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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Dalam menghadapi persaingan era global perusahaan di tuntut untuk 

bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan 

perusahaan di tuntut untuk mampu  meningkatkan daya saing dalam  rangka 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu 

organisasi yang menghimpun orang-orang yang biasa di sebut dengan 

karyawan atau pegawai untuk menjalankan kegiatan rumah tangga produksi 

perusahaan. Hampir di semua perusahaan  mempunyai tujuan yaitu 

memaksimalkan keuntungan dan nilai bagi perusahaan, dan juga untuk 

meningkatkan  kesejahteraan pemilik dan karyawan. 

 Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalan suatu perusahaan di samping faktor yang lain seperti 

modal (Marihot Tua Efendi Hariandja, 2002 ). Karenanya manusia adalah 

salah satu elemen penting didalam organisasi yang mana dapat mengendalikan 

baik itu modal ataupun teknologi dan manusia juga dapat menjadi salah satu 

sumber untuk bersaing dan sumber keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 

Dewasa ini perubahan yang terjadi dimasyarakat sangat mempengaruhi 

persaingan antar perusahaan, baik perubahan IPTEK, demografi, sosial 
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ekonomi, persaingan pasar, bahkan sumber daya manusia sekalipun. Dengan 

adanya perubahan ini perusahaan perlu melakukan analisis cara bersaing 

dimasa yang akan datang. 

  Tidak hanya masa yang akan datang, perusahaan juga perlu melakukan 

analisis bersaing dimasa sekarang yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri merupakan aset yang penting 

dalam pencapaian tujuan intitusi atau organisasi perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan senantiasa perlu melakukan investasi dengan melaksanakan fungsi 

manajemen yang mencakup penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, 

dan penggunaan sumber manusia itu sendiri. 

 Kemampuan karyawan tercermin dari kinerja, kinerja yang baik adalah 

kinerja yang optimal. Kinerja karyawan tersebut merupakan salah satu  modal 

bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga kinerja karyawan 

adalah hal yang patut di perhatikan oleh pemimpin perusahaan. 

 Kinerja pada umumnya dartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang 

di capai seseorang dalam melaksanakan  tugas-tugas yang di bebankan 

kepadanya untuk mencapai target kerja. Karyawan dapat bekerja dengan baik 

bila memiliki kinerja yang tiggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. 
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 Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja, yaitu (a) 

Faktor individu : kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengelaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang (b) Faktor 

psikolog; persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja, 

(c) Faktor Organisas: struktur oeganisasi, desain pekerjaan,kepemimpinan, 

dan sistem penghargaan. 

 Terkait dengan faktor psikologi, kepuasan kerja adalah penilaian dari 

pekerja yaitu seberapa jauh pekerjaannya atau keseluruhan memuaskan 

kebutuhannya dan secara umum dapat di beri batasan sebagai perasaan 

seseorang terhadap perkerjaanya. Menurut Gibson (2000) dalam Prasetya 

(2013), kepuasan kerja menyebabkan peningkatan kinerja sehingga pekerja 

yang puas akan menunujukan kinerja yang baik pula. Selain itu terdapat 

beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja diantaranya adalah Efikasi 

Diri dan Locus of control 

Efikasi Diri merupakan salah satu bahasan dari teori pembelajaran 

sosial (Social Learning Theory) dari Albert Bandura yang menekankan 

pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi, Efikasi 

Diri muncul dari kemampuan diri seseorang yang mempengaruhi cara 

berfikir, bagaimana memotivasi diri sendiri dan bagaimana harus 

bertindak, individu yang memiliki Efikasi Diri tinggi akan  mampu 

menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan dan kinerjanya. 
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 Efikasi Diri sendiri memiliki pengaruh yang tidak sedikit untuk 

kinerja perusahaan. Ketika seseorang memiliki Efikasi Diri yang tiinggi 

maka dia akan memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan 

tugasnya. Begitu juga mereka yang memiliki Efikasi Diri yang  rendah 

akan sedikit kesusahan untuk menyelesaikan tugas yang di miliki. 

