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Alhamdulillahi Rabbil’alamin 

Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala skripsi ini dapat terselesaikan. Hasil 
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Kepada alm. kakakku  (Issandrian Aria Pratama) yang selalu memberikan keceriaan, 

dukungan serta motivasi menjadi lebih baik selama hidupnya. 

Terima kasih juga buat seseorang yang selalu hadir dan menemani ku yang tersayang My 

Lovelvy Rafif Yuniarta Prayogi makasih buat semangat yang kamu berikan untukku.. 

Kepada Keluarga, Teman-teman serta Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan keceriaan, 
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ABSTRAK 

Kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh pekerjaannya atau 

keseluruhan memuaskan kebutuhannya dan secara umum dapat diberi batasan sebagai 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Kinerja seseorang bergantung pada kombinasi 

dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Ada beberapa faktor penentu yang 

berlaku sebagai mempengaruhi kepuasan kerja terhadap kinerja individu, diantaranya adalah 

self esteem dan self efficacy. 

Kinerja yang baik tentu saja merupakan harapan bagi semua perusahaan dan institusi 

yang mempekerjakan karyawan, sebab kinerja karyawan ini pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis 

Regresi Linier Berganda serta analisis jalur (Path Analysis).  

Berdasarkan hasil analisis rata-rata terhadap kinerja karyawan di PT. Pegadaian 

(Persero) secara keseluruhan adalah sangat baik.Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Self Esteem terhadap kinerja individual. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Self 

Efficacy terhadap kinerja individual. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan 

kerja terhadap kinerja individual. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Self Esteem 

terhadap Kinerja Individual. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Self Efficacy terhadap 

kepuasaan kerja. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Self Esteem terhadap kepuasaan 

kerja. 

Kata Kunci : Analisis Jalur ( Path Analysis) 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Job satisfaction is an assessment of how far the workers that the overall job or satisfy 

their needs and generally can be defined as a person's feelings toward his work. An 

individual's performance depends on a combination of ability, effort, and opportunity gained. 

There are several determining factors that apply as affecting job satisfaction on the 

performance of individuals, including the self esteem and self efficacy. 

The good performance is certainly a hope for all companies and institutions that 

employ the employee, because the employee's performance is ultimately expected to enhance 

the company's overall performance. Calculation technique used in this study is a model of 

Multiple Linear Regression Analysis and path analysis (Path Analysis). 

Based on the average results of the analysis of the performance of employees at PT. 

Pawnshop (Persero) as a whole is very baik.Terdapat significant influence between Self 

Esteem on individual performance.  

A significant difference between Self Efficacy against individual performance. There 

is a significant relationship between job satisfaction on individual performance. There is no 

significant effect between Self Esteem for Individual Performance. 

 A significant difference between Self Efficacy against job satisfaction. A significant 

difference between Self Esteem on job satisfaction. 

 

Keywords: Path Analysis (Path Analysis) 

  

 



 
 

KATA PENGANTAR 

  

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
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dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas supportnya dalam 
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