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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

sekarang adalah sebagai berikut: 

Indrawati, Yeti (2014), dengan Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy Dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Perawat RS Siloam Manado). 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh self esteem, self efficacy, dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menemukan bukti empiris mengenai terdapat atau tidaknya a) pengaruh signifikan 

dari self esteem terhadap kepuasan kerja, b) pengaruh signifikan dari self efficacy 

terhadap kepuasan kerja, c) pengaruh signifikan dari self esteem terhadap kinerja, 

d) pengaruh signifikan dari self efficacy terhadap kinerja, e) pengaruh signifikan 

kepuasan kerja terhadap kinerja. Responden pada penelitian ini adalah perawat di 

RS Siloam Manado. Pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner 

secara langsung. Data dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil dari penelitian 

ini diperoleh 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. 
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Engko, Cecilia (2008), dengan Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Individual Dengan Self Esteem dan Self Efficacy Sebagai Variabel Intervening 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja individual dengan self esteem dan self efficacy sebagai variabel 

intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa ada 2 hipotesis yang 

tidak terdukung yaitu hipotesis 1 yang mengukur hubungan antara kepuasan kerja 

dan self esteem. Hipotesis yang tidak terdukung juga pada hipotesis 5 yang 

mengukur hubungan antara self esteem dan kinerja individual. Hasilnya 

menunjukkan bahwa self esteem memiliki hubungan negatif dengan kinerja 

individual. Sedangkan hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, hipotesis 6 terdukung. 

Penelitian ini juga berhasil menguji atau menemukan bahwa variabel self esteem 

dan self efficacy dapat memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja 

individual. 

Prasetya, Veronika dkk (2013), dengan judul peran kepuasan kerja, self esteem, 

self efficacy terhadap kinerja individual. Tujuan penelitian adalah mengkaji 

pengaruh peran kepuasan kerja, self esteem, self efficacy terhadap kinerja 

individual. Hasil penelitian ini menggunakan survey melalui kuesioner kepada 

responden di perguruan tinggidi wilayah se-eks Karesidenan Madiun. Populasi 

dalam penelitian ini adalah dosen-dosen tetap akuntansi. Hasil penelitian 

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. 
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Bruster, Belinda (2009), dengan Judul The Transition from Welfare to Work: Self 

Esteem and Self Efficacy’s Influence on the Employment Outcome of African 

American Female Welfare Recipients. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh Self Esteem dan self efficacy pada hasil kerja penerima kesejahteraan 

perempuan Afrika Amerika. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya adanya 

bagi penerima kesejahteraan perempuan Afrika Amerika untuk menyelesaikan 

penilaian yang mengidentifikasi kekuatan kerja dan tantangan sebelum mereka 

diwajibkan untuk memasuki proses pencarian kerja. Salah satu asumsi untuk studi 

penelitian ini 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 / pelatihan. 

Saragih, Susanti (2011), dengan judul The Effects of Job Autonomy on Work 

Outcomes: Self Efficacy as an Intervening Variable. Penelitian ini meneliti 

dampak kepuasan kerja terhadap prestasi kerja dan stres kerja terhadap kinerja. 

Penelitian ini menemukan bahwa self efficacy tidak dimediasi hubungan antara 

otonomi kerja dan stres kerja. Tidak ada hubungan yang signifikan antara otonomi 

kerja dan prestasi kerja tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

secara signifikan berhubungan dengan kinerja pekerjaan. Hasil ini memiliki 

implikasi penting untuk manajer dalam merancang pekerjaan. 

Dhingra, Katie and Boduszek Daniel (2014), dengan judul Teachers’ self-efficacy 

beliefs, self-esteem, and job stress as determinants of job satisfaction. Penelitian 

ini bertujuan meneliti peran mengajar, self-efficacy, stres yang dirasakan, harga 

diri, dan karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tahun 
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pengalaman mengajar) dalam memprediksi kepuasan kerja pada  121 guru SD 

Irlandia. Data Survey dikumpulkan dari guru dari delapan sekolah dasar. Hasil 

penelitian 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.  

