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ABSTRACT 
 
Self Esteem is self-esteem which is the evaluation of the individual to himself in a 
low or high. Self efficacy is the belief in one's capacity to succeed on the job. 
Transformational leadership is defined as leadership that involves a change in a 
organization. The purpose of this study to determine whether self-esteem, self 
efficacy, transformational leadership have effect on job satisfaction employee at 
Jakarta Convention Center, the analysis method used is SEM method. The study 
population of 320 employee and 132 respondents obtained by simple random 
sampling method.  

The results showed self esteem, self efficacy, transformational leadership has 
positive significant effect on employee job satisfaction, the refore the leader of 
Jakarta Convention Center in demand to encouraging self-esteem and selfefficacy, 
to continue to practice transformational leadership style, of employees in order to 
can improve job satisfaction. 

Keywords: job satisfaction, self esteem, self efficacy, transformational leadership 
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ABSTRAK 
 

 
Self Esteem adalah harga diri yang merupakan evaluasi individu terhadap dirinya 
sendiri secara rendah atau tinggi. Self efficacy adalah kepercayaan pada kapasitas 
seseorang untuk sukses pada tugasnya. Kepemimpinan transformasional 
didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah self esteem, self efficacy, 
kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
kerja pada karyawan di Jakarta Convention Center, analisis mengunakan metode 
SEM. Populasi penelitian adalah 320 karyawan dan diperoleh 132 responden 
berdasarkan metode simple random sampling.  

Hasil penelitian menunjukan self esteem, self efficacy, kepemimpinan 
transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, 
oleh karena itu bagi pemimpin Jakarta Convention Center di tuntut agar terus 
mendorong self esteem dan self efficacy, mempraktekan gaya kepemimpinan 
transformasional, karyawan agar dapat meningkatkan kepuasan kerja. 

 

Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Self Esteem, Self Efficacy, Kepemimpinan 
Transformasional
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan manajemen sumber daya 

manusia agar pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan apa 

yang diharapkan perusahaan. Kesuksesan dari sebuah perusahaan didukung oleh 

lingkungan organisasi atau dorongan diri dari seorang karyawan. Kreatifitas 

merupakan salah satu faktor utama dalam mengembangkan nilai perusahaan. 

Meskipun begitu, kretifitas tidak dapat muncul dengan sendirinya, hal tersebut 

memerlukan suatu proses yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kreatifitas 

dan inovasi merupakan dua faktor yang krusial dalam pengembangan perusahaan 

(Anggarwati & Eliyana, 2015) .  

Sumber daya manusia yang ada juga perlu dikelola dan dibina agar mereka 

merasa puas dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mampu berkontribusi 

untuk kinerja dan kemajuan perusahaan tersebut. Kepuasan kerja berhubungan erat 

dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerja sama 

antar pimpinan dan sesama karyawan (Indrawati, 2014). Kinerja yang diaktualisasi 

oleh karyawan juga didukung oleh beberapa faktor antara lain self esteem 

(keyakinan nilai sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan), self efficacy 

(keyakinan seseorang mengenai kemampuan dan peluangnya untuk berhasil
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mencapai tugas tertentu). Self esteem yang dimiliki seseorang akan menumbuhkan 

suatu kekuatan dalam melakukan yang terbaik dalam kinerjanya sesuai tugas dan 

tanggung jawabnya, hal ini sudah dibuktikan dengan hasil meta analisis Judge dan 

Bono (2001).  

Unsur lain yang senantiasa diciptakan dilingkungan perusahaan adalah 

kepuasan kerja karyawan. Hal ini tidaklah mudah karena kepuasan kerja dapat 

tercipta jika variabel-variabel yang mempengaruhinya antara lain kepemimpinan 

dan motivasi kerja dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua 

karyawan (Suryana, Haerani, & Taba, 2010). menurut Strauss dan Sayles  job 

satisfaction atau kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi dini, dimana self 

esteem dan self efficacy berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Karyawan 

yang memiliki self esteem dan self efficacy yang rendah akan mengurangi kepuasan 

kerjanya, tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis, mempunyai 

semangat kerja yang rendah, sering bosan, emosi tidak stabil (Indrawati, 2014). 

Selain kedua hal tersebut, gaya kepemimpinan transformasional juga memiliki 

pengaruh dalam kepuasan kerja (J. Nugroho & Suwarti, 2005). 

Dilansir dari jobstreet.com yang melakukan survey dari 17,623 

koresponden pada awal bulan Oktober tentang kepuasan karyawan terhadap 

pekerjaan mereka. Dari hasil survei tersebut menunjukan bahwa 73% karyawan 

merasa tidak puas dengan pekerjaannya dikarenakan beberapa faktor. 

Hingga Mei 2014 Badan Pusat Statistik Nasional menunjukan tingginya 

angka pengangguran di Indonesia yaitu sebesar 7,2 juta. Ketidaksesuaian pekerjaan 

yang ada dengan latar belakang yang dimiliki pada akhirnya membuat 54% 
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karyawan terpaksa bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. 

Tanpa disadari, hal ini berdampak serius pada penurunan produktivitas kerja hingga 

kecilnya jenjang karier. 

Ditambah lagi dengan 53% karyawan yang mengaku memiliki atasan 

dengan gaya kepemimpinan militer (bangga pada pangkat dan jabatan untuk 

menggerakan bawahan), paternalis (tidak pernah memberikan kesempatan pada 

bawahan untuk mengembangkan daya kreatifitasnya) dan laisez faire (membiarkan 

bawahannya bekerja semaunya, jabatan hanya sebagai simbol dan tidak pernah mau 

tahu). Buruknya karakter atasan juga dapat mempengaruhi tingginya turn over 

karyawan disebuah perusahaan. Lebih jauh lagi hal itu juga akan berdampak pada 

citra perusahaan. 

Menurut Nugroho dan Suwarti (2005), Pada umumnya pemimpin yang 

sukses memiliki dua peran utama: peran tranformasional (karismatik) dan peran 

instrumental. Peran ini berkaitan dengan bagaimana cara memimpin, memotivasi 

dan mendorong para pengikutnya untuk merubah / merombak tatanan organisasi 

yang telah usang dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan lingkungan baru. Dengan 

kepemimpinan yang kuat, manajemen melakukan pemikiran ulang, perombakan 

dan penggantian asumsi dasar tentang sifat dasar organisasi dan perilaku 

organisasional. Namun perubahan fundamental memang harus didasarkan pada 

kebutuhan, kepentingan dan kedaulatan anggota, dan diarahkan oleh manajer dan 

pemimpin yang mempunyai visi, misi, komitmen, integritas dan bermoral Apabila 

organisasi tidak sensitif terhadap segala perubahan yang terjadi, maka organisasi 

tersebut lambat laun akan tertelan oleh perubahan itu sendiri (Bass, 1985).  
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Kepemimpinan yang cocok bagi bawahan akan sangat berpengaruh 

terhadap motivasi kerja mereka dan pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi 

mereka rasa puasnya di organisasi. Kepuasan kerja merupakan pula perwujudan 

akumulasi perilaku dan kinerja individu dan atau kelompok. Perilaku individu 

ditentukan antara lain oleh motivasi dan kemampuan serta kesempatan. Meskipun 

motivasi merupakan sesuatu yang abstrak pada diri karyawan, namun dalam jangka 

waktu tertentu pemimpin harus mengetahui seberapa besar motivasi karyawannya 

sehingga pemimpin dapat membuat kebijakan yang motivatif untuk kepuasan kerja 

yang tinggi (Purnomo dan Cholil, 2010). Pada penelitian ini difokuskan gaya 

kepemimpinan transformasional. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti pengaruh self esteem, self 

efficacy dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pada 

perusahaan Balai Sidang Jakarta Convention Center karena perusahaan tersebut 

merupakan salah satu venue yang sudah banyak dikenal dan digunakan untuk event 

– event besar sehingga mengundang keingintahuan peneliti mengenai job 

satisfaction pada perusahaan tersebut. 

Menurut sumber peneliti dari hasil wawancara dengan manajer SDM JCC, 

mengatakan bahwa job satisfaction masing – masing individu dinilai tentative, 

masing – masing individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda – beda, dari segi 

pekerjaan yang jelas dan sesuai prosedur yang ada karyawan merasa puas, 

sedangkan dari segi imbalan karyawan merasa perlu ditingkatkan. Maka dari itu, 

kepuasan kerja secara keseluruhan dikata karyawan belum merasa mencapai tingkat 
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kepuasan yang tinggi dalam pekerjaannya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 

objek pada karyawan tetap JCC. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi objek 

penelitian yang mengangkat perusahaan Balai Sidang Jakarta Convention Center 

dikarenakan masih sangat jarang dijumpai penelitian tersebut. Model penelitian 

yang digunakan oleh penelitian terdahulu mengunakan model regresi linear 

berganda, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode SEM. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti 

mengangkat judul Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy, dan Transformasional 

Leadership terhadap Job Satisfaction pada Karyawan Tetap Balai Sidang 

Jakarta Convention Center. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data 

dilakukan melalui kuisioner. Karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap 

pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerja sama antar pimpinan dan sesama 

karyawan (Indrawati, 2014). Kinerja yang diaktualisasi oleh karyawan juga 

didukung oleh beberapa faktor antara lain self esteem (keyakinan nilai 

sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan), self efficacy 

(keyakinan seseorang mengenai kemampuan dan peluangnya untuk berhasil 
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mencapai tugas tertentu). Selain kedua hal tersebut, gaya kepemimpinan 

transformasional juga memiliki pengaruh dalam kepuasan kerja (J. Nugroho 

& Suwarti, 2005). Sementara Dilansir dari jobstreet.com yang melakukan 

survey dari 17,623 koresponden pada awal bulan Oktober tentang kepuasan 

karyawan terhadap pekerjaan mereka. Ketidaksesuaian pekerjaan yang ada 

dengan latar belakang yang dimiliki pada akhirnya membuat 54% karyawan 

terpaksa bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. 

Ditambah lagi dengan 53% karyawan yang mengaku memiliki atasan 

dengan gaya kepemimpinan militer (bangga pada pangkat dan jabatan untuk 

menggerakan bawahan), paternalis (tidak pernah memberikan kesempatan 

pada bawahan untuk mengembangkan daya kreatifitasnya) dan laisez faire 

(membiarkan bawahannya bekerja semaunya, jabatan hanya sebagai simbol 

dan tidak pernah mau tahu). Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian apakah ada pengaruh positif dari self esteem, self 

efficacy, dan transformational leadership terhadap  job satisfaction. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah self esteem, self efficacy, 

dan transformational leadership terhadap job satisfaction. Job satisfaction 

dapat didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi individu terhadap 

lingkungan pekerjaannya (Brahmasari & Suprayetno, 2008). Self esteem 

adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara 

keseluruhan. Perasaan-perasaan self esteem, pada kenyataannya terbentuk 

oleh keadaan kita dan bagaimana orang lain memperlakukan kita (Engko, 

2008). Self efficacy diartikan sebagai keyakinan seseorang mengenai 
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kemampuannya untuk memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku 

dengan sukses. Self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai 

peluangnya untuk berhasil mencapai tugas tertentu (Kilapong, 2013). Burns 

menjelaskan salah satu gaya kepemimpinan yang menekankan pada 

pentingnya seorang pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang 

memotivasi para bawahan untuk berprestasi melampaui harapannya adalah 

gaya kepemimpinan transformasional (Dewi, 2012). 

3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah karyawan Balai Sidang Jakarta 

Convention Center. perusahaan tersebut merupakan salah satu venue yang 

sudah banyak dikenal dan digunakan untuk event – event besar sehingga 

mengundang keingintahuan peneliti mengenai job satisfaction karyawan di 

perusahaan tersebut. 

 

1.3.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah self esteem berpengaruh positif terhadap job satisfaction ? 

2. Apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap job satisfaction ? 

3. Apakah transformasional leadership berpengaruh positif terhadap job 

satisfaction ? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh self esteem terhadap job 

satisfaction. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh self efficacy terhadap job 

satisfaction. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transformasional 

leadership terhadap job satisfaction. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin 

ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya pada pembahasan 

pengaruh self esteem, self efficacy, dan transformasional leadership 

terhadap job satisfaction. Serta memberikan gagasan dan wawasan baru 

pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian, pemahaman, hubungan 

antara pengaruh self esteem, self efficacy, dan transformasional leadership 

terhadap job satisfaction. 

2. Manfaat Praktisi  

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi variabel self esteem, 

self efficacy, dan transformasional leadership terhadap job satisfaction yang 
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dimiliki perusahaan Balai Sidang Jakarta Convention Center dapat 

ditingkatkan guna mempertahankan prestasi yang telah diraih. 