Selain Efikasi Diri, faktor lainnya dalam mempengaruhi kinerja di 

Perum Damri yaitu locus of control, karyawan harus memiliki locus of 

control yang baik, dalam locus of control akan memberikan dampak 

positif bagi perusahaan , karena sikap seorang karyawan secara potensial 

di pengaruhi oleh bagaimana persepsi karyawan terhadap kinerja. 

Locus of control merupakan salah satu konsep kepribadian individual 

dalam perilaku keorganisasian. Konsep dasar Locus of control diambil 

dari teori pembelajaran sosial (learning social) yang di kembangkan oleh 

Rotter (Patten, 2005). Locus of control terkait dengan tingkat kepercayaan 

seseorang tentang peristiwa, nasib , keberuntungan dan takdir yang terjadi 

pada dirinya, apakah karena faktor internal atau faktor ekternal. Individu 

yang percaya bahwa peristiwa, kejadian , dan takdir di sebabkan karena 

kendali dirinya sendiri di sebut dengan Internal Locus Of Control. 

Sedangkan individu yang ercaya bahwa peristiwa, kejadian , dan takdir di 

sebabkan karena kendali dari faktor di luar dirinya di sebut dengan 

eksternal Locus of control (Robbins, 2005). 
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 Seseorang yang memiliki kecenderungan Internal Locus Of Control  

memandang bahwa segala sesuatu yang di alaminya, baik yang berbentuk 

peristiwa, kejadian , nasib atau takdir di sebabkan karena kendali dirinya 

sendiri. Dia mampu mengendalikan situasi dan kondisi yang terjadi pada 

dirinya. Berbeda dengan orang yang cenderung ekternal Locus of control. 

Dia beranggapan bahwa segala peristiwa, kejadian, takdir dan nasib di 

sebabkan karena kendali dari faktor eksternal. Dia tidak mampu 

mengendalikan situasi dam kondisi yang terjadi di sekelilingnya. 

 

 Kini transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan manusia 

tidak lepas dari proses transportasi. Transportasi digunakan untuk berpindah 

dari tempat asal ke tempat tujuan. Ada tiga jenis alat transportasi yaitu 

transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Namun jenis 

transportasi yang banyak digunakan yaitu transportasi darat karena moda 

transportasi darat memiliki banyak pilihan diantaranya: kereta api, angkutan 

antar jemput (travel) dan bus. 

 Demi tercapai sebuah tujuan perusahaan di butuhkan sumber daya 

manusia yang unggul yang memiliki kemampuan lebih dari pesain dan salalu 

berorientasi terhadap tujuan perusahaan. Dengan itu perusahaan penyedia jasa 

transportasi di tuntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul 

dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, selain itu 
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sumber daya manusia di bidang transportasi juga harus memiliki kompetensi 

seperti : prima fisiknya, professional kerja dan disiplin, patuh terhadap aturan 

– aturan yang berlaku (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

2017) 

 “Sumber daya manusia dibidang transportasi harus memiliki 

kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang di 

tetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang di lakukan”. 

(UU Nomor 51 tahun 2012 pasal 11 ayat 1) 

 Perusahaan Umum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia 

(PERUM DAMRI) sebagai salah satu BUMN  (Badan Usaha Milik Negara) 

yang bergerak di bidang angkutan transportasi yang sudah lama ada dan 

berperan dalam menunjang pergerakan penduduk di Kota Bandung. Ada 

beberapa jenis pelayanan yang di layanai oleh Perum Damri, yaitu terdiri dari 

layanan UABK (Unit Angkutan Bis Kota), layanan antar Kota dalam Provinsi 

dan juga layanan angkutan parawista atau borongan. Untuk layanan 

pergerakan local atau dalam Kota Bandung sendiri saat ini di layani oleh 

layanan  bis Kota  yang terdiri dari beberapa trayek yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 1. 1 

Jaringan Trayek Damri 

Kode Bis Lintasan Trayek Jumlah Armada 

Panjang Trayek 

(Km) 

