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ABSTRACT 

 

This research study effect of Emotional Intelligence (Self Emotional Appraisal, Other Emotional 
Appraisal, Use of Emotion and Regulation of Emotion) towards Job Performance through 
Employee Adaptability and Job Satisfaction as intervening variable on Frontliner at Sony Center 
Indonesia. The result of this research shows that, emotional intelligence (self emotion appraisal) 
have no effect on frontline employee adaptability, meanwhile emotional intelligence ( other 
emotional appraisal, use of emotion, regulation of emotion) positively affect employee 
adaptability, employee adaptability have no effect on job performance, frontline employee 
adaptability positively affect job satisfaction and lastly job satisfaction positively affect job 
performance. 

Keywords: Emotional Intelligence, Employee Adaptability, Job Satisfaction, Job Performance. 

 

1. Pendahuluan  
1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah modal utama yang sangat penting dalam organisasi, Karena 
manusia memang berjiwa kompleks untuk dipahami sehingga sangat berbeda dengan 
mesin dan peralatan kerja lainnya. Masalah yang berhubungan dengan mesin dengan 
mudah dapat diperbaiki, tetapi masalah yang berhubungan dengan manusia dituntut 
untuk mengatasinya. Akan tetapi sumber daya manusia tidak dapat disamakan 
dengan mesin yang setiap harinya harus bekerja, dan apabila sudah rusak mesin itu 
akan dibuang. Manusia mempunyai emosi yang apabila emosi itu tertuju kepada hal 
yang positif maka akan memberikan hasil yang baik, begitu juga sebaliknya, apabila 
emosi manusia itu tertuju kepada hal negatif maka hasil yang diperoleh juga buruk. 
Hal ini lah yang disebut dengan Emotional Intelligence.  

Adaptability merupakan konsep tidak jelas yang diakui bersangkutan 
dalam berbagai situasi, hal ini dapat juga dilihat dari berbagai perspektif. 
(Stokes, Schneider, dan Lyons, 2010) menjelaskan bahwa adaptasi di tempat 
kerja telah di konseptualisasikan dan diselidiki sebagai hasil, seperti tugas, 
performance, keahlian adaptif sebagai strategi atau sebagai konsep perbedaan 
individu. Adaptable Front Line Employee (FLE) adalah aset yang tidak kalah 
penting bagi organisasi dan pelanggan karena mereka adalah bagian tak 
terpisahkan dari pengalaman layanan. Mereka mengalami tekanan yang tidak 
ditemukan pada setiap posisi lain dalam organisasi dan menampilkan emosi 
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yang diinginkan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan. FLE 
juga merupakan bagian yang perlu untuk melengkapi pengalaman pelayanan 
dan memainkan peran penting dalam Satisfaction pelanggan dan persepsi 
kualitas pelayanan. penilaian layanan didasarkan terutama, pada khusus 
keterampilan, teknik, dan pengalaman dari karyawan dengan siapa pelanggan 
berinteraksi. FLE mungkin, hal yang paling penting dalam penyediaan 
pelayanan yang superior kepada para pelanggan mereka perlu berinteraksi 
dengan pelanggan sehingga mengarah ke mengubah perilaku dalam 
menanggapi serta berinteraksi dengan para pelanggan. Karyawan yang 
berbeda menanggapi situasi dengan berbeda. Oleh karena itu, beberapa 
karyawan mungkin baik dalam hal itu, dan ada juga yang tidak. Dengan 
demikian, kemampuan beradaptasi dari FLE ini sangat penting. Sony dan 
Mekoth (2016), menunjukan adanya hubungan positif antara FLE adaptability 
terhadap job satisfaction, serta job performance. 

Fenomena yang terjadi, dapat dilihat  mencari data di Google dengan kata kunci 
“layanan service  Sony Center”, hasil pencarian menunjukkan deretan keluhan yang 
dialami pengguna sejak bertahun-tahun yang lalu. Upaya yang dilakukan para 
konsumen yang kecewa dengan service centre dan ingin perbaikan dilakukan 
berbagai cara. Mulai dari “curhat” di media sosial Twitter dan Facebook, menulis di 
forum Kaskus, dan mengirim ke surat pembaca di media massa. Bahkan sampai 
menjaring petisi di Change yang dimulai sejak empat tahun lalu dan sampai sekarang 
masih terus berjalan dengan 3 ribu lebih pendukung. Meskipun dalam menanggapi 
keluhan-keluhan tersebut, para admin fanpage cukup cepat dalam memberikan 
respon. Walaupun jawaban yang diberikan cenderung normatif, seperti menyuruh 
para konsumen untuk membawa ke Sony Service Center atau silahkan kirim message 
untuk dibantu follow-up perbaikan. Tetapi Memberikan layanan purna jual yang 
bagus kepada pelanggan memang sudah menjadi kewajiban produsen. Bahkan 
pemerintah telah membuat payung hukum melalui peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 dan Nomor 38/M-DAG/Per/8/2013 serta UU 
Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. 