3. Manfaat Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah 

ilmu pengetahuan serta referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan job satisfaction 

. 

1.6. Sistematika Penulisan Penelitian 

Untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh dalam penelitian 

ini, maka penulis menyajikan sistematika penyajian sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

 Pada bab ini penulis membahas secara singkat mengenai gambaran-

gambaran umum yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Serta 

diuraikan pada tentang alasan pemelihan judul, batasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir adalah 

sistematika penelitian. 

BAB II: Landasan Teori 

Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka yang membahas 

teori-teori yang menyangkut dengan teori self esteem, self efficacy, dan 

transformasional leadership, dan job satisfaction, gambaran mengenai 

penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III: Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan 

data, metode penentuan sampel dan metode analisis data dalam penelitian 

ini 

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan 

penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis 

yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V: Penutup 

Pada bab ini merupakan bab penutup dari hasil uji analisis bab iv. Maka bab 

ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Dan berisi tentang 

keterbatasan penelitian serta saran-saran dari penulis.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Manajemen Sumber Daya Manusia ( Human Resource Development) 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, 

SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan 

manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemelirahaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi 

dan masyarakat (Hariandja, 2007: 2). Banyak cara untuk meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi organisasi, beberapa diantaranya dengan melihat faktor faktor job 

satisfaction karyawan, self esteem, self efficacy, dan leadership style. 

Armstrong (2005: 125) menyatakan manajemen sumber daya manusia dapat 

diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang 

dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan 

seleksi, pengembangan sumber daya manusia.  
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2.1.2. Kepuasan kerja ( Job Satisfaction ) 

  Pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik akan sangat berpengaruh 

dan memiliki dampak postif untuk meningkatkan kepuasan kinerja karyawan dalam 

perusahaan. Job satisfaction menurut Hasibuan (2009:202) merupakan sikap 

emosional yang ditunjukkan oleh seorang karyawan yang menunjukkan sikap 

menyenangi dan mencintai pekerjaannya. Tindakan tersebut dicerminkan melalui 

moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Apabila tingkat job satisfaction 

karyawan tinggi maka itu akan merangsang karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. 

  Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi individu 

terhadap lingkungan pekerjaannya (Brahmasari & Suprayetno, 2008). Lebih lanjut 

Koesmono mengemukakan bahwa job satisfaction merupakan penilaian, perasaan 

atau sikap seseorang atau karyawan terhadap pekerjaannya dan berhubungan 

dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, kompensasi, hubungan antar teman kerja, 

hubungan sosial ditempat kerja dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

job satisfaction adalah dipenuhinya beberapa keinginan dan kebutuhannya melalui 

kegiatan kerja atau bekerja (Brahmasari & Suprayetno, 2008) 

  Teori Kepuasan menurut Mangkunegara adalah sebagai berikut :  

1. Teori keseimbangan (Puas atau tidaknya karyawan merupakan 16 hasil 

perbandingan input-outcome pegawai lain. Jika perbandingan tersebut 

dirasakan seimbang, maka pegawai tersebut akan merasa puas). 

2. Teori perbedaan (Kepuasan kerja pegawai tergantung pada perbedaan 

antara apa yang didapatkan dengan apa yang diharapkan oleh pegawai).  
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3.  Teori pemenuhan kebutuhan (Pegawai merasa puas apabila ia mendapatkan 

apa yang dibutuhkan, makin besar kebutuhannya terpenuhi, makin puas 

pegawai tersebut). 

4.  Teori pandangan kelompok (Kepuasan pegawai sangat tergantung dari 

pandangan kelompok yang oleh pegawai tersebut dijadikan kelompok 

acuan. Pegawai akan merasa puas jika hasil kerjanya sesuai dengan 

kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok acuan ). 

5.  Teori dua faktor dari herzberg (Dua faktor tersebut adalah faktor 

pemeliharaan yang meliputi administrasi, kebijakan perusahaan, kualitas 

pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan subordinat, 

upah, keamanan kerja, kondisi kerja dan status. Faktor pemotivasian 

meliputi dorongan berpretasi, pengenalan, kemajuan, work it self, 

kesempatan berkembang dan tanggung jawab). 

6.  Teori pengharapan (Pengharapan merupakan kekuatan keyakinan pada 

suatu perlakuan khusus dengan hasil khusus) (Indrawati, 2014).  

 

Job satisfaction merupakan salah satu bentuk hasil perilaku karyawan dalam 

organisasi. Selanjutnya job satisfaction dapat mempengaruhi perilaku kerja seperti 

motivasi dan semangat kerja, produktivitas atau prestasi kerja, dan bentuk perilaku 

kerja lainnya. Siklus respon-stimulus respon perilaku karyawan ini selalu terjadi 

berulang-ulang dan terus berkembang. Sebagai contoh tentang hubungan antara 

motivasi dan job satisfaction. Motivasi seseorang akan mewujudkan suatu perilaku 

yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran job satisfaction (Kilapong, 2013). 
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Sedangkan menurut Engko adapun tiga aspek yang perlu dipahami dalam kepuasan 

kerja yaitu: Pertama, job satisfaction akan ditentukan dari hasil pekerjaan. Kedua, 

job satisfaction adalah bentuk respon dari pekerja terhadap lingkungan kerjanya. 

Ketiga, job satisfaction berhubungan dengan sikap lainnya yang dimiliki oleh 

pekerja (Engko, 2008). 

Job satisfaction adalah sikap yang seorang karyawan tentang pekerjaan dan 

organisasi di mana mereka melaksanakan pekerjaan tersebut, secara metodologis 

job satisfaction didefinisikan sebagai reaksi afektif karyawan untuk pekerjaan yang 

didasarkan pada perbandingan antara hasil aktual dan hasil yang diinginkan 

(Srinadi & Netra, 2014). 

Penelitian dari (Spector,1997) mendefinisikan indikator job satisfaction dari 

sembilan aspek yaitu :  

1. Upah  : Jumlah dan rasa keadilannya.  

2. Promosi  : Peluang dan rasa keadilan untuk mendapatkan promosi. 

3. Supervisi : Keadilan dan kompetensi penugasan manaajerial oleh 

penyelia. 

4. Benefit  :  asuransi, liburan dan bentuk fasilitas yang lain. 

5. Contingent reward : rasa hormat,diakui dan diberikan apresiasi. 

6. Operating procedures: kebijakan, prosedur dan aturan. 

7. Co-workers : rekan kerja yang menyenangkan dan kompeten. 

8. Nature of work: tugas itu sendiri dapat dinikmati atau tidak. 

9. Communication : berbagai informasi didalam organisasi. 
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2.1.3. Self Esteem   

Self esteem adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi 

diri secara keseluruhan. Perasaan-perasaan self esteem, pada kenyataannya 

terbentuk oleh keadaan kita dan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Orang 

yang memiliki skor OBSE (Organization Based Self Esteem) tinggi cenderung 

memandang diri mereka sendiri sebagai orang yang penting, berharga, 

berpengaruh, dan berarti dalam konteks organisasi yang memperkerjakan mereka 

(Engko, 2008). 

Self esteem adalah keyakinan bahwa diri kita berharga dan lebih mempunyai 

sesuatu dibandungkan orang lain. Disatu sisi kepercayaan diri menjadikan kita 

menjadi pribadi yang baik agar kita dapat berbagi terhadap manusia yang berada 

disekitar kita. Disisi lain orang-orang dengan self esteem yang tinggi harus 

mempunyai sikap yang rendah hati, karena sebagai manusia kita tidak boleh 

menjadi pribadi yang sombong dan harus selalu belajar dalam mengedukasi diri 

(Schiraldi, 2007). 

Sapariyah menyatakan Self esteem ditinjau dari kondisinya dibedakan 

dalam dua kondisi yaitu kuat (strong) dan lemah (weak). Orang yang mempunyai 

Self esteem yang kuat akan mampu membina relasi yang lebih baik dan sehat 

dengan orang lain, bersikap sopan dan menjadikan dirinya menjadi orang yang 

berhasil. Sebaiknya individu yang memiliki self esteem yang lemah memiliki citra 

diri negatif dan konsep diri yang buruk. Semuanya akan menjadi penghalang 

kemampuannya sendiri dalam membentuk satu hubungan antar individu agar 

nyaman dan baik untuk dirinya (Kilapong, 2013).  
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Bahkan seringkali menghukum dirinya sendiri atas ketidakmampuannya 

dan terlarut dalam penyesalan. Penghargaan diri yang rendah juga akan memicu 

seseorang untuk melakukan dua sikap ekstrim yang merugikan yaitu sikap pasif dan 

agresif. Sikap pasif yaitu sikap yang tidak tegas dalam melakukan berbagai 

tindakan akibat adanya rasa takut membuat orang lain tersinggung, merasa 

diperintah atau digurui yang membuat diri menjadi benci dan merasa dikucilkan 

(Kilapong, 2013). Sikap agresif dalam hal ini yaitu memaksakan gagasan, tidak 

mau menerima masukan dari orang lain dan cenderung mengundang perdebatan 

daripada menyelesaikan masalah, padahal sikap menentang dan mengabaikan ide-

ide orang lain berarti menghambat tercapainya keputusan yang tepat dan akurat 

(Kilapong, 2013).  

Self esteem yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan 

diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dalam 

dunia ini. Individu dengan self esteem yang rendah cenderung tidak berani mencari 

tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang 

sudah dikenal dengan baik serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan 

tuntutan, tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, dan cenderung merasa 

hidupnya tidak bahagia (Indrawati, 2014). 

Self esteem merupakan salah satu bagian dari kepribadian seseorang yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Reasoner (2010:3) 

menjelaskan bahwa individu dengan harga diri rendah, sering sekali mengalami 

depresi dan ketidakbahagiaan, memilki tingkat kecemasan yang tinggi, 

menunjukkan impuls-impuls agresivitas yang lebih besar, mudah marah dan 
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mendendam, serta selalu menderita karena ketidakpuasan akan kehirupan sehari-

hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa self esteem adalah penilaian individu 

teradap dirinya yang diungkapkan dengan sikap positif dan negatif. Self esteem 

berkaitan dengan bagaimana rang menilai tentang dirinya akan mempengaruhi 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitianya menyebutkan ada lima indikator 

untuk mengukur self esteem, yaitu sebagai berikut:  

1. Perasaan aman (Feeling of Security) Perasaan aman bagi individu yang 

berhubungan dengan rasa kepercayaan dalam lingkungan mereka. Bagi 

individu yang memiliki rasa aman merasa bahwa lingkungan mereka aman 

untuk mereka, dapat diandalkan dan terpercaya.  

2. Perasaan menghormati diri (Feeling of Identity) Perasaan identitas melibatkan 

kesadaran diri menjadi seorang individu yang memisahkan dari orang lain dan 

memiliki karakteristik yang unik. Ini juga melibatkan penerimaan diri yang 

memiliki berbagai potensi, kepentingan, kekuatan dan kelemahan dari orang 

lain. Untuk untuk mengetahui jati diri mereka sendiri, individu harus disediakan 

kesempatan untuk mengeksplorasi diri serta lingkungan mereka. 

3. Perasaan diterima (Feeling of Belonging) Perasaan individu bahwa dirinya 

merupakan bagian dari suatu kelompok dan dirinya diterima seperti dihargai 

oleh anggota kelompoknya. Kelompok ini dapat berupa keluarga, kelompok 

rekan kerja, atau kelompok apapun. Individu akan memiliki penilaian yang 

postifi tentang dirinya apabila individu tersebut merasa diterima dan menjadi 

bagian dalam kelompoknya namun individu akan memiliki penilain negatif 

tentang dirinya bila mengalami perasaan tidak diterima. 
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4. Perasaan mampu (Feeling of Competence) Perasaan dan keyakinan individu 

akan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dalam mencapai suatu hasil 

yang diharapkan, misalanya perasaan seseorang pada saat mengalami 

keberhasilan atau saat mengalami kegagalan. Pengertian ini berkaitan dengan 

kebanggaan satu perasaan adalah kompetensi pada diri sendiri dan perasaan 

yang kompeten dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Hal ini membantu 

individu untuk menjadi percaya diri untuk menghadapi kehidupan mereka nanti. 

Individu yang tidak memiliki rasa kompetensi pribadi akan merasa sangat tidak 

berdaya. 