I Cicaheum – Cibeureum 23 13 

II Ledeng – Leuwipanjang 15 14,5 

IV 

Kiaracondong – 

Ciroyom 

1 32 

V 

Dipati Ukur – 

Leuwipanjang 

11 10 

VI Elang – Jatinangor 13 54 

VII Dipatiukur – Jatinangor 14 46 

VIII 

Kebon Kelapa – 

Tanjung Sari 

15 54 

IX 

Cicaheum – 

Leuwipanjang 

32 13,5 

XI Cibiru – Kebon Kelapa 17 15,3 
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XIV 

Kiaracondong – 

Sarijadi 

3 30 

XV Alun-Alun – Ciburuy 18 48 

Sumber : Perum Damri Bandung 

 Damri sebagai perusahaan penyelenggara jasa angkutan umum milik 

pemerintah (BUMN) berbentuk bis kota, diharapkan dapat mendukung 

kebijakan pemerintah dalam pengembangan perekonomian daerah, melayani 

mobilitas masyarakat dengan frekuensi pelayanan yang cukup tinggi sehingga 

kegiatan bisnis dan sosial masyarakat di kota bandung dapat di akomodasikan 

dengan baik. Peranan Perum Damri juga di harapkan mendukung kebijakan 

Pemerintah terkait penyelesaian masalah kemacetan lalu lintas yakni 

menyerap pengguna transportasi pribadi beralih menggunakan transportasi 

umum dalam hal ini yaitu bis Damri. 

 Untuk mencapai tujuan perusahaan berdasarkan hasil wawancara 

dengan HRD di Perum Damri, strategi yang ditetapkan oleh Perum Damri 

untuk karyawannya yaitu dengan memberikan pembinaan dari kepala Staff, 

memberikan pelatihan, dan karyawan dituntut untuk selalu update terhadap 

suatu informasi yang baru, Strategi tersebut disiapkan oleh Perum Damri 

dalam menghadapi persaingan sehingga sumber daya manusia memegang 

peranan penting dalam melaksanakan tujuan perusahaan. 
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 Perum Damri merupakan perusahaan bisnis yang berhubungan 

langsung dengan konsumen sehingga karyawan dituntut untuk selalu 

memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen. Perum Damri memiliki 

standar kerja yang harus di patuhi oleh karyawan seperti kemampuan 

berkomunikasi, penampilan, mahir dalam menggunakan komputer, dan 

mengikuti pelatihan kerja (training) selama 3 bulan. Hal ini akan membuat 

karyawan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen. 

Pelayanan yang diberikan karyawan merupakan salah satu bentuk kinerja 

karyawan di Perum Damri. Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD di 

Perum Damri bahwa pencapaian kinerja karyawan di Perum Damri 

berorientasi kepada Peunumpang yang memakai jasa Damri. 

Sumber : Perum Damri Bandung 2015 

Gambar 1. 1 

Pekembangan Jumlah Penumpang Perum Damri Bandung 
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 Berdasarkan gambar 1.1 tercatat pada tahun 2008 jumlah penumpang 

yang memakai Bis Damri yaitu 28.837.875 orang, angka ini terus mengalami 

penurunan hingga 15.553.806 orang tahun 2015 yang memakai bis Damri, 

kondisi ini menunjukan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan 

tranportasi umum dalam hal ini adalah bis Damri. Di perkirakan Hal ini 

menunujukan Perum Damri mempunyai masalah khususnya dalam masalah 

kinerja yang tidak optimal. Kinerja yang tidak optimal di sebabkan oleh 

pelayanan yang di berikan karyawan kepada konsumen tidak sesuai dengan 

standar operasional perusahaan. Namun dalam SOP Perum Damri yang di 

lakukan oleh karyawan masih terdapat beberapa kesalahan terutama dalam hal 

pelayanan.  