  (Sumber : www.selular.id) 
Hal tersebut membuat orang yang ingin membeli produk Sony menjadi lebih 

berhati-hati dan selalu menanyakan mengenai after sales service dari produk yang 
dijual oleh Sony. Oleh karena itu Frontline Employee memiliki peranan penting 
dalam mengatasi pelangan yang memiliki masalah-masalah seperti diatas. Sony 
perlu menjaga kualitas layanan frontliner nya agar para konsumen merasa nyaman 
membeli produk Sony. Untuk itu maka diharapkan efisiensi frontliner Sony 
Center dapat ditingkatkan, dengan cara mengukur tingkat job performance 
frontliner Sony Center Indonesia. Karena Sony Center Indonesia perlu menjaga 
kualitas layanan Frontline Employee nya agar para konsumen tidak berpaling 
kepada pesaingnya. 

 
1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Job Performance. Variabel pada penelitian ini adalah 
emotional intelligence yang di proyeksikan dengan self emotional appraisal, others' 
emotional appraisal, regulation of emotion, use of emotion, Employee adaptability,  
job satisfaction dan job performance. Objek penelitian ini adalah karyawan frontliner 
Sony center Indonesia. 
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1.3 Rumusan Masalah 
1) Apakah Self emotional appraisal mempunyai pengaruh positif terhadap 

Employee adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia ? 
2) Apakah Others' emotional appraisal mempunyai pengaruh positif terhadap 

Employee adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia ? 
3) Apakah Regulation of emotion mempunyai pengaruh positif terhadap Employee 

adaptability para Frontlinre Sony Center Indonesia ? 
4) Apakah Use of emotion mempunyai pengaruh positif terhadap Employee 

adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia ? 
5) Apakah Employee adaptability mempunyai pengaruh positif terhadap job 

performance para Frontliner Sony Center Indonesia ?  
6) Apakah Employee adaptability mempunyai pengaruh positif terhadap job 

satisfaction para Frontliner Sony Center Indonesia ?  
7) Apakah Job satisfaction mempunyai pengaruh positif terhadap Job Performance 

para Frontliner Sony Center Indonesia ? 
 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 
1) Menguji dan menganalisa pengaruh positif Self emotional appraisal terhadap 

Employee adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia. 
2) Menguji dan menganalisa pengaruh positif Others' emotional appraisal terhadap 

Employee adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia. 
3) Menguji dan menganalisa pengaruh positif Regulation of emotion terhadap 

Employee adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia. 
4) Menguji dan menganalisa pengaruh positif Use of emotion terhadap Employee 

adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia. 
5) Menguji dan menganalisa pengaruh positif Employee adaptability terhadap Job 

performance para Frontlinre Sony Center Indonesia. 
6) Menguji dan menganalisa pengaruh positif Employee adaptability terhadap Job 

satisfaction para Frontlinre Sony Center Indonesia. 
7) Menguji dan menganalisa pengaruh positif Job satisfaction terhadap Job 

Performance para Frontliner Sony Center Indonesia 
 

1.5 Manfaat Penelitian 
1 )Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan  dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
manajemen STIE Indonesia Banking School agar ilmu tersebut berkembang 
dan diketahui semua pihak. 

2) Secara Praktis 
Bermanfaat bagi organisasi yang diteliti untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusianya. 

3) Secara  Empiris 
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi  untuk penelitian-
penelitian selanjutnya. 
 

2. Landasan Teori 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Emotional Intelligence  

Emotional intelligence adalah suatu kemampuan untuk memahami emosi secara 
akurat, menilai emosi, mampu mengekspresikan emosi, kemampuan untuk memahami 
emosi, pengetahuan emosional, serta kemampuan untuk mengatur emosi. (Wong dan 
Law 2002). 
Wong dan Law (2002) menyederahakan dimensi Emotional Intelligence menjadi 4, 
yaitu : 
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 1 . Self Emotional Appraisal 
Hal ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami emosi mereka yang 
mendalam dan mampu mengekspresikan emosi tersebut secara alami. Orang-orang 
yang memiliki kemampuan besar di daerah ini akan merasakan dan mengakui emosi 
mereka dengan baik sebelum kebanyakan orang. 

2.  Other’s Emotional Appraisal 
Hal ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk merasakan dan memahami emosi 
dari orang-orang di sekitar mereka. Orang yang mengerti  dalam kemampuan ini akan 
jauh lebih sensitif terhadap perasaan dan emosi orang lain serta membaca pikiran 
mereka. 

3.  Regulation of Emotion 
Hal ini berkaitan dengan kemampuan orang untuk mengatur emosi mereka, yang akan 
memungkinkan pemulihan yang lebih cepat dari tekanan psikologis. 

