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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi baik itu swasta maupun pemerintah akan berupaya 

dan berorientasi pada tujuan jangka panjang, sejalan dengan itu maka 

Universitas Muhammadiyah Surakarta juga berupaya untuk dapat memberikan 

informasi yang berguna bagi para pengguna dalam hal ini untuk pimpinan 

universitas maupun untuk kepala biro yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta untuk mengambil keputusan yang sangat cepat, akurat dan handal. 

Keberadaaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan, 

memgang peranan yang sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi besar 

untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia 

yang ada dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, 

sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. Perusahaan dan karyawan 

merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil 

membawa kemajuan bagi perusahaan, keuntungan yang diperoleh akan dipetik 

oleh kedua belah pihak. Bagi karyawan, keberhasilan merupakan aktualisai 

potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sedangkan bagi perusahaan atau instansi, keberhasilan merupakan sarana 

menuju pertumbuhan dan perkembangan perusahaan atau instansi tersebut. 

Seiring dengan perkembangannya, perusahaan sering kali mengabaikan 

tentang pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya. Kendati sering 
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terdengar isu tentang pentingya pengelolaan sumber daya manusia di 

lingkungan perusahaan, tetapi penangganannya kurang, baik oleh perusahaan 

maupun individu sebagai karyawan itu sendiri jarang dilakukan. Suatu 

pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan 

lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan 

situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri 

sering dikenal dengan teori kotingensi. 

Sementara itu dunia pada saaat ini sedang menghadapi dua tantangan 

utama. Pertama, perubahan lingkungan/ iklim bisnis yang cepat diiringi 

dengan meningkatnya kualitas dan konsumen. Dari satu sisi, perubahan yang 

cepat itu mengakibatkan terjadinya dinamika pekerjaan berupa perubahan dan 

perkembangan yang menuntut ketrampilan dan keahlian yang melebihi dari 

sebelumnya. Dari sisi lain, ternyata keinginan dan kebutuhan konsumen 

bukanlah suatu yang statis, tetapi terus berkembang secara dinamis pula. 

Konsumen selalu mendambakan keinginan dan kebutuhan dapat terpenuhi 

secara kualitas dan memuaskan. Kedua, meningkatnya persaingan antara 

perusahaan, mengharuskannya setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan cara yang lebih efisien, efektif dan produktif. Untuk 

menghadapi tantangan utama ini, maka perusahaan perlu untuk menuntut 

kinerja karyawan yang tinggi, dimana kinerja karyawan yang diharapkan 

tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kepuasan kerja. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara 

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

Untuk melihat apakah Self Esteem dan Self Efficacy dapat memediasi 

hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja individual, dimana 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. Seseorang 

dengan Self Esteem yang tinggi dimana mereka melihat dirinya berharga, 

mampu dan dapat diterima. Orang dengan Self Esteem rendah tidak merasa 

baik dengan dirinya (Kreitner&Kinicki, 2003), sedangkan Self effecacy adalah 
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keyakinan seseorang mengenai peluannya untuk berhasil mencapai tugas 

tertentu (Kreitner&Kinicki, 2003). Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan obyek yaitu Karyawan  yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta baik karyawan edukatif yaitu dosen maupun karyawan administratif. 

Melihat fenomena ada karyawan yang merasa dirinya tidak berarti di 

lingkungannya sehingga membuatnya terasing, minder dan jika memiliki 

keyakinan bahwa dia tidak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai 

seorang karyawan, sehingga dapat menurunkan kepuasan kerja dan kinerjanya. 

Untuk itu dengan memiliki Self Esteem yang tinggi, dimana dia merasa dirinya 

begitu berharga, berarti dan jika dia memiliki Self Efficacy yang tinggi dimana 

dia merasa yakin dengan kemampuannya untuk berhasil maka sangat 

mendukung karier maupun kinerjanya sebagai seorang karyawan. 

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 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. 
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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.  

Parker & Kleemeir (1951), Vroom (1960, dan Strauss (1968) dalam 

Dwi Maryani dan Bambang Supomo (2001) menyatakan bahwa ada hubungan 

positif antara kepuasan kerja dan kinerja individual. Penelitian yang dilakukan 

Ostroff (1992) memberikan bukti empiris bahwa kepuasan kerja tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja individual. 
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Cecillia Engko (2006) meneliti tentang pengaruh kepuasan kerja 

individu terhadap kinerja individu dengan Self Esteem dan Self Efficacy 

sebagai variabel mediating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Self Esteem 

dan Self Efficacy dapat memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja 

individual dan adanya hubungan negatif antara Self Esteem dan kinerja 

individual. 

Johnson Dongoran (2006) meneliti tentang pengaruh sikap kerja 

terhadap kinerja. Hasilnya menunjukkan terhadap pengaruh positif dan 

signifikan antara kepuasan kerja dan keterlibatan kerja secara bersama-sama. 

Pendekatan secara sistematis untuk mengevaluasi berbagai kondisi atau 

variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara kepuasan kerja dengan 

kinerja individu digunakan pendekatan kontingensi.  

Penelitian-penelitian yang menguji hubungan antara kepuasan kerja 

dengan kinerja individual memberikan hasil yang tidak konsisten. 

Govindarajan dalam Hapsari (2010) mengatakan perlu digunakan pendekatan 

kontingensi untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat tersebut. 

Pendekatan kontingensi diadopsi dalam penelitian ini untuk mengevaluasi 

hubungan kepuasan kerja dan kinerja individual. Faktor kontingensi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah self esteem dan self efficacy sebagai 

variabel mediating karena dianggap dapat memperkuat hubungan antara 

kepuasan kerja dan kinerja individual. 

Dengan memperhatikan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 
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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. 

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). 
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B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja individual? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja individual yang 

dimediasi oleh Self Esteem sebagai variabel mediating? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja individual yang 

dimediasi oleh Self Efficacy sebagai variabel mediating? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pemandu dalam kegiatan penelitian agar 

sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap individual. 

2. Untuk mengetahui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja individual 

yang dimediasi oleh Self Esteem sebagai variabel mediating. 

3. Untuk mengetahui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja individual 

yang dimediasi oleh Self Efficacy sebagai variabel mediating. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi akademisi, menambah wawasan ilmu tentang pengaruh job 

satisfaction terhadap kinerja (performance) dan penerapan teori-teori yang 

ada dalam masalah sesungguhnya. 
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2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar atau 

acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan relevan. 

 
E. Sistematika penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian kepuasan kerja, 

kinerja individual, Self Esteem, Self Efficacy, hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kinerja individual, hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kinerja individual yang dimediasi oleh Self 

Esteem, hubungan kepuasan kerja dengan kinerja individual yang 

dimediasi oleh Self Efficacy, penelitian-penelitian sebelumnya, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, uji kualitas data dan teknis analisis data. 
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BAB IV ANALISA DATA PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil analisis data yang diperolah 

dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Di dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran-saran yang diambil berdasar hasil analisis data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


