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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

Latar belakang Masalah 

 Kekuatan setiap organisasi terletak pada sumber daya manusia, sehingga 

prestasi organisasi tidak terlepas dari prestasi setiap individu yang terlibat 

didalamnya, dan prestasi akhir itulah yang dikenal dengan performance atau 

kinerja (Bernadine dan Russel, 1993). Manajemen sumber daya manusia 

merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, karena 

selain menangani masalah keterampilan dan keahlian, manajemen sumber daya 

manusia juga berkewajiban membangun perilaku kondusif individu untuk 

mendapatkan kinerja terbaik (Robbins, 2006). 

  Tenaga kerja dituntut untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, 

karena manusia menjadi aktor utama dalam menentukan perkembangan suatu 

organisasi. Organisasi memiliki tujuan yang menjadikan manusia sebagai pelaku, 

perencana, dan penentu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

suatu keharusan demi tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 

di tuntut untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik demi 

kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Keberhasilan dalam proses 

produksi tidak hanya tergantung pada peralatan canggih yang dimiliki oleh 

perusahaan, tetapi juga pada manusia yang dalam hal ini adalah karyawan yang 

menjalankan peralatan tersebut.  
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 Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, 

baik berasal dari diri pribadi karyawan (internal factor) maupun upaya strategis 

dari perusahaan. Faktor-faktor internal misalnya motivasi, tujuan, harapan dan 

lain-lain, sementara contoh faktor eksternal adalah lingkungan fisik dan non fisik 

perusahaan (Luthans, 2006). 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.  

Banyak faktor yang mempengaruhi baik buruknya kinerja seperti dipahami dalam 

konsep perubahan perilaku. Robbins (2001) mengemukakan empat variabel kritis 

sebagai human output yang akan menentukan tingkat kerja organisasi atau 

individu yaitu motivasi, komitmen, kompetensi, produktivitas, kemangkiran, dan 

kepuasan kerja. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa unsur manusia dalam 

kerangka pemikiran pendekatan modern dipandang sebagai faktor penentu dalam 

proses peningkatan efektifitas organisasi. Sedangkan Cascio (2003) menyebutkan 

abilitas dan motivasi  sebagai faktor-faktor yang berinteraksi dengan kinerja. 

Abilitas ditentukan oleh skill dan pengetahuan, sedangkan skill dipengaruhi oleh 

kecakapan, kepribadian dan pengetahuan yang terbentuk oleh pendidikan, 

pengalaman latihan, dan minat yang seluruhnya terangkum dalam teori 

kompetensi. Sedangkan dari perspektif individu karyawan dan keorganisasian, 

kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh motif berprestasi, kompetensi dan 

komitmen. 

Menurut As’ad (2004), kepuasan kerja merupakan “perasaan seseorang terhadap 

pekerjaan” ini berarti bahwa konsepsi kepuasan kerja semacam ini melihat 
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kepuasan kerja itu sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. 

Jadi pimpinan harus mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan, karena hal ini 

mempengaruhi tingkat kinerja seorang karyawan. 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 (Prasetya, dkk, 2013). Tingkat kepuasan yang rendah 

berakibat terganggunya aktivitas seorang individu dalam pencapaian tujuannya, 

karena kepuasan kerja merupakan salah satu indikator keefektifan kinerja 

seseorang. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja seseorang baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Kinerja seseorang bergantung pada kombinasi dari 

kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Menurut Gibson (2000), 

kepuasan kerja menyebabkan peningkatan kinerja sehingga pekerja yang puas 

akan menunjukkan kinerja yang baik pula. Ada beberapa faktor penentu yang 

berlaku sebagai mempengaruhi kepuasan kerja terhadap kinerja individu, 

diantaranya adalah self esteem dan self efficacy (Prasetya, dkk, 2013) . 

Self esteem merupakan keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi secara 

keseluruhan yang diharapkan dapat menjelaskan seberapa besar pengaruh 

kepuasan kerja terhadap kinerja individual. Definisi organization based self 

esteem (OBSE) atau self esteem dalam organisasi sebagai nilai yang dimiliki oleh 

individu atas dirinya sendiri sebagai anggota organisasi yang bertindak dalam 

konteks organisasi. Orang yang memiliki skor OBSE tinggi cenderung 

memandang diri mereka sendiri sebagai sebagai orang yang penting, berharga, 

berpengaruh dan berarti dalam konteks organisasi yang mempekerjakan mereka 

(Kreitner dan Kinicki, 2003).  
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Engko (2008) dengan hasil penelitiannya menunjukkan jika seseorang merasa 

