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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to know the effect of job satisfaction on the 
performance of individuals with mediating variables Self Esteem and Self Eficacy. 
This research is a quantitative study. This research was implemented on the 
educational and administrative employees of Muhammadiyah University of 
Surakarta. The population in this study is an educational and administrative 
employees 373 personnel. Samples were taken are 239 respondents with 
Proportionate Stratified Random Sampling Technique. Techniques of data 
collection using questionnaire. The data analysis technique used is the classical 
assumption test, F test, t test, and path analysis. The results showed that 
relationship between job satisfaction with individual performance was not 
significantly; Job satisfaction does not have a positive relationship with the 
individual performance with a coefficient paths = 0.014; Job satisfaction was 
positively related to Self Esteem with values paths coefficient = 0.187 and 
significant at the p value of 0.004; Self Esteem has a positive relationship with 
individual performance, with values paths coefficient = 0.338; Self-efficacy and 
job satisfaction has a positive relationship with the value that the path coefficient 
= 0.322; There is a positive relationship between Self Efficacy with individual 
performance with values paths coefficient = 0.234; therefore it can be said that 
the variables Self Esteem and Self Efficacy proven to mediate the relationship 
between job satisfaction and individual performance. 
 
Keywords: job satisfaction, individual performance, self-esteem and self eficacy. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja 
terhadap kinerja individu dengan variabel mediating Self Esteem dan Self Eficacy. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada 
karyawan edukatif dan administratif Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan edukatif dan administratif 
sebanyak 373 pegawai. Sampel diambil sebanyak 239 responden dengan teknik 
Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik, uji F, uji t dan analisis path. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kepuasan kerja dengan 
kinerja individual tidak signifikan; Kepuasan kerja tidak memiliki hubungan 
positif dengan kinerja individual dengan koefisien pathnya = 0.014; Kepuasan 
kerja memiliki hubungan positif terhadap Self Esteem dengan nilai koefisien 
pathnya = 0,187 dan signifikan pada p value 0,004; Self Esteem memiliki 
hubungan yang positif dengan kinerja individual, dengan nilai koefisien pathnya = 
0,338; Kepuasan kerja dan Self Efficacy memiliki hubungan positif dengan nilai 
koefisien pathnya = 0,322; Terdapat hubungan positif antara Self Efficacy dengan 
kinerja individual dengan nilai koefisien pathnya = 0,234; dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa variabel Self Esteem dan Self Efficacy teruji dapat memediasi 
hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja individual. 

 
Kata kunci: kepuasan kerja, kinerja individu, self esteem dan self eficacy. 
 

 
Pendahuluan 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara 

kepuasan kerja dan kinerja individual (Parker dan Kleemeir, (1951), Vroom 

(1960), dan Strauss (1968) dalam Dwi Maryani dan Bambang Supomo (2001). 

Penelitian yang menguji hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja individual 

masih tidak jelas. Meta analisis yang dilakukan oleh Ifaldano dan Muchinsky 

(1986) menemukan pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ostroff (1992) memberikan bukti empiris bahwa 

kepuasan kerja tidak mempunyai pengaruh dengan peningkatan kinerja individual. 

Pada teori kontijensi disebutkan bahwa tidak ada tingkah laku atau gaya yang 

khusus dan mutlak yang bersesuaian dengan semua keadaan, tempat, dan masa.  

Kontinjensi (contingency) adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan 

akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi (Oxford Dictionary & 

BNPB, 2011). Ketidakjelasan hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja 

individual mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali hubungan 

antara kepuasan kerja dengan kinerja individual dengan menggunakan Self Esteem 

dan Self Efficacy sebagai variabel mediating. 

Self Esteem dalam organisasi sebagai nilai yang dimiliki oleh individu atas 

dirinya sendiri sebagai anggota organisasi yang bertindak dalam konteks 

organisasi. Kepuasan kerja juga tergantung pada apa yang dirasakan individu 

terhadap pekerjaannya. Individu yang memiliki keyakinan nilai diri sendiri yang 
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tinggi cenderung memandang diri mereka sendiri sebagai orang yang penting, 

berharga, berpengaruh dan berarti dalam konteks organisasi yang mempekerjakan 

mereka (Kreitner & Kinicki, 2003 dalam Cecillia Engko, 2006). Individu yang 

memiliki Self Esteem yang tinggi dimana mereka yakin akan kemampuan dirinya 

sendiri dan merasa berharga di lingkungannya, maka semakin tinggi prestasi 

kinerja individunya. 