5. Perasaan berharga (Feeling of Worth) Perasaan dimana individu merasa dirinya 

berharga atau tidak, perasaan ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa 

yang lalu. Perasaan yang dimiliki individu sering kali ditampilkan dan berasal 

dari pernyataan yang sifatya pribadi seperti pintar, sopan, baik dan lain 

sebagainya.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diartikan bahwa indikator-

indikator self esteem terdapat pada diri setiap individu, yaitu: perasaan bahwa 

dirinya diterima oleh lingkungan, keyakinan individu terhadap dirinya sendiri, dan 

perasaan bahwa dirinya berharga (Sebayang & Sembiring, 2016) 

2.1.4. Self Efficacy 

Self efficacy diartikan sebagai keyakinan seseorang mengenai 

kemampuannya untuk memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan 

sukses. Self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk 

berhasil mencapai tugas tertentu (Kilapong, 2013). Self eficacy merupakan salah 
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satu bahasan dari teroi pembelajaran sosial ( Social Learning Theory) dari Albert 

Bandura yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan 

evaluasi, self efficacy muncul dari kemampuan diri seseorang yang memengaruhi 

cara berpikir, bagaimana memotivasi diri sendiri dan bagaimana harus bertindak, 

individu yang memiliki self efficacy tinggi akan mampu menyelesaikan pekerjaan 

atau mencapai (Srinadi & Netra, 2014).  

Self efficacy merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri yang 

paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan self 

efficacy yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan 

yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau keberhasilan seseorang, 

termasuk didalamnya perkiraan berbagai kejadian yang akan dihadapi (Utami & 

Hudaniah, 2013). Self efficacy dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui 4 sumber 

yaitu kinerja atau pengalaman masa lalu, model perilaku (mengamati orang lain 

yang melakukan tindakan yang sama), persuasi dari orang lain dan keadaan fisilogis 

dan emosional (Indrawati, 2014). 

Dalam perkembangannya, self efficacy didefenisikan sebagai keyakinan 

manusia pada kemampuan mereka untuk melatih sejumlah ukuran pengendalian 

terhadap fungsi diri mereka dan kejadian-kejadian di lingkungannya, dan ia juga 

yakin kalau self efficacy adalah fondasi keagenan manusia. Perkembangan teori self 

efficacy ditandai dengan perkembangan kajian dan studi tentang self efficacy. 

Berdasarakan beberapa kutipan tersebut, peneliti mengacu kepada defenisi self 

efficacy yang dikemukakan oleh Lunenburg (2011:10) dimana dapat disimpulkan 

bawah self efficacy adalah keyakinan individu dalam menghadapi dan menyesaikan 
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masalah yang dihadapinya diberbagai situasi serta mampu menetukan tindakan 

dalam menyelesaikan tugas atau masalah tertentu, sehingga individu tersebut 

mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut 

Lunenberg (2011:36) terdapat empat indikator untuk mengukur self efficacy, yaitu:  

1. Pengalaman akan kesuksesan (Past Performance) Pengalaman akan kesuksesan 

adalah sumber yang paling besar pengaruhnya terhadap self efficacy individu 

karena didasarkan pada pengalaman otentik. Pengalaman akan kesuksesan 

menyebabkan self efficacy individu meningkat, sementara kegagalan yang 

berulang mengakibatkan menurunnya self efficacy, khususnya jika kegagalan 

terjadi ketika self efficacy individu belum benar-benar terbentuk secara kuat. 

Kegagalan juga dapat menurunkan self efficacy individu jika kegagalan tersebut 

tidak merefleksikan kurangnya usaha atau pengaruh dari keadaan luar. 

Beberapa hal yang dijadikan tolak ukur dalam indikator ini, yaitu: 

a. Tugas yang menantang  

b.  Pelatihan  

c.  Kepemimpinan yang mendukung  

 

2.  Pengalaman individu lain (Vicarious Experience) Individu tidak bergantung 

pada pengalamannya sendiri tentang kegagalan dan kesuksesan sebagai sumber 

self efficacy-nya. Self efficacy juga dipengaruhi oleh pengalaman individu lain. 

Pengamatan individu akan keberhasilan individu lain dalam bidang tertentu 

akan meningkatkan self efficacy individu tersebut pada bidang yang sama. 

Individu melakukan persuasi terhadap dirinya dengan mengatakan jika individu 
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lain dapat melakukannya dengan sukses, maka individu tersebut juga memiliki 

kemampuan untuk melakukanya dengan baik. Pengamatan individu terhadap 

kegagalan yang dialami individu lain meskipun telah melakukan banyak usaha 

menurunkan penilaian individu terhadap kemampuannya sendiri dan 

mengurangi usaha individu untuk mencapai kesuksesan. Ada dua keadaan yang 

memungkinkan self efficacy individu mudah dipengaruhi oleh pengalaman 

individu lain, yaitu kurangnya pemahaman individu tentang kemampuan orang 

lain dan kurangnya pemahaman individu akan kemampuannya sendiri. 

Beberapa hal yang dijadikan tolak ukur dalam indikator ini, yaitu: 

a. Kesuksesan rekan kerja  

b.  Kesuksesan perusahaan. 

 

3. Persuasi verbal (Verbal Persuasion) Persuasi verbal dipergunakan untuk 

meyakinkan individu bahwa individu memiliki kemampuan yang 

memungkinkan individu untuk meraih apa yang diinginkan. Beberapa hal yang 

ada dalam dimensi ini yaitu sikap dan komunikasi yang dirasakan dari 

pemimpin atau atasan. Pada persuasi verbal, individu diarahkan dengan saran, 

nasehat, dan bimbingan sehingga dalam meningkatkan keyakinannya tentang 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki yang dapat membantu mencapai tujuan 

yang diinginkan. Beberapa hal yang dijadikan tolak ukur dalam indikator ini, 

yaitu:  

a. Hubungan atasan dengan pegawai  

b.  Peran pemimpin. 
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4.  Keadaan fisiologis (Emotional Cues) Penilaian individu akan kemampuannya 

dalam mengerjakan suatu tugas sebagian dipengaruhi oleh keadaan fisiologis. 

Gejolak emosi dan keadaan fisiologis yang dialami individu memberikan suatu 

isyarat terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan sehingga situasi yang 

menekan cenderung dihindari. Informasi dari keadaan fisik seperti jantung 

berdebar, keringat dingin, dan gemetar menjadi isyarat bagi individu bahwa 

situasi yang dihadapinya berada di atas kemampuannya. Dalam indikator ini, 

yang dijadikan tolak ukur dalam yaitu: 

a. Keyakinan akan kemampuan mencapai tujuan.  

b. Keinginan sukses mencapai tujuan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 

self efficacy bersumber pada pengalaman akan kesuksesan, pengalaman individu 

lain, persuasi verbal, dan keadaan fisiologis individu (Sebayang & Sembiring, 

2016). 

2.1.5. Gaya Kepemimpinan ( Leadership Style ) 

Organisasi tanpa pemimpin bagikan perahu tanpa nahkoda. Pemimpin 

menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi dan misi terhadap masa depan, 

mengorganisir orang, dan mengelola pembaharuan atau reformasi dan perubahan. 

Maju mundurnya organisasi, dinamis atau statisnya organisasi, mati hidupnya 

organisasi sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan (Soekarso & Iskandar, 

2015). 
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  Leadership style merupakan sarana untuk mengarahkan segenap kekuatan 

dibawahnya sehingga secara bersama mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. Pimpinan dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas 

kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi (Plangiten, 2013). 

Sedangkan (Suryana et al., 2010) mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah 

upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, 

cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah. 

Dalam organisasi pemimpin memiliki kekuasaan dan politik. Kekuasaan 

merupakan kekuatan untuk menggerakan, memberdayakan, mengarahkan, 

mendapatkan, memanfaatkan, dan menguasai sumber daya 6 M (6M = Men, Money, 

Materials, Machines, Methods, Markets). Sedangkan politik adalah tindakan 

berdasarkan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Disamping itu pemimpin berfungsi 

antara lain sebagai promotor, motivator, delegator, komunikator, mediator, dan 

integrator (Soekarso & Iskandar, 2015). 

Menurut Soekarso dan Iskandar (2015) gaya kepemimpinan ( Leadership 

Behaviour/Style) dimaksudkan sebagai perilaku atau tindakan seorang pemimpin 

dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan manajerial, yang dibedakan sebagai 

berikut : 

1. Gaya berorientasi pada tugas (Task Oriented), yang cenderung sebagai gaya 

otoriter. 

2. Gaya berorientasi pada orang ( People Oriented), yang cenderung sebagai gaya 

demokratis. 
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3. Gaya berorientasi pada kombinasi keduanya (tugas dan orang), yang cenderung 

sebagai gaya moderat. 

Menurut C. adi Nugroho (2015) terdapat empat macam leadership style 

yaitu : 

1. Gaya kepemimpinan Kharismatik 

Adalah gaya kepemimpinan  yang memicu para pengikutnya dengan 

memperlihatkan kemampuan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati 

perilaku tertentu pemimpin mereka. 

2. Gaya kepemimpinan Transaksional 

Yaitu gaya kepemimpinan yang memandu dan memotivasi para pengikutnya 

menuju kesasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan 

tujuan. 

3.  Gaya kepemimpinan Transformasional 

Ialah gaya kepemimpinan yang menginspirasi para pengikutnya untuk 

melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak yang 

mendalam dan luar biasa pada pribadi para pengikutnya. 

4. Gaya kepemimpinan Visioner 

Merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan dan mengartikulasi 

visi yang realistis, kredibel, dan menarik megenai masa depan organisasi atau 

unit organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. 

Adapun beberapa indikator leadership style berdasarkan teori perilaku pada 

aspek fungsi kepemimpinan berorientasi tugas dan orang yang diajukan oleh  (C. 

adi Nugroho, 2015), yaitu : 
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1. Menjalin hubungan pimpinan dan atasan 

2. Cara pemberian tugas  

3. Komunikasi  

4. Tekanan 

 

2.1.5.1. Kepemimpinan Transformasional ( Transformational Leadership ) 

  Burns menjelaskan salah satu gaya kepemimpinan yang menekankan pada 

pentingnya seorang pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi 

para bawahan untuk berprestasi melampaui harapannya adalah gaya kepemimpinan 

transformasional (Dewi, 2012). Kepemimpinan transformasional sebagai suatu 

perilaku kepemimpinan dimana seorang pemimpin menggunakan kharismanya 

untuk mentransformasikan dan merevitalisasi organisasi (Pane & Astuti, 2009). 

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki 

tipe pemimpin yang dapat mempengaruhi yang luar biasa dan menginspirasi para 

pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka (Kharis, 

2015).  

 Formasi asli teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh 

Bernard M. Bass mencakup tiga komponen utama yaitu : kharisma, stimulasi 

intelektual dan perhatian yang berorientasi individu. Teori kepemimpinan 

transformasional dicirikan dengan suatu kondisi dimana para pemimpin 

memotivasi para pengikutnya melalui (Pane & Astuti, 2009):  

1. membuat mereka sadar akan pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan. 
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2. mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau kelompok tim 

diatas kepentingan pribadi. 

3. mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkatan yang lebih tinggi. 

Indikator transformasional Leadership : ( Lam & O’Higgins, 2011) 

1. Idealized Influence (kharisma). Pemimpin menampilkan keyakinan, 

menekankan kepercayaan, mengambil isu-isu yang sulit, menyajikan nilai-

nilai mereka yang paling penting, dan menekankan pentingnya tujuan, 

komitmen, dan konsekuensi etis dari keputusan. Pemimpin seperti dikagumi 

sebagai pembangkit panutan kebanggaan, loyalitas, kepercayaan, dan 

keselarasan sekitar tujuan bersama. 

2. Motivasi inspirasional. Pemimpin mengartikulasikan visi menarik dari masa 

depan, menantang pengikut dengan standar yang tinggi, berbicara optimis 

dengan antusias, dan memberikan dorongan dan makna untuk apa yang 

perlu dilakukan. 

3. Stimulasi intelektual. Pemimpin mempertanyakan cara lama, tradisi, dan 

keyakinan, merangsang perspektif baru dan cara melakukan sesuatu, dan 

mendorong ekspresi ide dari bawahan. 

4. Pertimbangan Individual. Pemimpin berhubungan dengan orang lain 

(bawahan)  secara personal, mempertimbangkan kebutuhan mereka, 

kemampuan, dan aspirasi, mendengarkan dengan penuh perhatian, 

pengembangan lebih lanjut mereka, menasihati, mengajar dan melatih ( 

Lam & O’Higgins, 2011). 
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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). 

 

2.2.1. Pengaruh Self Esteem terhadap Job Satisfication 

Self esteem adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi 

diri secara keseluruhan. Perasaan-perasaan self esteem, pada kenyataannya 

terbentuk oleh keadaan kita dan bagaimana orang lain memperlakukan kita (Engko, 

2008). Orang yang mempunyai Self esteem yang kuat akan mampu membina relasi 

yang lebih baik dan sehat dengan orang lain, bersikap sopan dan menjadikan dirinya 

menjadi orang yang berhasil (Kilapong, 2013).  