Kilapong,Samuel Novian (2013), dengan judul Kepemimpinan Transformasional, 

Self Efficacy, Self Esteem Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kepemimpinan transformasional, 

self efficacy, self esteem berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada PT Tropica 

Cocoprima, Metode analisis yang digunakan regresi linear berganda. Populasi 

penelitian berjumlah 300 karyawan dan diperoleh 75 responden berdasarkan 

metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukan kepemimpinan 

transformasional, self efficacy, self esteem berpengaruh signifikan baik secara 

simultan maupun parsial terhadap kepuasan kerja karyawan, oleh karena itu bagi 

pemimpin PT. Tropica Cocoprima di tuntut agar terus mempraktekkan gaya 

kepemimpinan transformasional, mendorong self efficacy, dan self esteem 

karyawan agar dapat meningkatkan kepuasan kerja. 
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 Landasan Teori 

2.2.1 Self Esteem 

2.2.1.1 Definisi Self Esteem 

 Manusia merupakan mahluk hidup yang memiliki segala keunikan dan 

tidak lepas dari proses pembahasan ruang psikologi. Diri manusia secara umum 

sering dibicarakan dalam kehidupan, dan adanya pernyataan yang diungkapkan 

oleh Kreitner dan Kinicki (2003) : bahwa diri manusia merupakan topik yang 

sering dibahas, khususnya dalam disiplin ilmu psikologi. Diri atau self juga 

dijabarkan dengan berbagai istilah dan salah satu topiknya yang cukup populer 

adalah harga diri. Kreitner dan Kinicki (2003) yang memberikan definisi pertama 

tentang harga diri, menyatakan bahwa harga diri merupakan suatu konstruk 

unidimensi yang berkaitan dengan perasaan yang dirasakan seorang individu. 

Harga diri bergantung kepada persepsi yang diberikan significant others terhadap 

diri seseorang. Weiten dan Llyod (2006) menekankan pentingnya pendapat orang 

lain dalam memberikan penilaian diri yang didapatkan dengan adanya interaksi 

sosial. 

 

    Berbagai ungkapan dan pernyataan telah dibahas mengenai harga diri 

 selama lebih dari puluhan tahun. Di masa sekarang harga diri juga masih 

tetap menjadi topik bahasan dalam penelitian psikologi. Menurut Mruk (1995) 

Rosenberg mendefinisikan harga diri menjadi tiga bagian pertama harga diri 

termasuk kedalam komponen afektif dan kognitif, kedua harga diri merupakan 

komponen yang mampu dievaluasi, dan ketiga harga diri bukan hanya persoalan 

pribadi ataupun psikologis tetapi juga interaksi sosial. Definisi yang diberikan 



  
 

15 
 

oleh Shavelson, Stanton dan Hubner (1976) juga mengatakan harga diri 

merupakan suatu multidimensi yang membahas bagaimana seorang individu 

memahami dan mengevaluasi dirinya dari pengalaman yang diperolehnya dan 

lingkungan mereka menetap. Harga diri adalah perasaan dan evaluasi terhadap diri 

seseorang. Dengan pengartian harga diri merupakan suatu perasaan keberhargaan 

seseorang sebagai individu. Telah banyak defenisi dari harga diri yang dituliskan, 

maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa harga diri adalah suatu komponen 

afeksi yang dapat dievaluasi dari pendapat yang diberikan orang lain dengan 

adanya interaksi sosial, yang bertujuan untuk mendapatkan penilaian terhadap diri 

sendiri. 

 Coopersmith (1967) menyatakan bahwa Self esteem merupakan evaluasi 

yang dibuat oleh individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya yang 

diekspresikan melalui suatu bentuk penilaian setuju dan menunjukkan tingkat 

dimana individu meyakini drinya sebagai individu yang mampu, penting dan 

berharga. Self esteem seseorang dapat menentukan bagaimana cara seseorang 

berperilaku di dalam lingkungannya. Peran harga diri dalam menentukan perilaku 

ini dapat dilihat melalui proses berpikirnya, emosi, nilai, cita-cita, serta tujuan 

yang hendak dicapai seseorang. Bila seseorang mempunyai harga diri yang tinggi, 

maka perilakunya juga akan tinggi, sedangkan bila harga dirinya rendah, akan 

tercermin pada perilakunya yang negatif pula. 
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2.2.1.2 Konsep  Self Esteem 

Pada umumnya Self esteem hanya digolongkan sebagai Self esteem yang 

positif dan Self esteem yang negatif. Namun Coopersmith (1967) membagi Self 

esteem kedalam dua tingkatan, yaitu : 

 a. Karakteristik Self esteem tinggi 

  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. 