 Terkait dengaj kurangya pelayanan yang di berikan Perum DAMRI 

Bandung, maka dalam penelitian ini peneliti akan menyoroti aspek Kinerja 

Karyawan. Ditambah dengan informasi yang di dapat peneliti bahwa Kinerja 

Perum DAMRI dari tahun 2017 menurun. Beikut ini kondisi kinerja karyawan 

pada Perum DAMRI Bandung yang dilihat dari hasil penelitian kinerja dari 

2017 sampai 2018 dapat pada tabel berikut : 
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Tabel 1. 2 

Hasil wawancara dengan Manajer Sumber Daya Manusia 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah Damri mempunyai 

pesaing ? 

Ya ,pastinya, pesaing kita banyak dari 

armada armada yang lain dan beberapa 

ada yang memiliki rute perjalanan yang 

sama 

Bagaimana strategi strategi sdm 

untuk mencapai tujuan 

perusahaan dan bisa bertahan 

dengan adanya pesaing? 

Untuk mencapai suatu tujuan perusahaan 

pastinya kita melakukan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, karena 

kuliatas dalam suatu objek adalah hal 

penting  

SDM dengan kualifikasi apa 

yang di butuhkan perusahaan 

Karyawan yang memiliki tingkat keahlian 

bidangnya, berpendidikan ynag baik, 

memiliki rasa tanguung jawab yang 

tinggi atas pekerjaan, dapat bekerjasama 

dengan karyawan lainya atau kelompok 

Apakah dalam melaksanaka 

kegiatan kerja ini mengalami 

suatu masalah?  

Di setiap perusahaan pasti memiliki 

permasalah dan tidak terkecuali di perum 

damri ini, salah satunya ada beberapa 

pekerjaan ynag di tunda atau tidak di 

selesaikan 

Bagaiamana mengatasi masalah 

tersebut 

Bila masalahnya masih ringan kita atasi 

dengan kekeluargaan, kita rangkul apa 

penyebabnya, bisa saja penyebebnya 

masalah internal, namun apabila 

masalahnya berat bisa kita lakukan sanksi 

atau hukuman 

Bagaimana Efikasi Diri pada 

karyawan di perum damri 

ada yang tinggi ada yang rendah, dan 

saya sudah katakana ada beberapa 

masalah pada karyawan yang tidak sigap 

dalam  menangani masalahnya sehingga 

tugasnya tidak terselesaikan, itu adalah 

karyawan yang memiliki Efikasi Diri 

yang rendah 

Bagaimana locus of control pada 

karyawan di perum damri 

Sama saja, ada yang tinggi ada yang 

rendah,  

Sumber : Manajer SDM 
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 Permasalahan dalam suatu perusahaan pasti akan selalu ada, adapun 

dari internal maupun eksternal perusahaan seperti yang dituliskan di Peraturan 

DAMRI Nomor : SK.236/HK.703/DAMRI-1993 Tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Perusahaan Umum DAMRI pasal 6 ayat 2 bagian d berbunyi : 

Membiarkan penumpang tanpa karcis yang syah, bagian berbunyi : 

Melakukan kecurangan-kecurangan dari hasil penjualan karcis dan 

bagasi/barang yang merugikan bagi Perusahaan dengan dalih apapun juga, 

bagian I berbunyi : Mempergunakan Uang Pendapatan Perusahaan hasil 

angkutan baik untuk pribadi maupun untuk keperluan biaya-biaya di 

perjalanan kecuali biaya-biaya yang telah diijinkan, bagian J berbunyi : 

Menggelapkan uang hasil operasi bus, bagian k berbunyi : Merubah catatan/ 

terdapat coretan-coretan pada LMB(Laporan Muatan Bus), bagian O berbunyi  

 Menaikan penumpang berlebihan sehingga dapat membahayakan 

penumpang bus, bagian S berbunyi : Melakukan penyuapan kepada Petugas 

atau Pengawas yang sah. dan peraturan untuk Petugas Pemeriksa Angkutan 

pada pasal 8 ayat 2 bagian A berbunyi : Menerima uang dari petugas/ awak 

kendaraan yang baik bukan haknya menurut hukum dengan dalih apapun dan 

cara bagaimanapun, bagian C yang berbunyi : Melakukan kelalaian dalam 

pemeriksaan angkutan menyimpang dari tugas yang ditetapkan dalam Surat 

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)/ Surat Perintah Tugas (SPT), bagian E 

yang berbunyi : Menambah Uang Pendapatan Perusahaan (UPP) dalam LMB 



13 

 

 

tanpa membuat nota pelanggaran (AP/7) dan karcis suplisi (AP/8) bagi 

penumpang yang telah naik lebih dari 5 (lima) Km. 

