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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor – faktor Self 
Esteem¸Self Efficacy dan Locus of Control terhadap Job Satisfaction (studi kasus pada: 
Karyawan Kantor Pusat PT Bank DBS Indonesia). Sampel yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah 144 karyawan kantor pusat PT Bank DBS Indonesia terutama 
mereka yang telah bekerja di PT Bank DBS Indonesia selama lebih dari satu tahun dan 
telah memenuhi kriteria yang dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel 
eksogen yang dipakai adalah Self Esteem, Self Efficacy dan Locus of Control yang dapat 
mempengaruhi variabel endogen yaitu, Job Satisfaction.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan 
mengambil sampel dan kuesioner sebagai data utama. Responden dipilih dengan 
menggunakan teknik non probability sampling dan convenience sampling. Penelitian 
ini menggunakan 24 indikator pernyataan dengan menggunakan skala interval likert 1-
6. Sampling dan analisis hasil menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) 
dengan alat AMOS 21.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Self Esteem memiliki 
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Job Satisfaction. 2) Self Efficacy 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Job Satisfaction. 3) Locus of Control 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Job Satisfaction. 

 

Kata Kunci: Self Esteem, Self Efficacy, Locus of Control, Job Satisfaction 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the influence of factors – factors Self Esteem, Self 
Efficacy and Locus of Control to Job Satisfaction (study case on: Employees Head 
Office PT Bank Indonesia). The sample used in this study were 144 employees of PT 
Bank DBS Indonesia head office, especially those who have worked in PT Bank DBS 
Indonesia for more than one year and have met the criteria used in the study. In this 
study exogenous variables used are Self Esteem, Self Efficacy and Locus of Control 
that can affect endogenous variable that is, Job Satisfactin.  

This research uses quantitative descriptive analysis method by taking sample 
and questioannaire as main data. Repondents were selected using non probability 
sampling and convenience sampling techniques. This research uses 24 statement 
indicator by using likert scare 1-6. Sampling and yield analysis using Structural 
Equation Modeling (SEM) with AMOS 21 as a tools.  

The results of this study can be summarized as follows: 1) Self Esteem has a 
positive and insignificant effect on Job Satisfaction. 2) Self Efficacy has a positive and 
significant influence Job Satisfaction. 3) Locus of Control has a positive and significant 
influence on Job Satisfaction. 

 

Key Word: Self Esteem, Self Efficacy, Locus of Control, Job Satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting dalam 

menunjang berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Dalam menghadapi persaingan 

berhasil atau tidaknya perusahaan akan sangat tergantung terhadap skill sumber daya 

manusianya dalam menjalankan tugas serta kewajiban yang diberikan perusahaan. 

Setiap perusahaan akan berusaha memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 

skill¸ pengetahuan, dan sikap yang baik terhadap pekerjaannya masing-masing. Untuk 

itu perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk bisa meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki agar tujuan 

perusahaan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pemimpin perusahaan yang baik 

akan selalu berusaha memajukan perusahaan yang dipimpinnya dalam hal ini, 

karyawan merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin 

akan berusaha melakukan yang terbaik untuk setiap karyawannya agar menumbuhkan 

rasa semangat kerja. Aspek utama dari manajemen sumber daya manusia adalah link 

dengan organisasi (Poole, 1990). Perusahaan memiliki keuntungan yang signifikan 

jika memiliki tenaga kerja yang sepenuhnya dikembangkan, sangat termotivasi dan 

dihargai untuk kreativitas dan inovasi secara luas dipahami. 
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Menurut Kaliski (2007) dalam bukunya beranggapan bahwa kepuasan kerja 

adalah perasaan pekerja dalam berprestasi dan sukses dalam melakukan 

pekerjaannya. Hal ini umumnya dirasakan secara langsung terkait dengan 

produktivitas serta kesejahteraan pribadi. Kepuasan kerja berarti melakukan suatu 

pekerjaan yang dinikmati, melakukannya dengan baik dan  mendapatkan  reward atas 

usahanya. Kepuasan kerja adalah kunci utama yang mengarahkan pada pengakuan, 

pendapatan, promosi dan prestasi yang mengarah pada perasaan untuk memenuhi 

suatu kewajiban. 

Menurut Judge et al (1997) core self evaluations adalah dasar dimana individu 

mencari tahu fungsi mereka di perusahaan, dan berargumen bahwa core self 

evaluation merupakan kepribadian luas yang dibangun oleh 4 sifat yaitu: (a) self 

esteem (penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa 

jauh perilaku dirinya), (b) self efficacy (keyakinan individu terhadap kemampuan 

mereka dalam bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu), (c) locus of control 

(tanggung jawab atas kejadian-kejadian tertentu atas dampak langsung dari 

tindakannya), (d) neuroticism (kepribadian yang mudah mengalami kecemasan, rasa 

marah, depresi dan memiliki kecenderungan emosional (Judge and Bono, 2001 ). 

Menurut Schiraldi (2007) dalam bukunya  beranggapan bahwa Self esteem 

merupakan faktor esensial bagi kesehatan, kemampuan coping, bertahan hidup 

(mempengaruhi motivasi, perilaku fungsional, kepuasan hidup dan berkaitan dengan 

well being. Menurut Santrock (2011) tingginya self esteem pada individu ketika 
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masih bekerja disebabkan karena adanya perasaan berguna bagi orang lain dan 

lingkungan sekitarnya. Bekerja juga sangat mempengaruhi kondisi kemapanan 

finansial, cara menggunakan waktu, sosialisasi dan kesehatan individu (Setyarini dan 

Atamimi, 2011). Menurut Wegman dan Mcgee (2004) individu akan menganggap 

bahwa suatu pekerjaan merupakan sebagai identitas diri dan status sosial (Setyarini 

dan Atamimi, 2011). 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2007) menjelaskan bahwa self efficacy adalah 

kepercayaan seseorang tentang kemungkinan individu berhasil menyelesaikan suatu 

tugas (Hartati et al, 2010). Self efficacy adalah kemampuan individu untuk mengatur 

kinerjanya dalam menjalankan tugas (Gist dan Mitchell, 1992). Locus of control 

didefinisikan sebagai kesuksesan individual, kegagalan dan berhasil atau tidaknya 

dari suatu pekerjaan ditentukan dari tindakan dan sikap individu tersebut (internal) 

atau bisa juga didefinisikan sebagai prestasi, kegagalan dan berhasil atau tidaknya 

dari suatu pekerjaan ditentukan dari kesempatan, keberuntungan dan nasib (eksternal) 

(Spector, 1988). 

Bank DBS (Development Bank of Singapore) berkeyakinan bahwa 

memberikan gaji untuk mendapatkan karyawan yang terbaik merupakan pengeluaran 

yang sepadan karena karyawan layak mendapatkannya. Gaji karyawan yang Bank 

DBS tawarkan sangat bersaing. Agar karyawan senantiasa terlibat dan termotivasi, 

Bank DBS menawarkan insentif, hadiah dan berbagai manfaat cuti. Selain cuti 
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tahunan, ada juga manfaat cuti melahirkan, cuti menikah serta cuti merawat keluarga 

dan anak. 

Karyawan juga memiliki akses ke berbagai hak istimewa perbankan, termasuk 

tarif bunga istimewa, keringanan biaya, pinjaman, serta diskon asuransi jiwa dan 

umum. Selain insentif berupa uang, Bank DBS ingin karyawannya dihargai baik 

secara mental maupun emosional. Bank DBS memahami bahwa karyawan memiliki 

kebutuhan yang berbeda untuk tahap kehidupan yang berbeda. Oleh karena itu Bank 

DBS menciptakan iFlex@DBS sebagai sebuah inisiatif yang memberikan kebebasan 

bagi karyawan untuk memilih manfaat yang paling seusai dengan kebutuhan 

kesehatan, gaya hidup dan keluarga. Waktu kerja yang fleksibel, kerja paruh waktu, 

bekerja dari rumah serta cuti yang tidak dibayar merupakan bagian dari skema 

pengaturan kerja fleksibel yang terbuka untuk seluruh karyawan. 

DBS Recreation Club menyelenggarakan berbagai kegiatan sepanjang tahun 

seperti olahraga dan permainan, lokakarya dan diskusi, bazar serta pertunjukan, 

sekaligus acara – acara seperti dinner kerja dan dance. Semua itu ditujukan untuk 

membantu karyawan mengenal satu sama lain diluar waktu kerja, serta membangun 

silaturahmi yang erat. 

Jajaran direksi Bank DBS juga akan memberikan penghargaan atas kontribusi 

karyawan. Melalui program DBS Cares, manajemen senior berpartisipasi dalam 

acara tahunan Apprecation Day untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap para 

karyawan. Program Banking the Asian Way Awards memberikan pengakuan dan 
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penghargaan kepada karyawan yang menerapkan nilai – nilai Asia yaitu: 

Relationships, Insights, Services, Innovations dan Connectivity. (http://dbs.com) 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti memilih PT Bank DBS 

sebagai objek penelitian dan peneliti mengambil judul “Pengaruh Self Esteem, Self 

Efficacy dan Locus of Control terhadap Job Satisfaction (studi pada PT Bank 

DBS).” 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif, pengambilan data dilakukan melalui 

kuesioner. Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah self esteem, self efficacy dan 

locus of control. Ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen job satisfaction. Menurut Branden (1992) dalam 

bukunya beranggapan bahwa self esteem mencakup kepercayaan atas 

kemampuan untuk berfikir dan mengatasi tantangan dasar kehidupan serta 

kepercayaan diri untuk mendapatkan kebahagiaan, merasa berguna dan 

berjasa bagi orang lain dan lingkungan. Menurut Rosenberg (1965) harga diri 

atau self esteem merupakan suatu evaluasi positif ataupun negatif terhadap diri 

sendiri. Self esteem  adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri 

(Setiady dan Sanitioso, 2015). Dimana peneliti ingin membahas tentang 

bagaimana individu menilai dirinya terhadap hasil yang dicapai sebagai 

individu yang memiliki kemampuan, berharga dan kompeten. Variabel self 
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efficacy yang didefinisikan oleh Kreitner dan Kinicki (2003) sebagai 

keyakinan seseorang mengenai peluang untuk berhasil dalam mencapai tugas 

tertentu (Engko, 2008). Menurut Phillip dan Gully (1997) Self efficacy dapat 

dikatakan sebagai faktor personal yang membedakan individu dan perubahan 

self efficacy dapat menyebabkan terjadinya perubahan perilaku terutama 

dalam menyelesaikan tugas dan tujuan (Engko, 2008). Dimana peneliti ingin 

membahas tentang bagaimana individu merasa yakin atau percaya diri dalam 

mengerjakan tugas dan tujuan yang diberikan. Pada variabel locus of control 

yang didefinisikan sebagai prestasi, kegagalan dan berhasil atau tidaknya dari 

suatu pekerjaan ditentukan dari tindakan dan sikap individu tersebut (internal) 

atau bisa juga didefinisikan sebagai prestasi, kegagalan dan berhasil atau 

tidaknya dari suatu pekerjaan ditentukan dari kesempatan, keberuntungan dan 

nasib (eksternal) (Spector, 1988). Dimana peneliti ingin membahas tentang 

bagaimana individu membuat suatu penilaian dan keputusan terhadap situasi 

yang tidak menentu. Dan yang terakhir variabel job satisfaction menurut 

Kaliski (2007) dalam bukunya beranggapan bahwa perasaan pekerja dalam 

berprestasi dan sukses dalam melakukan pekerjaannya. Kepuasan kerja berarti 

melakukan suatu pekerjaan yang dinikmati, melakukannya dengan baik dan 

mendapatkan reward atas usahanya. Dimana peneliti ingin membahas cara 

individu merasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 

Pengaruh Self Esteem..., Andi Muhammad Rivaldi Patarai, Ma.-IBS, 2017



7 
 

Indonesia Banking School 

a) Objek penelitian yang akan dibahas adalah karyawan PT Bank DBS. Peneliti 

melakukan penelitian pada karyawan PT Bank DBS karena PT Bank DBS 

yakin bahwa karyawan yang bekerja disana merupakan asset yang berharga 

sehingga PT Bank DBS memberikan paket gaji karyawan yang bersaing. Agar 

karyawan lebih terlibat dan termotivasi, Bank DBS menawarkan insentif, 

hadiah dan berbagai manfaat cuti. Selain cuti tahunan, ada juga manfaat cuti 

melahirkan, cuti menikah serta cuti merawat keluarga dan anak. Karyawan 

juga memiliki akses ke berbagai hak istimewa perbankan, termasuk tarif 

bunga istimewa, keringanan biaya, pinjaman, serta diskon asuransi jiwa dan 

umum. Selain insentif berupa uang, Bank DBS ingin karyawannya dihargai 

baik secara mental maupun emosional. Bank DBS memahami bahwa 

karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda untuk tahap kehidupan yang 

berbeda. (http://dbs.com) 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat oleh peneiliti 

adalah sebagai berikut: 

a) Apakah self efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction 

pada PT Bank DBS. 

