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ABSTRACT:
Research is aimed to analyze the influence of emotional intelligence and work ethic on work
engagement at broker PT Monex Investindo Futures. Methods of research using quantitative methods
using survey techniques. Subjects in this study broker PT Monex Investindo Futures Jakarta branch.
Which is 50 person. These result indicate significant relationship between emotional intelligence and
work ethic on work engagement. That is emotional intelligence and work ethic can be applied to be a
predictor variables to predict work engagement. From the analysis of the partial regression coefficient
test can be concluded that emotional intelligence and work ethic affect the work engagement
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PENDAHULUAN
Memasuki abad ke 21, legenda atau
paradigma lama tentang anggapan bahwa IQ
(Intelligence Quotient) sebagai satu-satunya
tolak ukur kecerdasan, yang juga sering
dijadikan
parameter
keberhasilan
dan
kesuksesan kinerja seseorang digugurkan oleh
munculnya konsep atau paradigma yang oleh
Daniel
Goleman
disebut
Emotional
Intelligence (kecerdasan emosional). Menurut
penelitian yang dilakukan Goleman (2009:31)
menyebutkan pengaruh IQ hanyalah sebesar
20% saja, sedangkan 80% dipengaruhi oleh
faktor lain termasuk di dalamnya adalah
kecedasan emosional (EQ), dan kecerdasan
spiritual (SQ)
Trader merupakan pihak perantara jual beli
valuta asing yang diperdagangkan di bursa
berjangka. Pekerjaan utama trader adalah
memberikan jasa pelayanan dengan cara
menganalisis fluktuasi nilai tukar tertentu
kemudian menawarkannya pada calon
investor. Kesalahan dalam mengambil posisi
ketika trading dapat membuat keadaan emosi
menjadi memburuk karena beberapa nasabah
turut maintenance trading report mereka,
beban moral yang ditanggung juga besar
ditambah lagi dengan target yang ditetapkan
oleh perusahaan kepada para trader. Secara
tidak langsung hal ini akan berimbas pada
pengelolaan emosi trader dalam mengambil
keputusan, trader akan bertransaksi secara
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emosional dengan menjadi sangat berani dan
kadang-kadang menjadi serakah. Seorang
trader yang cerdas dalam melakukan
pengambilan keputusan akan menggunakan
pertimbangan rasional, bukan emosional.
Kecerdasan emosi ini yang akan mendorong
kualitas keputusan untuk trading yang diambil,
dengan memiliki kecerdasan emosi seseorang
dapat memotivasi diri, tidak mudah frustasi,
dan yang terpenting adalah mampu
mengendalikan stress. (Goleman, dalam Wu,
2011)
Persaingan antar perusahaan semakin
tajam, agar perusahaan mampu terus bertahan
dan bersaing dominasi teknologi saja tidak
cukup jika tidak ditunjang oleh SDM yang
handal. Etos kerja yang dimiliki SDM sebuah
organisasi memainkan peranan penting bagi
produktivitas kerja. Mereka tidak hanya
mampu bekerja sesuai tuntutan kerja, tetapi
lebih dari itu mereka melaksanakannya dengan
penuh keikhlasan dan semangat. Ketika
perusahaan dituntut untuk bertahan dan
bersaing
agar
mampu
meraih
dan
memenangkan persaingan, SDM tersebut akan
menggunakan kapasitas dirinya secara optimal
dengan penuh ketekunan dan semangat juang.
(Sutrisno, 2010)
Organisasi tidak lagi hanya dituntut
memiliki pekerja dengan kemampuan di atas
rata-rata, namun organisasi juga harus
memiliki seorang pekerja yang mampu
menginvestasikan dirinya untuk terlibat secara
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penuh dalam bekerja, proaktif, dan memiliki
komitmen yang tinggi terhadap standar
kualitas kerja. Seseorang yang memiliki
keterikatan kerja tinggi akan cenderung
menunjukan performa terbaik, karena mereka
menikmati pekerjaan yang dilakukan (Bakker,
2009). Keterikatan kerja (work engagement)
penting bagi perusahaan, karena keterikatan
karyawan dengan pekerjaan berpengaruh
terhadap performa kerja seseorang. Semakin
tinggi rasa keterikatan karyawan terhadap
perusahaan, performa kerja yang ditunjukkan
akan semakin baik. Hal ini karena karyawan
tersebut menikmati pekerjaan yang mereka
lakukan. (Xanthopolou dan Baker, 2012).
Fenomena yang sering terjadi dalam
perusahaan berupa tingginya turn over dalam
perusahaan menunjukkan bahwa trader tidak
sedang mengalami suatu keadaan yang
dinamakan dengan keterikatan kerja. Apabila
ada seorang trader yang mulai lelah dan
meninggalkan perusahaan sama artinya bahwa
trader tersebut sedang tidak terikat dengan
pekerjaannya
PT Monex Investindo Futures, merupakan
salah satu perusahaan yang bergerak dalam
bidang perdagangan berjangka. Berbagai
penghargaan telah diraih sebagai perusahaan
yang terbaik dalam memberikan pelayanan
terhadap nasabah. Predikat ini tidak mudah
mengingat banyaknya perusahaan sejenis di
Indonesia
sehingga
untuk
dapat
mempertahankan predikat tersebut di perlukan
