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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. 
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PENDAHULUAN 

 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 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 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 masih bekerja disebabkan karena adanya perasaan 
berguna bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

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). 

 
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) 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy dan Locus of Control terhadap Job 
Satisfaction (Studi Pada Karyawan Kantor Pusat PT Bank DBS Indonesia) 
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LANDASAN TEORI 

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 

 
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). 
 
2.1.3 Self Esteem 

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). 
 
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 
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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). 
 
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 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). 
 
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).  
 
2.1.6.1 Faktor Job Satisfaction 

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 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). 
 
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). 
 
2.2.1 Pengaruh Self Esteem terhadap Job Satisfaction 

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, 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 
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oleh Judge dan Bono (2001)  menemukan ada hubungan positif antara self esteem dan kepuasan 
kerja (Engko, 2008).  

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 
 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 
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). 
 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 
 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. 
 
 
METODE PENELITIAN 
3.1 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. 
 
3.2 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). 
 
3.3 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 
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permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data 
primer dan data sekunder. 
 
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). 
 
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. 
 

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 
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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 

 
3.4 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 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) 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

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. 

4.2 Profil Responden 

4.2.1 Jenis Kelamin 

Dari 144 responden, terdiri dari responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 92 orang 
(63,9%) dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 52 (36,1%). Hal ini menunjukkan 
bahwa jumlah responden pria lebih besar daripada jumlah responden wanita 

4.2.2 Usia 

Dapat dilihat bahwa peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 5 kelompok, 
yaitu skala usia <25 tahun yang berjumlah 43 orang atau sebesar (29,9%), 25-35 tahun yang 
berjumlah 74 orang atau sebesar (51,4%), 36-45 tahun yang berjumlah 18 orang atau sebesar 
(12,5%), 46-55 tahun yang berjumlah 7 orang atau sebesar (4,9%) dan >55 tahun yang berjumlah 
2 orang atau sebesar (1,4%) 

4.2.3 Lama Bekerja 

 Dari 144 responden, responden yang bekerja lebih dari 1 tahun berjumlah 144 orang atau 
sebesar (100%). 

4.3 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

4.3.1 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. 

4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.1 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. 
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Tabel 4.6 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Cut of Value 
Hasil 

Analisis 
Evaluasi 
Model 

 
CMIN/D

F 

 
CMIN/DF ≤ 3,0 (good fit) 

1.898 Good Fit 

 
 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 
 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal 

fit) 

 
CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0.883 Marginal 

Fit 

 
 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 
 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 
(marginal fit) 

 
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.079 Marginal 

Fit 

Sumber: AMOS 21 

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. 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. 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. 

 

4.5 Pembahasan 

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 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.  

4.6 Implikasi Manajerial Untuk PT Bank DBS Indonesia 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diberikan implikasi manajerial untuk PT 
Bank DBS Indonesia yaitu sebagai berikut: 

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 

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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tetap PT Bank DBS Indonesia merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik tetapi jarang 
mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan. PT Bank DBS 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. 

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 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 

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 
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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. 

 

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 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 

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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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. 

 

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. 

5.2 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 tersebut diberikan pelatihan, job enrichment, 
menyemangati karyawan ketika menghadapi kesulitan karena dengan berusaha 
semaksimal mungkin pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan tepat 
waktu. 

5.2.1 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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