b) Apakah self esteem berpengaruh positif signifikan job satisfaction pada PT 

Bank DBS. 
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c) Apakah locus of control berpengaruh positif signifikan job satisfaction PT 

Bank DBS. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

dan membuktikan secara teoritis, praktis, empiris mengenai: 

a) Menganalisis pengaruh self efficacy terhadap job satisfaction pada PT Bank 

DBS. 

b) Menganalisis pengaruh self esteem terhadap job satisfaction pada PT Bank 

DBS. 

c) Menganalisis pengaruh locus of control terhadap job satisfaction pada PT 

Bank DBS. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan refrensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik Pengaruh Self Esteem, Self 

Efficacy dan Locus of Control terhadap Job Satisfaction. 

a) Bagi Praktisi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan refrensi bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti berkenan dengan topik 

Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy dan Locus of Control terhadap Job 

Satisfaction. 
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b) Bagi Pembaca 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang 

manajemen khususnya komponen self esteem, self efficacy dan locus of 

control terhadap job satisfaction. 

c) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu untuk lebih memahami dan mengerti 

mengenai self esteem, self efficacy dan locus of control terhadap job 

satisfaction. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat 

landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner, 

teknik pengujian data, dan teknik hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah penutup yang berisikan suatu kesimpulan penelitian yang 

berasal dari hasil analisis data yang didapat dan kesimpulan tersebut menjawab 

rumusan permasalahan dan juga memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi 

akademik dan penelitian yang terkait bagi perusahaan untuk kedepannya. 
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2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Micahel Armstrong (2006) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai pendekatan strategis dan 

koheren untuk pengelolaan asset paling berharga diorganisasi, orang-orang yang 

bekerja disana yang secara individu dan kolektif berkontribusi pada pencapaian 

tujuannya. Manajemen sumber daya manusia dapat dianggap sebagai serangkaian 

kebijakan terkait dengan fondasi ideologis dan filosofis. Terdapat 4 aspek yang 

merupakan versi bermakna  manajemen sumber daya manusia: 

1. Konstelasi tertentu keyakinan dan asumsi 

2. Dorong strategis menginformasikan keputusan tentang manajemen 

orang 

3. Keterlibatan pusat manajer lini 

4. Ketergantungan pada satu set “pengungkit” untuk membentuk 

hubungan kerja 

Manajemen sumber daya manusia mencakup (a) orang-orang yang mengelola 

kegiatan, kebijakan dan praktik bahwa perusahaan dapat menggunakan untuk 

bersaing secara efektif sekarang dan (b) banyak kekuatan berubah (misalnya pesaing 
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baru,teknologi baru, restrukturisasi bisnis, hukum, dan kepedulian sosial) bahwa 

organisasi perlu memahami dan menanggapi dalam rangka untuk memastikan mereka 

diposisikan untuk bersain secara efektif dalam jangka panjang. 

Seperti yang telah dikatakan Poole (1990) dasar teoritis manajemen sumber 

daya manusia menggabungkan kedua unsur disiplin dan interdisipliner multi. Aspek 

utama dari manajemen sumber daya manusia adalah link dengan organisasi. Setelah 

semua, daya saing perusahaan dan negara telah semakin diakui berasal dari kaliner 

orang-orang mereka. Keuntungan yang signifikan dari perusahaan yang memiliki 

tenaga kerja yang sepenuhnya dikembangkan, sangat termotivasi dan dihargai untuk 

kreativitas dan inovasi secara luas dipahami. 

2.1.2 Core Self-Evaluations 

Menurut Judge et al (1997) core self evaluations adalah dasar dimana individu 

mencari tahu fungsi mereka di perusahaan. berargumen bahwa core self evaluation 

merupakan kepribadian luas yang dibangun oleh 4 sifat yaitu: (a) self esteem 

(penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh 

perilaku dirinya), (b) self efficacy (keyakinan individu terhadap kemapuan mereka 

dalam bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu), (c) locus of control (tanggung 

jawab atas kejadian-kejadian tertentu atas dampak langsung dari tindakannya), (d) 

neuroticism (kepribadian yang mudah mengalami kecemasan, rasa marah, depresi 

dan memiliki kecenderungan emosional ) (Judge and Bono, 2001). 
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Menurut Judge, Locke dan Durham (1997) core self evaluations  merupakan 

konsep yang mewakili nilai dari individu tentang kelayakan, kompetensi dan 

kemampuan. Pengembangan original mereka dapat diidentifikasi 3 sifat (a) self 

esteem, (b) self efficacy, (c) neuroticism yang dapat diindikasikan dengan core self 

evaluations, mereka menyarankan bahwa locus of control mungkin dapat dimasukan 

ke sifat tersebut oleh karena itu kebanyakan penelitian memasukkan locus of control  

kedalam core traits (sifat) (Judge et al 2005).  

2.1.3 Self Esteem 

Menurut Harter (1990) Self esteem adalah evaluasi inti paling mendasar 

karena merupakan nilai keseluruhan dari kepribadian seseorang (Judge et al, 1998). 

Menurut (Locke, McClear dan Knight, 1996) ada bukti yang cukup bahwa self esteem 

berhubungan dengan job satisfaction (Judge et al, 1998). Staw et al (1986) 

menemukan bahwa self esteem merupakan faktor penting untuk kepuasan kerja 

(Judge et al, 1998).    

Schiraldi (2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa Self esteem merupakan 

faktor esensial bagi kesehatan, kemampuan coping, bertahan hidup mempengaruhi 

motivasi, perilaku fungsional, kepuasan hidup dan berkaitan dengan well being. 

Tingginya self esteem pada individu ketika masih bekerja disebabkan karena adanya 

perasaan berguna bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Menurut Santrock 

(2011) bekerja juga sangat mempengaruhi kondisi kemapanan finansial, cara 

menggunakan waktu, sosialisasi dan kesehatan individu (Setyarini dan Atamimi 
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2011). Menurut Wegman dan Mcgee (2004) individu akan menganggap bahwa suatu 

pekerjaan merupakan sebagai identitas diri dan status sosial (Setyarini dan Atamimi, 

2011). 

Branden (1992) dalam bukunya menjelaskan bahwa self esteem mencakup 

kepercayaan atas kemampuan untuk berfikir dan mengatasi tantangan dasar 

kehidupan serta kepercayaan diri untuk mendapatkan kebahagiaan, merasa berguna 

dan berjasa bagi orang lain dan lingkungan. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2003) self esteem adalah suatu keyakinan nilai 

diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. Perasaan–perasaan self 

esteem pada kenyataannya terbentuk oleh keadaan dan bagaimana orang lain 

memperlakukan individu. Self esteem, diukur dengan pernataan positif maupun 

negative. Pernyataan positif pada self esteem “saya merasa bahwa saya adalah 

seseorang yang sangat berarti”, sedangkan pernyataan negatif “saya merasa bahwa 

saya tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan”. Individu yang sepakat dengan 

pernyataan positif dan individu yang tidak sepakat dengan pernyataan negative 

memiliki self esteem yang tinggi dengan melihat kebanggan pada dirinya. Individu 

yang memiliki self esteem rendah tidak akan merasa baik pada dirnya sendiri (Judge 

et al, 1998) 

Menurut Rosenberg (1965) harga diri atau self esteem merupakan suatu 

evaluasi positif ataupun negatif terhadap diri sendiri.  Self esteem  adalah bagaimana 

seseorang memandang dirinya sendiri (Setyady dan Sanitioso, 2015). 
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Indikator dalam variabel self esteem menurut Cynthia et al (1979) adalah 

sebagai berikut: 

1. Individu merasa memiliki kemampuan bekerja yang baik 

2. Mampu menyelesaikan tugas – tugas seperti yang dilakukan rekan 

kerja 

3. Individu merasa ada hal yang dapat dibanggakan dalam dirinya 

4. Individu merasa puas terhadap dirinya 

5. Individu merasa berguna dalam melakukan pekerjaan 

6. Individu merasa bahwa dirinya seseorang yang berhasil 

2.1.4 Self Efficacy 

 Menurut Kreitner dan Kinicki (2003) Self efficacy adalah keyakinan seseorang 

mengenai peluang untuk berhasil mencapai tugas tertentu (Engko, 2008). Menurut  

Philip dan Gully (1997) self efficacy dapat dikatakan sebagai faktor personal yang 

membedakan setiap individu dan perubahan self efficacy dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan perilaku terutama dalam menyelesaikan tugas dan tujuan. 

Penelitiannya menemukan bahwa self efficacy berhubungan positif dengan job 

satisfaction. Individu yang memiliki self efficacy tinggi akan mampu menyelesaikan 

pekerjaan atau mencapai tujuan tertentu, individu juga akan berusaha menetapkan 

tujuan yang tinggi (Engko, 2008). 

 Self efficacy dapat dipelajari melalui 4 sumber yaitu kinerja atau pengalaman 

masa lalu, model perilaku (mengamati orang lain yang melakukan tindakan yang 
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sama), persuasi dari orang lain dan keadaan faktor fisik dan emosional. Pencapaian 

pada pengalaman-pengalaman pribadi individu berupa keberhasilan atau kegagalan 

(Bandura, 1977). 

 Bandura (1994) mendefinisikan self efficacy sebagai kepercayaan seseorang 

bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingakatan tertentu yang 

mempengaruhi aktivitas pribadi. Self efficacy menentukan bagaimana seseorang 

merasakan, berfikir dan memotivasi diri (Handayani, 2008). 

 Menurut Kreitner dan Kinicki (2007) menjelaskan bahwa self efficacy adalah 

kepercayaan seseorang tentang kemungkinan individu berhasil menyelesaikan suatu 

tugas (Hartati et al, 2010). Memeriksa kesignifikan tentang self efficacy, pelatihan 

yang diadakan oleh perusahaan akan dapat meningkatkan self efficacy individu (Gist 

dan Mitchell, 1992). 

