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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai Pengaruh Self Esteem, Self 

Efficacy dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Individual. Dengan menggunakan 

rumus pendekatan Slovin, perhitungan sampel diperoleh hasil sebesar 67,1 orang, 

agar hasil menjadi akurat maka akan diambil 68 orang karyawan sebagai 

responden Data yang digunakan merupakan data primer hasil kuesioner yang 

disebarkan kepada responden penelitian yaitu sejumlah 68 karyawan PT 

Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang 

menjadi sampel penelitian melalui kuesioner. Hasil dari jawaban-jawaban dari 

para responden ini yang nantinya akan menjadi informasi untuk menjawab 

permasalahan yang telah  dikemukakan pada bab sebelumnya.  

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan masalah yang telah dikemukakan 

serta kepentingan pengujian hipotesis maka teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi analisis deskriptif yang meliputi karakteristik responden 

dan penilaian responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dan analisis 

kuantitatif sebagai analisis yang menggunakan rumus dan teknik perhitungan 

untuk mengatasi masalah yang sedang diteliti. Teknik perhitungan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Regresi Linier Berganda.  
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4.1  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.1.1  Hasil Uji Validitas 

 Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh 

skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai Pearson Correlation, dihitung 

dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20.0. Pengujian 

validitas di dalam penelitian ini dilakukan pada 30 responden dengan taraf nyata 

sebesar 0,05 atau 5%.  Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai  

r¬hitung> rtabel  atau sig ≤ 0,05. Hasil uji validitas berdasarkan perhitungan 

dengan menggunakan SPSS for Windows 20.0 dapat dilihat pada tabel 4.1: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel Indikator rhitung Sig rtabel Keterangan 

Self Esteem (X1) X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X1.6 

X1.7 

X1.8 

X1.9 

X1.10 

 

0.665 

0.629 

0.665 

0.618 

0.565 

0.824 

0.707 

0.729 

0.649 

0.775 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Self Efficacy (X2) 

 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

 

0.781 

0.762 

0.905 

0.759 

0.869 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Kepuasan Kerja (X3) X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

X3.6 

X3.7 

0.861 

0.877 

0.639 

0.760 

0.782 

0.542 

0.782 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.000 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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X3.8 

X3.9 

X3.10 

X3.11 

X3.12 

X3.13 

X3.14 

X3.15 

X3.16 

X3.17 

X3.18 

X3.19 

X3.20 

0.805 

0.750 

0.805 

0.784 

0.911 

0.785 

0.817 

0.865 

0.862 

0.659 

0.721 

0.862 

0.715 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Kinerja Individual 

(Y2) 

 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

Y.5 

Y.6 

Y.7 

Y.8 

Y.9 

Y.10 

Y.11 

Y.12 

Y.13 

Y.14 

Y.15 

0.790 

0.833 

0.873 

0.827 

0.774 

0.853 

0.773 

0.873 

0.865 

0.874 

0.770 

0.749 

0.792 

0.763 

0.769 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

                  Sumber: Hasil olah data, 2015.  

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item kuesioner 

variabel penelitian yaitu Self Esteem, Self Efficacy, Kepuasan Kerja serta Kinerja 

Individual menunjukkan lebih besar dari nilai rtabel atau sig ≤ 0,05.  Sehingga 

kuesioner dari variabel-variabel Self Esteem, Self Efficacy, Kepuasan Kerja serta 

Kinerja Individual valid dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas  

Reliabilitas berarti jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin tinggi koefisien reliabilitas semakin 

reliabel jawaban yang diperoleh dari responden. Pengujian reliabilitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach’s Alpha 

instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai Cronbach s 

Coefficient Alpha lebih besar dari 0,6, maka jawaban dari para responden pada 

kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbachs 

Coefficient Alpha lebih kecil 0,6, maka jawaban dari para responden pada 

kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak reliable. Hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat pada  Tabel 4.2 : 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Self Esteem (X1) 0.870 Reliabel 

Self Efficacy (X2) 

 

0.867 Reliabel 

Kepuasan Kerja (X3) 0.946 Reliabel 

Kinerja Individual (Y) 

 

0.961 Reliabel 

                  Sumber: Hasil olah data, 2015.  