SDM yang mampu bekerja keras dan tahan
banting dalam menjalankan tugasnya.
BAHAN DAN METODE
1. Kecerdasan Emosional
Pengertian
kecerdasan
emosional
sebagaimana yang dikemukakan oleh Carter
(2010:1) bahwa orang yang memiliki soft
competency
sering
disebut
memiliki
kecerdasan emosional
atau
Emotional
Intelligence yang sering diukur sebagai
Emotional Intelligent Quotient (EQ), adalah
kemampuan menyadari emosi diri sendiri dan
emosi orang lain.
Definisi lainnya tentang kecerdasan
emosional dikemukakan oleh Martinez (dalam
Yuniarsih, 2009) yang mengemukakan bahwa
kecerdasan emosi merupakan kesatuan dari
keahlian non kognitif, kemampuan dan
kompetensi yang mempengaruhi kemampuan
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seseorang dalam mengatasi lingkungan dan
tekanan
Adanya kecerdasan emosional yang tinggi,
individu akan memiliki kestabilan emosi.
Seseorang yang memiliki kestabilan emosi
akan mempunyai penyesuaian diri yang baik,
mampu menghadapi kesukaran dengan dengan
cara objektif serta menikmati kehidupan yang
stabil, tenang, merasa senang, tertarik untuk
bekerja dan berprestasi, mampu memotivasi
diri terhadap kritik, tidak melebih-lebihkan
kesenangan ataupun kesusahan sehingga ia
dapat mengelola need primitif yang lebih
banyak dipengaruhi emosi belaka. (Hidayati,
2008)
Menurut Goleman (2009:45) kecerdasan
emosi menggambarkan 5 aspek kemampuan
utama, yaitu:
a. Mengenali emosi diri, yaitu kemampuan
individu yang berfungsi untuk memantau
perasaan dari waktu ke waktu, mencermati
perasaan yang muncul. Kemampuan
mengenali diri sendiri meliputi kesadaran
diri.
b. Mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk
menghibur
diri
sendiri,
melepas
kecemasan,
kemurungan
atau
ketersinggungan dan akibat-akibat yang
timbul karena kegagalan keterampilan
emosi dasar. Kemampuan mengelola emosi
meliputi kemampuan penguasaan diri dan
kemampuan menenangkan kembali.
c. Memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan
untuk mengatur emosi merupakan alat
untuk mencapai tujuan dan sangat penting
untuk memotivasi dan menguasai diri.
Kemampuan ini didasari oleh kemampuan
mengendalikan emosi, yaitu menahan diri
terhadap kepuasan dan mengendalikan
dorongan hati. Kemampuan ini meliputi:
pengendalian dorongan hati, kekuatan
berfikir positif dan optimis.
d. Mengenali emosi orang lain, kemampuan
ini disebut empati, yaitu kemampuan yang
bergantung pada kesadaran diri emosional,
kemampuan ini merupakan keterampilan
dasar dalam bersosial.
e. Membina hubungan. Seni membina
hubungan social merupakan keterampilan
mengelola emosi orang lain, meliputi
keterampilan social yang menunjang
popularitas,
kepemimpinan
dan
keberhasilan hubungan antar pribadi.
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Goleman (2009:267) mengemukakan bahwa
ada beberapa factor yang mempengaruhi
kecerdasan individu, yaitu:
a. Lingkungan keluarga. Kecerdasan emosi
ini dapat diajarkan pada saat anak masih
bayi dengan contoh-contoh ekspresi.
Kehidupan emosi yang dipupuk dalam
keluarga sangat berguna bagi anak kelak di
kemudian hari, sebagai contoh: melatih
kebiasaan hidup disiplin dan bertanggung
jawab, kemampuan berempati, kepedulian,
dan sebagainya.
b. Lingkungan non keluarga. Dalam hal ini
adalah lingkungan masyarakat dan
lingkungan penduduk. Kecerdasan emosi
ini
berkembang
sejalan
dengan
perkembangan fisik dan mental anak.
Pembelajaran ini biasanya ditunjukkan
dalam aktivitas bermain anak seperti
bermain peran.
2. Etos Kerja
Etos kerja menurut Simanjuntak (2011:91),
merupakan kadar komitmen dan semangat
melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh
pandangan seseorang tersebut atas makna
pekerjaannya.
Individu dan kelompok
masyarakat dikatakan mempunyai etos kerja
tinggi jika menunjukkan tanda-tanda sebagai
berikut: mempunyai penilaian positif terhadap
hasil kerja manusia, menempatkan pandangan
tentang kerja sebagai suatu hal yang amat
luhur bagi eksistensi manusia, kerja dirasakan
sebagai aktivitas yang bermakna bagi
kehidupan manusia, kerja dihayati sebagai
suatu proses yang membutuhkan ketekunan dn
sekaligus sarana yang penting dalam
mewujudkan cita-cita dan kerja dilakukan
sebagai bentuk ibadah. (Sutrisno, 2010)
Menurut Simanjuntak (2011:92), etos kerja
dapat digolongkan menjadi 7 tahapan, yaitu:
1. Pekerjaan sebagai Sumber Penghasilan
Harus diakui bahwa motivasi utama
seseorang atau tujuan utama kebanyakan
orang untuk bekerja adalah untuk
memperoleh
penghasilan.
Dengan
demikian, pekerja yang ingin memperbesar
penghasilan akan termotivasi untuk
meningkatkan kinerja baik dengan bekerja
lebih keras dan lebih tekun, maupun
dengan bekerja lebih cerdik dan
bertanggung jawab
2. Pekerjaan sebagai Kebutuhan Hidup
Disadari atau tidak, setiap orang merasakan
membutuhkan pekerjaan, bukan saja
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3.