 Menurut Bandura (1997) mengungkapkan ada 3 dimensi self efficacy, yaitu: 

1. Level, berkaitan dengan kesulitan tugas yang dihadapi. Penerimaan tugas 

seseorang berbeda-beda, mungkin orang hanya terbatas pada tugas yang 

sederhana, menengah atau sulit. Persepsi setiap individu akan berbeda dalam 

memandang tingkat kesulitan dari suatu tugas. 

2. Generality, merupakan kemampuan yang ditunjukkan individu pada  tugas 

yang berbeda-beda, baik dari tingkah laku, kognitif dan afektifnya. 
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3. Strength, kekuatan seseorang mengenai kemampuan yang dimiliki individu. 

Individu yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuannya akan 

teguh dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi.  

Self efficacy merupakan kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya 

untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Individu  yang mempunyai self efficacy 

tinggi maka individu tersebut semakin mempunyai kepercayaan diri yang tinggi 

terhadap kemampuannya untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik (Robbins, 

1996). 

Indikator dalam variabel self efficacy menurut (Sherer, et al, 1982) adalah 

sebagai berikut: 

1. Keyakinan seseorang bahwa rencana kerja yang dibuat akan dapat 

dijalankan 

2. Kepercayaan seseorang tentang kemungkinan individu menyelesaikan 

suatu tugas 

3. Individu langsung mengerjakan tugas yang diberikan 

4. Individu akan merasa dirinya dapat diandalkan 

5. Individu tidak akan mudah menyerah dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan 

6. Kegagalan dalam menjalankan tugas hanya akan membuat individu 

berusaha semakin keras 
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2.1.5 Locus of Control 

Locus of control didefinisikan sebagai kesuksesan individual, kegagalan dan 

berhasil atau tidaknya dari suatu pekerjaan ditentukan dari tindakan dan sikap 

individu tersebut (internal) atau bisa juga didefinisikan sebagai prestasi, kegagalan 

dan berhasil atau tidaknya dari suatu pekerjaan ditentukan dari kesempatan, 

keberuntungan dan nasib (eksternal) (Spector, 1988). 

Menurut Muawanah dan Indriantoro (2001) jenis locus of control terdiri dari 

internal locus of control dan eksternal locus of control. Seseorang yang percaya 

bahwa mereka memiliki pengendalian atas takdir mereka disebut memiliki internal 

locus of control, sedangkan individu yang percaya bahwa hasil mereka ditentukan 

oleh faktor ekstrinsik di luar mereka sendiri (keberuntungan, kesempatan, nasib atau 

kepercayaan) memiliki eksternal locus of control. Individu dengan internal locus of 

control akan lebih mungkin berperilaku etis dalam situasi konflik dibanding dengan 

individu dengan eksternal locus of control (Utami et al, 2007). 

Menurut Donnely et al (2003) locus of control internal dan locus of control 

eksternal dapat secara langsung berpengaruh terhadap situasi individu dan akan 

memberikan akibat yang jauh berbeda pada kehidupan individu (Fatimah, 2012). 

Menambahkan bahwa locus of control berhubungan dengan motivasi, usaha, kinerja, 

kepuasan kerja, persepsi pekerjaan, serta gaya kepemimpinan (Spector, 1982). 

Menurut Robbin (1996) locus of control merupakan salah satu variabel 

kepribadian yang diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu apakah dapat atau 
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tidaknya mengendalikan nasibnya sendiri. Beberapa individu percaya bahwa mereka 

dapat menguasai nasib mereka sendiri, sedangkan yang lainnya percaya bahwa apa 

yang terjadi pada kehidupan mereka disebabkan oleh keberuntungan dan nasib. 

Kelompok yang percaya bahwa mereka dapat menentukan nasib mereka sendiri 

dinamakan locus of control internal dan kelompok yang percaya nasib mereka 

dikarenakan keberuntungan dan nasib dinamakan locus of control eksternal. Individu-

individu yang masuk locus of control eksternal mempunyai persepsi bahwa apa yang 

terjadi dalam diri mereka tidak tergantung pada usaha-usaha yang telah dilakukan, 

tetapi tergantung padaa keberuntungan, nasib, kendali orang-orang yang berkuasa. 

Individu-individu yang termasuk locus of control internal mempunyai persepsi bahwa 

apa yang terjadi pada diri mereka bergantung pada apa yang dilakukan oleh mereka 

sendiri (Arsintadiani dan Harsono, 2002). 

Menurut Donelly et al (2003) Seseorang yang memiliki locus of control 

internal cenderung berusaha lebih keras ketika dia meyakini bahwa usahanya tersebut 

akan mendatangkan hasil (Julianingtyas, 2012). 

Menurut Hapsari (2010) menyatakan bahwa locus of control adalah keyakinan 

yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengendalikan setiap kejadian yang 

dialaminya. Locus of control dapat dilihat dari dua dimensi yang bereda yaitu locus of 

control internal dan locus of control eksternal. Individu dengan locus of control 

eksternal memiliki pengendalian diri yang rendah dibandingkan individu yang 

memiliki locus of control internal. Seseorang dengan locus of control  internal 
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merupakan individu yang kuat, memiliki kemampuan dalam mempengaruhi 

lingkungan dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam menjalani kehidupan dan 

pekerjaannya sehingga selalu dapat mengatasi masalah yang sulit dihadapi jika 

sewaktu – waktu mengancam dirinya (Amertadewi dan Dwirandra, 2013). 

2.1.5.1 Perbedaan Locus of Control Internal dan Eksternal 

Perbedaan locus of control internal dan locus of control eksternal menurut 

(Demirkan, 2006) adalah sebagai berikut (Kutanis et al, 2011) 

a) Locus of control Internal 

1. Tanggung jawab, individu yang mempunyai locus of control internal 

memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan mereka 

merasa bahwa nasib mereka tidak dipengaruhi oleh faktor yang tidak 

bisa mereka control tetapi dipengaruhi oleh tindakan mereka sendiri. 

2. Job satisfaction, kepuasan kerja dari individu yang memiliki locus of 

control internal lebih tinggi daripada individu yang memiliki locus of 

control eksternal karena mereka bisa melakukan pekerjaan dengan 

baik sehingga mereka mendapatkan keuntungan atau reward atas 

pekerjaan mereka dan mereka juga lebih bisa berkembang dan lebih 

maju lebih cepat. 

3. Work motivation, individu percaya bahwa hasil kerja kerasnya akan 

mendapatkan hasil yang baik, mereka lebih percaya diri dan percaya 
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dengan kemampuan diri sendiri, mereka memiliki ekspektasi yang 

lebih bahwa pekerjaannya akan diberi penghargaan. 

b) Locus of control Eksternal 

1. Tanggung jawab, mereka mencoba untuk meningkatkan kondisi yang 

lebih baik dalam kehidupan mereka dan berusaha untuk mengurangi 

terjadinya kondisi yang buruk. 

2. Job satisfaction, individu yang memiliki locus of control eksternal 

memiliki negatif korelasi dengan job satisfaction, akan tetapi memiliki 

positif korelasi dengan mental dan kesehatannya. 

3. Work motivation, jika tidak ada reward atau hadiah dalam melakukan 

sesuatu maka mereka tidak akan meningkatkan performa kerjanya. 

Indikator dalam variabel locus of control menurut P Spector (1988) adalah 

sebagai berikut: 

1. Seseorang yang memiliki locus of control internal cenderung berusaha 

lebih keras ketika dia meyakini bahwa usahanya tersebut akan 

mendatangkan reward. 

2. Individu merasa jika melakukan pekerjaan dengan baik, maka individu 

akan mendapatkan kenaikan jabatan. 

3. Individu akan menegur/memberitahu atasannya apabila atasannya 

mengambil keputusan yang salah. 
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4. Jika individu berusaha dalam melaksanakan tugas, maka individu 

tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

5. Sikap dan tindakan individu akan menentukan berhasil tidaknya suatu 

pekerjaan. 

2.1.6 Job Satisfaction 

 Menurut Robbins (2003) kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap suatu 

pekerjaan, apakah gaji atau reward yang didapatkan sesuai dengan yang individu 

perkirakan (Prasanga dan Gamage, 2012). Tracey (1991) dalam bukunya menjelaskan 

kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja adalah sikap individu dan perasaan tentang 

pekerjaannya. Menurut Locke (1976) mendefinisikan istilah kepuasan kerja sebagai 

tingkat keuntungan terhadap karyawan yang memandang pekerjaannya (Prasanga dan 

Gamage, 2012). 

 Menurut Kaliski (2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

adalah perasaan pekerja dalam berprestasi dan sukses dalam melakukan 

pekerjaannya. Hal ini umumnya dirasakan secara langsung terkait dengan 

produktivitas serta kesejahteraan pribadi. Kepuasan kerja berarti melakukan suatu 

pekerjaan yang dinikmati, melakukannya dengan baik dan  mendapatkan  reward atas 

usahanya. Kepuasan kerja adalah kunci utama yang mengarahkan pada pengakuan, 

pendapatan, promosi dan prestasi yang mengarah pada perasaan untuk memenuhi 

suatu kewajiban. 
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 Menurut Armstrong (2006) dalam bukunya menjelaskan bahwa istilah 

kepuasan kerja merujuk pada sikap dan perasaan individu tentang pekerjaan mereka. 

Sikap positif dan baik terhadap pekerjaan menunjukkan bahwa individu tersebut puas 

terhadap pekerjaannya. Sikap negative dan tidak baik terhadap pekerjaan 

menunjukkan sikap tidak puas terhadap pekerjannya. 

 Menurut George et al (2008) kepuasan kerja adalah kumpulan perasaan dan 

keyakinan yang individu miliki pada saat bekerja. Tingkat kepuasan individu dapat 

berkisar dari kepuasan ekstrim sampai ketidakpuasan yang ekstrim. Individu juga 

dapat memiliki sikap tentang berbagai aspek pekerjaan mereka seperti jenis pekerjaan 

yang dilakukan, rekan kerja mereka, atasan atau bawahan dan gaji mereka (Aziri, 

2011). 

 Menurut Mullins (2005) dalam bukunya menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

merupakan suatu hal yang kompleks dan memiliki beragam konsep yang dapat 

berbeda arti pada bereda orang. Kepuasan kerja biasanya disama artikan dengan 

motivasi, tetapi sifat hubungan ini tidak jelas. Kepuasan kerja tidak sama dengan 

motivasi. Kepuasan kerja lebih dari sikap dan keadaan internal misalnya dikaitkan 

dengan perasaan individu ketika mendapatkan prestasi. 
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2.1.6.1 Faktor Job Satisfaction 

 Menurut (Rue dan Byars, 2003) faktor kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Faktor Kepuasan Kerja 

Sumber: Rue & Byaers, 2003 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Rue dan Byars (2003) faktor kepuasan kerja adalah 1) perhatian 

manajer terhadap karyawannya (Apabila manajer dapat memberi perhatian ke 

karyawannya dalam melakukan pekerjaan maka karyawan akan merasa lebih 

diperhatikan sehingga akan meningkatkan kepuasan dalam melakukan pekerjaannya), 

2) kondisi pekerjaan (kondisi kerja yang nyaman seperti tempat kerja yang bersih, 

tempat parkir, kantin dan ruangan yang nyaman akan membuat para karyawan lebih 

puas dalam melakukan pekerjaannya, 3) hubungan sosial (hubungan timbal balik 

Kepuasan kerja/ketidakpuasan kerja 

1. Perhatian manajer terhadap 

karyawannya. 