Self Efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk 

berhasil mencapai tugas tertentu. Self Efficacy merupakan karakteristik yang 

melekat pada diri individu. Menurut Pajares (2002, dalam Janu Tri Parmawati, 

2004) Self Efficacy mempengaruhi pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan individu 

serta berpengaruh juga terhadap tingkat stress dan kegelisahan individu. Bandura 

(1986, dalam Janu Tri Parmawati, 2004) mengembangkan konsep yang berkaitan 

dengan sejauh mana keyakinan individu memperkirakan kemampuan yang 

dimilikinya dalam melaksanakan tugas atau melakukan suatu tugas yang 

diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu yang disebut Self Efficacy. 

Keyakinan dalam Self Efficacy tersebut dalam proses kerja sangat berkaitan 

dengan penilaian bagaimana sebaiknya seseorang melakukan tindakan-tindakan 

tertentu yang diperlukan untuk menghadapi hambatan atau pengalaman yang tidak 

menyenangkan. Lebih lanjut Bandura (1986, dalam Janu Tri Parmawati, 2004) 

mengungkapkan individu dengan tingkat Self Efficacy yang tinggi cenderung 

tidak mudah menyerah, lebih sedikit mengalami keraguan pada diri sendiri dan 

menyenangi aktivitas baru yang menantang. Semakin tinggi Self Efficacy yang 

dimiliki seseorang dimana dia yakin akan kemampuannya untuk mendapatkan 

hasil terbaik dari pekerjaanya, maka semakin tinggi pula peluangnya untuk maju 

atau berhasil. 

Dengan memperhatikan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

individual dengan Self Esteem dan Self Efficacy sebagai variabel mediating, 

seperti yang telah dilakukan oleh Cecillia Engko (2006). Namun dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan karyawan edukatif dan karyawan administratif 

perguruan tinggi swasta di Surakarta sebagai responden penelitian. 
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Dalam hal ini karyawan edukatif dan karyawan administratif sebagai 

responden karena ada beberapa karyawan mungkin merasa bahwa dirinya kurang 

mampu untuk melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan yang 

disebabkan kompleknya faktor pekerjaan, misalnya dosen selain mengajar juga 

harus mempertimbangkan struktur organisasi yang berhubungan dengan kenaikan 

pangkat atau golongan maupun kedudukan yang berakibat langsung pada jaminan 

finansialnya. Dalam hal ini, seorang dosen mungkin dituntut untuk melakukan 

penelitian-penelitian guna menunjang mutu atau kualitas dosen tersebut. Jika 

seorang dosen mempunyai Self Esteem dan Self Efficacy yang tinggi, dimana dia 

merasa yakin akan kemampuannya untuk berhasil maka sangat mendukung karier 

dan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas 

kerjanya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan peneliatan mengenai “PENGARUH KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL DENGAN SELF ESTEEM DAN SELF 

EFFICACY SEBAGAI VARIABEL MEDIATING “(Study Kasus di Unit Human 

Resource Development Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian survei yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuestioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 

1995: 4). 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oeleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo, 2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan edukatif dan 

administratif Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jumlah populasi penelitian 

adalah 373 pegawai. 
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Menurut Arikunto (1999) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang akan dipakai. Menurut Hadi (2001) sampel adalah sejumlah anggota 

populasi yang dijadikan contoh untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling. 

Propotionate Stratified Random Sampling adalah teknik yang digunakan bila 

populasi mempunyai anggota/ unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional (Sugiyono, 2010: 64). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3, yang pertama kuisioner 

yaitu membuat angket yang akan diisi oleh karyawan edukatif dan administratif 

untuk mendapatkan data primer. Kedua studi pustaka adalah mempelajari buku-

buku literatur untuk mendapatkan teori dan data-data yang relevan dengan 

penelitian. Selanjutnya wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya tajab 

langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini mempunyai 6 hipotesis yang diuji dengan menggunakan 

teknik path analysis (Analisis Jalur). Analisis jalur merupakan perluasan dari 

analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) 

yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan struktur jalur 

sebagai berikut  
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Selanjutnya dilakukan analisis jalur. Pada analisis jalur ini, adalah 

melakukan analisis regresi antara Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Individu 

(Hipotesis 1); Kepuasan Kerja terhadap Self Esteem (Hipotesis 2); Self Esteem 

terhadap Kinerja Individu (Hipotesis 3); Kepuasan Kerja terhadap Self Efficacy 

(Hipotesis 4); Self Efficacy terhadap Kinerja Individu (hipotesis 5). Berikut hasil 

perhitungan uji path selengkapnya. 

Tabel 2. 
Hasil Analisis Jalur 

Hipo
tesis 

Variabel 
Independen 

Variabel 
Dependen 

Koefisien 
Jalur 

t'value p-value R2 

1 Kepuasan 
Kerja 

Kinerja 
Individu 

0.014 0.217 0.828 0.000 

2 Kepuasan 
Kerja 

Self Esteem 0.187 2.297 0.004 0.035 

3 Self Esteem Kinerja 
Individu 

0.338 5.525 0.000 0.114 

4 Kepuasan 
Kerja 

Self Efficacy 0.322 5.240 0.000 0.104 

5 Self Efficacy Kinerja 
Individu 

0.234 3.711 0.000 0.055 

Sumber: Hasil Olah data SPSS Versi 15 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan penjelasan analisis terhadap 

masing-masing hipotesis yang diajukan. 