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, diperoleh nilai nilai Alpha Cronbach dari semua 

variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian 

jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian yaitu Self Esteem, 
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Self Efficacy, Kepuasan Kerja serta Kinerja Individual reliabel, sehingga 

kuesioner dari variabel-variabel Self Esteem, Self Efficacy, Kepuasan Kerja serta 

Kinerja Individual reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

4.2  Analisis Deskriptif  Statistik 

Analisis ini menggambarkan tentang identitas responden yang diteliti dan 

deskripsi data variabel penelitian dari variabel Self Esteem, Self Efficacy, 

Kepuasan Kerja serta Kinerja Individual. 

4.2.1 Deskriptif Identitas Responden 

Deskripsi identitas responden karyawan yang bekerja di PT Pegadaian (Persero) 

Kantor Pusat Jakarta secara lengkap adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 68 responden diperoleh data 

tentang jenis kelamin responden penelitian. Karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase 

Laki-laki 35 51.5 

Perempuan 33 48.5 

Jumlah 68 100.0 

            Sumber : Data Primer Diolah, 2015   

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui dari 68 responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 35 orang (51.5%), sedangkan untuk responden perempuan 
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sebanyak 33 orang (48.5%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan 

yang bekerja di PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta ini adalah laki-laki. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 68 responden diperoleh data 

tentang status perkawinan responden penelitian. Karakteristik responden 

berdasarkan status perkawinan dapat di lihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status perkawinan  

Status perkawinan 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase 

Belum Menikah 25 36.8 

Menikah 43 63.2 

Jumlah 68 100.0 

            Sumber : Data Primer Diolah, 2015  

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui dari 68 responden yang berstatus 

perkawinan menikah sebanyak 43 orang (63.2%), sedangkan untuk responden 

belum menikah sebanyak 25 orang (36.8%). Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas karyawan yang bekerja di PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta 

sudah menikah. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 68 responden diperoleh data 

tentang tingkat umur responden penelitian. Karakteristik responden berdasarkan 

usia dapat di lihat pada Tabel 4.5.  
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Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  

26-30 tahun 27 39.7 

31-35 tahun 11 16.2 

36-40 tahun 2 2.9 

41-45 tahun 6 8.8 

46-50 tahun 2 2.9 

Kurang dari 25 tahun 20 29.4 

Jumlah 68 100.0 

            Sumber : Data Primer Diolah, 2015   

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui dari 68 responden yang mempunyai usia 

responden < 25 tahun sebanyak 20 orang (29.4%), berusia antara 26 – 30 tahun 

sebanyak 27 orang  (39.7%), berusia antara 31 –  35 tahun sebanyak 11 orang 

(16.2%), berusia antara 36 –  40 tahun sebanyak 2 orang (2.9%), berusia antara 41 

–  45 tahun sebanyak 6 orang (8.8%), dan berusia antara 46 –  50 tahun sebanyak 

2 orang (2.9%). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di PT 

Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta mayoritas adalah berusia 26 – 30 tahun.  

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 68 responden diperoleh data 

tentang lama kerja karyawan. Karakteristik responden berdasarkan lama kerja 

dapat di lihat pada Tabel 4.6. 
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                                                       Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama kerja 

 

Lama Kerja 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  

11-15 tahun 1 1.5 

16-20 tahun 2 2.9 

21-25 tahun 6 8.8 

26-30 tahun 1 1.5 

6-10 tahun 28 41.2 

Kurang dari 5 tahun 30 44.1 

Jumlah 68 100.0 

            Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui dari 68 responden lama kerja responden 6 

– 10 tahun sebanyak 28 orang  (41.2%), lama kerja responden 26 – 30 tahun 

hanya 1 orang  (1.5%), lama kerja responden 21 – 25 tahun sebanyak 6 orang  

(8.8%), lama kerja responden 16 – 20 tahun sebanyak 2 orang  (2.9%), %), lama 

kerja responden 11 – 15 tahun hanya 1 orang  (1.5%)  serta lama kerja responden 

dibawah 5 tahun sebanyak 30 orang (44.1%). Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta mayoritas atau 

kebanyakan mempunyai lama kerja kurang dari 5 tahun. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 68 responden diperoleh data 

tentang pendapatan karyawan. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan 

dapat di lihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

 

