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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting, karena 

produktivitas tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan sukses tidaknya 

suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu produktivitas harus 

menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan dalam menyusun strategi bisnis, yang 

mencakup bidang produksi, pemasaran, keuangan dan bidang-bidang lainnya. Dengan 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja ini secara tidak langsung akan berdampak 

pada peningkatan kepuasan kerja dari para pekerja, selain itu juga akan mendorong 

motivasi para pekerja untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi (Budi R, 

2014). 

Tjutju Yuniarsih & Suwanto (2009) mengemukakan bahwa produktivitas 

kerja diartikan sebagai hasil kongkrit (produk) yang dihasilkan oleh individu atau 

kelompok, selama satuan waktu tertentu dalam suatu proses kerja. Dalam hal ini, 

bagaimana tenaga kerja mampu menyelesaikan pekerjaan dengan menghasilkan 

output dalam waktu yang relative lebih singkat, dengan kata lain produktivitas akan 

dapat dicapai manakala proses produksi membutuhkan waktu yang lebih pendek. 

Nawawi dalam Tjutju Yuniarsih (2009) mengemukakan bahwa produktivitas kerja 

merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh (output) dengan jumlah sumber 

daya yang dipergunakan sebagai masukan (input). Adapun Nanang Fattah dalam 

Tjuju Yuniarsih (2009) menyimpulkan bahwa dalam konsep produktivitas 

berkembang dari pengertian teknis sampai kepada pengertian prilaku. Produktivitas 

dalam pengertian teknis mengacu pada derajat keefektifan dan efisiensi dalam 

penggunaan berbagai sumber daya, sedangkan dalam pengertian prilaku, 

produktivitas merupakan sikap mental yang senantiasa berusaha untuk terus 

berkembang ( Rismayadi.B, 2015). 
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Produktivitas juga mengandung pengertian sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan akan selalu mengalami peningkatan, 

dimana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari 

hari ini. Secara umum, produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara 

hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan. 

Produktivitas tenaga kerja mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Produktivitas pada saat ini 

menjadi semakin penting karena dianggap merupakan nilai tambah dari suatu 

organisasi dan selalu harus ditingkatkan seiring dengan tingginya standar kepuasan 

konsumen dan semakin tingginya kompetisi antara organisasi sejenis (Febri D, 2016). 

Produktivitas merupakan proses penting dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan. Dalam penelitian kali ini akan diteliti sebuah perusahaan yang berbentuk 

pabrik industri yang menjalankan dan menjadikan produksi sebagai tolak ukur 

perkembangan perusahaan tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Perusahaan tersebut adalah PT.X yang merupakan pabrik tisu dan bubur kertas yang 

terletak di Kab.Tanjabbar Provinsi Jambi.  

Dalam kesempatan selama mengumpulkan data di PT.X tersebut, diketahui 

bahwa PT.X memiliki visi dan misi untuk terus meningkatkan target produksi setiap 

tahunya. Setiap proses akan dikebut untuk mencapai bahkan melampaui target yang 

ditentukan. Sehingga dapat dipastikan bahwa PT.X akan menitikberatkan seluruh 

proses tersebut kepada seluruh karyawan. Tak hanya itu, karena kenaikan target itu 

pula setiap mesin yang ada di pabrik harus melakukan perawatan setiap 6 bulan 

sekali. Perawatan mesin ini bertujuan agar mesin tidak rusak dan membuat cacat hasil 

produksi. Perawatan msein ini tentunya memakan waktu yang cukup lama sekitar 2-4 

minggu. Selama waktu tersebut produksi dihentikan sementara. Sehingga sesaat 

setelah perawatan mesin selesai terjadi pemaksaan produksi kembali untuk mengejar 

target yang sudah ditingkatkan. Hal ini menjadi suatu hal yang berkebalikan bagi para 

karyawan PT.X yang mana ini mengakibatkan tingginya tuntutan pekerjaan setiap 

tahunya namun tetap dengan peralatan operasional yang sama dan waktu yang sama. 
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Dalam kesempatan mencari data di PT.X ditemukan adanya kesalahan 

produksi yang mengakibatkan cacat hasil produksi. Ini menjadi permasalahan yang 

mengakibatkan adanya kerugian waktu, materil, dan tenaga manusia. Hal ini juga 

menjadi suatu kendala yang membuat target produksi menjadi terasa bertambah 

banyak. Kemudian ditambah lagi pada kesempatan yang sama, banyak terjadi 

perbaikan jalur produksi yang membuat adanya jeda produksi di tahap tahap tertentu. 