1. Pengujian Hipotesis 1 

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan kepuasan kerja memiliki 

hubungan positif dengan kinerja individual dengan koefisien pathnya = 0.014. 

Namun pada uji signifikansi menunjukkan pengaruh dan hubungan tersebut 

tidak signifikan Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Vroom (1960) dan Strauss (1968) yang menyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara kepuasan kerja dan kinerja individual sekaligus 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Iffaldano dan Muchinsky (1986) 

yang menemukan korelasi tidak signifikan antara kepuasan kerja dan kinerja 

individual. Hasil analisis hipotesis 1, bahwa terdapat pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja individu tidak terbukti. 

 



 

7 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Self Esteem dengan nilai 

koefisien pathnya =  0.187 dan signifikan pada p value 0,004. Hal ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Judge dan Bono (2001) yang 

menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan 

Self Esteem. Dengan demikian hipotesis 2 terdukung karena nilai p-value 

sebesar 0,004.  

Kepuasan kerja menunjukkan bentuk respon terhadap kondisi 

lingkungan pekerjaan seseorang karyawan. Dengan adanya kepuasan kerja 

yang semakin tinggi berarti akan membuat keyakinan seseorang semakin kuat 

bahwa ia memiliki kemampuan baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Maka dari itu semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan pegawai, maka 

akan semakin meningkatkan Self Esteem yang dimilikinya dan akhirnya 

meningkatkan kinerja pegawai. Self Esteem yang dimiliki oleh karyawan jika 

tinggi, maka akan semakin meningkatkan kinerja individual karena dengan 

adanya tingkat harga diri yang tinggi membuat mereka merasa dihargai 

sehingga karyawan berusaha bekerja dengan  lebih baik dan kinerjanya 

semakin meningkat. 

3. Pengujian Hipotesis 3 

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa ternyata Self Esteem 

memiliki hubungan yang positif dengan kinerja individual, dengan nilai 

koefisien pathnya = 0,338. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Brockner (1988) yang menyatakan bahwa kedua variabel ini 

tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis 3 terdukung karena nilai p-value 

sebesar 0,000. 

4. Pengujian Hipotesis 4 

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan hubungan positif antara 

kepuasan kerja dan Self Efficacy dengan nilai koefisien pathnya = 0,322. Hasil 

ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Judge dan Bono 

(2001) yang menemukan adanya hubungan positif antara kepuasan kerja dan 



 

8 

Self Efficacy.Dengan demikian hipotesis 4 terdukung karena nilai p-value 

sebesar 0,000. 

5. Pengujian Hipotesis 5 

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan adanya hubungan positif 

antara Self Efficacy dengan kinerja individual dengan nilai koefisien pathnya = 

0,234. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Judge dan 

Bono (2001) dan Amir Erez, et al (2001) yang menyatakan adanya hubungan 

positif antara Self Efficacy dan kinerja individual. Dengan demikian hipotesis 

5 terdukung karena nilai p-value sebesar 0,000. 

Pengaruh  langsung dan tidak  langsung dari  kepuasan kerja dan kinerja 

individual dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Pengaruh Langsung        KEP —►KIN          0.014 

Pengaruh Tidak Langsung 

KEP EST KIN      =  0,187*0,338 = 0.063 

KEP EFF KIN     =  0,322*0,234 = 0.075 

 0,139 

 
Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja Individu sebesar 0,014. Sedangkan pengaruh tidak 

langsung, kepuasan kerja yang dimediasi variable Self Esteem dan Self Efficacy 

terhadap Kinerja Individu sebesar 0,139. Hasil mediasi variable Self Esteem dan 

Self Efficacy pada pengaruh variable kepuasan kerja terhadap kinerja lebih besar 

dari pada pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja individu. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel Self Esteem dan Self Efficacy teruji 

dapat memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja individual. 