2. Kondisi pekerjaan. 

3. Hubungan sosial. 

4. Kompensasi 

5. Tingkat aspirasi dan kebutuhan 

untuk berprestasi. 

 

Komitmen terhadap 

organisasi 

Turnover, absen, 

keterlambatan, 

demo, sabotase 
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antara satu karywan dengan karyawan yang lain sehingga dalam melakukan masing-

masing pekerjaannya dapat memberikan feedback agar pekerjaan yang dilakukan 

dapat diselesaikan dengan baik), 4) kompensasi (imbalan berupa uang atau tidak yang 

diberikan kepada karyawan karena telah melakukan pekerjaannya), 5) tingkat aspirasi 

dan kebutuhan untuk berprestasi (mendengarkan kemauan para karyawan atau 

kebutuhan karyawan agar dalam melakukan pekerjaan karyawan akan merasa lebih 

puas) (Aziri 2011). 

 Indikator dalam variabel job satisfaction menurut (Spector, 1985) adalah 

sebagai berikut: 

1. Individu merasa bangga dengan pekerjaannya 

2. Individu merasa puas terhadap kesempatan untuk kenaikan jabatan 

3. Individu merasa nyaman dengan rekan kerja dikantor 

4. Ketika individu melakukan pekerjaan dengan baik, akan mendapat 

pujian dari atasan 

5. Individu merasa nyaman dengan atasannya 

6. Individu merasa pekerjannya menyenangkan 
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2.2 Rerangka Konseptual 

 Rerangka konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang 

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori 

yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008). 

Menurut Kaliski (2007) menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan 

perasaan pekerja dalam berprestasi dan sukses dalam melakukan pekerjaannya. Hal 

ini umumnya dirasakan secara langsung terkait dengan produktivitas serta 

kesejahteraan pribadi. Kepuasan kerja berarti melakukan suatu pekerjaan yang 

dinikmati, melakukannya dengan baik dan mendapatkan reward atas usahanya. 

Kepuasan kerja adalah kunci utama yang mengarahkan pada pengakuan, pendapatan, 

promosi dan prestasi yang mengarah pada perasaan untuk memenuhi suatu 

kewajiban. Armstrong (2006) menjelaskan bahwa istilah kepuasan kerja merujuk 

pada sikap dan perasaan individu tentang pekerjaan mereka. Sikap positif dan baik 

terhadap pekerjaan menunjukkan bahwa individu tersebut puas terhadap 

pekerjaannya. Sikap negatif dan tidak baik terhadap pekerjaan menunjukkan sikap 

tidak puas terhadap pekerjannya. Mullins (2005) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja merupakan suatu hal yang kompleks dan memiliki beragam konsep 

yang dapat berbeda arti pada bereda orang. Kepuasan kerja biasanya disama artikan 

dengan motivasi, tetapi sifat hubungan ini tidak jelas. Kepuasan kerja tidak sama 

dengan motivasi. Kepuasan kerja lebih dari sikap dan keadaan internal misalnya 

dikaitkan dengan perasaan individu ketika mendapatkan prestasi. 
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2.2.1 Pengaruh Self Esteem terhadap Job Satisfaction 

 Menurut Schiraldi (2007) menjelaskan bahwa self esteem merupakan faktor 

esensial bagi kesehatan, kemampuan coping, bertahan hidup, mempengaruhi 

motivasi, perilaku fungsional, kepuasan hidup dan berkaitan dengan well being. 

Tingginya self esteem pada individu ketika masih bekerja disebabkan karena adanya 

perasaan berguna bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Santrock (2011) bekerja 

juga sangat mempengaruhi kondisi kemapanan finansial, cara menggunakan waktu, 

sosialisasi dan kesehatan individu (Setyarini dan Atamimi, 2011). Kaliski (2007) 

menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan pekerja dalam berprestasi dan 

sukses dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini umumnya dirasakan secara langsung 

terkait dengan produktivitas serta kesejahteraan pribadi. Kepuasan kerja berarti 

melakukan suatu pekerjaan yang dinikmati, melakukannya dengan baik dan 

mendapatkan reward atas usahanya. Kepuasan kerja adalah kunci utama yang 

mengarahkan pada pengakuan, pendapatan, promosi dan prestasi yang mengarah 

pada perasaan untuk memenuhi suatu kewajiban. 

 Seperti pernyataan yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti mengenai 

hubungan antara self esteem dengan job satisfaction, diantaranya: 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2003) self esteem dalam organisasi sebagai 

nilai yang dimiliki oleh individu atas dirinya sendiri sebagai anggota organisasi yang 

bertindak dalam konteks organisasi. Individu yang memiliki self esteem tinggi 

cenderung memandang diri mereka sendiri sebagai orang yang penting, berharga, 
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berpengaruh dan berarti dalam konteks organisasi yang memperkerjakan mereka 

(Engko, 2008). Jika seseorang merasa dirinya begitu penting, berharga dan 

berpengaruh maka timbul kepuasan atas pekerjaan yang dilakukannya karena yang 

dilakukannya berhasil dan menciptakan hasil yang optimal. Meta analisis yang 

dilakukan oleh Judge dan Bono (2001)  menemukan ada hubungan positif antara self 

esteem dan kepuasan kerja (Engko, 2008).  

Menemukan bahwa individu dengan self esteem yang tinggi memilih 

pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan mereka yang akan menyebabkan tingkat 

kepuasan kerja yang besar (Korman, 1970). 

Terdapat bukti empiris bahwa adanya hubungan positif Locke, McCelar and 

Knight (1996) menyatakan bahwa “seseorang dengan self esteem yang tinggi akan 

melihat bahwa pekerjaan yang sulit merupakan suatu peluang untuk menguasai 

pekerjaan tersebut dan mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut (Judge and 

Bono, 2001). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

 

H1 :  Self esteem memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction 

2.2.2 Pengaruh Self Efficacy terhadap Job Satisfaction 

Menurut Bandura (1994) mendefinisikan self efficacy sebagai kepercayaan 

seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingakatan tertentu 

yang mempengaruhi aktivitas pribadi. Self efficacy menentukan bagaimana seseorang 
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merasakan, berfikir dan memotivasi diri (Handayani, 2008).  Menurut Kreitner dan 

Kinicki (2003) self efficacy merupakan keyakinan seseorang mengenai peluang untuk 

berhasil mencapai tugas tertentu (Engko, 2008). Philip dan Gully (1997)  self efficacy 

dapat dikatakan sebagai faktor personal yang membedakan setiap individu dan 

perubahan self efficacy dapat menyebabkan terjadinya perubahan perilaku terutama 

dalam menyelesaikan tugas dan tujuan. Penelitiannya menemukan bahwa self efficacy 

berhubungan positif dengan job satisfaction. Individu yang memiliki self efficacy 

tinggi akan mampu menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan tertentu, individu 

juga akan berusaha menetapkan tujuan yang tinggi (Engko, 2008). Kaliski (2007) 

menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan pekerja dalam berprestasi dan 

sukses dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini umumnya dirasakan secara langsung 

terkait dengan produktivitas serta kesejahteraan pribadi. Kepuasan kerja berarti 

melakukan suatu pekerjaan yang dinikmati, melakukannya dengan baik dan  

mendapatkan  reward atas usahanya. Kepuasan kerja adalah kunci utama yang 

mengarahkan pada pengakuan, pendapatan, promosi dan prestasi yang mengarah 

pada perasaan untuk memenuhi suatu kewajiban. 

Seperti pernyataan yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti mengenai 

hubungan antara self efficacy dengan job satisfaction, diantaranya: 

 Self efficacy merupakan kepercayaan terhadap kemampuan seseorang untuk 

menjalankan tugas. Orang yang percaya diri dengan kemampuannya cenderung untuk 

berhasil, sedangkan orang yang selalu merasa gagal cenderung untuk gagal. Self 
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efficacy berhubungan dengan kepuasan kerja dimana jika seseorang memiliki self 

efficacy yang tinggi maka cenderung untuk berhasil dalam tugasnya sehingga 

meningkatkan kepuasan atas sesuatu yang dikerjakannya. Meta analisis yang 

dilakukan oleh Judge dan Bono (2001) menemukan ada hubungan positif antara self 

efficacy dan kepuasan kerja (Engko, 2008).  

 Individu dengan self efficacy yang tinggi lebih efektif dalam melakukan 

pekerjaannya dan lebih mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui 

kegigihannya dan akan memperoleh kepuasan dalam melakukan pekerjaannya. Oleh 

sebab itu individu yang memiliki self efficacy yang tinggi lebih mungkin untuk puas 

dengan pekerjaan mereka (Luthans et al, 2006). 

 Menurut Bandura (1997) terdapat banyak cara dalam meraih kesuksesan 

dalam suatu pekerjaan, salah satunya adalah self efficacy, seperti yang dikatakan 

“keberhasilan akan membangun kepercayaan yang kuat dalam pribadi seseorang”. 

Berarti seseorang yang percaya terhadap kemampuan dan kompetensi mereka akan 

lebih puas dalam melakukan pekerjaannya (Timothy et al, 2001).  

 Menurut Judge et al (1997) berpendapat bahwa self efficacy harusnya 

mempengaruhi job satisfaction (Judge and Bono, 2001). Karena menurut Gist & 

Mitchell (1992) individu dengan self efficacy yang tinggi akan lebih bisa mengatasi 

tantangan dan dapat bertahan dalam menghadapi kegagalan (Judge and Bono, 2001).  
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Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

 

H2 : self efficacy memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction 

2.2.3 Pengaruh Locus of Control terhadap Job Satisfaction 

Locus of control didefinisikan sebagai kesuksesan individual, kegagalan dan berhasil 

atau tidaknya dari suatu pekerjaan ditentukan dari tindakan dan sikap individu 

tersebut (internal) atau bisa juga didefinisikan sebagai prestasi, kegagalan  dan 

berhasil atau tidaknya dari suatu pekerjaan ditentukan dari kesempatan, 

keberuntungan dan nasib (eksternal) (Spector, 1988). Menurut Robbin (1996) locus of 

control merupakan salah satu variabel kepribadian yang diartikan sebagai tingkat 

kepercayaan individu apakah dapat atau tidaknya mengendalikan nasibnya sendiri 

(Arsintadiani dan Harsono, 2002). Kaliski (2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan pekerja dalam berprestasi dan sukses dalam 

melakukan pekerjaannya. Hal ini umumnya dirasakan secara langsung terkait dengan 

produktivitas serta kesejahteraan pribadi. Kepuasan kerja berarti melakukan suatu 

pekerjaan yang dinikmati, melakukannya dengan baik dan  mendapatkan  reward atas 

usahanya. Kepuasan kerja adalah kunci utama yang mengarahkan pada pengakuan, 

pendapatan, promosi dan prestasi yang mengarah pada perasaan untuk memenuhi 

suatu kewajiban. 

Seperti pernyataan yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti mengenai 

hubungan antara locus of control dengan job satisfaction, diantaranya: 
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Individu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam hidupnya selalu 

berupaya memberi respon terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di 

dalam diri dan di lingkungan sekitar manusia. Aktivitas individu sebagai respon 

terhadap faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dikontrol oleh faktor locus of 

control. Locus of control baik internal maupun eksternal merupakan pengaruh dari 

berbagai faktor lingkungan. Artinya locus of control bukan berasal sejak lahir 

melainkan timbul dalam proses pembentukan yang berhubungan dengan faktor-faktor 

lingkungan, sehingga tidak ada orang yang memiliki control internal saja ataupun 

control eksternal saja. 