4.  Use of Emotion 
Hal ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk menggunakan emosi mereka 
dengan mengarahkan mereka ke arah kegiatan yang bermanfaat dan meningkatkan 
performance pribadinya. 

 
 2.1.2 Employee Adaptability 
  Adaptability merupakan konsep tidak jelas yang diakui bersangkutan dalam 

berbagai situasi, hal ini dapat juga dilihat dari berbagai perspektif. (Stokes, Schneider, 
dan Lyons, 2010) menjelaskan bahwa adaptasi di tempat kerja telah di 
konseptualisasikan dan diselidiki sebagai hasil, seperti tugas, performance, keahlian 
adaptif sebagai strategi atau sebagai konsep perbedaan individu. Performance adaptif 
di lingkungan kerja mengacu terhadap bagaimana seorang karyawan mampu 
menyesuaikan dirinya ditempat kerja lebih dihargai dan penting dalam keberhasilan 
suatu organisasi. 

  Singh (2000) menyatakan bahwa  Frontline Employee (FLE) merupakan bagian 
yang perlu untuk melengkapi pengalaman pelayanan dan memainkan peran penting 
dalam Satisfaction pelanggan dan persepsi pada kualitas pelayanan. 

Dimensi Frontline Employee Adaptability menurut (Sony dan Mekoth, 2015) : 
1 .  Interpersonal Adaptability 

 2 . Service Offering Adaptability 
3. Social Aspects of Adaptability 
4. Physical Aspect of Adaptability 
5. Group Adaptability 
6. Organization Adaptability 
 
2.1.3 Job Satisfaction 
 Job satisfaction didefinisikan sebagai kumpulan dari perasaan bahwa seseorang 
senang terhadap pekerjaan nya, Job satisfaction telah diamati untuk mengetahui pengaruh 
tingkat ketidakpuasan kerja, absensi, ekspresi keluhan, keterlambatan, moral rendah, 
turnover tinggi, peningkatan kualitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 
(Robbins, 2005) 

Menurut Supriyanto dan Troena (2012), Job satisfaction adalah suatu hasil 
persepsi karyawan tentang seberapa baik pekerjaan seseorang memberikan segala sesuatu 
yang dipandang sebagai sesuatu yang penting melalui hasil kerjanya. Adapun ukuran-
ukuran satisfaction tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Pekerjaan itu sendiri 
2. Kesesuaian pekerjaan 
3. Upah dan promosi 
4. Sikap teman sekerja, penyelia, atasan 
5. Kondisi lingkungan kerja 
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2.1.4 Job Performance 

 Safitri (2013) mengemukakan bahwa job performance pegawai didefinisikan 
 sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu, serta hasil 
 kerja secara mutu dan kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 
 melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Job 
 Performance pegawai sangatlah perlu, sebab dengan job performance ini akan diketahui 
 seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 
 kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta 
 ditetapkan secara bersamasama yang dijadikan sebagai acuan. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Sony dan Mekoth (2016) menjelaskan adamya hubungan positif antara self 
emotional appraisal terhadap FLE adaptability. self emotional appraisal berkaitan 
dengan kemampuan individu untuk memahami emosi mereka yang mendalam dan 
mampu mengekspresikan emosi tersebut secara alami. Maka hipotesa dari penelitian ini 
adalah : 

H 1 : Self Emotional Appraisal memiliki pengaruh positif terhadap Employee 
Adaptability. 

 Other’s emotional appraisal adalah kemampuan individu untuk merasakan dan 
memahami emosi dari orang-orang di sekitar mereka. Sony dan Mekoth (2016) 
mengatakan bahwa ada hubungan positif antara other’s emotional appraisal terhadap FLE 
adaptability. 

H 2 : Other’ Emotional Appraisal memiliki pengaruh positif terhadap  
Employee Adaptability. 

Regulation of emotion berkaitan dengan kemampuan orang untuk mengatur 
emosi mereka, yang akan memungkinkan pemulihan yang lebih cepat dari tekanan 
psikologis. Sony dan Mekoth (2016) mengatakan bahwa ada hubungan positf antara 
Regulation of emotion terhadap FLE Adaptability. 

H 3 : Regulation of Emotion memiliki pengaruh positif terhadap Employee 
Adaptability. 

Use of emotion berkaitan dengan kemampuan individu untuk menggunakan 
emosi mereka dengan mengarahkan mereka ke arah kegiatan yang berguna dan 
meningkatan performance pribadi. Sony dan Mekoth (2016) mengatakan bahwa ada 
pengaruh positif antara use of emotion terhadap FLE adaptability. 

H4 : Use of emotion memiliki pengaruh positif terhadap Employee 
Adaptability. 

Sony dan Mekoth (2016) , menunjukan adanya hubungan positif antara FLE 
adaptability terhadap job satisfaction,  job satisfaction dalam penelitiannya adalah 
sebagai kumpulan perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap pekerjaannya. Dengan 
mendefinisikan tujuh dimensi frontline employee dan memperluas penelitiannya lebih 
lanjut dengan membuktikan adanya hubungan yang positif dari semua dimensi adaptasi 
dan job satisfaction. 