Pendapatan 
Jumlah Responden 

Frekuensi Prosentase  

Kurang dari Rp.1.000.000 1 1.5 

Lebih dari Rp.5.000.000 10 14.7 

Rp.1.000.000-

Rp.1.500.000 
2 2.9 

Rp.1.500.000-

Rp.2.000.000 
16 23.5 

Rp.2.000.000-

Rp.2.500.000 
2 2.9 

Rp.2.500.000-

Rp.3.000.000 
32 47.1 

Rp.3.000.000-

Rp.3.500.000 
3 4.4 

Rp.4.000.000-

Rp.4.500.000 
1 1.5 

Rp.4.500.000-

Rp.5.000.000 
1 1.5 

Jumlah 68 100.0 

            Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui dari 68 responden, pendapatan responden 

antara Rp 1.000.000 – Rp. 1.500.000 yaitu sebanyak 2 orang  (2.9%), dan 

pendapatan responden antara Rp 1.500.000 – Rp. 2.000.000 yaitu sebanyak 16 

orang  (23.5%), pendapatan responden antara Rp 2.000.000 – Rp. 2.500.000 yaitu 

sebanyak 2 orang  (2.9%), pendapatan responden antara Rp 2.500.000 – Rp. 

3.000.000 yaitu sebanyak 32 orang  (47.1%), pendapatan responden antara Rp 

3.000.000 – Rp. 3.500.000 yaitu sebanyak 3 orang  (4.4%), pendapatan responden 

antara Rp 4.000.000 – Rp. 4.500.000 hanya 1 orang  (1.5%), pendapatan 

responden antara Rp 4.000.000 – Rp. 4.500.000 hanya 1 orang  (1.5%), 

pendapatan responden kurang dari Rp.1.000.000 hanya 1 orang  (1.5%), serta 
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pendapatan responden lebih dari Rp.5.000.000 yaitu sebanyak 10 orang  (14.7%). 

Hal ini menunjukkan bahwa karyawan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat 

Jakarta mayoritas mempunyai pendapatan antara Rp 2.500.000–Rp. 3.000.000.   

 

 4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian menunjukkan rekapitulasi tanggapan-tanggapan 

responden terhadap pertanyaan dari Self Esteem, Self Efficacy, Kepuasan Kerja 

serta Kinerja Individual yang bekerja di PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat 

Jakarta yang terdiri dari beberapa item-item pernyataan dengan skala Sangat 

Tidak Setuju, Tidak Setuju Agak Tidak Setuju, Agak Setuju, Setuju dan Sangat 

Setuju. Berikut deskripsi penilaian responden terhadap masing-masing item-item 

variabel penelitian yang diperoleh dengan perhitungan interval sebagai berikut  :        

I
Kl

BMinBMax 

 

  I   : Interval 

BMax : Rentang Tertinggi 

BMin : Rentang Terendah 

Kl : jumlah Kelas 

Interval  =     6-1 

                                   6 

Interval = 0,833 
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Kemudian penilaian variabel dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pada setiap 

variabel, selanjutnya diskor dengan interval sebagai-berikut : 

1. Interval 11.000    s/d  1.833 kategori Sangat Tidak Setuju 

2. Interval >1.833  s/d  2.667  kategori Tidak Setuju 

3. Interval >2.667  s/d  3.500 kategori Agak Tidak Setuju  

4. Interval >3.500  s/d  4.333 kategori Agak Setuju  

5. Interval >4.333  s/d  5.167 kategori Setuju 

6. Interval >5.167  s/d  6.000 kategori Sangat Setuju 

 

1. Variabel Self Esteem (X1)  

 Self esteem merupakan suatu kemampuan dalam menghadapi tugas dan 

orang lain dengan penuh pengharapan akan sukses dan diterima. Individu ini juga 

memiliki pandangan yang lebih realistis dan positif terhadap lingkungan 

sekitarnya dan juga terhadap dirinya sendiri. Hal ini membuat dirinya dapat 

mengembangkan sikap percaya diri dan menerima diri apa adanya dengan segala 

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Berikut distribusi jawaban responden 

terhadap variabel Self esteem dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Rata-rata Penilaian Responden Tentang Self esteem 