Individu dengan Self esteem tinggi lebih suka mengambil peran yang aktif dalam 

kelompok sosial dan untuk mengekspresikan pandangannya secara terus menerus 

dan efektif. Tidak bermasalah dengan rasa takut dan perasaan yang saling 

bertentangan, tidak terbebani dengan keraguan diri, dan gangguan kepribadian, 

individu dengan Self esteem yang tinggi terlihat bergerak secara langsung dan 

realistis untuk tujuan pribadinya. Individu dengan Self esteem tinggi lebih mandiri 

menyesuaikan diri dengan situasi, menunjukan kepercayaan yang besar bahwa 

mereka akan berhasil. 

  Menurut Coopersmith (dalam Pervin dan John, 2001) individu 

dengan Self esteem yang tinggi lebih asertif/tegas, mandiri dan kreatif. Individu 

tersebut juga kurang menerima definisi sosial mengenai realita kecuali mereka 

menyampaikan dengan pengamatan mereka sendiri, dimana lebih fleksibel dan 

imaginatif, dan mampu untuk menemukan soslusi orisinil terhadap suatu masalah. 
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 b. Karakteristik Self esteem rendah 

  Individu dengan Self esteem rendah memiliki rasa kurang percaya 

diri dalam menilai kemampuan dan atribut-atribut dalam dirinya. Hal ini membuat 

individu tidak mampu mengekspresikan diri dalam lingkungan sosialnya. Mereka 

kurang mampu melawan tekanan untuk menyesuaikan diri dan kurang mampu 

untuk merasakan stimulus yang mengancam. Individu menarik diri dari orang lain 

dan memiliki persaan tertekan secara terus menerus. Individu ini merasa inferior, 

takut atau malu, membeci dirinya, kurang mampu menerima dirinya, dan bersikap 

patuh atau submissif. Individu dengan Self esteem rendah menunjukan level 

kecemasan yang lebih tinggi, dan lebih banyak menunjukan simtom psikosomatis 

dan perasaan depresi. Individu ini juga percaya bahwa mereka memiliki kesulitan 

yang besar dalam membentuk hubungan pertemanan ketimbang individu dengan 

Self esteem tinggi dan rendah. Individu dengan Self esteem yang rendah mungkin 

terlibat dalam aktivitas yang menyimpang dan memiliki masalah psikologis. 

Individu dengan Self esteem yang tinggi secara umum memiliki pengetahuan 

mengenai dirinya yang lebih baik dibanding individu dengan Self esteem rendah. 

Self esteem yang tinggi juga berhubungan dengan keterlibatan yang aktif dalam 

kehidupan sehari-hari, sikap yang lebih optimis, dan kesehatan psikologis yang 

lebih baik. Sebaliknya, individu dengan Self esteem yang rendah seringkali merasa 

tidak memadai dan tidak cakap, berharap untuk gagal, dan seringkali mudah 

menyerah. Hal ini menimbulkan kegagalan dalam kehidupan. Seseorang dengan 

harga diri yang rendah kurang memiliki konsepsi diri yang jelas, berpikir kurang 

baik mengenai diri mereka sendiri, seringkali memilih tujuan akhir yang tidak 

realistik atau melarikan diri juga dihadapkan pada tujuan akhir bersama, 
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cenderung pesimistis tentang masa depan, serta memiliki reaksi-reaksi emosional 

dan behavioral yang merugikan dalam bentuk kritik atau berbagai macam umpan 

balik yang bersifat negatif. Rosenberg (2010) menjelaskan bahwa individu dengan 

harga diri yang rendah seringkali mengalami depresi dan ketidakbahagiaan, 

memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, menunjukan implus-implus agresivitas 

yang lebih besar, mudah marah dan mendendam, serta selalu menderita kareana 

ketidakpuasan akan kehidupan sehari-hari.  

  Individu dengan harga diri yang cenderung mencari bukti bahwa 

dirinya kurang memiliki kecakapan, sedangkan mereka yang memiliki harga diri 

yang tinggi memotivasi diri untuk menemukan bukti yang memperkuat semangat 

mereka. Mereka yang telah berhasil menampilkan diri akan mengatribusikan hasil 

kesuksesan pada karakteristik internalnya, sedangkan individu-individu dengan 

harga diri yang rendah cenderung mengatribusikan kesuksesan mereka pada 

pengaruh eksternal. Self esteem yang tinggi sangat penting bagi setiap orang, 

mereka akan menjadi efektif dan produktif serta dapat melakukan hubungan 

dengan orang lain dalam cara-cara sehat dan positif. Karena itu setiap  orang perlu 

mengalami dirinya sebagai seseorang yang berharga, mampu untuk menguasai 

tugas dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan. Kebutuhan Self esteem 

juga berbeda-beda untuk setiap individu. Variasi perbedaan individu tercermin 

dalam perilakunya dan orang dengan Self esteem tinggi biasanya lebih merasa 

puas sehubungan dengan kebutuhan ini dari pada orang dengan Self esteem 

rendah. 
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2.2.2 Self Efficacy 