  Menurut (Johanes J.W.Purukan 2017)  Pelayanan Damri banyak di 

hadapkan dengan masalah pengelolaan dan pelayanan seperti tidak tepat 

waktu dalam pelayanan, halte yang tidak terurus, sopir dan kondektur yang 

kurang bersahabat, sistem operasional prosedur yang tidak jelas 

 Keluhan kosumen tersebut seharusnya diatasi dengan sigap oleh 

karyawan namun terdapat beberapa karyawan yang tidak sigap dalam 

menanggapi keluhan konsumen karena karyawan tidak bisa mengatasi 

keluhan konsumen tersebut sehingga konsumen membatalkan jadwal 

keberangkatan menggunakan bus Damri dan memilih transportasi lainnya. 

Danbeberapa karyawan kurang berusaha dalam mencapai target kinerja, dapat 

di lihat pada gambar 1.1 Dimana pencapaian kinerja karyawan berorientasi 

kepada penumpang yang menggunaka jasa bus Damri namun pencapaian 

tersebut mengalami penurunan dari 2008 – 2015 hal ini di karenakan 

karyawan kurang berusaha dalam menyelesaiakan pekerjaan sehingga 

kinerjanya tidak berorientasi pada pencapaian target, masalah lain dari 

kemempuan dalam memecahkan masalah, masih banyak karyawan yang 

kurang mengendalikan diri dalam memecahkan masalah sehingga para 

karyawan lebih mudah memanggil kepala shift dalam mengatasi masalahanya. 

Hal ini perlu di perhatikan karena kinerja karyawan berhubungan langsung 

dengan pelayanan kepada konsumen. Sehingga apabila kinerja karyawan 
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tersebut baik maka akan memberikan pelayanan yang baik pula untuk 

konsumen Perum Damri. 

 Berdasarkan latar belakang dan fenomen yang telah di uraikan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH EFIKASI DIRI DAN INTERNAL LOCUS OF CONTROL 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PERUM DAMRI CABANG 

BANDUNG” 

B. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat di identifikasikan permasalahnya yang muncul di Perum 

Damri adalah : 

1. Kinerja karyawan Perum DAMRI Cabang Bandung yang kurang baik 

(menurun) dilihat dari data penilaian kinerja Perum DAMRI Cabang 

Bandung tahun 2017 - 2018 

2. Beberapa karyawan di Perum Damri kurang mengendalikan diri dalam 

memecahkan masalah 

3. Tingkat kepribadian karyawan dalam melayai pelanggan Perum DAMRI 

Cabang Bandung rendah, karena melayani keluhan pelanggan dengan 

lambat 
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4. Beberapa karyawan  tidak bisa mengatasi kesulitan dalam tugasnya sendiri 

dan selalu terkadang menyerahkan masalahnya ke kepala Staff  

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar  Efikasi Diri berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

2. Seberapa besar Internal Locus of Control berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Seberapa besar Efikasi Diri dan Internal Locus of Control berpengaruh 

terhadap kinerjakaryawan? 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan yang di ingin di capai dalam melakukan penelitian 

pada Perum Damri Cab. Bandung 

1. Seberapa besar  pengaruh Efikasi Diri terhadap kinerja karyawan 

2. Seberapa besar pengaruh Internal Locus Of Control terhadap kinerja 

karyawan 
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3. Seberapa besar terdapat Efikasi Diri dan Internal Locus Of Control 

terhadap kinerja karyawan 

E. Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang berhubungan dengan penelitian ini baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada 

perusahaan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga 

dapat di jadikan sebagai evaluasi kinerja di masa yang akan datang 

2. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sarana untuk menambah 

pengetahuan dari dunia praktis yang sangat berharga untuk di hubungkan 

pengetahuan teoritis yang di peroleh di bangku kuliah. Menambah 

penngalaman peniliti dalam penerapan manajemen sumber daya manusia 

khususnya tentang pengaruh Efikasi Diri dan Internal Locus Of Control  

terhadap kinerja karyawan di Perum Damri Cab. Bandung 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