 
 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Kategori 

1 Tingkat frekuensi saya selalu diberi pujian 

oleh atasan dalam menjalankan pekerjaan 

sangat tinggi   
4.50 Tinggi 

2 Tingkat frekuensi dalam bekerja saya selalu 

mengacu dan memperhatikan hasil akhir kerja 

sangat tinggi 
4.96 

Tinggi 

3 Tingkat frekuensi saya menghargai pekerjaan 

sangat tinggi 4.97 Tinggi 

4 Tingkat frekuensi merasa puas atau senang 

terhadap hasil kerja saya sangat tinggi 4.68 

Tinggi 

5 Tingkat frekuensi saya untuk tidak mencela 

pekerjaan rekan kerja saya sangat tinggi 5.01 

Tinggi 

6 Tingkat frekuensi untuk merasa tidak 

mementingkan diri sendiri dalam bekerja 

sangat tinggi 
4.72 

Tinggi 

7 Tingkat frekuensi untuk tidak suka mengolok-

olok rekan kerja sangat tinggi 4.75 

Tinggi 

8 Tingkat frekuensi untuk selalu membuka diri 

dengan sesama rekan kerja sangat tinggi 5.04 

Tinggi 

9 Tingkat frekuensi untuk berani menerima 

konsekuensi risiko atas apa yang saya lakukan 

demi kemajuan perusahaan  sangat tinggi 
4.97 

Tinggi 

10 Tingkat frekuensi selalu berusaha untuk 

membuat keputusan yang bijaksana sangat 

tinggi 
4.96 

Tinggi 

Rerata 
4.85 

Tinggi 

 Sumber : Hasil olah data, 2015. 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dinyatakan variabel Self esteem memiliki skor rata-

rata sebesar 4.85 yang berada dalam interval (>4.333  s/d  5.167) atau dalam 

kategori setuju  atau sudah sesuai dengan yang dirasakan karyawan. Hal ini 

menjelaskan bahwa tingginya tingkat suatu keyakinan nilai diri sendiri karyawan 

PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta  berdasarkan evaluasi diri secara 

keseluruhan. Dengan adanya self esteem dapat meningkatkan nilai–nilai optimis 

dalam diri karyawan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta dan membawa 

dampak akan perkembangan yang positif dalam kehidupan. 

2. Variabel Self-efficacy (X2) 

Self-efficacy adalah keyakinan atau kepercayaan individu mengenai kemampuan 

dirinya untuk untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu 

tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan untuk 

menampilkan kecakapan tertentu. Berikut distribusi jawaban responden terhadap 

variabel Self-efficacy dapat dilihat pada Tabel 4.9.  
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Tabel 4.9 

Rata-rata Penilaian Responden Tentang Variabel Self-efficacy 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Kategori 

1 Tingkat keyakinan saya atas pilihan 

perilaku saya dalam melaksanakan tugas 

tinggi 

4.76 Tinggi 

2 Tingkat keyakinan saya  atas kemampuan 

mengeluarkan usaha semaksimal mungkin 

dalam melaksanakan tugas tinggi 

4.94 

Tinggi 

3 Tingkat keyakinan saya atas kemampuan 

bertahan ketika menghadapi rintangan saat 

melaksanakan tugas tinggi 

4.60 Tinggi 

4 Tingkat keyakinan saya untuk dapat 

mengatasi stres kecemasan ketika 

menghadapi kegagalan tinggi 

 

4.62 

Tinggi 

5 Tingkat keyakinan saya untuk dapat 

mengatasi rintangan dalam melaksanakan 

tugas tinggi 

4.62 

Tinggi 

Rerata 4.70 Tinggi 

 Sumber : Hasil olah data, 2015. 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dinyatakan tingkat Variabel Self-efficacy memiliki 

skor rata-rata sebesar 4.70 yang berada dalam interval (>4.333  s/d  5.167) atau 

dalam  kategori tinggi. Individu Self efficacy yang tinggi akan mencapai suatu 

kinerja yang lebih baik disebabkan karena individu tersebut memiliki motivasi 

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

memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan sukses. 

3. Variabel Kepuasan Kerja (Y1) 

 Kepuasan kerja adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang 

merupakan hasil perbandingan dari outcome yang dirasakan dengan harapan 

seseorang. Berikut distribusi jawaban responden terhadap variabel Kepuasan kerja 

dapat dilihat pada Tabel 4.10.  
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Tabel 4.10 

Rata-rata Penilaian Responden Tentang Variabel Kepuasan kerja 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Kategori 