Ini juga termasuk dalam kendala kendala produksi yang dapat ditemukan di PT.X  

Kemudian untuk seluruh karyawan PT.X baik karyawan lama ataupun 

karyawan baru akan diberikan sosialisasi mengenai sistem perusahaan yang 

menggunakan prinsip multitasking atau multitalent dalam bekerja. Multitasking atau 

multitalent merupakan sistem yang mewajibkan setiap karyawan untuk melakukan 

dua keahlian atau pekerjaan yang berbeda sehingga perusahaan mendapat hasil 

maksimal dengan sumber daya manusia yang sedikit atau dibawah kebutuhan 

seharusnya. Hal ini tentunya menjadikan setiap karyawan mesti memiliki  daya juang 

atau mental  yang kuat dalam bekerja di PT.X.  

 Masalah yang kemudian muncul dalam hasil wawancara dan observasi di 

PT.X Kab.Tanjab Provinsi Jambi, dimana ditemukan karyawan yang mengeluh dan 

mudah putus asa dalam pekerjaanya sehingga sering terjadi kesalahpahamanan dalam 

hasil pekerjaan yang mengakibatkan buruknya produksi di Pabrik. Permasalahan 

terkait ketahanan mental yang disebutkan oleh salah satu karyawan berdasarkan hasil 

wawancara, yaitu sebagai berikut: 

“Bagian kerjaan di pabrik itu berat, harus sabar dan kuat mental pokoknya kalo 

kerja disini, kalo nggak kuat ya pasti ngga lama disini, banyak sudah teman-teman 

saya yang memilih keluar dari sini.” 

“Untuk kekurangan saya kira mungkin dsini diskriminasinya cukup kuat. Belum lagi 

beban kerja yang bertambah tiap tahunya akibat peningkatan angka produksi. Lalu 

juga dsini kita harus menguasai beberapa bidang keahlian tidak bisa satu bidang 

saja dalam bekerja” 

Contoh lainnya, dari hasil observasi diketahui bahwa seringnya karyawan 

menceritakan resign dan ingin di PHK agar mendapat pesangon dari perusahaan. 
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Akibatnya suasana kerja tidak lagi kondusif. Begitu pula antar karyawan akan sering 

terjadi berkeluh kesah dan merasa wajar akan ketidakmampuanya dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan kemudian menganggap itu wajar dan masa bodo jika harus di PHK. 

Hal ini sangat menganggu keberlangsungan produksi. Sehingga sangat 

diperlukan kekuatan mental dan  usaha, yang dimaksud untuk karyawan PT.X yaitu 

daya juang dalam bekerja (Adversity Quotient). Daya juang ini berasal dari dalam diri 

pekerja sebagai kekuatan mental yang siap menghadapi kesulitan dalam pekerjaanya. 

Mengingat PT.X memilki sistem multitasking yang menambah beban pemikiran bagi 

karyawan-karyawanya, Daya juang akan sangat membantu dan memliki peran dalam 

mencapai target produksi perusahaan.    

Adversity quotient (AQ) dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup 

karena seseorang yang memiliki AQ tinggi bisa sukses meskipun banyak hambatan 

yang menghadang mereka tidak langsung menyerah dan tidak membiarkan kesulitan 

menghancurkan impian dan citacitanya. individu yang ber-AQ tinggi akan terus 

meraih prestasi hingga mencapai kesuksesan setinggi-tingginya. AQ dapat diartikan 

sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi semua kesulitan atau hambatan 

sehingga ia mampu keluar atau memanajemen kesulitan atau hambatan tersebut 

menjadi sebuah keberhasilan (Herawati dkk,2018). 

