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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% 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).  

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. 

 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Manajemen Sumber Daya 

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.  

Kepuasan Kinerja (Job Satisfaction) 

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) 

Self Esteem 

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). 
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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 efficacy merupakan salah 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).  

Gaya Kepemimpinan (Leadership Style) 

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. 

 

RERANGKA KONSEPTUAL 

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 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 

 

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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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 

 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

OBJEK PENELITIAN 

 Objek dalam penelitian ini adalah karyawan tetap pada Balai Sidang Jakarta Convention Center. JCC 
berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Senayan, Gelora, Jakrta. 

 Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh self esteem, self efficacy, dan 
transformational leadership terhadap job satisfaction. 

 

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 PENGHIMPUNAN DATA 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner kepada seluruh karyawan yang 
dibawahin oleh manajemen pada JCC. Kuesioner disebarkan langsung kepada responden, demikian pula 
pengembaliannya diambil langsung oleh peneliti sesuai dengan kesepakatan pengembalian yang telah 
disepakati responden. 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah 
indicator dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: Jumlah 
sampel = Indikator x 5. Jumlah sampel = 22 x 6 = 132. Sampel yang akan diteliti adalah para karyawan tetap 
JCC. Skala yang dipakai dalam measurement pada penelitian ini terdiri dari tuujuh point skala likert. Skala ini 
dipakai karena dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang 
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suatu fenomena sosial (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 3.5 Operasionalisasi Varibel Penelitian ini 
penulis menggunakan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat serta 
variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.5. Operasionalisasi 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 
memperlakukan kita 
(Engko, 2008) 

(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. 

(SES4)  saya yakin mampu 
menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik. 

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

(Sebayang & Sembiring,2016) 

Inteval Scale 1-7 

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 

 

Transformational 
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 

Interval Scale 1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

dan inovasi dari para 
karyawannya. 

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

( Lam & O’Higgins, 2011) 

Job Satisfaction 
(JS) 

job satisfaction adalah 
dipenuhinya beberapa 
keinginan dan 
kebutuhannya melalui 
kegiatan kerja atau bekerja 
(Brahmasari & 
Suprayetno, 2008) 

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

(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. 

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

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

( Spector, 1997 ) 

Interval Scale 1-7 

 
METODE PENGOLAHAN DATA  

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 lintasa dapat menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih 
mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. Diagram lintasan juga 
dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 
2008). Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah AMOS 22 for windows. 
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENLITIAN 

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. 

 
PROFIL RESPONDEN  
 
Jenis Kelamin  
60.6% responden diantaranya berjenis kelamin laki – laki (80 orang) responden berjenis kelamin wanita 
berjumlah 39.4% (52 orang). Hal tersebut menunjukan responden pria lebih mendominasi.  
 
Umur 
Mayoritas usia responden adalah 31 – 40  tahun sebanyak 61 responden, selanjutnya terbesar kedua adalah 
responden dengan usia 41 – 50 tahun yaitu sebanyak 40 responden, ketiga, responden berusia 20 – 30 tahun 
sebanyak 25 responden, dan yang terakhir responden berusia diatas 50 tahun yaitu sebanyak 6 orang. 
 
 
Tingkat Pendidikan  
Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1 sebesar 67.4% (89 responden), responden yang memiliki 
pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebesar 22.7% (30 responden), responden yang memiliki pendidikan 
terakhir S2 – S3 sebesar 5.3% (7 responden), responden yang memiliki pendidikan terakhir D1 – D3 sebesar 
4.5% (6 responden) 
 
Lama Bekerja 
Mayoritas lama bekerja responden adalah diatas 15 tahun sebanyak 79 responden, kedua lama bekerja 
responden adalah 10 – 15 tahun sebanyak 36 responden, dan terakhir lama bekerja di bawah 10 tahun 
sebanyak 17 responden. 
 
HASIL ANALISIS  
Data - Hasil Pengukuran model (Measurement Model Fit) - Uji Validitas dan Reliabilitas Construct Validity atau 
validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam 
mengukur variabel laten yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010) suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 
validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading factor) ≥0.05 dan idealnya ≥0.70. 
Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan bahwa indikator-indikator 
mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas 
dalam SEM akan digunakan Composite Reliability Measure dan Variance Extracted construct reliability (CR) 
≥0.70 dan average extracted (AVE) ≥0.05 Tabel 4.1 dibawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas 
dan reliabilitas dalam penelitian ini 

 

Tabel 4.1. 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 
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Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE >0.5 CR >0.7 Kesimpulan 

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 
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 

Uji Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Pengukuran Goodness od Fit (GOF)  
Tabel 4.2. 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 
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Tabel 4.2 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, Black, Babin, & Anderson, 2010) jika ada satu atau 
lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga, model dalam penelitian ini dinyatakan fit. 

Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall 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 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3. 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 

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. 
 

PEMBAHASAN 

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, 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. 

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. 
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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. 

 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

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.  

 

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 

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.  
 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

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. 
 

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 

  Bagi manajemen perusahaan, berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pengaruh yang diberikan oleh 
ke empat variabel bebas yaitu self 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: 
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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. 

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.  

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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