Self esteem yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan 

diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dalam 

dunia ini. Individu dengan self esteem yang rendah cenderung tidak berani mencari 

tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang 

sudah dikenal dengan baik serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan 

tuntutan, tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, dan cenderung merasa 

hidupnya tidak bahagia (Indrawati, 2014). 

Dalam penelitian (Judge & Bono, 2001) menemukan ada hubungan positif 

antara self esteem dan job satisfaction. Sedangkan menurut (Engko, 2008) self 
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esteem  berpengaruh positif terhadap job satisfaction. Selaras dengan penelitian dari 

(Kilapong, 2013) self esteem berpengaruh positif terhadap job satisfaction. 

H1 : Self esteem berpengaruh positif terhadap peningkatan job 

satisfaction 

 

2.2.2. Pengaruh Self Eficacy terhadap Job Satisfication 

Self efficacy diartikan sebagai keyakinan seseorang mengenai 

kemampuannya untuk memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan 

sukses. Self efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk 

berhasil mencapai tugas tertentu (Kilapong, 2013). Self efficacy diartikan sebagai 

keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk memberikan kinerja atas 

aktivitas atau perilaku dengan sukses. Self efficacy adalah keyakinan seseorang 

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

Dalam penelitian yang dilakukan (Judge & Bono, 2001) mengatakan bahwa 

self efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction. Penelitian 

(Judge & Bono, 2001) didukung oleh (Engko, 2008) yang mengatakan bahwa self 

efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction. Sedangkan 

berbeda dengan (Kilapong, 2013) yang menyatakan bahwa self efficacy tidak 

berpengaruh terhadap job satisfaction. 

H2 : Self efficacy berpengatuh positif terhadap job satisfaction 
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2.2.3. Pengaruh Transformasional Leadership terhadap Job Satisfication 

Leadership style merupakan sarana untuk mengarahkan segenap kekuatan 

dibawahnya sehingga secara bersama mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. Pimpinan dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas 

kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi (Plangiten, 2013). 

Sedangkan (Suryana et al., 2010) mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah 

upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, 

cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah.  

 Burns menjelaskan salah satu gaya kepemimpinan yang menekankan pada 

pentingnya seorang pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi 

para bawahan untuk berprestasi melampaui harapannya adalah gaya kepemimpinan 

transformasional (Dewi, 2012). Kepemimpinan transformasional sebagai suatu 

perilaku kepemimpinan dimana seorang pemimpin menggunakan kharismanya 

untuk mentransformasikan dan merevitalisasi organisasi (Pane & Astuti, 2009). 

 Dalam penelitian yang dilakukan (Tondok dan Andarika, 2004) mengatakan 

bahwa transformational leadership berpengaruh positif terhadap job satisfaction. 

Menurut penelitian (Dewi, 2013) transformational leadership berpengaruh positif 

terhadap job satisfaction. Begitu pula selaras dengan penelitian penelitian 

sebelumnya  penelitian dari ( Kaihatu dan Rini, 2007) mengatakan bahwa 

transformational leadership berpengaruh positif terhadap job satisfaction. 

H3 : Transformational Leadership  berpengaruh positif terhadap Job 
Satisfaction 
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2.3. Model Penelitian 

Untuk memperjelas arah penelitian yang bertujuan untuk 

menunjukan bahwa adanya hubungan antara self esteem, self eficacy dan 

leadership style mempengaruhi job satisfication maka dalam penelitian ini 

dapat diambil satu jalur pemikiran yang diterjemahkan dalam kerangka 

pemikiran seperti gambar ini. 

 

Gambar 2. 1. 

Model Penelitian 

Sumber: dari jurnal terdahulu 

Keterangan : 

H1 : Self esteem berpengaruh positif terhadap job satisfaction 

H2 : Self efficacy berpengatuh positif terhadap job satisfaction 

H3 : Transformational leadership berpengaruh positif terhadap job satisfaction
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan sesuatu, baik karakteristik ataupun fungsi sehingga memperoleh 

hasil yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 

2010).  

Sekaran dan Bougie (2013) penelitian ini menggunakan desain penelitian 

deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan menentukan 

hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu 

tipe dari desain penelitian konklusif dengan tujuan mengumpulkan data antar 

variabel untuk mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi.  

Metode penelitian yang di gunakan yaitu cross-sectional study yang 

datanya dikumpulkan dalam satu periode untuk menjawab pertanyaan penelitian 

Sekaran & Bougie (2013). 

 

3.2. Objek Penelitian 

Balai Sidang Jakarta Convention Centermerupakan suatu fasilitas untuk 

terselenggaranya bisnis MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)
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yang terletak di area Senayan, berdekatan dengan pusat bisnis Sudirman dan Bursa 

Efek Jakarta. Balai Sidang Jakarta Convention Center selesai dibangun pada bulan 

Agustus 1992 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak 

Soeharto, pada tanggal 25 Agustus 1992 yang kemudian diberi nama Jakarta 

Hilton Convention Center (dikarenakan kepemilikan dan pengelolaannya masih 

dalam satu manajemen dengan Jakarta Hilton International).  

Jakarta Hilton Convention Center merupakan perluasan dari Balai Sidang 

Jakarta yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) Non-Blok ke 10 pada September 1992. Proyek besar ini mulai dilaksanakan 

dua hari sesudah Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT 

Non-Blok ke 10 pada tanggal 25 Oktober 1991. Jakarta Hilton Convention Center 

dibangun dalam waktu yang singkat dengan berbagai macam fasilitasnya dengan 

menggunakan tenaga ahli dan bahan dari negeri sendiri.  

Sedangkan segala peralatannya (elektronik, pecah belah, dan lain-lain) 

merupakan barang impor dari Jerman. Selain itu juga Jakarta Hilton Convention 

Center dilengkapi dengan fasilitas jalan bawah tanah yang dilengkapi dengan 

travelator (tangga jalan datar) yang menghubungkan Jakarta Hilton Convention 

Center dengan Jakarta Hilton International. Atas kesepakatan antara Jakarta Hilton 

International dan Jakarta Hilton Convention Center maka sejak tahun 1994 Jakarta 

Hilton Convention Center berubah nama menjadi Jakarta Convention Center. 
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3.3. Metode Penghimpunan Data 

 Dalam penelitian ini, data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari 

data primer dan data sekunder. Menurut maholtra (2010), pengertian data primer 

dan sekunder adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian. Data Primer merupakan penelitian yang 

diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode kuisioner dalam 

pengumpulan data, baik secara online melalui media google drive atau langsung 

memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). Dalam 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. Peneliti mendapatkan kuisioner dengan cara 

memberikan kuisoner secara langsung didalam training room JCC dan peneliti 

memberikan arahan langsung kepada calon responden sebelum mengisi kuisioner. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari jurnal yang digunakan disesuaikan dengan 

pembahasan. Beberapa teori yang digunakan diperoleh melalui buku-buku sumber 

daya manusia dan stres kerja, selain itu peneliti juga menggunakan artikel sebagai 

bahan untuk mengangkat permasalahan yang sedang terjadi. Data yang 

dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, media internet, 

jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari suatu penelitian (Arikunto, 2010). 

Populasi di dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja di Balai Sidang Jakarta 

Convention Center. Sampling adalah pengambilan suatu bagian dari populasi 

sebagai representasi (Malhotra, 2010).  

Terdapat beberapa langkah dalam menentukan sampel penelitian. Langkah 

yang pertama menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian kali ini 

adalah orang yang bekerja di Balai Sidang Jakarta Convention Center. 

  Langkah selanjutnya, melakukan prosedur sampling atau yang biasa 

disebut dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel non-

probability sampling dan teknik convenience sampling merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan responden yang tersedia dan mudah diakses. 

Kriteria pengambilan data ini dipilih berdasarkan objek penelitian yang bersumber 

dari responden yang terdiri dari orang yang bekerja di Balai Sidang Jakarta 

Convention Center. 

Dan untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. Metode 

statistik dengan model SEM, ukuran sampel yang sesuia adalah antara 100 – 200 

(Hair et al, 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 500 maka metode 

akan menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran goodness 

of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 

sampai 10 (Hair et al, 2010). Dalam penelitian ini jumlah sampelnya adalah sebagai 

berikut: 
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Jumlah sampel = indikator x ( 5 – 10) 

Jumlah sampel = 22 x 6 = 132 sampel 

Questionnaire akan di sebar di kantor Balai Sidang Jakarta Convention 

Center Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan, Gelora, RT.1/RW.3, Gelora, Kota 

Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. 

  

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Job Satisfaction 

karyawan Balai Sidang Jakarta Convention Center dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner diukur dengan skala interval  7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai 

dengan tingkat kesetujuan. 

Tabel 3. 1. 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

Self Esteem 
(SES) 

Self esteem adalah 
suatu keyakinan nilai 
diri sendiri 
berdasarkan evaluasi 
diri secara 
keseluruhan. 
Perasaan-perasaan self 
esteem, pada 
kenyataannya 
terbentuk oleh 
keadaan kita dan 
bagaimana orang lain 

(SES1)  saya merasa aman 
bekerja di jcc. 

 

(SES2)  saya mempunyai 
kemampuan yang 
tidak dimiliki oleh 
orang lain. 

 

(SES3)  saya merasa 
dihargai/ dihormati 
ditempat kerja saya. 

Inteval Scale 1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

memperlakukan kita 
(Engko, 2008) 

(SES4)  saya yakin mampu 
menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
baik. 

 

(SES5)  saya rasa 
kemampuan saya 
sebanding dengan 
karyawan lainnya. 

(Sebayang & 
Sembiring,2016) 

Self Efficacy 
(SEF) 

Self efficacy adalah 
keyakinan seseorang  

mengenai peluangnya 
untuk berhasil 
mencapai tugas 
tertentu (Kilapong, 
2013) 

(SEF1) saya memiliki 
pengalaman yang 
baik dalam bekerja. 

 

(SEF2) saya melakukan 
pekerjaan dengan 
motivasi individu 
lain yang sukses. 

 

(SEF3) saya memiliki 
pemimpin atau 
rekan kerja yang 
dapat 
berkomunikasi 
dengan baik. 

 

(SEF4) saya yakin dengan 
kemampuan saya 
untuk mencapai 
tujuan. 

(Sebayang & Sembiring, 
2016) 

Interval Scale 1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

Transformat
ional 
Leadership 
(TL) 

Kepemimpinan 
transformasional 
sebagai suatu perilaku 
kepemimpinan dimana 
seorang pemimpin 
menggunakan 
kharismanya untuk 
mentransformasikan 
dan merevitalisasi 
organisasi (Pane & 
Astuti, 2009) 

(TL1) Saya memiliki 
pemimpin yang 
mampu membantu 
saya menyelesaikan 
perkerjaan. 

 

(TL2) Saya memiliki 
pemimpin yang 
memotivasi saya 
untuk menyelesaikan 
pekerjaan dan 
meningkatkan standar 
mutu diri sendiri. 

 

(TL3) Saya memiliki 
pemimpin yang 
memerima masukan 
dan inovasi dari para 
karyawannya. 

 

(TL4) Saya memiliki 
pemimpin yang 
bersedia mengerjakan 
pekerjaan bersama-
sama. 

 

( Lam & O’Higgins, 2011) 

 

Interval Scale 1-7 

Job 
Satisfaction 
(JS) 

job satisfaction adalah 
dipenuhinya beberapa 
keinginan dan 
kebutuhannya melalui 
kegiatan kerja atau 

JS1) Imbalan yang saya 
terima sesuai dengan 
pekerjaan yang saya 
lakukan.  

 

Interval Scale 1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

bekerja (Brahmasari 
& Suprayetno, 2008) 

(JS2) Perusahaan 
memberikan 
kesempatan pada saya 
untuk berkembang 
dalam bentuk 
kenaikan jabatan. 

 

(JS3) Saya merasa 
mendapatkan tugas 
yang adil oleh 
manajerial penyelia. 

 

(JS4) Saya mendapatkan 
tunjangan dan fasilitas 
yang memadai. 

 

(JS5) Saya mendapatkan 
apresiasi ketika 
mampu menyelesaikan 
atau melampaui target 
pekerjaan. 

 

(JS6) Saya merasa prosedur 
dalam pekerjaan sudah 
jelas. 

 

(JS7) Saya memiliki rekan 
kerja yanng 
menyenangkan dan 
kompeten. 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

(JS8) Saya merasa puas atas 
pekerjaaan yang saya 
lakukan.  

 

(JS9) Saya dengan mudah 
memdapatkan 
berbagai informasi 
didalam pekerjaan 
saya. 

 

( Spector, 1997 ) 

 

 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Structural 

Equation Model (SEM). SEM digunakan untuk analisis teknis, dan dibagi ke dalam 

model pengukuran dan model struktural untuk tujuan deskriptif. Proses SEM tidak 

dapat dilakukan secara manual, sehingga peneliti menggunakan alat bantu berupa 

software Amos 21. 