4.

5.

6.

sebagai sumber penghasilan, akan tetapi
sebagai harga diri. Orang yang tidak
mempunyai pekerjaan sering merasakan
bahwa dirinya kurang bermakna dan
kurang di hargai orang lain. Oleh sebab itu,
setiap orang yang telah memiliki
pekerjaan, disektor formal maupun
informal, perlu memelihara sikap kerja;
selalu mensyukuri dan menekuni pekerjaan
tesebut; melakukannya dengan penuh
tanggung jawab; hormat kepada pemilik,
manajemen atau pimpinan; serta menjalin
hubungan yang baik dengan semua pihak
yang berkepentingan (stake holders)
Pekerjaan sebagai Sarana Peningkatan
Kompetensi
Perusahaan berfungsi bukan hanya sekedar
kesempatan kerja dan sumber penghasilan,
akan tetapi juga merupakan tempat untuk
meningkatkan kompetensi kerja yaitu
dengan memperkaya pengalaman kerja,
meningkatkan
kemampuan
dan
keterampilan
kerja,
serta
dengan
membangun sikap dan etos kerja. Dengan
demikian, pekerja yang menyadari
pekerjaan sebagai tempat atau sarana
meningkatkan kompetensi akan termotivasi
untuk terus belajar dari pengalaman dan
lingkungan kerja sehingga mampu
meningkatkan kinerja
Pekerjaan sebagai Tempat Membangun
Karier
Manusia bekerja bukan hanya sekedar
memperoleh penghasilan untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
akan tetapi mereka juga ingin mencapai
kemajuan atau promosi dalam jabatan dan
karier di dalam organisasi atau perusahaan
secara terus menerus. Pekerja yang
termotivasi untuk membangun kariernya
akan selalu berusaha meningkatkan
kinerjanya baik dengan menunjukkan
keunggulannya dalam melaksanakan tugas
tanggungjawabnya
maupun
dengan
membangun kerjasama dengan semua
pihak terkait
Aktualisasi Diri Melalui Pekerjaan
Aktualisasi
diri
adaah
pernyataan
keberhasilan atau keunggulan kinerja
dalam profesi tertentu. Setiap orang yang
termotivasi untuk aktualisasi diri melalui
pekerjaan yang ditekuni, akan terus
meningkatkan kinerjanya.
Bekerja sebagai Ibadah
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Dengan melakukan suatu pekerjaan,
banyak orang atau pihak yang memperoleh
manfaat secara langsung atau tidak
langsung mulai dari diri pribadi dan
keluarga, masyarakat konsumen, dan pihak
lain. Semakin tinggi kinerja semakin tinggi
penghasilan dan semakin banyak orang
yang dapat di layani. Oleh sebab itu, setiap
pekerja akan termotivasi meningkatkan
kinerjanya bila dia mempunyai kesadaran
dan pemahaman bahwa melalui pekerjaan
itu dia sekaligus melakukan ibadah yaitu
dengan melayani kepentingan pribadi dan
keluarga, melayani masyarakat konsumen,
melayani pengusaha, dan melayani
kepentingan masyarakat lainnya
7. Bekerja sebagai Panggilan dan Amanah
Setiap pekerja harus menyadari bahwa
pekerjaan yang dia lakukan adalah bagian
dari pekerjaan besar yang diperintahkan
oleh Tuhan, dan setiap pekerja terpanggil
untuk terlibat didalamnya. Dengan
kesadaran demikian, setiap pekerja akan
termotivasi meningkatkan kinerjanya yaitu
dengan melakukan pekerjaannya dengan
penuh tanggung jawab, penuh semangat
dan jujur seperti melayani Tuhan
3. Keterikatan Kerja
Luthans (2007) mendefinisikan keterikatan
adalah suatu sikap yang mereflesikan
kesetiaan karyawan terhadap organisasinya,
dan
merupakan
suatu
proses
yang
berkelanjutan
dimana
anggota-anggota
organisasi
mengekspresikan
kepedulian
mereka terhadap organisasi yang berlanjut
pada
pencapaian
kesuksesan
serta
kesejahteraan.
Keterikatan kerja adalah kesetiaan dan
identifikasi seseorang dengan organisasi
tempat ia bekerja. Hal ini tampak sebagai
kekuatan
pengikat
karyawan
untuk
melaksanakan setiap kebijaksanaan norma dan
ketentuan organisasi serta tetap setia pada
organisasinya. Karyawan yang mempunyai
keterikatan
kerja
yang
tinggi
akan
berkeyakinan untuk tetap bekerja di organisasi
dan berusaha keras untuk mencapai tujuan
organisasi, menunjukkan kehadiran yang
tinggi, mempunyai keinginan untuk selalu taat
pada peraturan dan nilai-nilai organisasi.
(Bakker, 2009)
Baker dan Demerouti (2008) menyatakan
bahwa seseorang yang terikat dengan
pekerjaannya akan menunjukkan ciri-ciri: a)
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Aspek semangat (vigor), berupa keadaan
penuh energi, kegembiraan mental dan
semangat tinggi pada saat bekerja serta
kerelaan untuk memberikan usaha maksimal
pada suatu pekerjaan di sertai dengan
ketahanan saat menghadapi situasi sulit. b)
Aspek dedikasi (dedication) merujuk pada
keterlibatan kuat pada pekerjaan, mereka