dirinya begitu penting berharga dan berpengaruh maka timbul kepuasan atas 

pekerjaan yang dilakukannya karena apa yang dilakukannya berhasil dan 

menciptakan hasil yang optimal. Self esteem merupakan suatu kualitas yang dapat 

ditingkatkan pada setiap saat dalam kehidupan manusia dan tidak terikat oleh 

umum, pendidikan, dan status sosial. Seseorang yang merasa dirinya begitu 

berharga dan berarti cenderung untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tugas 

dan tanggungjawabnya, baik sebagai anggota organisasi maupun sebagai 

individual. Perasaan-perasaan self esteem, pada kenyataannya terbentuk oleh 

keadaan kita dan bagaimana orang lain memperlakukan kita (Judge dan Bono, 

2001). Individu dengan Self esteem tinggi cenderung puas dengan karakter dan 

kemampuan diri. Adanya penerimaan dan penghargaan diri yang positif ini 

memberikan rasa aman dalam menyesuaikan diri yang positif ini memberikan rasa 

aman dalam menyesuaikan diri atau bereaksi terhadap stimulus dan lingkungan 

sosial. Individu dengan Self esteem tinggi lebih bahagia dan lebih efektif dalam 

menghadapi tuntutan lingkungan dari pada individu dengan Self esteem rendah.. 

Konsep efikasi diri (self efficacy) pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Efikasi 

diri mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasi 

dan mengimplementasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menampilkan 

keahlian tertentu (Bandura, 1986). Terkait dunia kerja efikasi diri dipahami 

sebagai kemampuan pengaturan diri individu terkait pembentukan perilaku untuk 

tampil baik dalam pekerjaan. Efikasi diri mendorong seseorang untuk memahami 

secara mendalam atas situasi yang mungkin tidak dapat diramalkan sehingga 

dapat menerangkan mengapa seseorang ada yang mengalami kegagalan atau ada 
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yang berhasil. Efikasi diri yang berasal dari pengalaman tersebut akan digunakan 

untuk memprediksi perilaku orang lain dan memandu perilakunya sendiri. 

Self efficacy merupakan kepercayaan terhadap kemampuan seseorang untuk 

menjalankan tugas. Orang yang percaya diri dengan kemampuannya cenderung 

untuk berhasil, sedangkan orang yang selalu merasa gagal cenderung untuk gagal 

(Engko, 2008). Self efficacy berhubungan dengan kepuasan kerja dimana jika 

seseorang memiliki self efficacy yang tinggi maka cenderung untuk berhasil dalam 

tugasnya sehingga meningkatkan kepuasan atas apa yang dikerjakannya. Bandura 

(1986) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki self efficacy tinggi akan 

mencapai suatu kinerja yang lebih baik karena individu ini memiliki motivasi 

yang kuat, tujuan yang jelas, emosi yang stabil dan kemampuannya untuk 

memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan sukses. Kinerja yang baik 

dari seorang karyawan dengan self efficacy tinggi menunjukkan tingkat kepuasan 

kerja yang dialami oleh karyawan tersebut juga tinggi. Kepercayaan terhadap 

kemampuan diri, keyakinan terhadap keberhasilan yang selalu dicapai membuat 

seseorang bekerja lebih giat dan selalu menghasilkan yang terbaik. Menurut 

Engko (2008), self efficacy dapat dikatakan sebagai faktor personal yang 

membedakan setiap individu dan perubahan self efficacy dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan perilaku terutama dalam penyelesaian tugas dan tujuan.  

Self esteem dan self efficacy berkaitan dengan personalitas seseorang. Jika 

seseorang merasa dirinya begitu berarti, berharga dan dapat diterima dalam 

lingkungan organisasi maka hal ini dapat meningkatkan keyakinan atau 

kepercayaan terhadap kemampuannya dalam menjalankan setiap tugas dan 

diyakini tugas itu akan berhasil (Schyns dan Collani, 2002). Seseorang yang 
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memiliki self efficacy yang tinggi akan memiliki kepribadian yang baik karena 

individu ini memiliki keyakinan mengenai kemampuannya sehingga pada 

akhirnya akan membentuk perilaku yang positif. Hal ini akan membuat diri kita 

menjadi berani mengambil risiko, membuka diri, membuat keputusan yang 

bijaksana, melakukan sesuatu sesuai dengan waktu sehingga dapat mendukung 

diri untuk membangun self esteem. 