2.2.2.1 Definisi Self Efficacy 

Self-efficacy merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri individu. Konsep 

self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Self-efficacy mengacu pada 

persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasi dan 

mengimplementasi tindakan untuk menampilkan kecakapan tertentu (Bandura, 

1986). Self-efficacy merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau 

kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan 

menghasilkan sesuatu. Di samping itu, Schultz (1994) mendefinisikan self-

efficacy sebagai perasaan kita terhadap kecukupan, efisiensi, dan kemampuan kita 

dalam mengatasi kehidupan. 

Badura (1986) menunjukkan bahwa, self efficacy merupakan kemampuan 

mempresentasikan kognisi khusus dalam situasi dan kondisi tertentu. Kognisi 

merupakan kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses 

berpikir tentang seseorang atau sesuatu, kapasitas atau kemampuan kognisi bisa 

diartikan sebagai kecerdasan atau inteligensi. Self efficacy mempunyai peranan 

yang tinggi terhadap kinerja individual, seperti tujuan yang diharapkan, insentif 

yang dihasilkan dan kesempatan yang dirasakan. Seseorang yang mempunyai self-

efficacy yang tinggi berfokus pada peluang yang lebih baik dan melihat rintangan 

sebagai hal yang diatas. 
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2.2.2.2 Konsep Self Efficacy 

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 

yang berhasil. Efikasi diri yang berasal dari pengalaman tersebut akan digunakan 

untuk memprediksi perilaku orang lain dan memandu perilakunya sendiri. Dalam 

konsep efikasi diri terjadi proses interpretasi individu terhadap situasi spesifik 

yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal tersebut juga 

menjelaskan bahwa efikasi diri merupakan cara pandang seseorang terhadap 

kualitas dirinya sendiri, baik atau buruk, dan dapat dibangun sesuai karakteristik 

seseorang.  

Menurut Bandura (1997) aspek efikasi diri terdiri atas aspek magnitude, aspek ini 

berkaitan dengan kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas yang dibebankan pada 

individu disusun menurut tingkat kesulitannya, maka perbedaan efikasi diri secara 

individual mungkin terbatas pada tugas-tugas yang sederhana, menengah atau 

tinggi. Individu akan melakukan tindakan yang dirasa mampu untuk 

dilaksanakannya. Aspek generality, aspek ini berhubungan dengan luas bidang 

tugas atau tingkah laku. Beberapa pengalaman individu menimbulkan penguasaan 

terhadap pengharapan pada bidang tugas atau tingkah laku yang khusus 
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sedangkan pengalaman yang lain membangkitkan keyakinan yang meliputi 

berbagai tugas. Terakhir aspek strength, aspek ini berkaitan dengan tingkat 

kekuatan atau kemantapan seseorang terhadap keyakinannya. Individu dengan 

tingkat efikasi diri rendah akan mudah digoyangkan oleh pengalaman-pengalaman 

yang memperlemahnya, sedangkan individu yang memilki efikasi diri kuat akan 

tekun dalam meningkatkan usahanya meskipun menjumpai pengalaman yang 

memperlemahnya. 

Bandura (1986) menjelaskan bahwa efikasi diri individu didasarkan pada empat 

hal, yaitu: 

a.  Pengalaman akan kesuksesan 

Pengalaman akan kesuksesan adalah sumber yang paling besar pengaruhnya 

terhadap efikasi diri individu karena didasarkan pada pengalaman otentik. 