Menurut Dailey (1980) menyimpulkan bahwa individu yang memiliki locus of 

control eksternal lebih tidak puas dalam melakukan pekerjaannya, mereka memiliki 

tingkat partisipasi dan motivasi yang rendah (Chhabra, 2013). Peneliti lain Kircady et 

al (2002) menunjukan bahwa individu dengan locos of control internal cenderung 

lebih puas dengan pekerjaan mereka (Chhabra, 2013). 

 Menurut Spector (1982) Individu dengan locus of control internal akan lebih 

puas dalam bekerja karena mereka lebih bertahan dalam melakukan pekerjaan yang 

sulit dan lebih akan berhasil didalam organisasi (Judge and Bono, 2001). 

Atas uraian di atas maka hipotesis yang dapat disusun sebagai berikut: 

 

H3 : locus of control memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction 
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2.3 Model Penelitian 

 Penelitian bertujuan untuk menunjukkan bahwa adanya hubungan antara self 

esteem, self efficacy, locus of control mempengaruhi job satisfaction maka dalam 

penelitian ini dapat diambil satu jalur pemikiran yang diterjemahkan dalam kerangka 

pemikiran seperti gambar berikut: 

 

 

 

 H1 + 

 

 

H2 + 

 

 

 

 H3 + 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Peneltian 

Sumber: Joyce E. Bono & Timothy A. Judge , 2003 
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Keterangan: 

H1: Terdapat pengaruh positif signifikan antara Self Esteem terhadap Job 

Satisfaction. 

H2: Terdapat pengaruh positif signifikan antara Self Efficacy terhadap Job 

Satisfaction. 

H3: Terdapat pengaruh positif signifikan antara Locus of Control terhadap Job 

Satisfaction. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis Descriptive Quantitative. Penelitian 

descriptive adalah salah satu jenis penelitian dengan tujuan utama untuk 

mendeskripsikan suatu karakteristik objek yang diteliti (Maholtra, 2010). Dalam  

penelitian ini dibahas mengenai penelitian yang menghubungkan self esteem, self 

efficacy dan locus of control terhadap job satisfaction. Metode penelitian yang 

digunakan adalah Cross Sectional Design yang diambil satu kali dalam satu periode 

(Malhotra, 2010). 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah karyawan tetap Bank DBS dari level 

Asisten Officer, Officer, Associate dan Senior Associate. Peneliti memilih Bank 

DBS. karena karyawan memiliki akses ke berbagai hak istimewa perbankan, 

termasuk tarif bunga istimewa, keringanan biaya, pinjaman, serta diskon asuransi 

jiwa dan umum. 

 Selain insentif berupa uang, Bank DBS ingin karyawannya dihargai baik 

secara mental maupun emosional. Bank DBS memahami bahwa karyawan memiliki 

kebutuhan yang berbeda untuk tahap kehidupan yang berbeda. Bank DBS 

menciptakan iFlex@DBS sebagai sebuah rencana yang memberikan kebebasan bagi 
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karyawan untuk memilih manfaat yang paling sesuai dengan kebutuhan kesehatan, 

gaya hidup dan keluarga. Waktu kerja yang fleksibel, kerja paruh waktu, bekerja dari 

rumah serta cuti yang tidak dibayar merupakan bagian dari skema pengaturan kerja 

fleksibel yang terbuka untuk seluruh karyawan. 

 DBS Recreaton Club menyelenggarakan berbagai kegiatan sepanjang tahun 

seperti olahraga dan permainan dan diskusi, bazar serta pertunjukan, sekaligus acara 

– acara seperti dinner  kerja dan dance. Semua itu ditujukan untuk membantu 

karyawan mengenal satu sama lain diluar waktu kerja, serta membangun silaturahmi 

yang erat. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis 

data yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapai, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 

dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber 

data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan 

tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Data primer merupakan 

penelitian yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode 

kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online melalui media google 

drive atau langsung memberikan kepada orang (Malhotra, 2010). Dalam 
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teknik penghimpunan data, sebagai penelitian kuantitatif peneliti 

menggunakan observation method untuk mendapatkan data primer. Umumnya 

observation method berupa lembar pengisian, seperti kuisioner sehingga 

diperoleh data kuantitatif (berupa angka) kemudian angka itu akan diolah oleh 

peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku, media internet, jurnal – jurnal penelitian yang berhubungan dengan 

topic penelitian (Malhotra, 2010). Data sekunder diperoleh dari jurnal yang 

digunakan disesuaikan dengan pembahasan, beberapa teori yang dipakai 

diperoleh dari buku – buku sumber daya manusia. Artiker sebagai bahan 

untuk mengangkat permasalahan yang sedang terjadi. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal yang menarik perhatian 

peneliti untuk dijadikan sebagai objek (Sekaran & Bougie, 2013). Sampling adalah 

pengambilan suatu bagian dari populasi sebagian representasi (Malhotra, 2010). 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk menjadi sampel responden. Peneliti juga menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara acak, dengan memilih 

responden yang tersedia dan mudah diakses (Malhotra, 2010). 
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 Peneliti menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik analisis 

data. Mendapatkan hasil yang valid, (Hair et al, 2010) berpendapat pedoman ukuran 

sampel tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini 

maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = indikator x 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 23 x 6 = 138 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

 Penelitian ini membahas faktor – faktor yang mempengaruhi self esteem, self 

efficacy, locus of control terhadap job satisfaction para karyawan PT Bank DBS. 

dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner diukur dengan skala Liker 6 poin mulai 

dari 1 sampai 6 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Measurement Skala Likert 

Self Esteem 

(SE) 

Self esteem adalah 

evaluasi inti paling 

mendasar karena 

merupakan nilai 

keseluruhan dari 

kepribadian seseorang. 

(Harter, 1990)  

SE1: Saya merasa saya memiliki 

kemampuan bekerja yang baik 

SE2: Saya mampu menyelesaikan 

tugas-tugas seperti yang 

dilakukan rekan kerja 

SE3: Saya merasa ada hal yang 

dapat dibanggakan dalam diri 

saya 

SE4: Saya merasa puas terhadap 

diri saya sendiri 

SE5: Saya merasa berguna dalam 

melakukan pekerjaan saya 

SE6: Saya merasa diri saya 

adalah sosok yang berhasil 

(Cynthia et al, 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Interval 

1 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Self Esteem..., Andi Muhammad Rivaldi Patarai, Ma.-IBS, 2017



39 
 

Indonesia Banking School 
 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Skala 
Pengukuran 

Self Efficacy 

(SEF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self efficacy 

merupakan 

kepercayaan 

seseorang terhadap 

kemampuannya 

untuk dapat 

melaksanakan tugas 

dengan baik. 

(Robbins, 1998) 

SEF1: Ketika saya membuat 

rencana, saya yakin recana 

tersebut akan terjalankan. 

SEF2: Apabila saya tidak dapat 

menyelesaikan tugas pada 

pertama kalinya, saya akan 

mencoba terus sampai tugas 

tersebut berhasil. 

SEF3: Ketika saya diberikan 

tugas, saya langsung mengerjakan 

tugas tersebut.  

SEF4: Saya seseorang yang dapat 

diandalkan. 

SEF5: Saya seseorang yang 

mudah menyerah. 

SEF6: Kegagalan dalam 

menjalankan tugas akan membuat 

saya berusaha lebih keras. 

(M. Sherer, et al. 1982) 

 

 

 

 

 

Skala Interval 

1 - 6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Skala 
Pengukuran 

Locus of 

Control 

(LoC) 

Keyakinan yang 

dimiliki oleh setiap 

individu dalam 

mengendalikan 

setiap kejadian yang 

dialaminya.  

(Hapsari, 2010) 

LoC1:  Apabila saya melakukan 

tugas dengan baik, saya akan 

mendapatkan reward. 

LoC2: Saya merasa jika saya 

melakukan tugas dengan baik, 

saya akan mendapatkan promosi. 

LoC3: Apabila atasan saya 

mengambil keputusan yang salah, 

saya akan segera 

memberitahunya. 

LoC4: Apabila saya berusaha, 

saya dapat melakukan tugas 

dengan baik. 

LoC5: Sikap dan tindakan saya 

akan menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu pekerjaan. 

 (Spector, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Interval 

1 - 6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Skala 
Pengukuran 

Job 

Satisfaction 

(JS) 

Job satisfaction 

adalah sikap umun 

terhadap suatu 

pekerjaan, apakah 

gaji atau reward 

yang didapatkan 

sesuai dengan yang 

individu perkirakan. 

(Robbins, 2003) 

JS1: Saya merasa bangga dengan 

pekerjaan saya. 

JS2: Saya merasa puas terhadap 

kesempatan saya untuk promosi. 

JS3: Saya merasa nyaman dengan 

rekan kerja saya. 

JS4: Ketika saya melakukan 

pekerjaan dengan baik, saya 

menerima pujian dari atasan saya. 

JS5: Saya merasa nyaman dengan 

atasan saya. 

JS6: Saya merasa pekerjaan saya 

menyenangkan. 

 (Spector, 1985) 

 

 

 

 

 

 

Skala Interval 

1 - 6 

 

 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Model). SEM adalah salah satu teknik 

statistik multivariate yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis 

regresi (korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada 

pada sebuah model (Santoso, 2012). Menurut Hair et al (2010) untuk metode statistik 

Pengaruh Self Esteem..., Andi Muhammad Rivaldi Patarai, Ma.-IBS, 2017



42 
 

Indonesia Banking School 
 

SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 100-200 untuk mendapatkan hasil yang valid  

dan untuk pedoman ukuran sampel yang akan diteliti bergantung pada jumlah 

indicator, dikali 5 sampai 10. Proses perhitungan menggunakan SEM dilakukan 

secara otomatis oleh sebuah software yaitu AMOS 22. Terdapat dua bagian utama 

dalam model SEM yaitu measurement model dan structural model. Measurement 

model merupakan bagian dari model SEM yang menggambarkan hubungan antara 

variabel laten dengan indikator – indikatornya. Sedangkan structural model 

menggambarkan hubungan antara variabel – variabel laten atau antar variabel 

eksogen dengan variabel endogen (Santoso, 2012). Tahapan pokok dalam 

menggunakan SEM didalam suatu penelitian, yaitu: 

1) Spesifikasi model pengukuran (Spesification Model) 

2) Identifikasi (Identification) 

3) Estimasi (Estimation) 

4) Uji kecocokan (Testing Fit) 

3.6.1 Spesifikasi Model 

 SEM dimulai dengan melakukan spesifikasi model yang terestimasi. 

Spesifikasi model yang mencerminkan permasalahan pada penlitian merupakan hal 

yang penting dalam model SEM. Penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan 

endogen, yaitu self esteem, self efficacy dan locus of control (variabel eksogen) dan 

job satisfaction (variabel endogen). 

Pengaruh Self Esteem..., Andi Muhammad Rivaldi Patarai, Ma.-IBS, 2017



43 
 

Indonesia Banking School 
 

Variabel terukur merupakan variabel yang dapat diamati atau disebut sebagai 

variabel indikator. Variabel teramati adalah indikator dari variabel eksogen maupun 

variabel endogen. Pada metode survey menggunakan kuisioner, setiap pertanyaan 

mewakili variabel. Penlitian ini terdapat 4 variabel teramati, dimana terdapat 24 

pertanyaan dari masing – masing variabel. Pada penjelasan antar variabel, dimana self 

esteem, self efficacy dan locus of control dapat mempengaruhi job satisfaction. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka path diagram dari penelitian ini dapat 

dilampirkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1: Path Diagram.  