merasakan suatu pengalaman antusias,
menginspirasi, membanggakan dan penuh
tantangan dalam pekerjaan tersebut. c) Aspek
penghayatan (absorption) di karakteristikkan
dengan suatu konsentrasi penuh dan bahagia
terhadap pekerjaannya, waktu menjadi cepat
berlalu dan sulit untuk meninggalkan
pekerjaannya
Keterikatan kerja berbeda untuk tiap-tiap
orang (Xanthopoulou dan Bakker, 2012).
Karyawan yang terikat dalam pekerjaan
mereka akan lebih mencurahkan perhatiannya
pada pekerjaan tergantung pada besarnya job
resources (sumber daya pekerjaan) yang
tersedia. Bakker dan Demerouti (2008)
menjelaskan konsep JD-R (Job Demand
Resources) yaitu sumber daya kerja dapat
berpengaruh
bersama-sama
terhadap
keterikatan kerja seseorang, semakin tinggi
sumber daya personal dan sumber daya kerja
maka semakin tinggi pula keterikatan kerjanya
Sumberdaya kerja (job resources) yang
beberapa diantaranya adalah variasi keahlian
(skill variety), otonomi (autonomy), dan
kesempatan
untuk
berkembang
(developmental
opportunities)
dapat
meningkatkan keterikatan kerja karena faktorfaktor sumber daya kerja tersebut, baik secara
intrinsik atau ekstrinsik dapat memotivasi
karyawan. Sumberdaya kerja dapat secara
ekstrinsik memotivasi karena berkontribusi
untuk pencapaian tujuan kerja dan secara
intrinsik memotivasi ketika dapat memenuhi
keinginan dasar karyawan Sebagai contoh,
kesempatan seseorang untuk mengembangkan
keahlian presentasi akan memuaskan
kebutuhannya untuk merasa kompeten dalam
pekerjaannya. Karyawan lebih terikat dengan
pekerjaannya sehari-hari ketika semakin
banyak sumberdaya kerja yang tersedia.
(Bakker dan Demerouti, 2007).
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan
hubungan 2 variabel yaitu variabel bebas yang
meliputi kecerdasan emosional (X1) dan etos
kerja (X2) dengan variabel terikat yaitu
keterikatan kerja (Y) maka jenis penelitian
yang digunakan kuantitatif dengan jenis
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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asosiatif, karena peneliti ingin mengetahui ada
tidaknya pengaruh antara variabel variabel
melalui pengujian hipotesa yang telah
dirumuskan untuk memprediksi besarnya
variabel, bentuk hubungan dan menentukan
arah dan besarnya.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,
2012). Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh trader yang berjumlah 50 orang.
Metode pengambilan sampel digunakan
metode sensus, dimana seluruh trader menjadi
responden penelitian. Hal ini bertujuan untuk
mendapatkan
gambaran
yang
lebih
representatif
dan
mengurangi
tingkat
kesalahan sehingga data yang diperoleh
mendekati nilai yang sesungguhnya
Kecerdasan emosi diukur menggunakan
indikator yang di adopsi dari Goleman (2009)
yaitu: mengenali emosi diri, mengelola emosi,
memotivasi diri sendiri, mengenali emosi
orang lain, membina hubungan. Etos kerja di
ukur menggunakan indikator yang di adopsi
dari Simanjuntak (2011), yaitu: pekerjaan
sebagai sumber penghasilan, pekerjaan sebagai
kebutuhan hidup, pekerjaan sebagai sarana
peningkatan kompetensi, pekerjaan sebagai
tempat membangun karier, aktualisasi diri
melalui pekerjaan, bekerja sebagai ibadah,
bekerja sebagai panggilan dan amanah.
Sedangkan keterikatan kerja di ukur
menggunakan indikator yang di adaposi dari
Bakker& Demerouti (2008), yaitu: Aspek
semangat
(Vigor),
Aspek
dedikasi
(Dedication), Aspek penghayatan (Absorption)
Pengukuran item pertanyaan dalam
kuesioner dilakukan dengan menggunakan
skala Likert dengan kategori : Sangat Setuju,
Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.
Sangat Tidak Setuju memiliki skor 1 dan
Sangat Setuju memiliki skor 4. Data yang
diperoleh dari kuesioner akan dianalisis
dengan menggunakan analisis statistik yaitu
dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda yang terstandarisasi dan dihitung
dengan
menggunakan
program
SPSS
(Statistical Package for Social Science).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Normalisasi Data
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Berdasarkan
grafik
dibawah
memperlihatkan hasil uji normalisasi data
dengan menggunakan Normal Probability Plot
yang menyebar di sekitar garis diagonal dan
mengikuti garis diagonal maka dapat
disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini
sudah terdistribusi dengan normal
2. Uji Multikolinearitas