H 5 : Employee Adaptability memiliki pengaruh positif terhadap Job 
satisfaction 

 FLE memainkan peran penting dalam  Satisfaction pelanggan dan persepsi 
kualitas pelayanan. penilaian layanan didasarkan terutama, pada khusus keterampilan, 
teknik, dan pengalaman dari karyawan dengan siapa pelanggan berinteraksi, Karyawan 
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yang berbeda menanggapi situasi dengan berbeda. Oleh karena itu, beberapa karyawan 
mungkin baik dalam hal itu, dan ada juga yang tidak. Sony dan Mekoth (2016), 
menunjukan bahwa ada hubungan positif antara FLE adaptability terhadap job 
performance, job performance dipelajari sebagai perilaku yang relevan dengan tujuan 
organisasi dan berada di bawah kendali karyawan. 

H 6 : Employee Adaptability memiliki pengaruh positif dengan Job 
Performance 

Penelitian menunjukkan bahwa job satisfaction mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap job performance. Hasil ini menujukkan pelaksanaan sistem 
kompensasi dan  karir yang baik, lingkungan kerja yang kondusif, adanya hubungan yang 
baik antara rekan sekerja dan atasan akan memicu kepuasan kerja karyawan, sehingga 
kemampuan teknis dan interpersonal nya menjadi baik pula. Jika ada peningkatan 
kemampuan teknis dan interpersonal, hal tersebut menandakan adanya peningkatan 
kinerja. (Indrawati, 2013) 
  H 7 : Job satisfaction memiliki pengaruh positif dengan Job Performance 

  

2.3 Model Penelitian 

 Model Penelitian dan Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : (Sony dan Mekoth 2016) serta (Indrawati, 2012). 

3. Metode Penelitian 
3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu tipe dari desain 
penelitian conclusive yang mendeskripsikan hal tertentu, biasanya karakterstik atau 
fungsi pasar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yang 
akan dilakukan satu kali dalam satu periode Cross Sectional Design. Metode kuantitatif 
sendiri bertujuan untuk mengukur data dan biasanya ada dalam bentuk analisi statistik 

Self Emotional 
Appraisal 

Employee 
Adaptability  

Job 
satisfaction 

Job 
Performance 

Other Emotional 
Appraisal 

Regulation of 
Emotion 

Use of 
Emotion 

H+1 

H+2 

H+3 

H+4 

H+5 

H+6 

H+7 
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(Malhotra, 2010.) Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
menggunakan kuesioner sebagai instrumen yang utama dalam pengumpulan data. 

 3.2 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah karyawan frontliner yang telah bekerja 
minimal 1 bulan di Sony Center Indonesia yang berfokus sebagai frontliner Sony Center 
Indonesia. 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis data 
yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah dibentuk dan dapat 
menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu: 

 a.) Data Primer  
 Sumber data primer didapat dari hasil kuesioner, wawancara dan observasi 
dimana karyawan yang bekerja di Sony Center Indonesia adalah sebagai objek penelitian 
yang berjumlah 40 orang. Data Primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk 
tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Data Primer merupakan 
penelitian yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan  metode kuisioner 
dalam pengumpulan data, langsung  memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). 
b.) Data Sekunder 
Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, media 
internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini (Malhotra, 
2010). Data sekunder diperoleh dari jurnal yang digunakan disesuaikan dengan 
pembahasan, Beberapa teori yang dipakai diperoleh dari buku-buku sumber daya 
manusia dan prilaku organisasi. Artikel sebagai bahan untuk mengangkat permasalahan 
yang sedang terjadi. 
 
3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). 
Populasi di dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di Sony Center 
Indonesia. Sampling adalah pengambilan suatu bagian dari populasi sebagai 
representasi (Malhotra, 2010). Teknik Sampling yang digunakan peneliti adalah 
Purposive Sampling. Menurut (Sekaran dan Bougie, 2013) Purposive Sampling 
adalah prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang spesifik. 

 
Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan suatu populasi, maka dalam 
penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin (Umar, 2004). 

 
Jumlah Sampel =     
n: jumlah sampel 
N: jumlah populasi 
e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
Jumlah sampel = 45/(1 + 45(0.05)2 ) =  40 sampel 

  
 
 
 
 
 

n =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
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3.5 Operasional Variabel 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen atau variabel terikat serta 

variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:  
 
 

Variabel Definisi  Measurement Skala 
Interval 

Self Emotional 
Appraisal 

Kemampuan individu untuk 
memahami emosi mereka 
yang mendalam dan mampu 
mengekspresikan emosi 
tersebut secara alami. 
(Wong dan Law,2002) 

 

(SEA 1) Saya memiliki pemahaman 
yang baik tentang emosi saya sendiri. 
(SEA 2) Saya benar-benar mengerti apa 
yang saya rasakan. 
(SEA 3)Saya mengerti mengapa 
terkadang saya merasakan suatu 
perasaan.  
(Wong dan Law,2002). 