Interaksi sosial diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial 

merupakan sebuah fondasi di dalam hubungan bermasyarakat dengan berdasarkan 

norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Salah satu fungsi 

interaksi sosial adalah guna mendiskusikan persoalan. Karena manusia di dalam 

hidup pastinya tidak terlepas dari berbagai persoalan. Persoalan-persoalan itu mampu 

membangun jiwa seseorang menjadi lebih baik. Tidak ada manusia yang tidak 

mempunyai persoalan atau masalah di dalam hidupnya. Maka fungsi interaksi sosial 

sangat diperlukan untuk menunjang penyelesaian persoalan tersebut. Lalu persoalan-

persoalan yang timbul itu menuntut manusia harus memiliki ketangguhan agar dapat 

bertahan dalam berbagai macam situasi kehidupan. Kecerdasan ketangguhan inilah 

yang disebut Adversity quotient (Rima M, 2019). 
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Cornista dan Macasaet (2012) dalam thesisnya menemukan adanya korelasi 

positif antara adversity quotient dengan motivasi berprestasi. Selain itu individu yang 

memiliki skor AQ tinggi akan memiliki hidup yang lebih bermakna dibadingkan 

dengan individu yang memiliki skor AQ rendah (Aarifatunnisa, 2010). Individu 

dengan skor AQ tinggi juga cenderung menggunakan strategi problem focused 

coping sedangkan individu skor AQ rendah cenderung melakukan strategi emotion-

focused coping (Puspitawati, 2008). Selanjutnya Lazzaro-Capones (2004) dalam 

penelitiannya menemukan terdapat hubungan yang kuat antara adversity quotient 

dengan tingkat perfoma pada manajer di Manila. Penelitian berikutnya semakin 

memperkuat  penelitian mengenai tingkat performa yaitu hasil performa akademik 

mahasiswa dapat tergambar dari adversity quotient dimana mahasiswa dengan 

performa akademik yang tinggi mendapatkan skor AQ yang tinggi pula (Huijuan, 

2009). Hal ini semakin memperkuat bahwa adversity quotient merupakan prediktor 

keberhasilan seorang individu dalam menjalani hidupnya. 

Adversity quotient (AQ) adalah suatu kerangka konseptual yang mampu 

meramalkan seberapa jauh seseorang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

hidup, dengan kata lain mampu melihat siapa yang akan mampu melampaui harapan 

atas kinerja dan potensi seseorang serta siapa yang gagal dalam mengatasi kesulitan 

hidup. Adversity quotient merupakan suatu cara yang dapat mengetahui seberapa jauh 

seseorang mampu menghadapi suatu kesulitan serta bertahan dalam menghadapi 

kesulitan tersebut. Kesuksesan dapat dirumuskan sebagai tingkat dimana seseorang 

bergerak kedepan dan keatas, terus maju dalam menjalani kehidupannya, walaupun 

terjadi beberapa rintangan (Siti S, 2016).   

Mendukung pernyataan sebelumnya terkait keberhasilan produktivitas kerja 

terdapat dalam penelitiannya Tigchelaar, L. & Khaled E. B. (2015) menjelaskan 

bahwa adversity quotient (AQ), berperan sebagai prediktor keberhasilan, sangat 

berguna dalam memungkinkan seorang individu untuk menentukan bagaimana dia 

akan mengelola dalam menghadapi suatu kesulitan. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa ketika seseorang memiliki AQ maka ia akan mampu memprediksi kesulitan 

yang dihadapinya serta dapat dengan mudah membantu dirinya sendiri dalam 
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menghadapi kesulitan tersebut. Serta AQ juga membantu mengembangkan potensi 

kepemimpinan serta kinerja pertumbuhan organisasi dengan memiliki tingkat erosi 

yang dapat dikendalikan oleh sumber daya manusia (Shivaranjani , 2014). 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sangat diperlukan 

kemampuan dalam diri pekerja yang menjadi pendorong bagi pekerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan mencapai target produksi yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. Hasil-hasil riset sebelumnya diatas menujukan adanya keterkaitan antara 