1 Tingkat  kesempatan untuk menggunakan 

kemampuan yang saya miliki untuk 

menyelesaikan pekerjaan tinggi 

4.65 Tinggi 

2 Tingkat  kesempatan untuk mencapai  

prestasi yang saya dapatkan dari hasil 

pekerjaan tinggi 

4.53 

Tinggi 

3 Tingkat  kesempatan mempunyai 

kesibukan dari kegiatan kerja yang saya 

lakukan sehari-hari tinggi 

4.75 Tinggi 

4 Tingkat  kesempatan untuk kemajuan 

dalam keahlian dan ketrampilan kerja saya 

tinggi 

4.51 

Tinggi 

5 Tingkat  kesempatan untuk menggunakan 

wewenang yang dimiliki terhadap orang 

lain (rekan kerja) tinggi 

4.19 Agak Tinggi 

6 Tingkat  kesempatan untuk selalu 

mematuhi kebijakan (aturan) perusahaan 

yang diterapkan dalam pekerjaan saya 

tinggi 

5.04 Tinggi 

7 Tingkat  kesempatan untuk menerima 

antara gaji yang saya terima sesuai dengan 

jumlah pekerjaan yang saya lakukan tinggi 

4.25 Agak Tinggi 

8 Tingkat  kesempatan untuk hubungan 

interaksi saya dengan sesama rekan kerja 

baik 

5.25 Sangat Tinggi 

9 Tingkat  kesempatan untuk dapat berkreasi 

pada pekerjaan saya yang lakukan tinggi 
4.47 Tinggi 

10 Tingkat  kesempatan untuk mandiri dalam 

menyelesaikan pekerjaan saya tinggi 
4.82 Tinggi 

11 Tingkat  kesempatan atas pekerjaan saya 

memberikan ketetapan (keamanan) yang 

stabil dalam bekerja tinggi 

4.66 Tinggi 

12 Tingkat  kesempatan untuk melakukan 

sesuatu untuk orang lain tinggi 
4.62 Tinggi 

13 Tingkat  kesempatan untuk dapat menjadi 

“seseorang” di dalam lingkungan kerja 

saya tinggi 

4.56 Tinggi 

14 Tingkat  kesempatan untuk mampu 

melakukan hal-hal pekerjaan yang tidak 
bertentangan dengan hati nurani saya 

tinggi 

4.60 Tinggi 

15 Tingkat  kesempatan untuk memperoleh 

pujian  atas kerja yang saya selesaikan 

tinggi 

4.22 Agak Tinggi 
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16 Tingkat  kesempatan untuk bebas 

menggunakan penilaian diri sendiri tinggi 
4.29 Agak Tinggi 

17 Tingkat  kesempatan atas cara atasan saya 

menangani keluhan para karyawan sangat 

baik 

4.16 Agak Tinggi 

18 Tingkat  kesempatan atas pengawasan 

atasan saya mengenai hal-hal teknis sangat 

baik 

4.69 Tinggi 

19 Tingkat  kesempatan untuk melakukan 

kegiatan lain yang berbeda (selingan), 

seperti seni & Olah Raga tinggi 

4.59 Tinggi 

20 Tingkat  kesempatan atas kondisi 

lingkungan kerja saya sangat kondusif, 

seperti ketersedian ruangan dan peralatan 

kerja dari perusahaan 

4.65 Tinggi 

Rerata 4.57 Tinggi 

 Sumber : Hasil olah data, 2015. 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dinyatakan tingkat Variabel kepuasan kerja 

memiliki skor rata-rata sebesar 4.57 yang berada dalam interval (>4.333 s/d 

5.167) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan tingginya tingkat kepuasan 

kerja karyawan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta atas apa yang 

dirasakan terhadap pekerjaannya. 

4. Variabel Kinerja Individual  (Y2) 

Kinerja individual adalah nilai individu yang dapat dilihat dari proses hingga 

penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan kaidah 

kepatutan dan obyektivityas, maka penilaian atas kinerja keryawan akan 

dilakukan oleh atasan langsung masing-masing karyawan. Berikut distribusi 

jawaban responden terhadap variabel Kinerja Individual dapat dilihat pada Tabel 

4.11 
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Tabel 4.11 

Rata-rata Penilaian Responden Tentang Variabel Kinerja Individual   
 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Kategori 