Pengalaman akan kesuksesan menyebabkan keyakinan diri individu meningkat, 

sementara kegagalan yang berulang mengakibatkan menurunnya efikasi diri, 

khususnya jika kegagalan terjadi ketika efikasi diri individu belum benar-benar 

terbentuk secara kuat. Kegagalan juga dapat menurunkan efikasi diri individu jika 

kegagalan tersebut tidak merefleksikan kurangnya usaha atau pengaruh dari 

keadaan luar. Sebagai contoh penguasaan keahlian pada bidang perbengkelan 

akan meningkatkan efikasi diri yang mempengaruhi kualitas layanan yang 

diberikan pada konsumen. 
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b.  Pengalaman individu lain 

Individu tidak bergantung pada pengalamannya sendiri tentang kegagalan dan 

kesuksesan sebagai sumber efikasi diri, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman 

individu lain. Pengamatan individu terhadap keberhasilan individu lain dalam 

bidang tertentu akan meningkatkan efikasi diri individu tersebut pada bidang yang 

sama. Individu melakukan persuasi terhadap dirinya dengan mengatakan jika 

individu lain dapat melakukannya dengan sukses, maka individu tersebut juga 

memiliki kemampuan untuk melakukanya dengan baik. Ada dua keadaan yang 

memungkinkan efikasi diri individu mudah dipengaruhi oleh pengalaman individu 

lain, yaitu kurangnya pemahaman individu tentang kemampuan orang lain dan 

kurangnya pemahaman individu akan kemampuannya sendiri. Pengalaman masa 

lalu mengenai keberhasilan dan kegagalan seseorang dapat diharapkan menjadi 

sumber efikasi diri (Bandura, 1997). Pengalaman masa lalu ini juga termasuk 

pengalaman kerja sebelumnya di bidang yang sama, semakin lama pengalaman 

kerja maka akan semakin meningkatkan efikasi diri pada situasi yang berbeda 

(Bandura, 1997). Semakin besar efikasi diri semakin mudah individu dalam 

memberikan kualitas layanan yang baik. 

c.  Persuasi verbal 

Persuasi verbal dipergunakan untuk meyakinkan individu bahwa individu 

memiliki kemampuan yang memungkinkan individu untuk meraih apa yang 

diinginkan. Untuk meyakinkan kemajuan pengembangan personal, kesuksesan 

dapat diukur dalam bentuk pengembangan diri, lebih daripada yang lain (Bandura, 

1997). 
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d.  Keadaan fisiologis 

Penilaian individu terhadap kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas 

sebagian dipengaruhi oleh keadaan fisiologis. Gejolak emosi dan keadaan 

fisiologis yang dialami individu memberikan suatu isyarat terjadinya suatu hal 

yang tidak diinginkan sehingga situasi yang menekan cenderung dihindari. 

Informasi dari keadaan fisik seperti jantung berdebar, keringat dingin, dan 

gemetar menjadi isyarat bagi individu bahwa situasi yang dihadapinya berada di 

atas kemampuannya. Sebagai contoh keadaan fisiologis seseorang ketika sukses 

setelah menyelesaikan tujuan, dapat ditunjukkan dalam sikap menonjolkan status 

fisik, pengurangan tingkat stres atau pemberian informasi yang tidak kontekstual 

(Bandura, 1997). 

 2.2.3 Kepuasan Kerja 

  2.2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan salah satu komponen yang mendukung tercapainya 

produktivitas. Menurut Robbins (2001), Kepuasan kerja merujuk pada sikap 

umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat 

kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan itu. 

Seseorang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif 

terhadap pekerjaan itu.  

Kepuasan kerja didefinisikan oleh Handoko (2001) sebagai keadaan emosional 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 
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pekerjaannya, bisa terlihat dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan 

segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya.  

As’ad (2004) mendefinisikan kepuasan kerja adalah sikap karyawan terhadap 

pekerjaan, situasi kerja, kerjasama diantara pimpinan dan sesama karyawan. M.L. 

Blum yang dikutip oleh As’ad (2004) mendefinisikan kepuasan kerja adalah suatu 

sikap yang umum sebagai hasil dari berbagai sifat khusus individu terhadap faktor 

kerja, karakteristik individu dan hubungan sosial individu di luar pekerjaan itu 

sendiri. 

Timpe (2002) menjelaskan bahwa pegawai atau karyawan yang tergabung dalam 

suatu organisasi, akan membawa serta seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat 

dan pengalaman masa lalu yang menyatu membentuk harapan kerja. Kepuasan 

kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan 

yang disediakan pekerjaan. 

Menururt Hasibuan (2003), kepuasan kerja juga bisa diartikan sebagai sikap 

emosional karyawan yang mencintai dan menyenangi pekerjaannya. Kepuasan 

atau ketidakpuasan karyawan tergantung pada perbedaan antara apa yang 

diharapkan. Apabila yang didapat karyawan lebih rendah daripada yang 

diharapkan akan menyebabkan karyawan tidak puas.  