 Penelitian ini di harapakan dapat di gunakan sebagai studi kepustakaan 

bagi peneliti yang memerlukan dalam penelitian berikutnya 
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4. Bagi Pihak Lain 

 Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan topic sejenis serta dapat di gunakan dalam penelitian selanjutnya, 

diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya 

F. Kerangka Pemikiran 

Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap perusahaan 

tergantung pada kinerja pegawai. Dalam usaha untuk mencapai tujuan 

setiap perusahaan mengharapkan adanya kinerja yang tinggi dari setiap 

karyawannya. Peningkatan kinerja dapat dipengaruhi dengan adanya 

Efikasi Diri yang tinggi, dimana Efikasi Diri sangat dibutuhkan dalam diri 

para karyawan dengan meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan agar perusahaan berjalan optimal. Kinerja karyawan 

merupakan perbandingan hasil kerja nyata karyawan dengan standar kerja 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. dengan adanya Efikasi Diri yang 

tinggi dari seorang karyawan maka diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawannya. 

  Kinerja akan tercapai apabila seseorang mempunyai persepsi untuk 

berhasil dalam kegiatannya sehingga karyawan tersebut akan bekerja keras, 

memiliki inisiatif yang tinggi, selalu berusaha untuk menemukan pemecahan 

masalah, dan menjalin kekompakkan dengan karyawan lain. 



18 

 

 

1. Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kinerja Karyawan 

  Kepercayaan terhadap kemampuan diri, keyakinan terhadap 

keberhasilan yang selalu di capai membuat seseorang bekerja lebih giat dan 

selalu menghasilkan yang terbaik. Menurut (Philip dan Gully 1997) dalam 

(Sapariyah 2011), Efikasi Diri  dapat dikatakan sebagai daktor personal 

yang membedakan setiap individu dan perubahan Efikasi Diri dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan perilaku terutama dalam penyelesaian 

tugas dan tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Efikasi Diri 

dapat berpengaruh terhadap kinerja individual. 

 Efikasi Diri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Efikasi Diri berkaitan dengan keyakinan karyawan akan 

kemampuannya dalam melakukan tugas-tugas, mengatur kegiatan kerja, 

dan mampu mengontrol prioritas kerja. 

2. Pengaruh Internal Locus Of Control Terhadap Kinerja Karyawan 

Kinerja juga sangat dipengaruhi oleh Internal Locus Of Control. 

Karyawan yang memiliki Internal Locus Of Control yang tinggi akan 

mempengaruhi kinerja karena karyawan tersebut suka berusaha dalam 

bekerja dan memiliki inisiatif dalam pekerjaannya. 

Individu –individu yang memiliki Internal Locus of Control 

memiliki kecenderungan utuk menyalahkan setiap kejadian buruk yang 
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menimpa dirnya karena kesalah sendiri. Situasi konflik akan 

berpengaruh oleh karakteristik Internal Locus of Control-nya dimana 

Internal Locus of Control adalah cara pandang bahwa segala hasil yang 

di dapat baik atau buruk adalah karena tindakan kapasitas dan faktor-

faktor dalam diri mereka sendiri. Maka dapat di simpulkan  kinerja juga 

di pengaruhi oleh tipe personalitas individu-individu dengan Internal 

Locus of Control lebih banyak berorientasi pada tugas yang di 

hadapinya sehingga akan meningkatkan kinerja mereka. 

3. Pengaruh Efikasi Diri dan Internal Locus Of Control Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Efikasi Diri dan Internal Locus Of Control merupakan sifat penting 

yang ada didalam diri seseorang, dengan adanya Efikasi Diri yang tinggi 

dan Internal Locus Of Control yang tinggi akan meningkatkan kinerja 

karyawan, karena karyawan tersebut memiliki keyakinan untuk sukses 

dalam melakukan segala sesuatu dan karyawan juga memiliki persepsi 

bahwa keberhasilan merupakan hasil dari apa yang dilakukan sehingga 

dengan kedua sifat tersebut akan menciptakan kinerja yang optimal. 