Sumber: Amos 22 

Keterangan: 

SE: Self Esteem 

SEF: Self Efficacy 

LoC: Locus of Control 

JS: Job Satisfaction 
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3.6.2 Identifikasi (Identification) 

 Pada tahap identifikasi, perlu diperiksa identitas dari persamaan simultan 

terkait. Secara garis besar ada 3 kategori dalam persamaan simultan, yaitu: 

1) Under-Identified Model, merupakan model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan 

variance dan convenience dari variabel – variabel teramati). Pada SEM, 

model dikatakan under identified jika degree of freedom adalah negative. Jika 

terjadi under identified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu 

dilakukan. 

2) Just-Identified Model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just 

identified mempunyai degree of freedom (nol) dan dalam terminology SEM 

dinamakan saturated. Pada model yang just identified, penilaian model tidak 

perlu dilakukan. 

3) Over-Identified Model, merupakan model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. SEM, model dikatakan 

over identified jika degree of freedom adalah positif. Jika terjadi over 

identified apabila degree of freedom adalah positif. Jadi, jika terjadi over 

identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 
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3.6.3 Estimasi (Estimation) 

 Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan nilai 

– nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang tersedia. 

Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan berdasarkan 

karakteristik dari variabel – variabel yang dianalisis. Estimator yang paling banyak 

digunakan dalam SEM adalah Maximum Likehood Estimator (MLE). MLE akan 

meminimalisir fungsi F(S,∑(Ɵ)) sebagai berikut: 

F ML (e)= log |∑| (e) + tr(S∑-1)(e)) – log |S| - (p+q) 

Diasumsikan ∑(Ɵ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah multinormal 

distribution dan mempunyai wishart distribution (Wijanto, 2008). Sedangkan p+q 

adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 Tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran dan signifikansi keofisien – koefisien dari 

model structural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan 

dengan beberapa tahap, yaitu: 

1) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 
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3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui: 

1) Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2) Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti ada teknik multivariate yang lain. 

1) Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks kolerasi dank ovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan 

absolut, ukuran – ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah sebagai berikut: 

a) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

indeks merupakan salah satu indeks informative dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut: 

RMSEA = √𝐹𝑜

𝑑𝑓
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Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < 

RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit. 

b) CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

2) Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut dengan null model 

atau independence model. 

a) Comparative Fit Index (CFI) 

Rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI=1 –
𝜄1

𝜄2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 

menunjukkan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut 

sebagai marginal fit. 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas – batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan baik (good fit) untuk setiap GOF 

(goodness of fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2: Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF 
Tingkat Kecocokan yang Bisa 

Diterima 

Root Mean Square 
Error of Approximation 
(RMSEA) 

 Rata-rata perbedaan per degree of 
freedom yang diharapkan terjadi 
dalam populasi dan bukan 
sampel. 

 RMSEA ≤ 0,80 adalah goodfit, 
sedangkan RMSEA < 0,05 adalah 
close fit 

CMIN/DF 
 Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah 

goodfit 

Incremental fit Measures 

Comparative Fit Index 
(CFI) 

 Nilai berkisar antara 0-1, dengan 
nilai lebih tinggi adalah lebih 
baik. CFI ≥ 0,90 adalah good fit, 
sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 
adalah marginal fit. 

Sumber: Hair et al (2010) 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

 Sebelum instrument disebarkan kepada responden, maka akan diuji validitas 

dan reliabilitas dari instrument yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah sampel 

yang diperlukan untuk menguji instrument antara 15-30 respoenden (Malhotra, 2010) 

3.7.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

 Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrument dalam 

mengukur sesuatu yang hendak diukur (Priyanto, 2008). Dalam penelitian ini, 

instrument penelitian diharapkan dapat mengukur variabel self esteem, self efficacy, 

locus of control dan job satisfaction. Pengukuran validitas dilakukan dengan 

melakukan analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin 

Pengaruh Self Esteem..., Andi Muhammad Rivaldi Patarai, Ma.-IBS, 2017



50 
 

Indonesia Banking School 
 

(KMO) Measure of Sampling Adeqacy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image 

Matrices dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap – tiap nilai 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3: Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequency. KMO MSA 
adalah statistik yang mengindikasikan 

prporsi variasi dalam variabel yang 
merupakan variasi umum (common 

varriance), yakni variansi dalam 
penelitian. 

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukan 
bahwa faktor analisis dapat digunakan. 

Barlett’s Test of Sphericity 
mengindikasikan bahwa matriks 

kolerasi adalah matriks indentitas, 
yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor bersifat 
related atau unrelated. 

Nilai signifikansi adalah hasil uji. Nilai 
yang kurang dari 0,5 menunjukan 
hubungan yang signifikan antar 
variabel, merupakan nilai yang 

diharapkan. 

Anti-image Matrices Setiap nilai pada 
kolom diagonal matriks kolerasi anti-

image menunjukan Measure of 
Sampling Adequancy dari masing-

masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image correlation 
matrix diatas 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 
variabel lainnya didalam faktor 

tersebut. 
Component Matrix Nilai Factor 
Loading dari variabel komponen 

faktor. 

Nilai Factor Loading lebih besar atau 
sama dengan 0,5. 

Sumber: Hair et al (2010) 
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3.7.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Priyanto, 2008). Ada beberapa metode pengujian 

reliabilitas diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 dan 

setelah di uji validitasnya maka item – item yang gugur dibuang dan item yang tidak 

gugur dimasukkan ke dalam uji reliabilitas. 
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PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT Bank DBS Indonesia 

PT Bank DBS (Development Bank of Singapore) didirikan pada 1989, dan 

menjadi bagian dari kelompok usaha DBS Group di Singapura, PT Bank DBS 

Indonesia (Bank DBS Indonesia) merupakan salah satu bank yang telah berdiri lama 

di Asia. Memiliki 37 kantor cabang, 2 kantor kas dan 1.600 karyawan aktif di 13 kota 

besar di Indonesia, Bank DBS Indonesia menyediakan layanan perbankan 

menyeluruh untuk korporasi, usaha kecil dan menengah (SME), dan aktivitas 

perbankan konsumen. Diakui sebagai “Best Wealth Manager in Indonesia” oleh The 

Asset dan “Best Foreign Exchange Bank in Indonesia” oleh Global Finance, DBS 

Indonesia juga merupakan penerima predikat ‘Sangat Baik’ untuk kategori Aset Rp50 

Triliun sampai dengan di bawah Rp100 Triliun dari Infobank. Berkontribusi lebih 

terhadap masyarakat, Bank DBS Indonesia turut mendorong pengembangan 

wirausaha sosial sebagai fokus area tanggung jawab sosial perusahaan. 
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4.2 Profil Responden 

 Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, 

usia, dan lama bekerja. 

4.2.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari 138 responden, terdiri dari 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 88 orang (63,8%) dan 

responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 50 (36,2%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden pria lebih besar daripada jumlah 

responden wanita 
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4.2.2 Usia 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data 

Pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa peneliti mengelompokkan 

skala usia responden menjadi 5 kelompok, yaitu skala usia <25 tahun yang 

berjumlah 42 orang atau sebesar (30,4%), 25-35 tahun yang berjumlah 71 

orang atau sebesar (51,4%), 36-45 tahun yang berjumlah 16 orang atau 

sebesar (11,6%), 46-55 tahun yang berjumlah 7 orang atau sebesar (5,1%) dan 

>55 tahun yang berjumlah 2 orang atau sebesar (1,4%) 
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4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.3.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan pada 50 responden dengan melakukan analisis 

faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy, bartlett’s test of sphecirity, anti-image matrices, total variance explained, 

dan factor loading of component matrix. 

        Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 
Laten 

 
Indikator KMO 

> 0.5 
SIG 

< 0.05 
MSA 
> 0.5 

Factor 
Loading 

≥ 0.5 

 
Kriteria 

Self Esteem 
SE1 

0.900 0.000 
0.893 0.869 Valid 

SE2 0.933 0.854 Valid 
SE3 0.910 0.906 Valid 
SE4 0.904 0.879 Valid 
SE5 0.868 0.886 Valid 
SE6 0.892 0.788 Valid 

 

   Self Efficacy 

SEF1 
0.804 0.000 

0.777 0.777 Valid 
SEF2 0.821 0.795 Valid 
SEF3 0.811 0.723 Valid 
SEF4 0.797 0.816 Valid 
SEF5 0.774 0.838 Valid 
SEF6 0.853 0.789 Valid 

 
 Locus of  
Control 

LOC1 

0.898 0.000 

0.898 0.947 Valid 
LOC2 0.862 0.958 Valid 
LOC3 0.925 0.934 Valid 
LOC4 0.879 0.955 Valid 
LOC5 0.985 0.680 Valid 

 
Job 

Satisfaction 
 

JS1 

0.722 0.000 

0.709 0.561 Valid 
JS2 0.803 0.648 Valid 
JS3 0.653 0.811 Valid 
JS4 0.661 0.655 Valid 
JS5 0.786 0.754 Valid 
JS6 0.764 0.757 Valid 

Sumber: SPSS 21 
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan semua indikator pernyataan 

dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Tidak 

perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator 

dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut 

Malhotra (2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator 

pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap 

variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Self Esteem 0.929 Reliabel 
Self Efficacy 0.878 Reliabel 

Locus of Control 0.939 Reliabel 
Job Satisfaction 0.790 Reliabel 

Sumber: SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian yaitu Self Esteem, Self Efficacy, Locus of Control dan Job Satisfaction 

memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut menyakan jika item indikator 

pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, 

hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 
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4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, 

metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modeling dengan software AMOS 21 sebagai upaya 

pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah 

dan cukup sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data SEM 

bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang 

diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2013 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. 

Spesifikasi model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada 

bab III di gambar 3.1, dimana model penelitian terdiri dari 4 variabel dan 24 

indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel 

yang dihipotesiskan. 

4.4.2 Identifikasi Model 

 Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified, just-identified, dan over-

identified. Kategori dari data yang dimiliki ditentukan dengan cara yang bisa 
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dilakukan adalah dengan melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. Hasil 

analisa degree of freedom adalah sebagai berikut: 

        Tabel 4.3 Computation of Defrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 210 

Number of distinct parameters to be estimated 43 

Degrees of freedom (252-69) 167 

                             Sumber: AMOS 21 

 Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa output AMOS menunjukkan nilai DF 

sebesar 167. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-

identified karena memiliki nilai DF > 0 atau positif sehingga analisis data SEM dapat 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

4.4.3 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, 

hasil estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi syarat - 

syarat yang harus dipenuhi untuk menganalisa data SEM. 

4.4.3.1 Sample Size 

Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi ketentuan SEM, 

yaitu 138 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang 

disarankan antara 100-200 data sampel. 
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4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang 

berkaitan dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur 

variabel laten yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 

(standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70.  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted 

measure, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai 

construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (VE) ≥ 0,50. 