Menurut beberapa definisi mengenai kepuasan kerja tersebut di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap dimana apa yang diperoleh 

dari pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan dari pekerjaan. 
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2.2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Gilmer dalam Wursanto (1989) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah : 

Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk 

memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama bekerja.  

Keamanan kerja.  

Gaji.  

Perusahaan dan manajemen. Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang 

mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil.  

Pengawasan.  

Faktor intrinsik dari pekerjaan. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas 

dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan.  

Kondisi kerja, termasuk disini kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin dan 

tempat parkir.  

Aspek sosial dalam pekerjaan, merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan 

tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja.  

Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen 

banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya 

kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, memahami, dan mengakui 

pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa 

puas terhadap kerja.  
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Fasilitas. Fasilitas puskesmas, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan 

standar suatu jabatan dan apabila dapat dipebuhi akan menimbulkan rasa puas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Caugemi dan Claypool yang dikutip Wursanto 

(1989), menyebutkan bahwa hal-hal yang menimbulkan kepuasan kerja adalah :  

Prestasi  

Penghargaan  

Kenaikan jabatan  

Pujian. 

Faktor-faktor yang memberikan kepuasan kerja menurut Blum yang dikutip As’ad 

(2004) sebagai berikut :  

Faktor individual, meliputi umur, kesehatan, watak dan harapan.  

Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan masyarakat, 

kesempatan berkreasi, kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik, dan 

hubungan kemasyarakatan.  

Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, ketentraman 

kerja,kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu, penghargaan terhadap 

kecakapan, hubungan sosial didalam pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan 

konflik antar manusia, perasaan diperlakukan adil, baik yang menyangkut pribadi 

maupun tugas.  

Melalui definisi faktor-faktor diatas maka, dapat diambil kesimpulan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah :  

Faktor psikologik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, 

bakat, dan keterampilan. 
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Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik 

sesama karyawan, dengan atasannya, maupun karyawan yang berbeda jenis 

pekerjaannya.  

Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan 

kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi. Jenis pekerjaan, pengaturan waktu 

kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan lain-lain.  

Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, 

macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya. 

Faktor-faktor dalam kepuasan kerja secara tidak langsung merefleksikan praktek-

praktek yang berhubungan dengan kualitas kehidupan kerja. Penemuan Field dan 

Thacker (1992) mengimplikasikan bahwa organisasi yang menginginkan pegawai 

yang puas dapat memilih pegawai dengan predisposisi memperoleh kepuasan atau 

menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi kepuasan, atau semuanya 

dengan terlebih dahulu membangun kualitas kehidupan kerja.  

Secara jelas dapat dikatakan bahwa kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja 

sangat penting karena hal tersebut berhubungan dengan hasil akhir organisasional 

yang lain. Sebagai contoh, pekerja yang puas dengan pekerjaan mereka, mereka 

akan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah dan kedisiplinanpun akan 

meningkat. 
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2.2.4 Kinerja 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000). Kinerja merupakan hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu 

(Hasibuan, 2006). Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika (Prawirosentono, 2008).  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, dimana suatu 

target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas 

waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan moral maupun 

etika perusahaan. Dengan demikian kinerja karyawan dapat memberikan 

kontribusi bagi perusahaan tersebut. 

2.2.4.1 Faktor-Faktor Kinerja  

Menurut (Hasibuan, 2006) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan gabungan 

tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan 

penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi 

pekerja. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka diharapkan 

kinerja perusahaan akan baik pula. Menurut (Nitisemito, 2001), terdapat berbagai 

faktor kinerja karyawan, antara lain: 
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Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan 

Penempatan kerja yang tepat 

Pelatihan dan promosi 

Rasa aman di masa depan (dengan adanya pesangon dan sebagainya) 

Hubungan dengan rekan kerja 

Hubungan dengan pemimpin 

Dari beberapa faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Diantaranya faktor internal antara lain: 

kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, kepuasan kerja dan motivasi karyawan. 

Faktor eksternal meliputi: gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi dan 

sistem manajemen yang terdapat di perusahaan tersebut. Faktor-faktor tersebut 

hendaknya perlu diperhatikan oleh pimpinan sehingga kinerja karyawan dapat 

optimal.  

2.2.4.2 Standar Kinerja  

Menurut (Wirawan, 2009) Standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan upaya 

kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, 

karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, ketrampilan, pengetahuan, 

dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerja.  