SEM atau structural equation modeling merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram 

lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi.Diagram lintasan dapat 

mengambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih 

mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. 
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Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam 

perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008). Menurut Wijayanto., 

(2008) ada beberapa tahapan pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah 

kegiatan penelitian, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation)  

4. Uji kecocokan (testing fit)  

 

3.6.1. Spesifikasi Model ( Spesification Model ) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi  model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu self esteem, self efficacy, 

transformational leadership, (variabel eksogen) dan job satisfaction merupakan 

(variabel endogen). Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah 

variabel yang dapat diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel 

teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun 

variabel endogen. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel teramati dikarenakan 

terdapat 22  indikator pertanyaan.  
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Gambar 3. 1. 

Struktural Model 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

Keterangan :  

SES : Self Esteem 

SEF : Self Efficacy 

TL : Transformational Leadership 

JS : Job Satisfaction 
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Penelitian ini memiliki empat variabel berdasarkan variabel yang diukur, 

sebagai berikut :   

1. Model pengukuran Self Esteem (SES) 

Self esteem merupakan variabel laten. Variabel laten SES mempunyai lima 

indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel, maka dibuat model 

pengukuran self esteem sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 2. 

Model pengukuran Self Esteem 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 

 

2. Model pengukuran Self Efficacy (SEF) 

Self efficacy merupakan variabel laten. Variabel laten SEF mempunyai lima 

indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel, maka dibuat model 

pengukuran self efficacy sebagai berikut : 
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Gambar 3. 3. 

Model pengukuran Self Efficacy 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 

 

3. Model pengukuran Transformational Leadership (TL) 

Transformational leadership merupakan variabel laten. Variabel laten TL 

mempunyai lima indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel, 

maka dibuat model pengukuran transformational leadership sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 4. 

Model pengukuran Transformational Leadership 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 
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4. Model pengukuran Job Satisfaction (JS) 

Job satisfaction merupakan variabel laten. Variabel laten JS mempunyai 

lima indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel, maka dibuat 

model pengukuran job satisfaction sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 5. 

Model pengukuran Job Satisfaction 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 

 

3.6.2. Identifikasi ( identification ) 

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan 

persamaan simultan tidak ada solusinya. Ada tiga kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu:  

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan varian dan 
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kovarian dari variabel-variabel teramati).Under-identified model pada SEM 

mempunyai degree of freedom = jumlah data yang diketahui – jumlah parameter 

yang diestimasi < 0. Jadi dapat disimpulkan, model yang under-identified 

mempunyai degree of freedom negatif. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just-identified 

mempunyai degree of freedom nol.  

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model yang over-

identified mempunyai degree of freedom positif. 

 

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 likelihood estimator (MLE). 

MLE ini secara iteratif akan meminimisasikan fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Wijanto, 2008). Sedangkan 

p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model.  
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3.6.4. Uji Kecocokan (Testing Fit)  

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

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).  

 

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  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 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: Evaluasi terhadap validitas 

(validity) dari model pengukuran uji validitas digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur seberapa baik instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) tingkat validitas 
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dapat diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang di syaratkannya 

untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

Tabel 3. 2. 

Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 
1. Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang mengindikasikan 
proporsi variasi dalam variabel yang merupakan 
variasi umum (common variance), yakni variasi 
dalam penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor analisis 
dapat digunakan  
 

2. Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas 
yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor bersifat related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji, 
jika nilai hasil uji < 0,05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang diharapkan  

3. 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 
diagonal anti-image correlation matrix 
menunjukkan measure of sampling adequacy 
dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel cocok atau 
sesuai dengan struktur variabel 
lainnya di dalam faktor tersebut. 

4. Component matrix, nilai factor loading dari 
variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5 
menunjukkan besarnya korelasi 
antara indikator dengan variabel 
laten tesebut. 

Sumber : (Hair et  al., 2010) 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, 2010) Untuk mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran 

reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 
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a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung hasil 

perhitungan AMOS, dan e adalah measurement error untuk setiap indikator atau 

variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran ekstrak 

varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan bahwa sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya  

(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50 

 

3.6.4.2. Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau godness 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.  
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1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolute, 

ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus perhitungan 

RMSEA adalah     sebagai berikut  

RMSEA  = √𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

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 sebagai null model atau 

independence model.  
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a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun 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 yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness 

of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3. 3. 

Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Sumber : (Hair et  al., 2010) 

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 
sample. 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, 
sedang RMSEA < 0,05 adalah 

close fit 

CMIN/DF 
 

Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  good 
fit 

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, 
sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah 

marginal fit. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Profile Jakarta Convention Center 

Jakarta Convention Center (JCC), juga dikenal sebagai Balai Sidang Jakarta 

Convention Center (sebelumnya dikenal sebagai Jakarta Hilton Convention 

Center (JHCC)) merupakan pusat konvensi yang terletak di Kompleks Gelanggang 

Olahraga Bung Karno, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.  

Balai Sidang Jakarta Convention Center memiliki luas sekitar 120,000 m² 

dan terdiri dari sebuah aula berbentuk seperti teater bundar (gedung Plenary Hall), 

dua Aula Pameran (Aula Pameran A & B), Aula Pertemuan (Assembly Hall), Aula 

Perjamuan (Cendrawasih Room), sebuah lobi utama yang luas, ruang VIP dan 

lounge, serta sepuluh ruang pertemuan tambahan yang dapat dikonfigurasi agar 

sesuai dengan persyaratan acara tertentu. Balai Sidang Jakarta Convention Center 

juga memiliki pusat bisnis untuk mendukung pertemuan yang diadakan di tempat 

ini. 

Balai Sidang Jakarta Convention Center juga terhubung dengan Hotel 

Hilton (sekarang Hotel Sultan) Jakarta melalui terowongan bawah tanah yang 

dilengkapi dengan travelator (tangga jalan datar). Balai Sidang Jakarta Convention 

Center merupakan suatu fasilitas untuk terselenggaranya bisnis MICE (Meetings,
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Incentives, Conferences, Exhibitions) yang terletak di area Senayan, berdekatan 

dengan pusat bisnis Sudirman (SCBD) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Balai Sidang Jakarta Convention Center juga menyediakan 

fasilitas catering, jasa desain panggung serta tim yang melayani khusus penataan 

bunga dan tanaman. Selain itu kami juga menyediakan gudang sementara untuk 

memuat barang-barang impor dengan area parkir yang dapat menampung hingga 

6,000 mobil sekaligus. Di sekitar area gedung terdapat berbagai hotel yang dapat 

diakses dengan berjalan kaki maupun ditempuh dengan kendaraan dalam jarak yang 

sangat dekat. 

Balai Sidang Jakarta Convention Center dibangun pada tahun 1960 dan 

selesai pada tahun 1974 untuk acara pembukaan konferensi tahunan Pacific Asia 

Travel Association (PATA) ke-23 yang diadakan pada awal April 1974. Konferensi 

ini merupakan acara besar untuk Jakarta dan beberapa proyek hotel besar, 

seperti perluasan Hotel Indonesia, Hotel Borobudur, Hotel Ambassador (sekarang 

Hotel Aryaduta), dan Hotel Sahid Jaya, juga ditargetkan selesai sebelum konferensi 

PATA dimulai.  

Sejak saat itu, JCC menjadi salah satu pusat konvensi terbesar di Indonesia 

yang banyak digunakan sebagai tuan rumah berlangsungnya sejumlah acara 

berkelas nasional dan internasional. Balai Sidang Jakarta Convention Center salah 

satunya digunakan dalam Pertemuan KTT Gerakan Non-Blok ke-10 pada tahun 

1992. Menjelang KTT Non-Blok tersebut, Balai Sidang direnovasi habis-habisan, 

dan gedung itu pun lantas dipakai berkonferensi oleh 62 kepala negara dan delegasi 

dari 109 negara. 
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Renovasi besar-besaran Balai Sidang Jakarta Convention Center selesai 

pada bulan Agustus 1992 dan diresmikan oleh Presiden Republik 

Indonesia, Soeharto, pada tanggal 25 Agustus 1992 yang kemudian diberi nama 

Jakarta Hilton Convention Center (JHCC). Hal ini dikarenakan kepemilikan dan 

pengelolaannya masih dalam satu manajemen dengan Jakarta Hilton 

International yang mengelola Jakarta Hilton Hotel. 

Berdasarkan peraturan pemerintah yang menghimbau agar setiap penamaan 

gedung atau perusahaan harus menggunakan bahasa Indonesia, maka pada 

tahun 1995, Jakarta Convention Center berubah nama lagi menjadi Balai Sidang 

Jakarta Convention Center di bawah kepemilikan dan pengelolaan PT. Graha 

Sidang Pratama. Mulai tanggal 1 Januari 2006, pengelolaan Balai Sidang Jakarta 

Convention Center berada di bawah Manajemen Singgasana Hotels & 

Resorts. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Balai Sidang Jakarta Convention 

Center telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara-acara baik lokal maupun 

tingkat dunia seperti pertemuan kenegaraan, konferensi internasional, simposium, 

pameran dalam berbagai bidang dan lainnya. 

4.2. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 4.2.1. Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Barlett’s test of spericity (signifikansi), Antiimage matrices (MSA) dan 

Factor loading of component matrix (factor loading). 

Perhitungan sebagai berikut : 
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Tabel 4. 1. 

Uji Validitas (Pre-Test) 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥ 0.5 < 0.05 ≥ 0.5 ≥ 0.7 Valid 

Self Esteem 

SES1 

0.868 0.000 

0.770 0.971 Valid 
SES2 0.967 0.857 Valid 
SES3 0.888 0.890 Valid 
SES4 0.888 0.929 Valid 
SES5 0.886 0.890 Valid 

Self Efficacy 

SEF1 

0.851 0.000 

0.870 0.868 Valid 
SEF2 0.868 0.870 Valid 
SEF3 0.836 0.897 Valid 
SEF4 0.834 0.898 Valid 

Transformational 
Leadership 

TL1 

0.842 0.000 

0.855 0.909 Valid 
TL2 0.795 0.891 Valid 
TL3 0.869 0.909 Valid 
TL4 0.861 0.900 Valid 

Job Satisfaction 

JS1 

0.905 0.000 

0.894 0.893 Valid 
JS2 0.933 0.888 Valid 
JS3 0.906 0.932 Valid 
JS4 0.894 0.864 Valid 
JS5 0.895 0.911 Valid 
JS6 0.923 0.844 Valid 
JS7 0.912 0.952 Valid 
JS8 0.869 0.917 Valid 
JS9 0.929 0.782 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner dari empat variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator pernyataan 

dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

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

karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, 
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semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian 

selanjutnya. 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,7 maka, indikator pernyataan 

dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsistendan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4. 2. 

Uji Realibilitas Data (Pre-Test) 

Variabel 
Cronbach's Alpha 

Kriteria  
≥ 0.7 

Self Esteem 0.946 Reliabel  

Self Efficacy 0.903 Reliabel  

Transformational Leadership 0.928 Reliabel  

Job Satisfaction 0.965 Reliabel  

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, self esteem, self efficacy, transformational leaderhip, dan job 

satisfaction memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,7. Hasil ini menyatakan jika item 

indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan 

berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 
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4.3. Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden 

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir 

serta pekerjaannya. 

4.3.1. Jenis Kelamin 

 

Grafik 4. 1. 

Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 132 orang, 

terdiri dari responden yang berjenis kelamin laki – laki sebesar 60.6% atau sama 

dengan 80 orang dan responden yang berjenis kelamin wanita memiliki persentase 

sebesar 39.4% atau sama dengan 52 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

responden laki – laki lebih besar daripada jumlah responden wanita. 
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4.3.2. Umur 

 

Grafik 4. 2. 

Umur Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data  

 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, yaitu 

skala usia 20 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun dan diatas 50 tahun. Pada 

grafik 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berusia antara 31 – 40 tahun yang berjumlah 61 orang, 

kemudian diikuti oleh responden yang berusia antara 41 – 50 tahun dengan jumlah 

responden 40 orang, lalu responden yang berusia 20 – 30 tahun dengan jumlah 23 

dan sisanya sebanyak 6 responden yang berusia diatas 50 tahun.  
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4.3.3. Tingkat Pendidikan 

 

Grafik 4. 3. 

Tingkat Pendidikan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Berdasarkan pada grafik 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat 

pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) dengan jumlah 89 orang, kemudian 

diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA atau 

Sederajatnya sejumlah 30 orang, lalu responden dengan tingkat Pendidikan dengan 

jumlah 7 orang untuk S2 – S3 dan 6 orang untuk D1 – D3. Total keseuruhan 

responden adalah 132 orang. 
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4.3.4. Lama Bekerja 

 

 

Grafik 4. 4. 