Ketika individu di hadapkan pada suatu pekerjaan, individu  dengan 

Efikasi Diri dan Internal Locus of Control yang tinggi akan menyelesaikan 

sebuah permasalahan dengan cara yang analitik. Sebaliknya, individu 

dengan Efikasi Diri dan Internal Locus of Control yang rendah, akan 
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mengalami kebingungan saat di hadapkan pada sebuah pekerjaan yang 

berat. Oleh krena itu Efikasi Diri dan Internal Locus of Control 

mempunyai peran penting dalam seorang individu terutama dalam 

melaksanakan sebuah pekerjaan. 

 

 Gambar 1. 2 

Kerangka Pemikiran 

 

  

Self Efficacy 

(X1) 

Locus Of Control 

(X2) 

Kinerja 

(Y1) 

H1 

H3 

H2 



21 

 

 

Tabel 1. 3  

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Annisa Fratama, 

Dandes Rifa, dan 

Yunilma (2014) 

 

Pengaruh 

kepercayaan diri, 

locus of control, dan 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan 

 

(Jurnal Akutansi 

Fakultas Ekonomi 

Universitas Bung 

Hatta Vol.5 No.12 

Locus of control 

mempunyai 

hubungan 

negatif dan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

baik secara 

simultan 

maupun parsial 

terhadap 

kinerja karyawan 

Locus of control 

dan kinerja 

karyawan 

Objek 

Penelitian 

 

Jumlah 

Responden 

 

Kepercayaan 

Diri 

 

Motivasi 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

hal.423) 

2 Ajeng Putri 

Kumaladewi dan 

Edy Rahardja (2016) 

 

Analisis Pengaruh 

Locus Of Control, 

Employee 

Engagement dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

karyawan PT Taspen 

Kantor Cabang 

Utama Semarang  

 

(Jurnal Manajemen 

Vol. 5 No. 4 hal 1- 

11  

locus of control  

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

variabel kinerja 

kraywan 

secara parsial. 

locus of control 

 

kinerja 

karyawan 

objek 

penelitian 

 

employee 

engagement 

 

kepuasan 

kerja 

 

jumlah 

responden 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

3 Dian Rizki 

Noviawati (2016) 

 

Pengaruh Self 

Efficacy Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Dengan Motivasi 

Sebagai Variabel 

Intervening 

(Studi Pada 

Karyawan Divisi 

Finance dan Divisi 

Human Resource 

PT.Cola-Cola 

Distribution 

Indonesia, Surabaya) 

 

(Jurnal Ilmu 

Efikasi Diri 

mempunyai 

hubungan positif 

terhadap 

kinerja karyawan, 

namun 

tidak ada 

pengaruh yang 

signifikan secara 

langsung 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Kinerja karyawan 

bisa meningkat 

jika Efikasi Diri 

dimediasi oleh 

variabel 

motivasi. 

Efikasi Diri 

 

kinerja 

karyawan 

objek 

penelitian 

 

motivasi 

 

jumlah 

responden 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Manajemen Vol.4 

No.3 hal.32-44) 

(intervening) 

4 Fita Nia Sari (2014) 

 

pengaruh kepuasan 

kerja, Efikasi Diri. 

Locus of control 

terhadap kinerja 

karyawan 

(Study Empiris Pada 

PT.Batam Textile 

Industry Ungaran) 

 

(Jurnal Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

Akuntansi Vol.3 

no.8  hal.21-27) 

Locus of control 

mempunyai 

berhubungan 

negatif terhadap 

kinerja 

namun 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial 

Efikasi Diri 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan secara 

parsial. 