1 – 5 

Other’s 
Emotional 
Appraisal 

Kemampuan individu untuk 
merasakan dan memahami 
emosi dari orang-orang di 
sekitar mereka. 
(Wong dan Law,2002) 

 

(OEA 1) Saya selalu tahu emosi teman-
teman saya dari perilaku mereka. 
(OEA 2) Saya memiliki pemahaman 
yang baik tentang emosi orang di sekitar 
saya. 
(OEA 3) Saya sensitif terhadap perasaan 
dan emosi orang lain. 
(Wong dan Law,2002). 
 

1 – 5 

Use of 
Emotion 

Didefinisikan sebagai 
kemampuan individu untuk 
menggunakan emosi mereka 
dengan mengarahkan 
mereka ke arah kegiatan 
yang berguna dan mengarah 
pada prestasi pribadi. (Wong 
dan Law,2002) 

 

(UOE 1)  Saya selalu mengatakan 
kepada diri saya sendiri bahwa saya 
adalah seorang yang kompeten. 
(UOE 2) Saya selalu mendorong diri 
sendiri untuk mencoba yang terbaik 
(UOE 3) Saya selalu menentukan 
sasaran saya, dan berusaha sebaik 
mungkin untuk meraihnya. 
(Wong dan Law,2002). 

1-5 

Regulation of 
Emotion 

Didefinisikan sebagai 
kemampuan orang untuk 
mengatur emosi mereka, 
yang akan memungkinkan 
pemulihan yang lebih cepat 
dari tekanan psikologis. 
(Wong dan Law,2002) 

 

(ROE 1) Saya selalu dapat tenang ketika 
saya sedang sangat marah. 
(ROE2) Saya dapat mengendalikan 
emosi saya dengan baik. 
(ROE3) Saya bisa megendalikan amarah 
saya dan mengatasi masalah secara 
rasional 
(Wong dan Law,2002). 

1-5 

Service 
Offering 

Adaptability 

Didefinisikan sebagai 
kemampuan untuk 
menghasilkan layanan yang 
diinginkan.  
Hal ini termasuk 
kemampuan beradaptasi 
secara profesional, 
keterampilan dalam berbagai 
adaptasi, kemampuan 
beradaptasi dan menghadapi 
situasi yang tidak pasti dan 
tak terduga dalam 
beradaptasi untuk 
memproduksi layanan. 
(Sony dan Mekoth, 2015) 

(SOA1) Saya menggunakan berbagai 
taktik untuk memuaskan pelanggan 
dalam situasi yang tidak pasti. 
(SOA 2) Saya dapat dengan mudah 
menyarankan banyak solusi untuk 
memenuhi kebutuhan setiap pelanggan 
 
(Sony dan Mekoth,2016) 
 
 
 
 
 
 

1 – 5 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel  
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Variabel Definisi  Measurement Skala 
Interval 

Interpersonal 
adaptability 

Didefinisikan prilaku 
emosional yang 
diperlihatkan oleh FLE, 
sesuai dengan kebutuhan 
dari para pelanggan atau 
situasi tertentu melalui 
komunikasi interpersonal. 
(Sony dan Mekoth , 2015) 

(IA 1)  
Saya menampilkan diri saya dengan 
cara yang dapat memberikan kesan yang 
baik untuk dapat memuaskan 
pelanggan. 
 (IA 2) 
Saya mencoba untuk membantu 
pelanggan agar merasa lebih baik ketika 
mereka menunjukkan emosi negatif. 
(Sony dan Mekoth,2016) 

  1-5 

Group 
adaptability 

Didefinisikan sebagai, 
kemampuan FLE 
beradaptasi dengan 
kelompok internal 
organisasi maupun 
kelompok eksternal 
organisasi. 
 (Sony dan Mekoth, 2015) 

(GA1)  
Saya dengan mudah menyesuaikan 
perilaku saya terhadap anggota 
kelompok dari organisasi saya. 
(GA2) 
Saya mengatur perbedaan-perbedaan 
individu untuk beradaptasi dengan baik 
dengan orang-orang dari organisasi 
lain. 
 (Sony dan Mekoth,2016) 

1-5 

Physical aspect  
of adptability 

Didefinisikan sebagai, 
kompetensi yang dimiliki 
oleh seorang FLE dalam 
beradaptasi dengan faktor 
fisik dari pekerjaan.  
(Sony dan Mekoth,2015) 

(PAA 1) 
Saya menyesuaikan diri dengan 
kebutuhan fisik pekerjaan, seperti 
berdiri untuk waktu yang lama atau 
membawa beban yang berat. 
 (PAA 2) 
Saya kadang-kadang dapat melewatkan 
kebutuhan fisik (melewatkan makan 
dll) untuk menangani situasi. 
 (Sony dan Mekoth,2016) 