Lama Bekerja 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Berdasarkan pada grafik 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas lama 

bekerja responden di Jakarta Convention Center adalah di atas 15 tahun dengan 

jumlah 79 orang, kemudian diikuti oleh responden dengan lama bekerja selama 10- 

15 tahun sejumlah 36 orang. Kemudian 17 orang dengan lama bekerja kurang dari 

10 tahun. Total keseuruhan responden adalah 132 orang. 
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4.4.  Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Kemudian, setelah diketahui semua hasil 

pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2016 dan SPSS 23. 

 

4.4.1. Spesifikasi Model 
 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 
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4.4.2. Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement 

model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh dari 

hasil degree of freedom sebagai berikut:  

 

Tabel 4. 3. 

Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 275 

Number of distinct parameters to be estimated 72 

Degrees od freedom (275 - 72) 203 

Sumber: Hasil pengolahan data 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 
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4.4.3. Uji Pengukuran Model 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji 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, Black, Babin, & Anderson, 2010), suatu variabel 

dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 

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

konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan 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 Measures, sebuah konstruk mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance 

extracted (EV) ≥ 0,50. 

Tabel 4. 4. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kesimpulan AVE >0.5 CR 

>0.7 Kesimpulan 

SES1 0.948 Valid 

0.838 0.963 

Reliabel 
SES2 0.897 Valid Reliabel 
SES3 0.891 Valid Reliabel 
SES4 0.927 Valid Reliabel 
SES5 0.913 Valid Reliabel 
SEF1 0.899 Valid 

0.748 0.922 

Reliabel 
SEF2 0.879 Valid Reliabel 
SEF3 0.783 Valid Reliabel 
SEF4 0.894 Valid Reliabel 
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Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kesimpulan AVE >0.5 CR 

>0.7 Kesimpulan 

TL1 0.904 Valid 

0.788 0.937 

Reliabel 
TL2 0.923 Valid Reliabel 
TL3 0.866 Valid Reliabel 
TL4 0.856 Valid Reliabel 
JS1 0.908 Valid 

0.809 0.974 

Reliabel 
JS2 0.907 Valid Reliabel 
JS3 0.926 Valid Reliabel 
JS4 0.866 Valid Reliabel 
JS5 0.887 Valid Reliabel 
JS6 0.885 Valid Reliabel 
JS7 0.927 Valid Reliabel 
JS8 0.930 Valid Reliabel 
JS9 0.855 Valid Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data  

 

Pada tabel 4.4. terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.7 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.4 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4. Estimasi 

 

 Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut: 
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4.4.4.1. Sample Size 

 

 Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 22 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari (Hair et al., 

2010)  jumlah indikator dikalikan 6, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian 

ini sebanyak 132 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah 

terpenuhi. 

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. SEM tidak mempunyai satu uji statistik 

terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para 

peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi. 

Tabel 4.5. di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model 

keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 21. 
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Tabel 4. 5. 

Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil 
Perhitungan Kriteria 

Absolute –Fit Measures 
CMIN/DF 

CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 4.048 Good Fit (normed 
chi-square) 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0.153 Poor Fit 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 
(marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0.850 Marginal Fit 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal 
fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

Tabel 4.5. memberikan  gambaran  bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan satu ukuran dengan criteria good fit, lalu 

menunjukkan satu ukuran dengan kriteria poor fit,dan satu ukuran dengan kriteria 

marginal fit. Menurut (Hair et al., 2010) jika ada satu atau lebih parameter yang 

telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga, model dalam penelitian ini 

dinyatakan fit. 
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4.4.5.2. Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model 

Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 

tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater 

menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p< 0,05 maka hipotesis yang 

diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan 

hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang 

diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model 

keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

 

Tabel 4. 6. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 
1 JS <--- SES 0.308 *** Didukung data 
2 JS <--- SEF 0.280 *** Didukung data 
3 JS <--- TL 0.340 *** Didukung data 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Self Esteem memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,308 

dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Self Esteem 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Job Satisfaction 

dan hipotesis dapat diterima. 

 

2. Self Efficacy memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diketahui nilai estimasi sebesar 0,280 

dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, Self 

Efficacy memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Job 

Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

 

3. Transformational Leadership memiliki pengaruh positif terhadap Job 

Satisfaction. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

0,340 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai 

tersebut, Transformational Leadership memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap Job Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 
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4.5. Model Hasil Pembahasan 

 

Gambar 4. 1. 

Model Hasil Penelitian 

 

4.6 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 SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang 

diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang 

signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian. 

4.6.1. Self Esteem terhadap Job Satisfaction 

 Hasil penelitian menunjukan self esteem memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap job satisfaction pada karyawan di JCC. Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik self esteem karyawan JCC maka job satisfaction 

pada karyawan JCC juga akan semakin baik. Dalam hal penilaian self esteem, 
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karyawan dapat mampu untuk menilai kemampuan masing – masing individu dan 

menerima penilaian untuk dirinya dari orang lain. Maka, pentingnya self esteem 

karyawan meningkat membuat karyawan berkerja dengan percaya diri sesuai 

dengan penilaian pribadi dan orang lain sehingga apa yang dikerjakan oleh 

karyawan itu sendiri mendapatkan kepuasan untuk diri masing – masing individu. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kilapong 

(2013), berdasarkan penelitiannya bahwa keberadaan self esteem yang baik akan 

membuat seorang karyawan memiliki kepuasan kinerja yang baik. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Indrawati (2012) yang menyatakan bahwa semakin 

adanya peningkatan self esteem disebabkan setiap karyawan dapat menilai diri 

sendiri, sehingga tercapai kepuasan kinerja yang maksimal.  

4.6.2. Self Efficacy terhadap Job Satisfaction 

 Hasil penelitian menunjukan self efficacy memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap job satisfaction pada karyawan di JCC. Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik self efficacy  karyawan JCC maka job satisfaction 

pada karyawan JCC juga akan semakin baik. Dalam hal penilaian self efficacy, 

karyawan dapat mampu untuk mempengaruhi cara berpikir, bagaimana memotivasi 

diri sendiri dan bagaimana harus bertindak. Maka, pentingnya self efficacy 

karyawan meningkat membuat karyawan berkerja dengan motivasi yang di bangun 

dari diri sendiri dan bagaimana mengambil tindakan yang baik dan tepat. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Judge & Bono 

(2013), berdasarkan penelitiannya bahwa keberadaan self efficacy yang baik akan 
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membuat seorang karyawan memiliki kepuasan kinerja yang baik. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Engko (2008) yang menyatakan bahwa semakin adanya 

peningkatan self efficacy disebabkan setiap karyawan dapat memotivasi diri sendiri 

dan memikirkan bagaimana mengambil tindakan yang baik dan tepat, sehingga 

tercapai kepuasan kinerja yang maksimal.  

4.6.3. Transformational Leadership terhadap Job Satisfaction 

 Hasil penelitian menunjukan transformational leadership memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction pada karyawan di JCC. Hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik transformational leadership karyawan 

JCC maka job satisfaction pada karyawan JCC juga akan semakin baik. Dalam hal 

penilaian transformational leadership, karyawan memiliki pemimpin yang 

mempunyai gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi para 

karyawannya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi pemimpin tersebut. 

Maka, pentingnya transformational leadership karyawan meningkat membuat 

karyawan berkerja dengan antusias dan dapat inspirasi serta arahan dari pemimpin 

di tempat bekerja sehingga pekerjaan yang di hasilkan memuaskan karyawan itu 

sendiri. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tondok & 

Andarika (2014), berdasarkan penelitiannya bahwa keberadaan transformational 

leadership yang baik akan membuat seorang karyawan memiliki kepuasan kinerja 

yang baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian Dewi (2012) yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat transformational leadership disebabkan setiap 

karyawan merasakan kepuasan dalam bekerja dengan memiliki pemimpin yang 
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memberikan inspirasi dan arahan dalam pekerjaannya, sehingga tercapai kepuasan 

kinerja yang maksimal.  

 

4.7. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari hasil penyebaran kuesioner 

yangdilakukan peneliti melalui google form kepada 132 orang karyawan Jakarta 

Convention Center. 

 

Tabel 4. 7. 

Hasil Penyebaran Kuesioner 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban   Mean 
Indikator Mean 

Self Esteem 1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya merasa aman bekerja di 
JCC 19 24 3 18 28 37 3 3.86 

3.71 

2 
Saya mempunyai kemampuan 
yang tidak dimiliki oleh orang 
lain 

6 14 31 19 37 19 6 3.80 

3 Saya merasa dihargai dan 
dihormati ditempat kerja saya 3 22 26 16 35 25 5 3.89 

4 
Saya yakin mampu 
menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik 

15 29 3 19 35 20 11 3.43 

5 
Saya merasa kemampuan saya 
sebanding dengan karyawan 
lainnya 

19 21 10 22 34 20 6 3.55 

Self Eficacy 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

6 Saya memiliki pengalaman 
yang baik dalam bekerja 11 13 30 10 26 33 9 3.75 

3.74 

7 
Saya melakukan pekerjaan 
dengan motivasi individu lain 
yang sukses 

8 12 25 24 34 20 9 3.73 

8 
Saya memiliki pemimpin dan 
rekan kerja yang dapat 
berkomunikasi dengan baik 

1 15 33 14 40 20 9 3.83 

9 
Saya yakin dengan kemampuan 
saya untuk mencapai tujuan 
 

2 38 8 19 28 27 10 3.64 

Pengaruh Self Esteem..., Rezha Ariviandy Putra, Ma.-IBS, 2017



72 
 

 

Indonesia Banking School 

Transformational Leadership 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

10 
Saya memiliki pemimpin yang 
mampu membantu saya dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

28 13 8 19 27 29 8 3.51 

3.62 

11 

Saya memiliki pemimpin 
memotivasi saya untuk 
menyelesaikan pekerjaan dan 
meningkatkan standar mutu diri 
sendiri 

2 42 8 12 37 24 7 3.69 

12 
Saya memiliki pemimpin yang 
menerima masukkan dan 
inovasi dari para karyawan 

14 1 35 24 29 18 11 3.56 

13 
Saya memiliki pemimpin yang 
bersedia mengerjakan 
pekerjaan bersama-sama 

0 27 30 11 38 19 7 3.73 

Job Satisfaction 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

14 
Imbalan yang saya terima 
sesuai dengan pekerjaan yang 
saya lakukan 

18 14 16 24 42 12 6 3.58 

3.64 

15 

Perusahaan memberikan 
kesempatan pada saya untuk 
berkembang dalam bentuk 
kenaikan jabatan 

1 20 28 20 23 30 10 3.79 

16 
Saya merasa mendapatkan 
tugas yang adil oleh manajerial 
penyelia 

19 24 11 12 26 32 8 3.56 

17 Saya mendapatkan tunjangan 
dan fasilitas yang memadai 11 11 34 13 41 14 8 3.61 

18 
Saya mendapatkan apresiasi 
ketika mampu menyelesaikan 
dan melampaui target pekerjaan 

16 22 4 22 25 27 16 3.39 

19 Saya merasa prosedur dalam 
pekerjaan sudah jelas 1 16 36 15 27 29 8 3.86 

20 Saya memiliki rekan kerja yang 
menyenangkan dan kompeten 

11 30 5 21 26 25 14 3.41 

21 Saya merasa puas atas 
pekerjaan yang saya lakukan 9 33 9 8 40 27 6 3.76 

22 

Saya dengan mudah 
mendapatkan berbagai 
informasi didalam pekerjaan 
saya 

2 19 26 25 30 22 8 3.79 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Hasil statistik deskirptif variabel self esteem menunjukan bahwa indikator 

yang memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai rata – rata variabel yaitu 3.71 

dan harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah SES4 dengan nilai rata – rata 3.43 

yaitu “Saya yakin mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik”. Indikator 
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berikutnya yang dibawah rata-rata adalah SES5 dengan nilai rata-rata 3.55 yaitu 

“saya merasa kemampuan saya sebanding dengan karyawan lainnya”. Sedangkan 

untuk nilai rata – rata tertinggi adalah SES3 dengan nilai rata – rata 3.89 dalam 

pernyataan “Saya merasa dihargai dan dihormati ditempat kerja saya”. 

Hasil statistik deskriptif variabel self efficacy menunjukan bahwa indikator 

yang memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata variabel yaitu 3.74 dan 

harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah SEF4 dengan nilai rata-rata 3.64 yaitu “ 

saya yakin dengan kemampuan saya untuk mencapai tujuan”. Indikator berikutnya 

yang dibawah rata-rata adalah SEF2 dengan nilai rata-rata 3.73 yaitu ”saya 

melakukan pekerjaaan dengan motivasi individu lain yang sukses”. Sedangkan 

untuk nilai rata-rata tertinggi adalah SEF3 dengan nilai rata-rata 3.83 yaitu “ saya 

memiliki pemimpin dan rekan kerja yang dapat berkomunikasi dengan baik”. 