1 Frekuensi saya bekerja sesuai dengan target 

yang ditentukan sangat tinggi 
4.90 Tinggi 

2 Frekuensi saya bekerja sesuai dengan 

jadwal yang di tentukan sangat tinggi 
4.94 

Tinggi 

3 Frekuensi saya bekerja sesuai dengan 

prosedur yang ditentukan sangat tinggi 4.84 Tinggi 

4 Frekuensi saya bekerja sesuai standar 

perusahaan sangat tinggi 4.76 

Tinggi 

5 Frekuensi saya merencanakan hasil kerja 

yang ingin dicapai sangat tinggi 4.84 

Tinggi 

6 Frekuensi saya atas rasa tanggung jawab 

terhadap tugas yang di berikan perusahaan 

sangat tinggi 
5.00 

Tinggi 

7 Frekuensi saya untuk mengambil keputusan 

dalam situasi yang mendesak sangat tinggi 4.59 

Tinggi 

8 Frekuensi saya atas penguasaan bidang 

tugas yang baik sangat tinggi 4.62 

Tinggi 

9 Frekuensi saya untuk mewujudkan hasil 

kerja yang direncanakan sangat tinggi 4.56 

Tinggi 

10 Frekuensi saya untuk mencapai hasil kerja 

sesuai batas waktu yang ditentukan sangat 

tinggi 
4.65 

Tinggi 

11 Frekuensi saya untuk selalu tepat waktu 

dalam hadir bekerja sangat tinggi 4.71 

Tinggi 

12 Frekuensi saya untuk selalu tepat waktu 

dalam pulang bekerja sangat tinggi 4.51 

Tinggi 

13 Frekuensi saya untuk cepat dalam 

penyelesaian pekerjaan sangat tinggi 4.71 

Tinggi 

14 Frekuensi saya untuk memelihara alat - alat 

milik perusahaan sangat tinggi 4.88 

Tinggi 
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15 Frekuensi saya untuk menghemat anggaran 

biaya perusahaan sangat tinggi 4.93 

Tinggi 

Rerata 
4.76 

Tinggi 

 Sumber : Hasil olah data, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dinyatakan Variabel Kinerja Individual memiliki 

skor rata-rata sebesar 4.76 yang berada dalam interval (>4.333 s/d 5.167)  atau 

dalam  kategori tinggi. Hal ini menjelaskan tingginya hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh para karyawan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing para karyawan dalam 

rangka upaya mencapai tujuan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta. 

 

4.3. Analisis Inferensial 

4.3.1  Analisis Regresi  

a. Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

   Tabel 4.15 Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .195 .735  .265 .793 

SelfEsteem .062 .224 .049 .276 .784 

SelfEfficacy .527 .243 .458 2.167 .040 

KepuasanKerja .385 .190 .361 3.783 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja_Individual 

 

 Sumber : Hasil olah data, 2015. 
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Berdasarkan Tabel 4.15 model regresi berganda untuk kinerja individual 

atas faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu self esteem, self efficacy, dan 

kepuasan kerja  sebagai berikut 

Kinerja=0.195 +0.062X1 + 0.527X2+0.385X3  

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa : 

a. Konstanta  

Nilai konstanta sebesar 0.195 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas 

yang terdiri dari variabel self esteem, self efficacy, dan kepuasan kerja  yang 

mempengaruhi kinerja individual maka besarnya kinerja individual pada 

karyawan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta akan sebesar 0.195. 

b. Koefisien  Self Esteem (b1¬) 

Pada variabel Self Esteem mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja 

individual, dengan koefisien regresi sebesar 0.062 yang berarti bahwa jika asumsi 

variabel-variabel lainnya tetap maka besarnya pengaruh Self Esteem terhadap 

kinerja individual karyawan karyawan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat 

Jakarta akan sebesar 0.062. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti 

bahwa antara Self Esteem terhadap kinerja individual menunjukkan hubungan 

yang searah, yang berarti semakin baik Self Esteem karyawan PT Pegadaian 

(Persero) Kantor Pusat Jakarta maka akan menyebabkan kinerja individual 

karyawan pada Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta naik, dengan asumsi 

variabel-variabel lainnya tetap. 
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c. Koefisien  Self Efficacy (b2) 

Pada variabel Self Efficacy mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja 

individual, dengan koefisien regresi sebesar 0.527 yang berarti bahwa jika asumsi 

variabel-variabel lainnya tetap maka besarnya pengaruh Self Efficacy terhadap 

kinerja individual karyawan karyawan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat 

Jakarta akan sebesar 0.527. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti 

bahwa antara Self Efficacy terhadap kinerja individual menunjukkan hubungan 

yang searah, yang berarti semakin baik Self Efficacy karyawan PT Pegadaian 

(Persero) Kantor Pusat Jakarta maka akan menyebabkan kinerja individual 

karyawan pada Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta naik, dengan asumsi 

variabel-variabel lainnya tetap. 

d. Koefisien kepuasan kerja  (b3) 

 Pada variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kinerja individual, dengan koefisien regresi sebesar  0.385 yang berarti bahwa jika 

asumsi variabel-variabel lainnya tetap maka besarnya pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja individual karyawan karyawan pada PT Pegadaian (Persero) 

Kantor Pusat Jakarta akan sebesar 0.385 Dengan adanya pengaruh yang positif  

ini, berarti bahwa antara variabel kepuasan kerja dan kinerja individual 

menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga semakin tingginya kepuasan kerja  

karyawan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta akan menyebabkan kinerja 

individual karyawan juga semakin naik/tinggi, dengan asumsi variabel-variabel 

lainnya tetap. 
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 Hasil Uji Pengaruh Individual (Uji t) adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh Self Esteem terhadap kinerja individual 

 H0 : b1 = 0 Tidak ada pengaruh Self Esteem terhadap kinerja individual 

 H1 : b1 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara Self Esteem 

terhadap kinerja individual 

 Bedasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 di 

atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Self Esteem sebesar 0.784. 