Gambar 1. Uji Normalisasi Data
Multikolinearitas artinya antarvariabel
independen yang terdapat dalam model regresi
memiliki hubungan linier yang sempurna atau
mendekati sempurna, koefisien korelasinya
tinggi atau bahkan 1. Menurut Haif et all
dalam Priyatno (2009:156), variabel yang
menyebabkan multikolinearitas dapat dinilai
dari nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1
atau nilai VIF yang lebih besar dari 10
Tabel 1
Uji Multikolinearitas
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

26.469

4.202

emotionalintellig
ence

-.482

.142

etoskerja

.619

.122

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
Tolera
nce

VIF

.001

.787

1.271

.000

.787

1.271

t

Sig.

6.299

.000

-.444

-3.389

.664

5.073

Sumber: data yang diolah (2016)
Dari output diperoleh nilai Tollerance
kedua variabel lebih dari 0,10 dan VIF kurang
dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolinearitas antarvariabel bebas
3. Uji Heteroskedastisitas
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Berdasarkan uji tersebut menunjukkan
bahwa titik-titik data menyebar secara acak
dan tidak membentuk suatu pola, baik diatas
maupun dibawah sumbu Y. Hal ini
mengindikasikan
tidak
terjadi
heteroskedastisitas dalam penelitian ini

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik
F)
Tabel 3
Uji Statistik F
ANOVAb
Sum of
Squares df

Mean
Square

F

Regression

269.35 2
3

134.676

13.567 .000a

Residual

466.56 47
7

9.927

Total

735.92 49
0

Model
1

Sig.

a. Predictors: (Constant), etoskerja, emotionalintelligence
b. Dependent Variable: keterikatankerja

Sumber : data yang diolah (2016)
Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

4. Uji Hipotesis
a. Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 2
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

b

Mo
del

R

R Square

1

.605a

.366

Adjusted Std. Error of
R Square the Estimate
.339

3.151

a.
Predictors:
(Constant), etoskerja,
emotionalintelligence
b.
Dependent
Variable:
keterikatankerja