Hasil statistik deskriptif variabel transformational leadership menunjukan 

bahwa indikator yang memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata variabel 

yaitu 3.62 dan harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah TL1 dengan nilai rata-rata 

3.51 yaitu” saya memiliki pemimpin yang mampu membantu saya dalam 

menyelesaikan pekerjaan”. Indikator berikutnya yang dibawah rata-rata adalah TL3 

dengan nilai rata-rata 3.56 yaitu “ saya memiliki pemimpin yang menerima 

masukan dan motivasi dari para karyawan”. Sedangkan untuk nilai rata-rata 

tertinggi adalah TL4 dengan nilai rata-rata 3.73 yaitu “saya memiliki pemimpin 

yang bersedia mengerjakan pekerjaan bersama-sama”. 
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Hasil statistik deskriptif variabel job satisfaction menunjukan bahwa 

indikator yang memiliki nilai lebih rendah dari nilai rata-rata variabel yaitu 3.64 

dan harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah JS7 dengan nilai rata-rata 3.41 yaitu 

“ saya memiliki rekan kerja yang menyenangkan dan kompeten”. Indikator 

berikutnya yang dibawah rata-rata yaitu JS3 dengan nilai rata-rata 3.56 yaitu “ saya 

merasa mendapatkan tugas yang adil oleh manajerial penyelia”. Sedangkan untuk 

nilai rata-rata tertinggi adalah JS6 dengan nilai rata-rata 3.86 yaitu “ saya merasa 

prosedur dalam pekerjaan sudah  jelas”. 

 

4.8. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pengaruh dari 

Self Esteem, Self Efficacy, dan Transformasional Leadership terhadap Job 

Satisfaction. 

4.8.1. Implikasi Manajerial Untuk Jakarta Convention Center 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak JCC selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa implikasi yang dapat 

diberikan kepada pihak manajemen JCC adalah sebagai berikut : 

1. Variabel pertama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Self Efficacy. Pada 

penelitian terhadap JCC ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel Self Efficacy memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Job 

Satisfaction. Variabel Self Efficacy dari rata – rata responden maka dapat 

disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang 

lebih rendah daripada nilai rata – rata variabel  dan harus ditingkatkan. Nilai 
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terendah adalah SEF4 “Saya yakin dengan kemampuan saya untuk 

mencapai tujuan”. Dalam hal ini responden yang merupakan karyawan JCC 

merasa memiliki masalah di pekerjaan masing – masing, individu terkadang 

mengalami ketidakyakinan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Hal ini menjadi tugas manajemen JCC untuk memberikan arahan untuk 

masing – masing karyawannya agar karyawan termotivasi untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dan memikirkan bagaiman cara untuk 

mengambil tindakan yang baik dan tepat. Sedangkan untuk nilai rata – rata 

tertinggi adalah SEF3 “Saya memiliki pemimpin dan rekan kerja yang dapat 

berkomunikasi dengan baik”. Berdasarkan hasil tersebut responden yang 

merupakan karyawan JCC memiliki rekan kerja yang dapat berkerja sama 

dan berkomunikasi dengan baik di lingkungan kerja. Peneliti menduga hasil 

tersebut dikarenakan profil responden yang didapat menunjukan bahwa 

karyawan JCC didominasi oleh karyawan  berjenis kelamin laki-laki dengan 

persentase sebesar 60.6% yang berarti self efficacy karyawan laki-laki lebih 

besar dibandingkan self efficacy pada karyawan perempuan. Hasil profil 

responden yang menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi oleh 

karyawan yang berusia antara 31-40 tahun menunjukan bahwa karyawan 

JCC didominasi generasi X. Profil responden yang menunjukan bahwa 

karyawan JCC didominasi oleh karyawan dengan  latar belakang pendidikan 

S1 dengan persentase 67.4% menunjukan bahwa self efficacy juga 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karyawan. Dan profil responden 

terakhir adalah lama bekerja yang menunjukan bahwa karyawan JCC 
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didominasi oleh karyawan yang telah bekerja lebih dari 15 tahun 

menunjukan bahwa self efficacy juga sangat dipengaruhi oleh lama bekerja. 

 

2. Variabel kedua yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Self Esteem. Pada 

penelitian terhadap JCC ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel Self Esteem memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Job 

Satisfaction. Variabel Self Esteem dari rata – rata responden maka dapat 

disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang 

lebih rendah daripada nilai rata – rata variabel dan harus ditingkatkan. Nilai 

terendah adalah SES4 “Saya yakin mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik”. Dalam hal ini responden yang merupakan karyawan JCC 

merasa dalam masalah di pekerjaan masing – masing, individu terkadang 

mengalami ketidakyakinan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Hal ini menjadi tugas manajemen JCC untuk memberikan penilaian untuk 

masing – masing karyawannya agar karyawan merasa tetap puas atas hasil 

yang mereka kerjakan. Sedangkan untuk nilai rata – rata tertinggi adalah 

SES3 “Saya merasa dihargai dan dihormati ditempat kerja saya”. 

Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan karyawan JCC 

merasa dapat dihargai dan dihormati di lingkungan kerja sendiri, yang 

menyebabkan tidak adanya tekanan dari lingkungan sehingga karyawan 

merasa puas kerja di JCC. Peneliti menduga hasil tersebut dikarenakan 

profil responden yang didapat menunjukan bahwa karyawan JCC 

didominasi oleh karyawan  berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 
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sebesar 60.6% yang berarti self esteem karyawan laki-laki lebih besar 

dibandingkan self eteem pada karyawan perempuan. Hasil profil responden 

yang menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi oleh karyawan yang 

berusia antara 31-40 tahun menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi 

generasi X. Profil responden yang menunjukan bahwa karyawan JCC 

didominasi oleh karyawan dengan  latar belakang pendidikan S1 dengan 

persentase 67.4% menunjukan bahwa self esteem juga dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan karyawan. Dan profil responden terakhir adalah lama 

bekerja yang menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi oleh karyawan 

yang telah bekerja lebih dari 15 tahun menunjukan bahwa self esteem juga 

sangat dipengaruhi oleh lama bekerja. 

 

3. Variabel ketiga yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Job Satisfaction. 

Variabel Job Satisfaction dari rata-rata responden maka dapat disusun 

implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih 

rendah daripada nilai rata-rata variabel dan harus di tingkatkan. Nilai 

terendah adalah JS5 “Saya mendapatkan apresiasi ketika mampu 

menyelesaikan dan melampaui target pekerjaan” ini mengindikasikan 

bahwa karyawan merasa kurang diapresiasi pada saat pekerjaan mereka 

dapat terselesaikan dan melampaui target. Dalam hal ini manajemen dapat 

memberikan hadiah atau bonus untuk karyawan yang dapat menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai target bahkan melebihi target agar tidak mengurangi 

semangat kerja karyawannya sehingga karyawan merasa puas dengan hasil 
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yang dikerjakannya. Sedangkan untuk nilai rata- rata tertinggi adalah JS6  

“Saya merasa prosedur dalam pekerjaan sudah jelas”. Dalam hal ini 

karyawan merasa seluruh prosedur, peraturan, ketentuan di JCC sudah jelas 

dan dapat diikuti oleh para pekerjanya sehingga para karyawan bekerja 

sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak merasa dibebankan dengan 

prosedur yang ada. Peneliti menduga hasil tersebut dikarenakan profil 

responden yang didapat menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi oleh 

karyawan  berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 60.6% yang 

berarti job satisfaction karyawan laki-laki lebih besar dibandingkan job 

satisfaction pada karyawan perempuan. Hasil profil responden yang 

menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi oleh karyawan yang berusia 

antara 31-40 tahun menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi generasi 

X. Profil responden yang menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi 

oleh karyawan dengan  latar belakang pendidikan S1 dengan persentase 

67.4% menunjukan bahwa job satisfaction juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan karyawan. Dan profil responden terakhir adalah lama bekerja 

yang menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi oleh karyawan yang 

telah bekerja lebih dari 15 tahun menunjukan bahwa Job satisfaction juga 

sangat dipengaruhi oleh lama bekerja. 

 

4. Variabel terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Transformational 

Leadership. Pada penelitian terhadap JCC ini peneliti mendapatkan hasil 

analisis bahwa variabel Transformational Leadership memiliki pengaruh 
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positif signifikan terhadap Job Satisfaction. Variabel Transformational 

Leadership dari rata – rata responden maka dapat disusun implikasi 

manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih rendah 

daripada nilai rata – rata variable dan harus ditingkatkan. Nilai terendah 

adalah TL1 “Saya memiliki pemimpin yang mampu membantu saya dalam 

menyelesaikan pekerjaan”. Dalam hal ini responden yang merupakan 

karyawan JCC merasa pemimpin di pekerjaan mereka belum cukup 

membantu karyawannya untuk memecahkan suatu masalah dan 

menyelesaikan pekerjaan bersama. Hal ini menjadi tugas manajemen JCC 

untuk mengontrol karyawan sehingga dalam mencapai pekerjaannya 

karyawan dapat dibantu oleh pemimpinnya sehingga tidak mengambil 

langkah yang salah. Sedangkan untuk nilai rata – rata tertinggi adalah TL4 

“Saya memiliki pemimpin yang bersedia mengerjakan pekerjaan bersama-

sama”. Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan karyawan 

JCC memiliki pemimpin yang memiliki sikap dapat bekerjasama dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Peneliti menduga hasil tersebut dikarenakan 

profil responden yang didapat menunjukan bahwa karyawan JCC 

didominasi oleh karyawan  berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 

sebesar 60.6% yang berarti Transformational leadership  karyawan laki-

laki lebih besar dibandingkan Transformational leadership  pada karyawan 

perempuan. Hasil profil responden yang menunjukan bahwa karyawan JCC 

didominasi oleh karyawan yang berusia antara 31-40 tahun menunjukan 

bahwa karyawan JCC didominasi generasi X. Profil responden yang 
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menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi oleh karyawan dengan  latar 

belakang pendidikan S1 dengan persentase 67.4% menunjukan bahwa 

Transformational leadership juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

karyawan. Dan profil responden terakhir adalah lama bekerja yang 

menunjukan bahwa karyawan JCC didominasi oleh karyawan yang telah 

bekerja lebih dari 15 tahun menunjukan bahwa Transformational leadership  

juga sangat dipengaruhi oleh lama bekerja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Self Esteem, Self Efficacy, 

dan Transformasional Leadership terhadap Job Satisfaction pada perusahaan Balai 

Sidang Jakarta Convention Center. Hasil analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki 

pengaruh positif. Dengan menggunakan studi Self Esteem, Self Efficacy, dan 

Transformasional Leadership terhadap Job Satisfaction pada perusahaan Balai 

Sidang Jakarta Convention Center, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Self esteem berpengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction. 

2. Self efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction. 

3. Transformasional leadership berpengaruh positif signifikan terhadap job 

satisfaction. 

5.2.  Saran 

 Penelitian ini ingin memberikan saran yang membangun guna 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk Jakarta Convention Center dan 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

A.  Untuk Jakarta Convention Center 

1. Bagi manajemen perusahaan, berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat 

bahwa pengaruh yang diberikan oleh ke empat variabel bebas yaitu self 
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esteem, self efficacy, dan transformational leadership terhadap job 

satisfaction baik, namun ada beberapa item pada masing-masing variabel 

yang masih berada pada kategori kurang baik, sebagai berikut: 

1.  Variabel untuk self esteem, indikator dibawah rata – rata yaitu 

“saya yakin mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik” dan 

“saya merasa kemampuan saya sebanding dengan karyawan lain”. 

Hal ini menjadi tugas untuk manajemen JCC agar lebih 

memberikan motivasi kepada karyawan tetap agar tetap 

meningkatkan rasa kepercayaan masing – masing individu dalam 

menyeselesaikan tugas. Selain itu manajemen juga perlu 

memberikan pelatihan dan pengembangan diri dan wawasan para 

karyawannya agar self esteem dari masing masing karyawan dapat 

meningkat. 

2.  Variabel untuk self efficacy, indikator dibawah rata – rata yaitu 

“saya yakin dengan kemampuan saya untuk mencapai tujuan”. Hal 

ini menjadi tugas manajemen untuk memberikan arahan, 

bimbingan, serta masukan agar meyakinkan karyawan bahwa 

dalam pekerjaannya karyawan dapat menyelesaikan sesuai tujuan 

perusahaan. Dan memberikan reward jika ada karyawan yang 

dapat melampaui atau mencapai target pekerjaannya agar 

karyawan merasa dihargai oleh perusahaan dan meningkatkan job 

satisfaction karyawan itu sendiri. 