Tabel 4.4 di bawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas 

dan reliabilitas dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Before Delete) 

 
Variabel 

Laten 

 
 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Factor 

Loading 
≥ 0.5 

 
Kesimpulan AVE 

≥ 0.5 
CR 

≥ 0.7 

 
Kesimpulan 

Self Esteem 

SE1 0.816 Valid 

0.519 0.865 Reliabel 

SE2 0.622 Valid 
SE3 0.660 Valid 
SE4 0.800 Valid 
SE5 0.716 Valid 
SE6 0.687 Valid 

Self Efficacy 

SEF1 0.341 Tidak Valid 

0.458 0.826 Unreliabel 
SEF2 0.574 Valid 
SEF3 0.685 Valid 
SEF4 0.822 Valid 
SEF5 0.845 Valid 
SEF6 0.665 Valid 

Locus of 
Control 

LOC1 0.835 Valid 

0.522 0.844 Reliabel 
LOC2 0.756 Valid 
LOC3 0.743 Valid 
LOC4 0.667 Valid 
LOC5 0.588 Valid 

Job 
Satisfaction 

JS1 0.352 Tidak Valid 

0.460 0.824 Unreliabel 
JS2 0.402 Tidak Valid 

JS3 0.707 Valid 
JS4 0.818 Valid 
JS5 0.861 Valid 
JS6 0.752 Valid 

Sumber: AMOS 21 

 

Beberapa dari hasil tabel hasil uji validitas 4.4 (before delete) diatas ternyata 

terdapat indikator yang tidak valid, yaitu: Self Efficacy (SEF 1) dan Job Satisfaction 

(JS 1, JS 2). Indikator yang tidak valid tersebut dihilangkan dan diubah menjadi tabel 

hasil uji validitas 4.5 (after delete). 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (After Delete) 

 
Variabel 

Laten 

 
 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Factor 

Loading 
≥ 0.5 

 
Kesimpula

n 

AVE 
≥ 0.5 

CR 
≥ 0.7 

 
Kesimpulan 

Self Esteem 

SE1 0.816 Valid 

0.519 0.865 Reliabel 

SE2 0.622 Valid 
SE3 0.660 Valid 
SE4 0.800 Valid 
SE5 0.716 Valid 
SE6 0.687 Valid 

Self Efficacy 

SEF2 0.548 Valid 

0.523 0.843 Reliabel 
SEF3 0.659 Valid 
SEF4 0.826 Valid 
SEF5 0.863 Valid 
SEF6 0.675 Valid 

Locus of Control 

LOC1 0.835 Valid 

0.522 0.843 Reliabel 
LOC2 0.757 Valid 
LOC3 0.743 Valid 
LOC4 0.666 Valid 
LOC5 0.586 Valid 

Job Satisfaction 

JS3 0.719 Valid 

0.626 0.870 Reliabel JS4 0.818 Valid 
JS5 0.861 Valid 
JS6 0.760 Valid 

Sumber: AMOS 21 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 sebelumnya terdapat beberapa indikator yang tidak 

valid sehingga harus dilakukan penghapusan terhadap indikator tersebut agar 

mendapatkan nilai yang baik. Pada tabel 4.5 indikator SE1, JS1 dan JS2 telah dihapus 

dan hasilnya semua indikator dari setaip variabel dinyatakan valid dan reliabel 

Karena telah memenuhi nilai yang telah disyaratkan yaitu semua variabel memiliki 

nilai factor loading ≥ 0,5, AVE ≥ 0,5 dan CR ≥ 0,5. 
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4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan 

model.Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. Sebagai 

gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang 

dapat digunakan secara kombinasi. 

Tabel 4.6 menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model 

keseluruhan berdasarkan penghitungan SEM dengan menggunakan AMOS 

21. 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil 
Analisis 

Evaluasi 
Model 

 
CMIN/DF 

 
CMIN/DF ≤ 3,0 (good fit) 

1.857 Good Fit 

 
 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 
 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 
(marginal fit) 

 
CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0.862 Marginal 
Fit 

 
 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 
 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 
(marginal fit) 

 
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.077 Marginal 
Fit 

Sumber: AMOS 21 

Pengaruh Self Esteem..., Andi Muhammad Rivaldi Patarai, Ma.-IBS, 2017



63 
 

Indonesia Banking School 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa  terdapat tiga ukuran 

Goodness of Fit (GOF), yaitu CMIN/DF memiliki kecocokan yang baik (good fit), 

CFI memiliki kecocokan yang sedikit (marginal fit), RMSEA memiliki kecocokan 

yang sedikit (marginal fit). Model tersebut mengindikasikan bahwa secara 

keseluruhan data cukup fit dengan model SEM 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan 

sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Pengujian hipotesis cara yang 

dilakukan adalah mengetahui signifikasi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab 

akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis 

menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan 

didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai p > 

0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data.  

Tabel 4.7 Output Regression Weights 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

Self Esteem  Job Satisfaction 0.305 *** H1 didukung data 

Self Efficacy  Job Satisfaction 0.184 0.024 H2 didukung data 

Locus of Control  Job Satisfaction 0.358 *** H3 didukung data 

Sumber: AMOS 21 
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Berdasarkan tabel 4.7, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Self Esteem berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0.305 dengan p-value ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian 

Self Esteem memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Job 

Satisfaction dan hipotesis didukung data. 

2. Self Efficacy berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,184 dengan p-value 0,024. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 

Self Efficacy memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Job 

Satisfaction dan hipotesis didukung data. 

3. Locus of Control berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data diatas, dapat diperoleh nilai 

estimasi sebesar 0,358 dengan p-value ***. Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05. Locus of Control memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Job Satisfaction dan hipotesis didukung oleh data. 
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4.5 Pembahasan 

 Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran 

lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Namun 

pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, tidak semua 

hipotesis teruji dan memiliki hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil 

pengujian masing – masing hipotesis penelitian dibahas pada sub – sub dibawah ini. 

4.5.1 Pengaruh Self Esteem terhadap Job Satisfaction 

 Menurut Rosenberg (1965) Self Esteem merupakan suatu evaluasi positif 

ataupun negatif terhadap diri sendiri. Self Esteem adalah bagaimana seseorang 

memandang dirinya sendiri (Setyady dan Sanitioso, 2015). Branden (1992) Self 

Esteem merupakan cakupan kepercayaan atas kemampuan untuk berfikir dan 

mengatasi tantangan dasar kehidupan serta kepercayaan diri untuk mendapatkan 

kebahagiaan, merasa berguna dan berjasa bagi orang lain dan lingkungannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara Self Esteem dengan Job Satisfaction. Penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Locke, McCelar and Knight 

(1996) yang menyatakan bahwa Self Esteem berdampak positif dan signifikan 

terhadap Job Satisfaction. Semakin tingginya Self Esteem yang dimiliki oleh 

karyawan akan lebih meningkatkan Job Satisfaction, karena jika seseorang karyawan 
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memiliki Self Esteem yang tinggi mereka melihat suatu pekerjaan merupakan peluang 

untuk menguasai pekerjaan tersebut dan mendapatkan manfaatnya. 

4.5.2 Pengaruh Self Efficacy terhadap Job Satisfaction 

 Menurut Kreitner dan Kinicki (2007) Self Efficacy merupakan kepercayaan 

seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkatan tertentu 

yang mempegaruhi aktivitas pribadi (Hartati et al, 2010). Self Efficacy menentukan 

bagaimana seseorang merasakan, berfikir dan memotivasi diri (Handayani, 2008). 

Judge and Bono (2001) Self Efficacy akan mempengaruhi kepuasan kerja melalui 

keberhasil dalam melakukan pekerjaan (Luthans et al, 2006) .Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara Self Efficacy dengan Job Satisfaction. Penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Engko (2008) yang menyatakan bahwa Self 

Efficacy berdampak positif dan signifikan terhadap Job Satisfaction. Semakin 

tingginya Self Efficacy yang dimiliki oleh karyawan akan lebih meningkatkan Job 

Satisfaction, karena jika seseorang karyawan memiliki Self Efficacy yang tinggi maka 

karyawan tersebut cenderung berhasil dalam melaksanakan tugasnya sehingga 

karyawan akan lebih puas terhadap tugas yang dikerjakannya.  
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4.5.3 Pengaruh Locus of Control terhadap Job Satisfaction 

 Menurut Robbin (1996) Locus of Control merupakan tingkat kepercayaan 

individu apakah dapat atau tidaknya mengendalikan nasibnya sendiri. Beberapa 

individu percaya bahwa mereka dapat menguasai nasib mereka sendiri, sedangkan 

yang lainnya percaya bahwa apa yang terjadi pada kehidupan mereka disebabkan 

oleh keberuntungan dan nasib. Hapsari (2010) menyatakan bahwa locus of control 

adalah keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengendalikan setiap 

kejadian yang dialaminya (Amertadewi dan Dwirandra, 2013). Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara Locus of Control dengan Job Satisfaction. Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Timothy A. Judge dan J. E. Bono 

(2001) yang menyatakan bahwa Locus of Control berdampak positif dan signifikan 

terhadap Job Satisfaction.  Semakin tingginya Locus of Control yang dimiliki oleh 

karyawan akan lebih meningkatkan Job Satisfaction. Hal ini menunjukkan bahwa rata 

– rata karyawan PT Bank DBS Indonesia memiliki Locus of Control Internal. 

Karayawan yang memiliki Locus of Control Internal mempunyai kepribadian yang 

kuat, memiliki kemampuan dalam mempengaruhi linkungan kerjanya dan mereka 

memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga mereka akan lebih puas dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  
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4.6 Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Self 

Esteem¸ Self Efficacy dan Locus of Control terhadap Job Satisfaction. Hasil penelitan 

ini menyatakan beberapa variabel dinyatakan positif dan signifikan, tetapi pada 

variabel Self Esteem terhadap Job Satisfaction  memiliki pengaruh positif namun 

tidak signifikan. 

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk PT Bank DBS Indonesia 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diberikan implikasi 

manajerial untuk PT Bank DBS Indonesia yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Nilai Rata – Rata Kuesioner (Locus of Control) 

 

 

 

 

 

Variabel pertama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Locus of Control. 

Pada penelitian terhadap PT Bank DBS Indonesia peneliti mendapatkan hasil analisis 

bahwa variabel Locus of Control memiliki pengaruh yang positif terhadap Job 

Satisfaction. Variabel Locus of Control rata – rata responden maka dapat disusun 

implikasi manajerial dilihat dari indikator yang mempunyai nilai lebih rendah 

daripada nilai rata – rata indikator yaitu 4,40 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah 

adalah LOC 2 dengan nilai rata – rata 4,27 yaitu “Saya merasa jika saya melakukan 

tugas dengan baik, saya akan mendapatkan promosi”. Responden yang merupakan 

karyawan tetap PT Bank DBS Indonesia merasa sudah melakukan tugasnya dengan 

baik tetapi jarang mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan. PT Bank DBS 

No Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

Mean 
Locus of Control 

1 
Apabila saya melakukan tugas 
dengan baik, saya akan mendapatkan 
reward 

4,30 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,38 

2 
Saya merasa jika saya melakukan 
tugas dengan baik, saya akan 
mendapatkan promosi 

4,27 

3 
Apabila atasan saya mengambil 
keputusan yang salah, saya akan 
segera memberitahunya 

4,34 

4 
Apabila saya berusaha, saya dapat 
melakukan tugas dengan baik 4,53 

5 
Sikap dan tindakan saya akan 
menentukan berhasil atau tidaknya 
suatu pekerjaan 

4,5 
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Indonesia perlu memperhatikan jenjang karir karyawannya yang sudah melakukan 

tugasnya dengan baik. Nilai terendah kedua yaitu LOC 1  dengan nilai rata – rata 

indikator 4,30 yaitu “Apabila saya melakukan tugas dengan baik, saya akan 

mendapatkan reward”. Responden yang merupakan karyawan tetap PT Bank DBS 

Indonesia merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik tetapi jarang mendapatkan 

reward dari hasil pekerjaan yang dilakukannya. PT Bank DBS Indonesia sebaiknya 

memberikan reward bagi para karyawan yang sudah melaksanakan tugasnya dengan 

baik agar para karyawan merasa lebih puas dalam melaksanakan tugas – tugasnya. 