adversity quotient seabagai faktor internal yang tumbuh dalam diri seorang pekerja 

yang memeperkuat mental pekerja dalam mengahadapi pekerjaan dan permasalahan 

yang menghambat pekerjaanya, dan produktivitas kerja sebagai target produksi dari 

perusahaan/organisasi yang merupakan tujuan akhir dari setiap kegiatan 

organisasi/perusahaan terkhususnya pabrik industri. Jika target tersebut teercapai 

maka akan tercipta keberlangsungan perusahaan dan kepastian karir bagi setiap 

pekerja. Dan berdasarkan pada permasalahan yang telah menjadi pembahasan diatas, 

peneliti teratarik untuk melaksanakan penelitian dengan topic Hubungan Adversity 

quotient Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT.X di Kab.Tanjab Provinsi 

Jambi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran Adversity quotient Karyawan PT.X di Kab.Tanjab 

Provinsi Jambi. 

2. Bagaimana gambaran Produktivitas kerja karyawan PT.X di Kab.Tanjab 

Provinsi Jambi. 

3. Apakah terdapat Hubungan antara Adversity quotient Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan PT.X di Kab.Tanjab Provinsi Jambi. 

1.3. Tujuan  

1.3.1. Tujuan Umum 
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Secara empiris tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan 

Adversity Quotient terhadap Produktivitas kerja karyawan PT.X di Kab.Tanjab 

Provinsi Jambi. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Dalam penelitian ini dapat diketahui tujuan khusus penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui gambaran Adversity quotient Karyawan PT.X di Kab.Tanjab 

Provinsi Jambi. 

2. Mengetahui gambaran Produktivitas kerja Karyawan PT.X di Kab.Tanjab 

Provinsi Jambi. 

3. Mengetahui hubungan antara Adversity quotient dengan Produktivitas kerja 

pada karyawan PT.X di Kab.Tanjab Provinsi Jambi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga 

terhadap perkembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang psikologi, khususnya 

psikologi industri dan organisasi, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

yang bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut tentang  Adversity quotient dan 

Produktivitas Kerja. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Universitas Jambi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam bidang psikologi 

dan dapat memberikan masukan yang berharga serta pertimbangan untuk 

melakukan evaluasi Adversity quotient & Produktivitas kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memfasilitasi Perusahaan dalam 

mengetahui  Adversity quotient & Produktivitas Karyawan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, masih terbuka kesempatan untuk melanjutkan 

penelitian di bidang psikologi industri dan organisasi, dengan mengambil 
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topik kajian yang berbeda dengan topik kajian dalam penelitian ini, guna 

menumbuhkan kualitas ilmu pengetahuan mengenai  Adversity quotient & 

Produktivitas kerja yang sesuai dengan situasional pada Karyawan atau 

Pekerja yang berada di PT.X di Kab.Tanjab Provinsi Jambi. 

1.5. Ruang Limgkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang  Adversity quotient dengan variable terikat 

Produktivitas kerja. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir Program 

Studi Psikologi Universitas Jambi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 

(S1) Psikologi dengan responden penelitian yaitu karyawan PT.X di Kab.Tanjab 

Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang 

diperoleh melalui wawancara dari 5 orang karyawan serta melalui penyebaran skala 

Adversity quotient & Produktivitas kerja kepada responden dan data sekunder berupa 

data jumlah karyawan PT.X di Kab.Tanjab Provinsi Jambi tahun 2020 yang 

digunakan sebagai data awal dalam pemenuhan latar belakang penelitian. Jenis 

penelitian yang digunakan ialah penelitian Kuantitatif, berdasarkan waktu  

menggunakan teknik cross sectional. Variable bebas yaitu  Adversity quotient. 

Variabel terikat yaitu Produktivitas Kerja. Skala yang akan digunakan ialah skala  

Adversity quotient & Produktifias Kerja. Teknik pengambilan data yang digunakan 

adalah Purposive Sampling, Analisis data menggunakan analisis Bivariat. Subjek 

yang digunakan ialah Karyawan PT.X di Kab.Tanjab Provinsi Jambi berjumlah 100  

orang. Waktu penelitian yaitu 05 Januari 2020. 