1 – 5 
 
 
 
 

Organization 
Adaptability 

Didefinisikan sebagai, 
kemampuan FLE untuk 
beradaptasi dengan budaya 
organisasi, aturan, 
kebijakan yang digunakan 
dalam organisasi 
(Sony dan Mekoth,2015)  

(OA 1) 
Saya dapat dengan mudah 
menyesuaikan dengan budaya 
organisasi saya. 
(OA 2) 
Saya nyaman bekerja sesuai dengan 
prosedur organisasi saya  
(Sony dan Mekoth,2016) 

1 - 5 

Job satisfaction Didefinisikan sebagai 
kumpulan dari perasaan 
bahwa seseorang senang 
terhadap pekerjaan nya. 
(Sony dan Mekoth, 2016) 

(JS 1) Saya merasa saya dibayar cukup 
untuk pekerjaan yang saya lakukan. 
(JS 2) Saya suka orang-orang yang 
bekerja dengan saya. 
(JS 3) Saya menikmati pekerjaan saya. 
(Spector, 1985) 

1 – 5 

Job Performance Didefinisikan sebagai 
kemampuan pegawai 
dalam melakukan sesuatu 
keahlian tertentu, serta 
hasil kerja secara mutu dan 
kualitas yang dicapai oleh 
seorang karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikan 
kepadanya (Safitri ,2013) 

(JP 1) Saya merasa telah melakukan 
pekerjaan saya dengan baik. 
(JP 2) Saya merasa telah melakukan 
pekerjaan saya dengan sangat efektif. 
(JP 3) Saya merasa bahwa saya adalah 
pekerja yang kompeten. 
(Sy, Tram, dan O’Hara, 2006) 

1 - 5 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Profil Responden 
Seluruh responden yang terdiri dari 40 orang, dengan mayoritas responden dalam 
penelitian ini adalah laki-laki yang berjumlah 31 orang atau sebesar 77% dari total 
responden. Usia mayoritas 21 - 25 tahun berjumlah 28 orang atau sebesar 70% dari 
total responden. Lama bekerja mayoritas 6 – 12 bulan sebanyak 16 orang atau sebesar 
40% dari total responden. 

4.2 Hasil Analisis Data 
4.2.1 Hasil Pengujian outer model 
Hasil pengujian outer model maka didapatkan hasil bahwa semua item pernyataan 
telah valid yaitu loading factor > 0.5, AVE > 0.5, semua AVE memiliki nilai di atas 
0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai convergent 
validity yang baik. Nilai cross loading menunjukkan adanya discriminant validity 
yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi 
dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Nilai Composite 
Reliability untuk semua konstruk adalah diatas 0.7 yang menunjukkan bahwa semua 
konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Nilai Cronbach’s 
Alpha untuk semua konstruk berada di atas 0,6 yang menunjukan bahwa semua 
konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. 

4.2.2 Pengujian Hipotesis 

 Path 
Coefficients 

T Statistic 
(|O/STERR|) 

P-Value Kriteria 

Self Emotional Appraisal 
-> Employee Adaptability 

0.239 1.531 0.063 H1 Tidak 
didukung oleh 
data 

Other Emotional 
Appraisal -> Employee 
Adaptability 

0.269 2.092 0.021 H2 Didukung 
oleh data 

Use of Emotion -> 
Employee Adaptability 

0.292 2.010 0.016 H3 Didukung 
oleh data 

Regulation of Emotion -> 
Employee Adaptability 

0.298 2.059 0.019 H4 Didukung 
oleh data 

Employee Adaptability -> 
Job satisfaction 

0.794 13.125 0.000 H5 Didukung 
oleh data 

Employee Adaptability -> 
Job performance 

0.268 
 

1.210 0.107 H6 Tidak 
didukung oleh 
data 

Job satisfaction -> Job 
Performance 

0.530 2.441 0.007 H7 Didukung 
oleh data 

 

Berdasarkan tabel diatas hubungan Self Emotional Appraisal dengan 
Employee Adaptability adalah tidak signifikan dengan T-statistik berada pada 
dibawah 1,96 yaitu sebesar 1.531. Nilai path coefficient adalah positif yaitu 
sebesar 0,239 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Self Emotional 
Appraisal dengan Employee Adaptability adalah positf. , hubungan Other 
Emotional Appraisal dengan Employee Adaptability adalah signifikan 
dengan T-statistik berada diatas 1,96 yaitu sebesar 2.092. Nilai path 
coefficient adalah positif yaitu sebesar 0,296 yang menunjukan bahwa 
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hubungan antara Other Emotional Appraisal dengan Employee 
Adaptability adalah positif. Hubungan antara Regulation of Emotion 
dengan Employee Adaptability adalah signifikan dengan T-statistik berada 
diatas 1,96 yaitu sebesar 2,059. Nilai path coefficient adalah positif yaitu 
sebesar 0,298 yang menunjukan bahwa hubungan antara Regulation of 
Emotion dengan Employee Adaptability adalah positif. Hubungan Use of 
Emotion dengan Employee Adaptability adalah signifikan dengan T-
statistik berada diatas 1,96 yaitu sebesar 2,010. Nilai path coefficient 
adalah positif yaitu sebesar 0,292 yang menunjukkan bahwa hubungan 
antara Use of Emotion dengan Employee Adaptability adalah positif.  