Berdasarkan hasil analisis di atas agar kepuasan kerja dapat mempengaruhi 

kinerja individual institusi, maka Self Esteem dapat digunakan sebagai mediasi 

untuk meningkatkan kinerja pegawai. Self Esteem merupakan konsep diri yang 

berkaitan dengan kepribadian seseorang. Perasaan-perasaan  Self Esteem, pada 

kenyataannya terbentuk oleh keadaan individu dan bagaimana orang lain 

memperlakukan yang bersangkutan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya 

adalah kepuasan kerja. 
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Kepuasan kerja menunjukkan bentuk respon terhadap kondisi lingkungan 

pekerjaan seseorang karyawan. Dengan adanya kepuasan kerja yang semakin 

tinggi berarti akan membuat keyakinan seseorang semakin kuat bahwa ia 

memiliki kemampuan baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Maka dari itu 

semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan pegawai, maka akan semakin 

meningkatkan Self Esteem yang dimilikinya dan akhirnya meningkatkan kinerja 

pegawai. Self Esteem  yang dimiliki oleh karyawan jika tinggi, maka akan 

semakin meningkatkan kinerja individual karena dengan adanya tingkat harga diri 

yang tinggi membuat mereka merasa dihargai sehingga karyawan berusaha 

bekerja dengan lebih baik dan kinerjanya semakin meningkat. Sebaliknya, jika 

harga diri (Self Esteem)  yang dimiliki seorang karyawan rendah maka kinerjanya 

akan semakin menurun. Hasil penelitian ini juga berhasil membuktikan secara 

empiris bahwa terdapat pengaruh positif Self Esteem  terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lee  dan Bobko (dalam Cecillia Engko, 

2006) menyatakan bahwa individual yang memiliki Self Efficacy tinggi pada 

situasi tertentu akan mencurahkan semua usaha dan perhatiannya sesuai dengan 

tuntutan situasi tersebut dalam mencapai tujuan dan kinerja yang telah 

ditentukannya. Kegagalan dalam mencapai suatu target tujuan akan membuat 

individu berusaha lebih giat lagi untuk meraihnya kembali serta  mengatasi 

rintangan yang  membuatnya gagal dan kemudian akan menetapkan target lain 

yang lebih tinggi lagi. Individu yang mempunyai Self Efficacy rendah ketika 

menghadapi situasi yang sulit dan tingkat kompleksitas tugas yang tinggi akan 

cenderung malas berusaha atau lebih menyukai kerja sama. Individu yang 

mempunyai Self Efficacy rendah menetapkan target yang lebih rendah pula serta 

keyakinan terhadap keberhasilan akan pencapaian target yang juga rendah 

sehingga usaha yang dilakukan lemah. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka, Pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja individual, Self Esteem dan Self Efficacy di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta terutama Unit Human Resource Development dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja dari karyawan edukatif dan karyawan 

administratif yang ada. Dengan demikian karyawan diharapkan mampu untuk 
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menciptakan Self Esteem dan Self Efficacy yang ada pada diri karyawan masing-

masing untuk melaksanakan tugas yang diamanahkannya oleh Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Secara keseluruhan temuan penelitian hubungan dan pengaruh langsung 

antara kepuasan kerja terhadap kinerja individu belum signifikan. Hal ini 

menyebabkan perlu adanya upaya manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja 

individu. Upaya manajemen untuk meningkatkan kinerja individu dapat dilakukan 

melalui mediasi Self Esteem dan Self Efficacy. Karakteristik perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah parilaku kontingensi kepemimpinan dari 

manajemen untuk senantiasa berusaha meningkatkan kinerja individu dengan 

menyertakan variabel selain kepuasan kerja yaitu Self Esteem dan Self Efficacy. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagaimana rumusan 

masalah yang telah disampaikan pada awal penelitian, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Individu. 

Kepuasan kerja berpengaruh terhadap Self Esteem. Kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap Self Efficacy. Self Esteem memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

individual. Self Efficacy memiliki pengaruh positif terhadap kinerja individual. 

Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja individual yang dimediasi 

oleh Self Efficacy dan Self Esteem sebagai variable mediating. 

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan kepuasan kerja tidak memiliki 

hubungan positif dengan kinerja individual dengan koefisien pathnya = 0.014. 

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki 

hubungan positif terhadap Self Esteem dengan nilai koefisien pathnya = 0,187 dan 

signifikan pada p value 0,004. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa 

ternyata Self Esteem memiliki hubungan yang positif dengan kinerja individual, 

dengan nilai koefisien pathnya = 0,338. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan 

hubungan positif antara kepuasan kerja dan Self Efficacy dengan nilai koefisien 

pathnya = 0,322. Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan adanya hubungan 
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positif antara Self Efficacy dengan kinerja individual dengan nilai koefisien 

pathnya = 0,234. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka 

saran-saran penelitian ini adalah: 

1. Hendaknya kalangan akademisi mengkaji implementasi kepuasan kerja 

melalui pembahasan Self Esteem dan self eficacy sebagai upaya peningkatan 

kinerja individual. 

2. Bagi peneliti yang akan datang mengembangkan variabel mediasi selain Self 

Esteem dan self eficacy sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja individual. 

3. Bagi instansi terkait hendaknya melakukan evaluasi kinerja individu dengan 

melakukan pengawasan terhadap Self Esteem dan self eficacy karyawan 

sehingga kinerja individu dapat ditingkatkan. 
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