Dikarenakan nilai p value lebih besar dari tingkat signifikan α=5% atau 

(0.784>0,05), maka H0 diterima; yang berarti tidak ada pengaruh Self Esteem 

terhadap kinerja individual.  

b. Pengaruh Self Efficacy terhadap kinerja individual 

 H0 : b2 = 0 Tidak ada pengaruh Self Efficacy terhadap kinerja individual 

 H2 : b2 ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara Self Efficacy 

terhadap kinerja individual 

 Bedasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 di 

atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Self Efficacy sebesar 0.040. 

Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan α=5% atau 

(0.040<0,05), maka H0 ditolak; yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Self Efficacy terhadap kinerja individual. 

c. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja individual 

 H0 : b3 = 0 Tidak ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja individual 

 H3 : b3 ≠  0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja      

terhadap kinerja individual 
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Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 di 

atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel kepuasan kerja sebesar 0.001. 

Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan α=5% atau 

(0.001<0,05), maka H0 ditolak; yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kepuasan kerja terhadap kinerja individual  

 

b. Uji F dan Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk membuktikan bahwa variable independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen digunakan uji F statistik. Uji F dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (serempak) 

mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji secara bersama-sama/serempak (Uji 

F) adalah sebagai berikut: 

 Tabel 4.16 Pengujian Hipotesis secara Simultan  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.394 3 3.465 15.753 .000
b
 

Residual 5.718 26 .220   

Total 16.113 29    

a. Dependent Variable: Kinerja_Individual 

b. Predictors: (Constant), KepuasanKerja, SelfEsteem, SelfEfficacy 

 

Sumber : Hasil olah data, 2015 

 

Berikut formula hipotesis hasil uji F  seperti berikut: 

H0: Tidak ada pengaruh antara variabel self esteem, self efficacy dan kepuasan 

kerja secara simultan terhadap variabel kinerja individual 
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H4: self esteem, self efficacy dan kepuasan kerja secara simultan mempunyai 

pengaruh terhadap variabel kinerja individual 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.16 di 

atas, diperoleh nilai p value dari hasil uji F sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p 

value lebih kecil dari tingkat signifikan α=5% atau (0.000<0,05), maka H0 

ditolak; yang berarti self esteem, self efficacy dan kepuasan kerja secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja individual 

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel self esteem, self efficacy 

dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja individual pada karyawan PT 

Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta digunakan koefisien determinasi 

berganda (Adjusted RSquare). Hasil koefisien deteminasi berganda dapat 

ditunjukkan pada Tabel 4.17 berikut: 

    

Tabel 4.17 Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .803
a
 .645 .604 .46898 

a. Predictors: (Constant), KepuasanKerja, SelfEsteem, SelfEfficacy 

b. Dependent Variable: Kinerja_Individual 

 

  Sumber : Hasil olah data, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui besarnya koefisien determinasi 

berganda (Adjusted R²) sebesar 0.604. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 60.4% 

besarnya kinerja individual pada karyawan PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat 
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Jakarta dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas yang terdiri dari self esteem, self 

efficacy dan kepuasan kerja. Sedangkan sisanya sebesar 39.6% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

 

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik  

1. Pengujian normalitas data 

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui normalitas dan bertujuan untuk 

menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Sehingga apabila data tersebut memiliki distribusi 

normal uji t dapat dilakukan, sementara apabila asumsi normalitas tidak dapat 

dipenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan statistik t. Hasil uji 

normalitas dengan Normal P-P Plot dengan regresi dapat ditunjukkan pada 

Gambar 4.1 berikut 

 

                      Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas  
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 Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot menunjukkan bahwa angka 

probabilitas disekitar garis linier atau lurus. Artinya bahwa seluruh variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki random data yang berdistribusi normal. 

Sehingga pengujian statistik selanjutnya dapat dilakukan uji t. 