Untuk mempermudah dan agar lebih terarah penulisan proposal ini sehingga 

dapat berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian: Peneliti 

membahas hubungan Adversity Quotient dengan Produktivitas kerja karyawan PT.X 

di Kab.Tanjab Provinsi Jambi. 

1.6. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini, sebagai 

bahan pertimbangan dalam hal keaslian untuk dapat memiliki perbedaan yang 
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mendasar dari beberapa penelitian terdahulu. Keaslian penelitian ini akan diungkap 

berdasarkan pembahasan beberapa penelitian terdahulu, yang nantinya dapat 

membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya. Ada 

beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan, seperti :   
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Dwitya 

Wisesa dan 

Komang 

Rahayu 

Indrawati. 

 

Hubungan Adversity quotient 

Dengan Motivasi Berwirausaha 

Pada Mahasiswa Universitas 

Udayana Yang Mengikuti 

Program Mahasiswa Wirausaha 

 

 

- Adversity Qoutient 

- Motivasi 

Berwirausaha 

 

- Berdasarkan hasil analisis, validitas  adversity 

quotient adalah 0,924 dan skala motivasi 

bewirausaha adalah 0,941. Analisis korelasi 

menggunakan analisis Regresi linier sederhana. 

- Berdasrkan hasil penelitian koefisien korelasi 

sebesar 0,682 dengan nilai probabilitas antar 

variabel sebesar 0,000 sehingga menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antara variabel adversity 

quotient dengan variabel motivasi berwirausaha. 

Koefisien determinasi R square diperoleh sebesar 

0,465 yang bermakna 46,5% motivasi berwirausaha 

dapat dijelaskan oleh variabel adversity quotient, 

sisanya sebesar 53,5% dapat dijelaskan oleh faktor-

faktor yang lain.. 
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2 Anggia 

Sari Lubis 

& Sari 

Wulandari.  

Pengaruh Adversity quotient 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Melalui Motivasi Kerja Sebagai 

Variabel Intervening 

(Studi Pada Pengemudi Taksi 

Konvensional di Kota Medan) 

(Jurnal Konsep Bisnis dan 

Manajemen) 

- Adversity quotient 

- Moivasi Kerja. 

- Kinerja karyawan 

- Variabel independen kedua adalah motivasi kerja 

yang mempunyai koefisien regresi sebesar 0.430 

artinya setiap kenaikan variabel stres kerja sebesar 

1% maka akan terjadi kenaikan variabel motivasi 

kerja sebesar 43,0% dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan. 

- Berdasarkan dari hasil Variabel adversity quotient 

(AQ) memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,299, artinya 

setiap kenaikan variabel AQ sebesar 1%,maka akan 

terjadi peningkatan kinerja sebesar 29,9% dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan. 

3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budi 

Rismayadi 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas  

karyawan 

(Studi Kasus pada CV Mitra 

Bersama Lestari Tahun 2014) 

 

 

 

 

- Produktivitas 

 

 

 

 

 

 

 

- Beberapa hasil pengujian menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden berdasarkan usia , 

motivasi , dan pengalaman kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan , sedangkan tingkat pendidikan tidak 

terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap 

produktivitas karyawan. Pengujian Secara simultan 

menunjukkan bahwa antara tingkat pendidikan, usia 

kerja, motivasi dan pengalaman kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 
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4 .    Seyla 

Apriyanti 

Pengaruh Usia dan Masa Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja 

(Studi Kasus: PT. OASIS Water 

International Cabang Palembang) 

Jurnal Sistem dan Manajemen 

Industri Vol 1 No 2 Desember 

2017 

 

