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MOTTO 

 

“Pastikan ada hal berharga yang kamu ambil mesti dengan rasa sakit, sebagai 

bekal menjadi lebih baik dimasa depan” 

“Selagi kamu tidak berhenti, kamu tidak akan tertinggal jauh. Percayalah bahwa 

kamu akan menggapai apapun diwaktu yang tepat” 

“ Hidupkanlah dalam hatimu sebuah proses adalah jalan menuju sebuah hal yang 

kamu raih” 

“Biarkan orang lain berpikir bahwa kita bodoh, tapi jangan biarkan orang lain 

membuat kita bodoh” 

 

PERSEMBAHAN 

 

“ Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan 

kelancaran dalam segala urusan ” 

“ Kepada kedua orang tua ku Bapak Sutarwi dan Ibu Siti Maryati yang tak 

pernah henti mendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepada 

keluarga” 

“Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian dan memberkahi 

hidup kalian serta memudahkan segala urusan. Aamiin Ya Allah... 

Aku sayang kalian” 
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MODEL PENINGKATAN KINERJA SDM BERBASIS DIRI EFISIEN 

PADA PD. BKK DEMPET KABUPATEN DEMAK 

ABSTRAK 

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Self 

efficacy terhadap kinerja SDM dengan kepuasan kerja dan loyalitas kerja sebagai 

variabel intervening pada PD. BKK Dempet Kabupaten Demak. semua staf / 

karyawan  PD. BKK Dempet Kabupaten Demak untuk 56 orang (selain pimpinan 

perusahaan).  Mengingat populasi hanya 56 orang, ada baiknya mengambil secara 

keseluruhan untuk pengambilan sampel, sehingga penelitian ini adalah studi 

sensus. Alat analisis adalah analisis jalur, di mana sebelumnya diuji validitas dan 

reliabilitas serta uji asumsi klasik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa self 

efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, loyalitas 

kerja dan kinerja sumber daya manusia. Kepuasan  kerja dan kesetiaan kerja juga 

terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM. 

Kepuasan kerja dapat menjadi variabel intervening antara self efficacy pada 

kinerja SDM, artinya semakin tinggi self efficacy, maka kepercayaan diri dan 

kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan juga semakin tinggi sehingga 

akan dapat mendorong kepuasan karyawan yang tinggi dalam meningkatkan 

kinerja sumber daya manusia secara maksimal. Loyalitas kerja juga terbukti 

sebagai variabel intervening antara self efficacy dengan kinerja SDM, artinya 

semakin tinggi self efficacy, maka kepercayaan diri dan kemampuan karyawan 

untuk melakukan pekerjaan juga semakin tinggi sehingga akan membuat 

karyawan memiliki loyalitas yang tinggi dalam bekerja dalam upaya pencapaian 

sumber daya. Kinerja pria secara maksimal. 

Kata kunci: Efikasi diri,  kepuasan kerja, loyalitas kerja dan kinerja sumber 

daya manusia 
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MODEL PENINGKATAN KINERJA SDM BERBASIS 

SELF OF EFFICACY PADA PD. BKK DEMPET 

KABUPATEN DEMAK 
 

ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the effect of Self efficacy on HR 

performance with job satisfaction and job loyalty as a variable intervening in PD. 

BKK Dempet Kabupaten Demak. all staff / employees of PD. BKK Dempet 

Demak regency for 56 people (other than the leader of the company). Given a 

population of only 56 people, it is worth taking as a whole for sampling, so this 

study is a census study. The analysis tool is path analysis, where previously 

tested the validity and reliability as well as the classical assumption test. The test 

results show that self efficacy has a positive and significant effect on job 

satisfaction, work loyalty and human resource performance. Job satisfaction and 

work loyalty are also proven to have a positive and significant influence on HR 

performance. Job satisfaction can be an intervening variable between self 

efficacy on HR performance, meaning that the higher self efficacy, hence self 

confidence and ability of employee to do job also higher so that will able to push 

high employee satisfaction in improving human resource performance 

maximally. Job loyalty also proved to be an intervening variable between self 

efficacy to HR performance, meaning that the higher self efficacy, hence self 

confidence and ability of employee to do job also higher so that will make 

employee have high loyalty in work in effort achievement of resource 

performance man to the maximum. 

Keywords: Self efficacy, job satisfaction, work loyalty and human resource 

performance 
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INTISARI 

 

Desain pekerjaan sangat mempengaruhi  kualitas kehidupan  kerja, dimana 

hal ini tercermin pada kepuasan individu pemegang jabatan.Karyawan akan 

bekerja lebih baik dan lebih  maksimal jika memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

Kepuasan kerja dalam diri karyawan tinggi maka akan membuat kinerja  

karyawan lebih baik. Loyalitas merupakan bentuk kerelaan karyawan dalam 

menciptakan rasa pengabdian dan keinginan untuk memberikan yang terbaik pada 

dirinya sendiri, atasan dan perusahaan. Hal ini membuat karyawan  selalu 

berusaha berpikir perbaikan, baik untuk kemampuan individu  maupun kemajuan 

perusahaan. Apabila seseorang  karyawan memiliki self-efficacy yang tinggi maka 

akan membuat kinerja karyawan tersebut tinggi pula. Hal ini terjadi karena 

karyawan tersebut yakin dirinya sendiri mampu menyelesaikan tugas dan  

tanggung jawabnya sehingga karyawan akan bekerja lebih baik. Di dalam 

pekerjaan terdapat dimensi utama dari sebuah pekerjaan yaitu desain karja. 

Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi dan keperilakuan. Untuk dapat 

menimbulkan  loyalitas para pegawai terhadap perusahaan  maka perusahaan 

harus mengusahakan agar para pegawai merasa senasib dengan perusahaan. 

Dengan  perasaan  senasib seperti  ini maka kemajuan dan kemunduran 

perusahaan akan dirasakan juga oleh para pegawai. 

 

  