Nilai rata – rata tertinggi adalah LOC 6 dengan nilai rata – rata 4,51 dalam 

pernyataan “Saya mendapatkan pekerjaan dikarenakan saya berusaha”. Berdasarkan 

hasil tersebut responden yang merupakan karyawan PT Bank DBS Indonesia merasa 

mereka berhasil mendapatkan pekerjaan sekarang dikarenakan mereka yakin dengan 

kemampuan mereka sendiri. 
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Tabel 4.9 Nilai Rata – Rata Kuesioner (Self Esteem) 

 

 

 

 

Variabel kedua yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Self Esteem. 

Berdasarkan Tabel 4.10 untuk variabel Self Esteem rata – rata responden maka dapat 

disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang mempunyai nilai lebih rendah 

daripada nilai rata – rata indikator yaitu 4,42 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah 

adalah SE 2 dengan nilai rata – rata 4,31 yaitu “Saya mampu menyelesaikan tugas-

tugas seperti yang dilakukan rekan kerja saya”. Responden yang merupakan 

karyawan tetap PT Bank DBS Indonesia merasa kemampuan dalam mengerjakan 

tugas lebih rendah daripada rekan kerjanya hal ini bisa terjadi karena karyawan 

tersebut tidak percaya terhadap kemampuannya sendiri atau karena memang kurang 

pengetahuan terhadap pekerjaannya. Sebaiknya karyawan menambah wawasan 

pengetahuannya agar dapat bersaing dengan rekan – rekan kerja di kantor atau bisa 

No Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

Mean 
Self Esteem 

1 
Saya merasa saya memiliki 
kemampuan bekerja yang baik 4,52 

 
 
 
 
 
 
 

4,42 

2 
Saya mampu menyelesaikan tugas-
tugas seperti yang dilakukan rekan 
kerja saya 

4,31 

3 
Saya merasa ada hal yang dapat 
dibanggakan dalam diri saya 4,33 

4 
Saya merasa puas terhadap diri saya 
sendiri 4,49 

5 
Saya merasa berguna dalam 
melakukan pekerjaan saya 4,45 

6 
Saya merasa diri saya adalah sosok 
yang berhasil 4,42 

Pengaruh Self Esteem..., Andi Muhammad Rivaldi Patarai, Ma.-IBS, 2017



72 
 

Indonesia Banking School 

juga dengan cara memberikan pujian, training dan memberikan tugas sesuai 

kompetensi karyawan tersebut. Nilai terendah kedua yaitu  SE 3 dengan nilai rata – 

rata 4,33 yaitu “Saya merasa ada hal yang dapat dibanggakan dalam diri saya”. 

Responden yang merupakan karyawan tetap PT Bank DBS Indonesia merasa tidak 

percaya diri terhadap dirinya sendiri. Sebaiknya karyawan meningkatkan 

kepercayaan dirinya di kantor, karena dengan percaya dirinya karyawan tersebut 

maka kemampuannya dalam melaksanakan tugas akan lebih terlihat. Sedangkan 

untuk nilai rata – rata tertinggi adalah SE 1 dengan nilai rata – rata 4,52 dalam 

pernyataan “Saya merasa saya memiliki kemampuan bekerja yang baik”. Berdasarkan 

hasil tersebut responden yang merupakan karyawan tetap PT Bank DBS Indonesia 

mereka yakin dengan kemampuannya dalam bekerja sehingga timbul adanya 

perasaan berguna bagi rekan – rekan kerja dan lingkungan sekitarnya. 
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Tabel 4.10 Nilai Rata – Rata Kuesioner (Self Efficacy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel ketiga yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Self Efficacy. Pada 

penelitian terhadap PT Bank DBS Indonesia peneliti mendapatkan hasil analisis 

bahwa variabel Self Efficacy memiliki pengaruh yang positif terhadap Job 

Satisfaction. Variabel Self Efficacy dari rata – rata reposnden maka dapat disusun 

implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih rendah dari 

pada nilai rata – rata variabel yaitu 4,43 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah 

SEF 6 dengan nilai rata – rata 4,10 yaitu “Kegagalan dalam menjalankan tugas akan 

membuat saya berusaha lebih keras”. Responden yang merupakan karyawan tetap PT 

Bank DBS Indonesia merasa apabila gagal dalam menjalankan tugas yang diberikan 

No Indikator Pertanyaan Mean 
Indikator 

Mean 
Self Efficacy 

1 
Ketika saya membuat rencana, saya 
yakin rencana tersebut akan 
terjalankan 

4,40 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,43 

2 

Apabila saya tidak dapat 
menyelesaikan tugas pada pertama 
kalinya, saya akan mencoba terus 
sampai tugas tersebut berhasil 

4,30 

3 
Ketika saya diberikan tugas, saya 
langsung mengerjakan tugas tersebut 4,51 

4 
Saya seseorang yang dapat 
diandalkan 4,61 

5 
Saya seseorang yang tidak mudah 
menyerah 4,70 

6 
Kegagalan dalam menjalankan tugas 
akan membuat saya berusaha lebih 
keras 

4,10 
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karyawan akan cenderung tidak semangat. Jika karyawan gagal dalam melaksanakan 

tugas, sebaiknya karyawan belajar dari kesalahan agar hal tersebut tidak terulang lagi 

atau bisa juga dengan memberikan karyawan tersebut pelatihan, job enrichment, 

menyemangati karyawan ketika menghadapi kesulitan sehingga pekerjaan berikutnya 

akan berhasil. Nilai terendah kedua yaitu SEF 2 dengan nilai rata – rata 4,30 yaitu 

“Apabila saya tidak dapat menyelesaikan tugas pada pertama kalinya, saya akan 

mencoba terus sampai tugas tersebut berhasil”.  Responden yang merupakan 

karyawan tetap PT Bank DBS Indonesia merasa jika tugas yang diberikan tidak 

selesai maka karyawan cenderung tidak melanjutkan pekerjaannya. Karyawan 

sebaiknya berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan sampai berhasil karena jika 

tidak maka hal ini akan menjadi kebiasaan dan pekerjaan akan menjadi lebih banyak. 

Nilai rata – rata tertinggi adalah SEF 5 dengan nilai rata – rata 4,70 dalam pernyataan 

“Saya seseorang yang tidak mudah menyerah”. Berdasarkan hasil tersebut responden 

yang merupakan karyawan tetap PT Bank DBS Indonesia memiliki keyakinan yang 

kuat terhadap kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas dan terus bertahan 

dalam usahanya meskipun banyak mengalami kesulitan dan tantangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Self Esteem, Self Efficacy 

dan Locus of Control terhadap Job Satisfaction terhadap karyawan tetap PT Bank 

DBS Indonesia. Hasil analisis data yang dilakukan menggunakan SEM yang 

menunjukkan bahwa dua hipotesis  memiliki pengaruh positif signifikan dan satu 

hipotesis positif tidak signifikan. Dengan menggunakan studi penelitian studi 

penelitian Self Esteem, Self Efficacy dan Locus of Control terhadap Job Satisfaction 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Self Esteem berpengaruh  positif terhadap Job Satisfaction terbukti dalam 

penelitian ini 

2. Self Efficacy berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction terbukti dalam 

penelitian 

3. Locus of Control berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction terbukti dalam 

penelitian. 
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5.2 Saran 

 Penelitian ini tentu saja masih jauh dari sempurna dengan segala 

keterbatasan sehingga diperlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa 

selanjutnya. Oleh karena itu, berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada 

pihak PT Bank DBS Indonesia yang merupakan objek penelitian ini dan untuk 

penelitian selanjutnya. 

5.2.1 Saran untuk PT Bank DBS Indonesia 

Terdapat beberapa masukan yang bisa dilakukan oleh PT Bank DBS Indonesia 

untuk meningkatkan Job Satisfaction pada perusahaan, sebagai berikut: 

I. PT Bank DBS Indonesia perlu lebih memperhatikan jenjang karir 

karyawan – karyawannya yang telah mengerjakan tugasnya dengan 

baik. Hal ini akan membuat karyawan merasa pekerjaanya dihargai 

sehingga karyawan akan lebih puas dalam melakukan pekerjaannya. 

II. Karyawan PT Bank DBS Indonesia agar lebih meningkatkan 

kepercayaan dirinya dalam melaksanakan pekerjaannya, untuk 

meningkatkan kepercayaan diri karyawan bisa dengan cara memberikan 

pujian, training dan memberikan tugas sesuai kompetensi karyawan 

tersebut, karena karyawan yang percaya diri maka mereka akan senang 

bekerja di perusahaan yang penuh dengan persaingan.  

III. Karyawan PT Bank DBS Indonesia untuk terus berusaha semaksimal 

mungkin dalam melakukan pekerjaan dan tidak menyerah walupun 

menghadapi kesulitan, hal ini bisa ditingkatkan dengan cara karyawan 
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tersebut diberikan pelatihan, job enrichment, menyemangati karyawan 

ketika menghadapi kesulitan karena dengan berusaha semaksimal 

mungkin pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan tepat 

waktu. 

 

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan bisa melakukan penelitian dengan objek 

yang berbeda karena di PT Bank DBS Indonesia Self Esteem, Self Efficacy 

dan Locus of Control memiliki pengaruh terhadap Job Satisfaction dan 

selain itu penelitian selanjut mungkin dapat menambahkan variabel – 

variabel lain seperti motivasi, gaji dan faktor – faktor lain yang dapat 

mempengaruhi secara langsung Job Satisfaction. Hal tersebut dapat 

menjadikan penelitian yang dilakukan menjadi menarik dan bermanfaat 

untuk masyarakat luas.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

Survei Pelanggan PT Bank DBS Indonesia 

Saya Andi Muhammad Rivaldi Patarai, mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang sedang 

melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Self Esteem, Self Efficacydan Locus of 

Control terhadap Job Satisfaction”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai instrumen untuk 

pengumpulan data responden. Maka dari itu, saya memohon kesediaan untuk berpartisipasi dengan 

menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan. Kerahasiaan atas data dan jawaban anda terjamin. 

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pre-Test 

1. Self Esteem 
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2. Self Efficacy 
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3. Locus of Control 
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4. Job Satisfaction 
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Lampiran 3: Hasil Uji Reabilitas Pre-Test 

1. Self Esteem 

 

2. Self Efficacy 

 

3. Locus of Control 

 

4. Job Satisfaction 
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Lampiran 4: Path Diagram Measurment Model 

 

 

 

Pengaruh Self Esteem..., Andi Muhammad Rivaldi Patarai, Ma.-IBS, 2017



97 
 

Lampiran 1 : Path Diagram Structural Model  
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Lampiran 2 : Model Fit Summary 
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Lampiran 3 : Estimates – Regression Weights 

 
 

 
 

 
Lampiran 4 : Estimates – Standardized Regression Weights 
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