2.2.4.3 Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja dalam rangka pengembangan sumber daya manusia adalah 

sangat penting artinya. Hal ini mengingat bahwa dalam kehidupan organisasi 

setiap orang atau pegawai ingin mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang 

adil dari pemimpin organisasi yang bersangkutan. 
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Menurut (Siagian, 2003) menekankan bahwa “Penilaian merupakan upaya 

pembanding antara hasil yang nyata dicapai setelah satu tahap tertentu selesai 

dikerjakan dengan hasil yang seharusnya dicapai untuk tahap tersebut”. Definisi 

tersebut menunjuk kepada lima hal yaitu:  

Penilaian berbeda dengan pengawasan yang sorotan perhatiannya ditujukkan pada 

kegiatan operasional yang sedang diselenggarakan, sedangkan penilaian dilakukan 

setelah satu tahap tertentu dilalui.  

Penilaian menghasilkan informasi tentang tepat tidaknya semua komponen dalam 

proses manajerial, mulai dari tepat tidaknya tujuan hingga pelaksanaan kegiatan 

pengawasan.  

Hasil penilaian menggambarakan apakah hasil yang dicapai sama dengan sasaran 

yang telah ditentukan, melebihi sasaran atau malah kurang dari sasaran  

Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian diperlukan untuk mengkaji ulang 

semua komponen proses manajerial sehingga perumusan kembali berbagai 

komponen tersebut dapat dilakukan dengan tepat.  

Orientasi penilaian adalah masa depan yang pada gilirannya memungkinkan 

organisasi meningkatkan kinerjanya.  

Menurut (Sastrohadiwiryo, 2003) penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan manajemen/ penyedia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan 

cara membandingkan kinerja dengan kinerja atas uraian atau deskripsi pekerjaan 

dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun.  
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2.2.4.4 Tujuan Penilaian Kinerja  

Menurut (Sastrohadiwiryo, 2003) mengemukakan bahwa penilaian kinerja 

dilakukan dengan tujuan sebagai:  

Sumber data untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan pengembangan 

jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan.  

Nasihat yang perlu disampaikan kepada para tenaga kerja dalam perusahaan.  

Alat untuk memberikan umpan balik (feed back) yang mendorong ke arah 

kemajuan dan kemungkinan memperbaiki atau meningkatkan kualitas kerja bagi 

para tenaga kerja.  

Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari seorang pemegang 

tugas dan pekerjaan.  

Landasan atau bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang 

ketenagakerjaan, baik promosi, mutasi, maupun kegiatan ketenagakerjaan lainnya.  

Standar dalam penentuan tinggi rendahnya kompensasi serta administrasi bagi 

tenaga kerja. 

2.2.4.5 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat deviasi antar 

proses yang direncanakan dengan kenyataan. Apabila terdapat deviasi berupa 

progres yang lebih rendah daripada rencana, perlu dilakukan langkah-langkah 

untuk memacu kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Menurut 

(Wibowo, 2009) pengukuran yang tepat dapat dilakukan dengan cara:  

Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi. 

Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. 

Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. 
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Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu 

prioritas perhatian. 

Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas. 

Mempertimbangkan penggunaan sumber daya. 

Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. 

2.2.4.6 Indikator – indikator kinerja 

Menurut (Supardi, 1989) indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

Kuantitas dari hasil. 

Kuantitas ini meliputi keluaran atau output dan target kerja dalam kuantitas kerja. 

Kualitas dari hasil. 

Kualitas ini meliputi akurasi, ketelitian, kerapian dalam melaksanakan pekerjaan, 

mempergunakan dan memelihara alat-alat kerja, keterampilan dan kecakapan 

dalam bekerja. 

Keandalan. 

Merupakan pengukuran dari segi kemampuan seseorang atau keandalan dalam 

melaksanakan tugas seperti keandalan dalam melaksanakan prosedur, peraturan 

kerja, inisiatif. 

Hubungan kerja. 

Penilaian berdasarkan pada sikap dan kerjasama karyawan lain terhadap pimpinan 

atau atasan terhadap pihak perusahaan dan kesediaannya menerima perubahan 

kerja. 
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Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran dinyatakan dalam bentuk skema sederhana 

yang utuh menurut pokok-pokok penelitian dan hubungannnya. Kerangka 

pemikiran dalam bentuk skema ini diharapkan dapat menggambarkan isi 

penelitian dan identifikasinya, sehingga sumber data dan pengolahan terarah.  