Berdasarkan tabel diatas, hubungan Employee Adaptability dengan Job 
satisfaction adalah signifikan dengan T-Statistik berada diatas 1,96 yaitu 13,125. 
Nilai path coeffcient adalah positif yaitu sebesar 0,794 yang menunjukkan bahwa 
hubungan antara Employee Adaptability dengan Job satisfaction adalah positif, 
hubungan Employee Adaptability dengan Job Performance adalah tidak 
signifikan dengan T-statistik berada di bawah 1,96 yaitu sebesar 1,210. 
Nilai path coefficient adalah positif yaitu sebesar 0,268 yang menunjukkan 
bahwa hubungan antara Employee Adaptability dengan Job Performance 
adalah positif, hubungan Job satisfaction terhadap Job Performance adalah 
signifikan dengan T-Statistik berada diatas 1,96 yaitu sebesar 2,441. Nilai path 
coefficient adalah positif yaitu sebesar 0,530 yang menunjukkan bahwa adanya 
hubungan antara job satisfaction dengan job performance adalah positif. 

 
4.3 Implikasi Manajerial 

Nilai path coefficient Employee Adaptability terhadap job satisfaction 
yaitu sebesar 0.794 merupakan nilai path coefficient yang terbesar dibandingkan 
dengan nilai path coefficient pada jalur yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa 
untuk membentuk Job satisfaction yang semakin baik, maka yang paling 
berpengaruh besar adalah Employee Adaptability. 

Hasil penelitian ini juga menjukan bahwa nilai path coefficient untuk 
Employee Adaptability terhadap Job Performance yaitu path coefficient sebesar 
0.268. Hal ini berarti dalam meningkatkan Employee Adaptability terhadap Job 
Performance perlu melalui dan dibantu oleh Job satisfaction untuk mendapatkan 
hasil yang cukup baik yaitu path coefficient sebesar 0.530. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada model structural,  7 (Tujuh) hipotesis penelitian yang diajukan 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Self Emotional Appraisal tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Employee 

Adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia. 
2) Other Emotional Appraisal mempunyai pengaruh positif terhadap Employee 

Adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia. 
3) Regulation of Emotion mempunyai pengaruh positif terhadap Employee 

Adaptability para Frontliner Sony Center Indonesia. 
4) Use of Emotion mempunyai pengaruh positif terhadap Employee Adaptability 

para Frontliner Sony Center Indonesia. 
5) Employee Adaptability mempunyai pengaruh positif terhadap Job satisfaction 

para Frontliner Sony Center Indonesia. 
6) Employee Adaptability tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Job 

Performance para Frontliner Sony Center Indonesia. 
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7) Job satisfaction mempunyai pengaruh positif terhadap Job Performance. para 
Frontliner Sony Center Indonesia. 
 

5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, tentunya dalam penelitian ini terdapat 
keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, 
peneliti memberikan saran baik bagi Sony Center Indonesia 

1. Penulis menyarankan agar para karyawan frontliner meningkatkan kemampuan 
dalam  mengendalikan dan memahami kondisi dari emosi serta perasaan diri 
sendiri sehingga para karyawan mapu beradaptasi sebagai frontline employee 
dengan baik. 

2. Penulis menyarankan agar para karyawan frontliner lebih sensitif serta memahami 
kondisi emosi orang disekitar mereka termasuk rekan kerja dan customer. 

3. Penulis menyarankan agar para karyawan frontliner dapat mempertahankan 
kemampuan didalam mengatur emosi mereka sehingga ketika berhadapapan 
dengan para customer. 

4. Penulis menyarankan agar para karyawan frontliner dapat memanfaatkan serta 
menyalurkan emosi mereka kearah yang positif sehingga akan meningkatkan 
kemampuannya dalam beradaptasi sebagai frontliner 

5. Penulis menyarankan agar perusahaan selalu memperhatikan lingkungan serta 
komunikasi yang baik agar para karyawan menikmati pekerjaannya. 

6. Penulis menyarankan agar pihak Sony Center perlu mengadakapan pelatihan-
pelatihan untuk para frontlinernya. Seperti pelatihan kepribadian agar 
meningkatkan semangat dalam bekerja, membuat mereka semakin termotivasi 
untuk bekerja. 