- Usia 

- Masa kerja 

- Prodzuktivitas 

- Hasil dari analisis data diperoleh bahwa variabel 

usia dan lama bekerja tidak berpengaruh positif 

terhadap produktivitas kerja, dimana nilai 

probabilitas uji F nilai signifikansi untuk pengaruh 

usia dan masa kerja secara simultan terhadap 

produktivitas adalah sebesar 0,355 > 0,05 dan nilai 

F hitung 1,083< F tabel 3,39, dan dari hasil analisis 

menggunakan koefisien determinasi diketahui 

bahwa faktor usia dan masa kerja hanya memiliki 

pengaruh sebesar 8,3 persen(%) terhadap 

produktivitas kerja diperusahaan PT.Oasis Water 

International. 
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Berdasarkan tabel 1.2 terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang 

diteliti peneliti dengan penelitian yang sudah ada, diantaranya adalah dalam 

penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Karyawan Pabrik PT.X di 

Kab.Tanjab Provinsi Jambi yang berjumlah 100 orang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mencari jawaban terhadap masalah yang menjadi titik perhatian peneliti 

yaitu bagaimanakah Adersity Quotient mempenaruhi kinerja karywan PT.X di 

Kab.Tanjab Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa skala Adversity quotient, 

skala Produktivitas serta wawancara informal pada Karyawan pabrik dan office, 

sedangkan untuk data sekunder berupa data seluruh karyawan yang bekerja di PT.X 

Jambi. Di mana dalam penelitian sebelumnya peneliti tidak menemukan penelitian 

yang peneliti ajukan, adapun penelitian sebelumnya ada persamaan variabel Adversity 

quotient akan tetapi jumlah subjek  lokasi penelitian dan lain sebagainya jelas 

berbeda. 

Berdasarkan bukti-bukti keaslian penelitian tersebut, maka ini dapat 

menjelaskan bahwa penelitian ini adalah yang berbeda dengan penelitian yang 

sebelumnya, hal ini tentunya dapat menjadi suatu bukti bahwa penelitian yang 

peneliti lakukan adalah penelitian yang asli hasil karya peneliti sendiri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Adversity Quotient 

2.1.1. Pengertian Adversity Quotient 

Adversity quotient (AQ) adalah suatu teori yang dicetuskan oleh Paul G. 

Stoltz, Ph.D, seorang President of PEAK Learning Incorporated yang meraih gelar 

doktor dalam bidang komunikasi dan pengembangan organisasi. Stoltz juga telah 

menjadi konsultan dan pemimpin dalam bidang pemikiran untuk berbagai macam 

organisasi di seluruh dunia. Konsep IQ (intelligence quotient) telah lama dianggap 

sebagai penentu kesuksesan, namun ternyata beberapa orang dengan IQ tinggi tidak 

sedikit yang mengalami kegagalan. Setelah konsep IQ terkenal, Daniel Goleman 

memperkenalkan konsep baru mengenai kecerdasan, yaitu EQ (emotional quotient). 

Menurut Stoltz (2000) IQ dan EQ tidak cukup untuk memprediksi kesuksesan 

seseorang, hal ini didukung setelah dilakukan riset selama 19 tahun dan penerapannya 

selama 10 tahun. Suksesnya pekerjaan dan hidup seseorang terutama ditentukan oleh 

adversity quotient (AQ) (Mulyana Agus,2018).  

Wardiana, Wiarta, dan Zulaikha (2014) menyatakan AQ merupakan salah satu 

kecerdasan yang dimiliki sesorang dalam mengatasi kesulitan dan merupakan sikap 

yang menunjukkan kemampuan orang untuk bisa mengatasi segala kesulitan serta 

hambatan saat seseorang mengalami kegagalan. AQ mampu memprediksi seseorang 

atau individu pada tampilan motivasi, pemberdayaan, kreativitas, produktivitas, 

pembelajaran, energi, harapan, kegembiraan, vitalitas dan kesenangan, kesehatan 

mental, kesehatan jasmani, daya tahan, fleksibilitas, perbaikan sikap, daya hidup dan 

respon terhadap perubahan (Romli, 2015). 

Pengertian lain juga menjelaskan bahwa Adversity quotient adalah 

kemampuan seseorang untuk mengubah hambatan atau kesulitan menjadi suatu 

peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan melalui kemampuan berpikir, mengelola 

dan mengarahkan tindakan yang membentuk suatu pola-pola tanggapan kognitif dan 