Penelitian yang dilakukan Indrawati (2014) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan dari self esteem terhadap kepuasan kerja, pengaruh yang 

signifikan dari self efficacy terhadap kepuasan kerja, pengaruh yang signifikan 

dari self efficacy terhadap kinerja perawat, pengaruh yang signifikan dari 

kepuasan kerja terhadap kinerja perawat, dan pengaruh yang tidak signifikan dari 

self esteem terhadap kinerja perawat. Sedangkan hasil penelitian Prasetya, 

Veronika dkk (2013), menunjukkan bahwa secara langsung kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual, self esteem berpengaruh 

signifikan terhadap self efficacy. Kepuasan kerja lebih berpengaruh terhadap 

kinerja individu secara langsung daripada melalui self esteem maupun self efficacy 

Dhingra, Katie and Boduszek Daniel (2014) dengan hasil penelitian nya 

menunjukkan bahwa variabel prediktor menyumbang 22 persen dari varians 

dalam kepuasan kerja guru. Namun, hanya stres yang dirasakan ditemukan untuk 

menjelaskan tingkat kepuasan kerja., dengan tingginya tingkat stres kerja yang 

terkait maka rendahnya tingkat kepuasan kerja. Sedangkan hasil penelitian 

mneurut Bruster, Belinda (2009), perlunya adanya bagi penerima kesejahteraan 

perempuan Afrika Amerika untuk menyelesaikan penilaian yang mengidentifikasi 

kekuatan kerja dan tantangan sebelum mereka diwajibkan untuk memasuki proses 
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pencarian kerja. Salah satu asumsi untuk studi penelitian nya adalah bahwa 

dengan mengidentifikasi dan kekuatan yang ada, dan tantangan, sumber daya 

dapat dibuat tersedia untuk memberdayakan penerima kesejahteraan perempuan 

Afrika Amerika untuk mempertahankan pekerjaan atau untuk menyelesaikan 

program pendidikan atau pelatihan. 

Pada dasarnya kinerja dari seseorang merupakan hal yang bersifat individu karena 

masing-masing individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Cascio 

(2006) mengemukakan bahwa kemampuan mental, intelegensi emosi, dan tacit 

knowledge dapat membantu membedakan karyawan yang berkinerja tinggi 

dengan karyawan yang berkinerja rendah. Hal ini diperjelas oleh Snell (1992) 

yang mengungkapkan bahwa apabila kemampuan karyawan rendah, maka akan 

menggunakan waktu yang lama dan usaha yang lebih besar untuk menyelesaikan 

pekerjaan dibandingkan dengan karyawan yang memiliki kemampuan tinggi.  

Jika seseorang merasa dirinya begitu berarti, berharga dan dapat diterima dalam 

lingkungan organisasi maka hal ini dapat meningkatkan keyakinan atau 

kepercayaan terhadap kemampuannya dalam menjalankan setiap tugas dan 

diyakini tugas itu akan berhasil (Judge dan Bono, 2001). Seseorang yang memiliki 

self efficacy yang tinggi akan memiliki kepribadian yang baik karena individu ini 

memiliki keyakinan mengenai kemampuannya sehingga pada akhirnya akan 

membentuk perilaku yang positif. Hal ini akan membuat diri kita menjadi berani 

mengambil risiko, membuka diri, membuat keputusan yang bijaksana, melakukan 

sesuatu sesuai dengan waktu sehingga dapat mendukung diri untuk membangun 

self esteem. Tingkat kepuasan yang rendah berakibat terganggunya aktivitas 
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seorang individu dalam pencapaian tujuannya, karena kepuasan kerja merupakan 

salah satu indikator keefektifan kinerja seseorang. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Individual”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh secara parsial Self Esteem terhadap Kinerja Individual? 

Bagaimana pengaruh secara parsial Self Efficacy terhadap Kinerja Individual? 

Bagaimana pengaruh secara parsial Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Individual? 

Bagaimana pengaruh secara simultan Self Esteem, Self Efficacy dan Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja Individual? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Self Esteem terhadap Kinerja 

Individual. 

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Self Efficacy terhadap Kinerja 

Individual. 

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Individual. 
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Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Self Esteem, Self Efficacy dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Individual. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian tentang “Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Individual” diharapkan adalah sebagai berikut: 

Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu di bidang manajemen sumber daya manusia. 

Hasil penelitian bermanfaat bagi perusahaan untuk menjadi bahan masukan dalam 

rangka pengambilan keputusan dan kebijakan dibidang manajemen sumber daya 

manusia, sehingga hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti sebagai: 

Bahan evaluasi bagi perusahaan untuk melakukan peningkatan kinerja individual 

karyawan. 

Membantu pihak manajemen dalam menyusun formulasi ideal pendukung kinerja 

individual karyawan melalui Self Esteem dan Self Efficacy sesuai dengan ciri dan 

karakteristik yang dibutuhkan perusahaan. 

Memberikan tambahan wawasan kepada para praktisi lainnya mengenai pengaruh 

kinerja individual karyawan melalui Self Esteem dan Self Efficacy khususnya 

untuk perusahaan di dalam mengelola sumber daya manusia. 

Bagi Perusahaan Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam 

membuat kebijakan dalam meningkatkan kinerja individual karyawan. Sebagai 

bahan evaluasi bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan sehingga kinerja 

individual karyawan dapat lebih ditingkatkan. 

 

 