7. Penulis menyarankan agar perusahaan memberikan reward/bonus berupa hadiah 
kepada karyawan yang berprestasi dalam pekerjannya sehingga  karyawan akan 
bekerja lebih baik. 

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan mencari objek penelitian yaitu Sony 
Center  lainnya yang ada di Indonesia, selain itu menambah responden untuk mengetahui 
tingkat  Job Performance yg terjadi di Sony Center. 
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LAMPIRAN 
 

 
 

2. Hasil Uji PLS Algorithm 
 
Path Coefficient 
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AVERAGE VARIANCE EXTRACTED (AVE) 

 

DISCRIMINANT VALIDITY  

 GA IA JP JS OA OEA PAA ROE SEA SOA SAA UOE 

GA1 0.843 0.490 0.031 0.221 0.110 0.321 0.028 0.192 0.555 0.110 0.112 0.244 
GA2 0.870 0.535 0.270 0.394 0.010 0.395 0.165 0.343 0.683 0.279 -0209 0.238 
IA1 0.433 0.916 0.583 0.559 0.363 0.507 0.182 0.501 0.595 0.434 0.041 0.271 
IA2 0.649 0.782 0.298 0.385 0.096 0.336 0.029 0.282 0.456 0.270 -0.163 0.095 
JP1 -0.011 0.370 0.831 0.657 0.464 0.387 0.414 0.543 0.326 0.658 0.023 0.394 
JP2 0.330 0.598 0.921 0.740 0.382 0.483 0.390 0.601 0.550 0.672 0.058 0.451 
JP3 0.116 0.403 0.797 0.457 0.375 0.500 0.501 0.542 0.440 0.448 0.032 0.352 
JS1 0.322 0.466 0.664 0.818 0.353 0.325 0.352 0.560 0.458 0.512 0.108 0.514 
JS2 0.342 0.361 0.398 0.716 0.586 0.394 0.318 0.217 0.445 0.324 0.317 0.547 
JS3 0.231 0.514 0.676 0.853 0.565 0.509 0.662 0.558 0.518 0.584 0.154 0.614 
OA1 0.195 0.374 0.488 0.601 0.916 0.560 0.445 0.487 0.372 0.526 0.341 0.476 
OA2 -0.084 0.160 0.373 0.525 0.900 0.446 0.581 0.349 0.281 0.410 0.538 0.535 
OEA1 0.468 0.472 0.531 0.505 0.402 0.875 0.585 0.490 0.704 0.525 0.158 0.508 
OEA2 0.423 0.358 0.319 0.406 0.549 0.887 0.522 0.457 0.549 0.433 0.420 0.608 
OEA3 0.207 0.500 0.535 0.442 0.501 0.849 0.591 0.456 0.606 0.458 0.342 0.595 
PAA1 0.118 0.097 0.366 0.514 0.482 0.639 0.911 0.316 0.586 0.287 0.523 0.775 
PAA2 0.096 0.160 0.543 0.544 0.545 0.555 0.921 0.467 0.446 0.436 0.261 0.584 
ROE1 0.142 0.212 0.298 0.313 0.356 0.360 0.255 0.644 0.165 0.443 0.082 0.248 
ROE2 0.189 0.364 0.498 0.412 0.344 0.257 0.237 0.776 0.308 0.566 -0.034 0.215 
ROE3 0.337 0.462 0.630 0.538 0.349 0.546 0.434 0.811 0.396 0.687 0.042 0.581 
SAA1 -0.064 -0.043 0.068 0.163 0.393 0.372 0.439 0.056 0.165 0.118 0.915 0.499 
SAA2 -0.054 -0.039 0.015 0.252 0.485 0.275 0.339 0.015 0.170 0.129 0.917 0.429 
SEA1 0.413 0.580 0.533 0.451 0.362 0.572 0.522 0.422 0.806 0.455 0.114 0.407 
SEA2 0.738 0.636 0.417 0.588 0.243 0.494 0.342 0.270 0.846 0.286 0.015 0.333 
SEA3 0.617 0.261 0.265 0.388 0.245 0.641 0.468 0.257 0.741 0.278 0.322 0.625 
SOA1 0.203 0.405 0.652 0.589 0.383 0.385 0.241 0.645 0.293 0.835 0.018 0.391 
SOA2 0.196 0.342 0.582 0.475 0.502 0.538 0.428 0.687 0.444 0.890 0.199 0.504 
UOE1 0.313 0.341 0.510 0.743 0.589 0.658 0.663 0.488 0.580 0.489 0.446 0.920 
UOE2 0.316 0.202 0.391 0.638 0.451 0.550 0.612 0.491 0.493 0.550 0.418 0.920 
UOE3 0.093 0.043 0.342 0.449 0.422 0.528 0.709 0.333 0.413 0.340 0.496 0.821 
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COMPOSITE REALLIBITY 

 

CRONBACH ALPHA 

 

R SQUARE 
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BOOTSTRAPPING 

 

P VALUE 
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