Efikasi Diri 

 

locus of 

control 

 

kinerja 

karyawan 

objek 

penelitian 

 

kepuasan 

kerja 

5 Indra Gunawan locus of control locus of control objek 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

(2013) 

Pengaruh Komitmen 

Organisasional Dan 

Locus Of Control 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PT.Nikkatsu Electric 

Works Bandung 

(Jurnal Ilmu 

Manajemen Vol.2 

No.3 hal.2-14) 

mempunyai 

pegaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan secara 

parsial 

 

kinerja 

karyawan 

penelitian 

 

komitmen 

organisasi 

 

jumlah 

responden 

6 Iska Maulina (2017) 

Pengaruh 

 

Komunikasi, Self 

Esteem, dan Self 

Efficacy terhadap 

Kepuasan Kerja 

Efikasi Diri 

mempunyai 

hubungan positif 

dan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

Efikasi Diri 

 

kinerja 

objek 

penelitian 

 

komunikasi 

 

self esteem 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Serta Dampaknya 

Terhadap Kinerja 

Perawat Rumah 

Sakit TGK, Fakinah 

Abnda Aceh 

 

(Jurnal Manajemen 

Dan Inovasi Vol.8 

No.2 hal 97-118) 

secara 

parsial 

kepuasan 

kerja 

 

jumlah 

responden 

7 Martha Octavian dan 

Sri Suryoko (2015) 

 

Pengaruh self 

efficacy dan locus of 

control terhadap 

kinerja karyawan 

divisi redaksi 

PT.Semarang 

Efikasi Diri dan 

Locus of control 

mempunyai 

hubungan positif 

dan 

pengaruh 

signifikan baik 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

Efikasi Diri 

Locus of 

control 

 

Kinerja 

karyawan 

Objek 

Penelitian 

 

Jumlah 

Responden 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Intermedia Pers. 

 

(Jurnal Manajemen 

Vol.8 No.10 

hal.223-233) 

kinerja karyawan. 

8 Stevani Sebayang 

dan Jafar Sembiring 

(2017) 

 

Pengaruh self esteem 

dan Efikasi Diri 

terhadap kinerja 

karyawan studi 

kasus di PT.Finnet 

Indonesia. 

 

(Jurnal Manajemen 

Vol.4, No.1 hal.335) 

Efikasi Diri 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan 

signifikan secara 

parsial 

terhadap kinerja 

karyawan 

Efikasi Diri 

dan kinerja 

karyawan 

Objek 

Penelitian 

 

Jumlah 

Responden 

 

self esteem 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

9 Wulida Afrianty , 

2016 

 

Pengaruh locus of 

control terhadap 

kepuasan kerja dan 

kinerja (Studi Pada 

Karyawan 

Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) 

Kota Malang) 

 

(Jurnal Administrasi 

Bisnis Vol.35 No.1 

hal.68-77) 

Signifikan secara 

parsial 

terhadap kinerja 

karyawan 

dan external 

locus of 

control 

mempunyai 

hubungan negatif 

dan tidak 

ada pengaruh 

signifikan 

secara parsial 

terhadap 

kinerja karyawan. 

Kinerja 

karyawan 

Jumlah 

responden 

 

Kepuasan 

Kerja 

10 Yeti Indrawati, 2014 

 

Pengaruh self 

Efikasi Diri 

mempunyai 

pengaruh 

Efikasi Diri 

Kinerja 

karyawan 

Objek 

Penelitian 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

esteem, Efikasi Diri 

dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan (Studi 

Kasus Perawat RS 

Siloam Manado) 

(Jurnal Riset Bisnis 

dan Manajemen 

vol.2, no.4 hal 12- 

24) 

signifikan secara 

parsial terhadap 

kinerja karyawan 

Jumlah 

Responden 

 

Self esteem 

 

Kepuasan 

Kerja 

Sumber : Berbagai jurnal dan data di olah untuk penelitian (2019) 

G. Hipotesis Penlitian 

H 1 = Efikasi Diri berpengaruh  terhadap kinerja karyawan 

H 2 = Internal Locus of Control berpegaruh  terhadap kinerja karyawan 

H 3 = Efikasi Diri dan Internal Locus of Controlberpengaruh  terhadap kinerja 

karyawan