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 (Engko, 2008). 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 

seorang individu dalam pencapaian tujuannya, karena kepuasan kerja merupakan 

salah satu indikator keefektifan kinerja seseorang. Kerangka pikiran yang akan 

penulis kemukakan adalah: 
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Sumber : Yeti Indrawati (2014) 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian 

 

Formulasi Hipotesis 

   Menurut Sugiyono (2010) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh Self Esteem terhadap Kinerja Individual 

 Membangun self esteem membutuhkan waktu dan kesadaran, namun akan 

membangkitkan rasa percaya diri. penghargaan diri, rasa bahwa kehadirannya 

diperlukan dalam dunia ini. Seseorang dengan self esteem yang tinggi ataupun 

rendah tidak serta merta secara langsung mempengaruhi kinerjanya karena 

perasaan self esteem pada kenyataannya dipengaruhi oleh keadaan diri dan 
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bagaimana lingkungan memperlakukan mereka. Mereka perlu diberikan 

penghargaan atas prestasi yang telah mereka perbuat, dipenuhi semua 

kebutuhannya, barulah kepuasan kerja tercapai dan kinerja pun meningkat. Self 

esteem yang dimiliki seseorang akan menumbuhkan suatu kekuatan dalam 

melakukan yang terbaik dalam kinerjanya sesuai tugas dan tanggung jawabnya, 

hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian Judge dan Bono (2001).  

H1  Terdapat pengaruh yang signifikan self esteem terhadap kinerja   

 individual  

2.4.2 Pengaruh Self efficacy terhadap Kinerja Individual 

 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 yang berhasil. 

Efikasi diri yang berasal dari pengalaman tersebut akan digunakan untuk 

memprediksi perilaku orang lain dan memandu perilakunya sendiri. Dalam 

konsep efikasi diri terjadi proses interpretasi individu terhadap situasi spesifik 

yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal tersebut juga 

menjelaskan bahwa efikasi diri merupakan cara pandang seseorang terhadap 

kualitas dirinya sendiri, baik atau buruk, dan dapat dibangun sesuai karakteristik 

seseorang.   

 Self efficacy dapat menyebabkan terjadinya perubahan perilaku terutama dalam 

penyelesaian tugas dan tujuan. Self efficacy merupakan penilaian individu 

terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai 

suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu (Canrinus et al, 2011). Hasil penelitian 



  
 

36 
 

yang dilakukan oleh Kaseger (2013), Dhingra (2014), Saragih (2011), Canrinus et 

al (2011) serta penelitian Bruster (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan variabel Self efficacy terhadap kinerja individual.  

H2  Terdapat pengaruh yang signifikan self efficacy terhadap kinerja   

 individual  

2.4.3  Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja Individual 

 Kepuasan kerja merupakan suatu subjek yang dapat mempengaruhi dan 

memodifikasi berbagai kekuatan yang ada dalam diri karyawan. Kondisi kerja 

juga dapat membantu meningkatkan minat kerja, promosi dan meminimalisir 

konflik antar karyawan yang semuanya itu akan mengarah kepada kepuasan kerja 

karyawan, dan kinerja karyawan pun meningkat. Produktivitas dapat ditingkatkan 

melalui peningkatan kepuasan kerja, karena kepuasan kerja memberikan semangat 

kepada pekerja untuk meningkatkan produktivitas. 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. Kepuasan kerja merupakan suatu 

subjek yang dapat mempengaruhi dan memodifikasi berbagai kekuatan yang ada 

dalam diri karyawan. Kondisi kerja juga dapat membantu meningkatkan minat 
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kerja, promosi dan meminimalisir konflik antar karyawan yang semuanya itu akan 

mengarah kepada kepuasan kerja karyawan, dan kinerja karyawan pun meningkat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Engko (2008), Indrawati, Yeti (2014), serta 

hasil penelitian Prasetya, Veronika dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan variabel kepuasan kerja terhadap kinerja individual. 

H3  Terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap   

 kinerja individual  

 

2.4.4 Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy, dan Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Individual 

 Self efficacy dapat dikatakan sebagai faktor personal yang membedakan setiap 

individu, dimana perubahan self efficacy dapat menyebabkan 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 (Engko, 2008). 

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. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kaseger (2013), Saragih (2011), Engko (2008), Indrawati, Yeti 
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(2014), serta hasil penelitian Prasetya, Veronika dkk (2013) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan variabel Self esteem dan self efficacy terhadap kinerja 

individual. 

H4          Terdapat pengaruh yang signifikan self esteem, self efficacy, dan   

 kepuasan kerja terhadap  kinerja individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




