SEPEDA 

MOTOR  DI PEMALANG”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut Bagaimana Kecerdasan Emosi Pada Salesman 

Sepeda Motor di Pemalang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kecerdasan emosi pada 

salesman sepeda motor di Pemalang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan, khususnya Psikologi 

Industri dan Organisasi. 

2. Manfaat praktis  

Dapat menjadi masukan untuk mengetahui kecerdasan emosi pada 

salesman sepeda motor di Pemalang.  
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