2. Uji Multikolinearitas 

    Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam regresi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai 

tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor) melalui program SPSS. Kriteria yang 

dipakai adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Tolerance VIF 

(Varians Inflation 

Factor) 

Keterangan 

Self Esteem (X1) 
0.440 2.271 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Self Efficacy (X2) 

 
0.305 3.276 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Kepuasan Kerja (X3) 
0.430 2.324 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

 

Sumber : Hasil olah data, 2015. 

 

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui hasil perhitungan menunjukan 

bahwa nilai nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas 

yang artinya tidak ada korelasi yang signifikan diantara variabel-variabel bebas 

sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
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3.  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan 

tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode yang 

digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai 

diagram scatterplot. 

                     

Gambar 4.2 

Diagram Scatterplot  

 
 
Sumber : Hasil olah data, 2015  
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Berdasarkan Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.4  Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Self Esteem terhadap Kinerja Individual 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan variabel self esteem terhadap kinerja individual dengan nilai 

signifikansi t statistic sebesar 0.784. Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel 

self esteem terhadap kinerja individual karena 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 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.  

  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya, 

Veronika dkk (2013) serta penelitian Indrawati, Yeti (2014) bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan variabel self esteem terhadap kinerja individual. 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).  
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Berbeda dengan hasil yang diperoleh Brockner (1998) yang menyatakan 

bahwa hubungan self esteem dengan kinerja adalah tidak signifikan. Self esteem 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual sehingga H4 tidak 

terdukung. Menurut jawaban beberapa karyawan di PT Pegadaian (Persero) 

bahwa ia merasa kurang rasa percaya diri, penghargaan diri yang kurang 

dilakukan oleh pihak PT Pegadaian (Persero), rasa yakin akan kemampuan diri 

yang kecil, dan rasa bahwa kehadirannya memiliki andil yang tidak diapresiasi di 

tempat dia bekerja yaitu PT Pegadaian (Persero) sehingga para karyawan merasa 

dirinya kurang baik dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menurunkan 

kinerjanya dalam melaksanakan setiap tugas.  Oleh karenanya pihak manajemen 

PT Pegadaian (Persero) perlu terus melakukan pelatihan dan pengembangan 

karyawan sehingga rasa percaya diri karyawan semakin meningkat. Kepuasan 

kerja yang timbul dengan sendirinya akan meningkatkan pula kinerja yang ada.  

   

4.4.2 Pengaruh Self efficacy terhadap Kinerja Individual 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara self efficacy terhadap kinerja  individual dengan nilai signifikansi t statistic 

sebesar 0.040. Kepercayaan terhadap kemampuan diri, keyakinan terhadap 

keberhasilan yang selalu dicapai membuat seseorang bekerja lebih giat dan selalu 

menghasilkan yang terbaik. 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 
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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. Penelitiannya menemukan self efficacy 

berhubungan positif dengan tingkat penetapan tujuan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa self efficacy dapat berpengaruh terhadap kinerja individual. Self 

efficacy merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya 

untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu 

(Canrinus et al, 2011). 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. Terlihat bahwa 

perubahan self efficacy besar pengaruhnya terhadap kinerja personal secara 

langsung. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaseger (2013), 

Dhingra (2014), Saragih (2011), Canrinus et al (2011) serta penelitian Bruster 

(2009) bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel Self efficacy terhadap kinerja 

individual. Dengan memberikan dukungan kepada karyawan yang potensial untuk 

selalu meningkatkan kapabilitasnya, sehingga menciptakan kerja yang kondusif 

agar karyawan meraih kinerja yang optimal (Kaseger, 2013). 
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4.4.3  Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja Individual 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel kepuasan kerja terhadap kinerja individual dengan nilai 

signifikansi t statistic sebesar 0.001. 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 

kerja, promosi dan meminimalisir konflik antar karyawan yang semuanya itu akan 

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

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Engko (2008), Indrawati, 
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Yeti (2014), serta hasil penelitian Prasetya, Veronika dkk (2013)  bahwa terdapat 

pengaruh signifikan variabel kepuasan kerja terhadap kinerja individual. 

 

4.4.4 Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy dan kepuasan kerja terhadap Kinerja 

 Individual 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel self esteem, self efficacy dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

individual dengan nilai signifikansi F statistic sebesar 0.000. Self efficacy 

merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk 

melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu. 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. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaseger (2013), 
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Saragih (2011), Engko (2008), Indrawati, Yeti (2014), serta hasil penelitian 

Prasetya, Veronika dkk (2013)  bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel Self 

esteem dan self efficacy terhadap kinerja individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