Pengaruh Self Esteem..., Rezha Ariviandy Putra, Ma.-IBS, 2017



83 
 

 

Indonesia Banking School 

3.  Variabel untuk transformational leadership, indikator dibawah 

rata – rata yaitu “saya memiliki pemimpin yang mampu membantu 

saya dalam menyelesaikan pekerjaan”. Hal ini menjadi tugas 

manajemen untuk memberikan kontribusi dalam membantu 

karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan para 

pemimpin mau ikut turun dalam membantu dan menyelesaikan 

pekerjaan dari para bawahannya. 

4.  Variabel untuk Job Satisfaction, indikator dibawah rata – rata yaitu 

“saya mendapatkan apresiasi ketika mampu menyelesaikan dan 

melampaui target pekerjaan”. Hal ini menjadi tugas manajemen 

untuk meningkatkan apresiasi yang diberikan kepada karyawan 

yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, 

sehingga karyawan merasa dirinya dihargai dan diakui dalam 

perusahaan. 

 

 

B. Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian serupa 

namun dengan objek yang berbeda misalnya perusahaan yang 

menyediakan sarana seperti objek penelitian ini seperti Indonesia 

Convention Exhibition.  
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2. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sampel karyawan tetap 

dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih terfokus pada setiap 

divisi agar hasil yang dihasilkan lebih spesifik. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel lainnya 

yang memiliki pengaruh terhadap job satisfaction diantaranya seperti 

variabel motivasi, variabel turnover intention, dan variabel kinerja 

karyawan. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan sebuah variabel 

moderasi atau intervening sehingga dapat memberikan gambaran yang 

lebih lengkap akan pengaruh ketiga variabel independen terhadap 

dependen secara tidak langsung. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 

Survei Karyawan Balai Sidang JCC 

Dear Bapak/Ibu/Saudara sekalian, 

Saya Rezha Ariviandy Putra adalah mahasiswa Indonesia Banking School yang 
sedang melakukan penelitian tentang Balai Sidang Jakarta Convention Center 
sebagai bagian dari skripsi. Terkait dengan hal tersebut, Saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan 
yang disajikan dalam halaman ini. 

Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan banyak terima kasih 

* Required 

 

A. Profil Responden 

1. Jenis Kelamin * 

o  Laki - Laki 

o  Perempuan 

2. Umur (Dalam Tahun) * 
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ii 

 

3. Pendidikan Terakhir * 

o  SD - SMP Atau Sederajat 

o  SMA Atau Sederajat 

o  D1 - D3 

o  S1 

o  S2 - S3 

4. Status Anda Di Perusahaan * 

o  Karyawan Tetap 

o  Karyawan Kontrak 

o  Outsourcing 

5. Berapa Lama Anda Bekerja * 

o  < 10 Tahun 

o  10 - 15 Tahun 

o  > 15 Tahun 

 
Survei Karyawan Balai Sidang JCC 

PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah 
penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7. 
Semakin ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak setuju akan pernyataan 
yang diberikan, sebaliknya semakin ke arah nilai 7 berarti semakin setuju Anda 
dengan pernyataan terkait. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang 
berbeda dan tidak ada jawaban yang dianggap benar maupun salah, oleh 
karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri anda 

1. Saya merasa aman bekerja di jcc * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

2. Saya mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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iii 

 

3. Saya merasa dihargai dan dihormati ditempat kerja saya * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

4. Saya yakin mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

5. Saya merasa kemampuan saya sebanding dengan karyawan lainnya * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

6. Saya memiliki pengalaman yang baik dalam bekerja * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

7. Saya melakukan pekerjaan dengan motivasi individu lain yang 

sukses * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

8. Saya memiliki pemimpin dan rekan kerja yang dapat berkomunikasi 

dengan baik * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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iv 

 

9. Saya yakin dengan kemampuan saya untuk mencapai tujuan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

10. Saya memiliki pemimpin yang mampu membantu saya dalam 

menyelesaikan pekerjaan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

11. Saya memiliki pemimpin memotivasi saya untuk menyelesaikan 

pekerjaan dan meningkatkan standar mutu diri sendiri * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

12. Saya memiliki pemimpin yang menerima masukkan dan inovasi dari 

para karyawan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

13. Saya memiliki pemimpin yang bersedia mengerjakan pekerjaan 

bersama-sama * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

14. Imbalan yang saya terima sesuai dengan pekerjaan yang saya 

lakukan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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v 

 

15. Perusahaan memberikan kesempatan pada saya untuk berkembang 

dalam bentuk kenaikan jabatan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

16. Saya merasa mendapatkan tugas yang adil oleh manajerial 

penyelia * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

17. Saya mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang memadai * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

18. Saya mendapatkan apresiasi ketika mampu menyelesaikan dan 

melampaui target pekerjaan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

19. Saya merasa prosedur dalam pekerjaan sudah jelas * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

20. Saya memiliki rekan kerja yang menyenangkan dan kompeten * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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vi 

 

21. Saya merasa puas atas pekerjaan yang saya lakukan * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

22. Saya dengan mudah mendapatkan berbagai informasi didalam 

pekerjaan saya * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Survei Karyawan Balai Sidang JCC 

Mohon untuk tidak lupa menekan tombol kirim / submit dibawah. Terima kasih atas 
kesediaan anda mengisi kuesioner ini. Salam. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pre-Test 

1. Self Esteem 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .868 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 142.103 

df 10 

Sig. .000 
 
 

Anti-image Matrices 

 SES1 SES2 SES3 SES4 SES5 

Anti-image Covariance SES1 .083 -.034 -.073 -.068 -.074 

SES2 -.034 .384 -.040 -.022 -.034 

SES3 -.073 -.040 .256 -.006 .040 

SES4 -.068 -.022 -.006 .177 -.006 

SES5 -.074 -.034 .040 -.006 .254 

Anti-image Correlation SES1 .770a -.192 -.502 -.563 -.510 

SES2 -.192 .967a -.129 -.085 -.110 

SES3 -.502 -.129 .888a -.029 .158 

SES4 -.563 -.085 -.029 .888a -.030 

SES5 -.510 -.110 .158 -.030 .886a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

SES1 .971 

SES2 .857 

SES3 .890 

SES4 .929 

SES5 .890 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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viii 

 

2. Self Efficacy 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .851 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 69.093 

df 6 

Sig. .000 

 

 
Anti-image Matrices 

 SEF1 SEF2 SEF3 SEF4 

Anti-image Covariance SEF1 .411 -.079 -.104 -.119 

SEF2 -.079 .406 -.118 -.107 

SEF3 -.104 -.118 .343 -.123 

SEF4 -.119 -.107 -.123 .340 

Anti-image Correlation SEF1 .870a -.192 -.277 -.317 

SEF2 -.192 .868a -.317 -.287 

SEF3 -.277 -.317 .836a -.360 

SEF4 -.317 -.287 -.360 .834a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

SEF1 .868 

SEF2 .870 

SEF3 .897 

SEF4 .898 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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ix 

 

3. Transformational Leadership 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .842 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 88.050 

df 6 

Sig. .000 

 

 
Anti-image Matrices 

 TL1 TL2 TL3 TL4 

Anti-image Covariance TL1 .319 -.112 -.095 -.003 

TL2 -.112 .211 -.081 -.121 

TL3 -.095 -.081 .290 -.078 

TL4 -.003 -.121 -.078 .341 

Anti-image Correlation TL1 .855a -.431 -.314 -.008 

TL2 -.431 .795a -.329 -.450 

TL3 -.314 -.329 .869a -.247 

TL4 -.008 -.450 -.247 .861a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Component Matrixa 

 
Component 

1 

TL1 .892 

TL2 .941 

TL3 .913 

TL4 .882 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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x 

 

4. Job Satisfaction 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .905 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 293.382 

df 36 

Sig. .000 

 

 
Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 JS6 JS7 JS8 JS9 

Anti-image 

Covariance 

JS1 .146 -.034 -.002 .038 -.035 .028 -.019 -.078 .025 

JS2 -.034 .212 -.070 .032 -.022 -.035 .008 .001 -.060 

JS3 -.002 -.070 .124 -.067 -.030 .032 -.001 -.029 .024 

JS4 .038 .032 -.067 .184 .004 -.066 -.053 .001 -.002 

JS5 -.035 -.022 -.030 .004 .137 -.061 -.054 .041 .020 

JS6 .028 -.035 .032 -.066 -.061 .288 .001 -.055 .030 

JS7 -.019 .008 -.001 -.053 -.054 .001 .092 -.018 -.047 

JS8 -.078 .001 -.029 .001 .041 -.055 -.018 .117 -.070 

JS9 .025 -.060 .024 -.002 .020 .030 -.047 -.070 .363 

Anti-image 

Correlation 

JS1 .894a -.192 -.011 .232 -.247 .138 -.160 -.595 .107 

JS2 -.192 .933a -.432 .163 -.130 -.141 .059 .009 -.215 

JS3 -.011 -.432 .906a -.444 -.233 .169 -.013 -.241 .115 

JS4 .232 .163 -.444 .894a .023 -.285 -.404 .010 -.006 

JS5 -.247 -.130 -.233 .023 .895a -.309 -.486 .328 .088 

JS6 .138 -.141 .169 -.285 -.309 .923a .006 -.302 .094 

JS7 -.160 .059 -.013 -.404 -.486 .006 .912a -.174 -.259 

JS8 -.595 .009 -.241 .010 .328 -.302 -.174 .869a -.339 

JS9 .107 -.215 .115 -.006 .088 .094 -.259 -.339 .929a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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xi 

 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

JS1 .893 

JS2 .888 

JS3 .932 

JS4 .864 

JS5 .911 

JS6 .844 

JS7 .952 

JS8 .917 

JS9 .782 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test  

1. Self Esteem 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.946 5 

 

2. Self Efficacy 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.903 4 

 

3. Transformational Leadership 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.928 4 

 

4. Job Satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.965 9 
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Lampiran 4 : Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 5 : Path Diagram Structural Model 
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Lampiran 6 : Model Fit Summary 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 275 

Number of distinct parameters to be estimated: 72 

Degrees of freedom (275 - 72): 203 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 69 833.838 206 .000 4.048 

Saturated model 275 .000 0   

Independence model 44 4410.194 231 .000 19.092 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .811 .788 .851 .832 .850 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .153 .142 .163 .000 

Independence model .372 .362 .381 .000 
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Lampiran 7 : Estimates – Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
JS <--- SES .308 .025 12.451 ***  
JS <--- SEF .280 .027 10.483 ***  
JS <--- TL .340 .029 11.749 ***  
SES1 <--- SES 1.000     
SES2 <--- SES .744 .039 19.118 ***  
SES3 <--- SES .755 .040 18.856 ***  
SES4 <--- SES .955 .043 22.192 ***  
SES5 <--- SES .901 .044 20.661 ***  
SEF1 <--- SEF 1.000     
SEF2 <--- SEF .895 .060 14.834 ***  
SEF3 <--- SEF .750 .063 11.981 ***  
SEF4 <--- SEF .980 .066 14.846 ***  
TL1 <--- TL 1.000     
TL2 <--- TL .900 .049 18.337 ***  
TL3 <--- TL .791 .055 14.515 ***  
TL4 <--- TL .718 .052 13.741 ***  
JS1 <--- JS 1.000     
JS2 <--- JS .944 .090 10.457 ***  
JS3 <--- JS 1.181 .106 11.154 ***  
JS4 <--- JS .915 .099 9.280 ***  
JS5 <--- JS 1.132 .115 9.833 ***  
JS6 <--- JS .888 .091 9.772 ***  
JS7 <--- JS 1.145 .102 11.175 ***  
JS8 <--- JS 1.087 .096 11.314 ***  
JS9 <--- JS .848 .094 9.034 ***  
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Lampiran 8 : Estimates – Standardized Regression Weights 

   Estimate 

SES1 <--- SES .948 

SES2 <--- SES .897 

SES3 <--- SES .891 

SES4 <--- SES .927 

SES5 <--- SES .913 

SEF1 <--- SEF .899 

SEF2 <--- SEF .879 

SEF3 <--- SEF .783 

SEF4 <--- SEF .894 

TL1 <--- TL .904 

TL2 <--- TL .923 

TL3 <--- TL .866 

TL4 <--- TL .856 

JS1 <--- JS .908 

JS2 <--- JS .907 

JS3 <--- JS .926 

JS4 <--- JS .866 

JS5 <--- JS .887 

JS6 <--- JS .885 

JS7 <--- JS .927 

JS8 <--- JS .930 

JS9 <--- JS .855 
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