Sumber: data yang diolah (2016)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R
sebesar 0.605, jadi dapat disimpulkan bahwa
terjadi hubungan yang cukup erat antara
kecerdasan emosional dan etos kerja tehadap
keterikatan kerja broker di PT Monex
Investindo Futures
Angka R Square (R2) menunjukkan
koefisien determinasi. Nilai R2 sebesar 0.366
artinya persentase sumbangan pengaruh
kecerdasan emosional dan etos kerja sebesar
36,6 % sedangkan sisanya sebesar 63,4 %
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model ini.
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Nilai F hitung adalah sebesar 13.567
dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena
probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05
(karena dalam penelitian ini menggunakan
taraf signifikansi α = 5%), berarti Ha diterima,
bahwa secara stimultan kecerdasan emosional
dan etos kerja berpengaruh terhadap
keterikatan kerja trader.
c. Uji Parameter Individual (Uji t)
Hasil uji probabilitas t hitung dapat dilihat
pada tabel 1, diperoleh probabilitas t hitung
seluruh variabel bebas (kecerdasan emosional
dan etos kerja trader) 0,001 dan 0,000 lebih
kecil dari α 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas
(kecerdasan emosional dan etos kerja)
berpengaruh signifikan terhadap keterikatan
kerja trader.
d. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis regresi linier berganda
(Multiple
Regression).
Analisis
yang
dilakukan terhadap keterkaitan pengaruh
kecerdasan emosional dan etos kerja terhadap
keterikatan kerja trader. Dari hasil pengujian
data menggunakan program SPSS 19 dapat di
bentuk persamaan :
Y^ = 26.469 – 0.482 X1 + 0.619 X2 + e
Nilai konstanta sebesar 26.469 menyatakan
bahwa jika variabel kecerdasan emosional dan
variabel etos kerja di anggap konstan atau
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tetap maka rata-rata variabel keterikatan kerja
trader sebesar 26.469 poin
Koefisien regresi variabel kecerdasan
emosional (X1) bernilai negatif, yaitu -0.482;
artinya setiap peningkatan variabel kecerdasan
emosional sebesar 1 satuan akan menurunkan
variabel keterikatan kerja sebesar 0.482
dengan asumsi variabel lain bernilai tetap
Koefisien regresi variabel etos kerja (X2)
bernilai positif, yaitu 0.619; artinya setiap
peningkatan variabel etos kerja sebesar 1
satuan akan meningkatkan keterikatan kerja
sebesar 0.619 dengan asumsi variabel lain
bernilai tetap
Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian ini antara lain:
1. Peneliti hanya menganalisa masalah
keterikatan kerja dari satu dimensi atau
sudut pandang trader, namun tidak
menggali dari perspektif lain misalnya
manajemen puncak atau dari sudut
pandang para manager yang membawahi
para trader sehingga dapat di hasilkan
suatu
penelitian
yang
lebih
menggambarkan lebih banyak dimensi dari
faktor-faktor yang mempengaruhi tinggirendahnya keterikatan kerja trader
2. Masih kurangnya jumlah variabel untuk
menggambarkan atau sebagai prediktor
munculnya keterikatan kerja trader.
Banyak variabel lain yang dapat
ditambahkan
untuk
memprediksi
keterikatan kerja trader, misalnya variabel
motivasi kerja, kepuasan kerja, stres kerja,
kompensasi,
gaya
kepemimpinan,
komitmen
organisasi,
dan
budaya
organisasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan pembahasan
sebagaimana telah dijelaskan pada bab
sebelumnya,
dapat
ditarik
beberapa
kesimpulan, yakni:
1. Kecerdasan emosional berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap keterikatan kerja.
Hal ini bermakna, jika kecerdasan
emosional semakin tinggi maka keterikatan
kerja akan menurun
2. Etos kerja kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keterikatan kerja. Hal
ini bermakna, jika etos kerja semakin
tinggi maka keterikatan kerja akan
meningkat
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3. Secara simultan kecerdasan emosional dan
etos kerja berpengaruh signifikan terhadap
keterikatan kerja trader. Hal ini bermakna,
jika kecerdasan emosional dan etos kerja
trader semakin tinggi, maka keterikatan
kerja trader akan meningkat.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas,
maka penulis memberikan beberapa saran
yang mungkin bermanfaat yaitu:
1. Pihak
perusahaan
dapat
lebih
memperhatikan kecerdasan emosional dan
etos kerja trader diantaranya dengan
membuat kebijakan maupun peraturan
yang
mendukung
program-program
peningkatan kecerdasan emosional dan
etos kerja demi peningkatan keterikatan
kerja trader
2. Memberikan pelatihan khusus seperti
pelatihan, seminar, atau ceramah khusus
bermaterikan
mengenai
kecerdasan
emosional yang akan menunjang pekerjaan
trader baik aspek fisik maupun psikologis
trader sehingga para trader memiliki
kecerdasan emosional yang baik dan
kemudian berdampak pada peningkatan
keterikatan kerja trader
3. Perlu juga dibangun suatu situasi dan
kondisi yang kondusif bagi karyawan
secara individu proaktif dalam membangun
dan
meningkatkan
kualitas
diri,
membangun suasana kekeluargaan dalam
perusahaan.
4. Trader
hendaknya
memperhatikan
keterikatan etos kerja, karena dengan
memiliki etos kerja yang tinggi akan
tercermin dalam sikap dan perilakunya
dalam bekerja akan merasa puas dengan
tugas/ pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya serta merasakan kebijakan yang
objektif sehingga akan menumbuhkan
komitmen seseorang untuk berbuat yang
terbaik bagi perusahaan
5. Pihak perusahaan dapat mempertahankan
bahkan meningkatkan keterikatan kerja
trader hal ini dapat dilakukan dengan
menemukan
dan
mengembangkan
psychological capital para trader dengan
memberikan dan meningkatkan terhadap
sumber-sumber yang dapat mendukung
penyelesaian pekerjaan (job resources)
seperti kemandirian, dukungan sosial, dan
coaching dari atasan
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3.151
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ANOVAb
Sum
of
Squar
es
df

Model
1

Mean
Square F

Sig.

Regressio 269.3 2
n
53

134.67 13.56 .000a
6
7

Residual 466.5 47
67

9.927

Total

735.9 49
20

a.
Predictors:
(Constant),
etoskerja,
emotionalintelligence
b. Dependent Variable: keterikatankerja

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Beta

Std. Error

1 (Consta 26.4 4.202
nt)
69

Collinearity Statistics
t

Sig.

Toleranc
e
VIF

6.299 .000

emotio -.482 .142
nalintel
ligence

-.444

.001
3.389

.787

1.271

etoskerj .619 .122
a

.664

5.073 .000

.787

1.271

a. Dependent Variable: keterikatankerja
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