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PENGARUH PELATIHAN, PEMBERDAYAAN, DAN EFIKASI DIRI 
TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA 

PT. SURYA MAS BATURAJA 

 

Dyah Ayu Putriani *) 
Sarwinda Yudhit Forina **) 

 
 

ABSTRACT 

 
This study aims to determine the effect of training, empowerment and self-

efficacy on job satisfaction on employess at PT. Surya Mas Balfour. Data Used primary 
data through questionnaires. A sample of 30 respondent was determiine by engineering 
the total population. The analysis used is multiple linear regression alaysis, t-test, F, and 
coefficient of determination. The result of data analysis showed that the result ao the 
analysis of the T test (partially) showed that training and empowering effect on job 
satisfaction of emplotess of PT Surya Mas Balffour wheares self-efficacy affect the job 
(simultaneously) showed that training, empowerment and self-efficacy affect the job 
satisfaction of employees of PT Surya Balfour. The contribution of coefficient of 
determination (R2) 0f 0,709. This shows that the coontribution of training variable (X1), 
empowerment (X2), and self-efficacy (X3) together to variations in the rise and fall of job 
satisfaction (Y) of 70,9% while the remaining 29,1% is influenced by variables others not 
include in the researcch model. 

Keywords: Training, Empowerment, Self-Efficacy, Job Satisfaction 

 

PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia 

sebagai salah satu unsu dalam 

organisasi dapat diartikan sebagai 

manusia yang bekerja dalam suatu 

perusahaan. Sumber daya manusia 

dapat disebut juga sebagai personil, 

tenaga kerja, pekerja, karyawan, 

potensi manusiawi sebagai 

penggerak perusahaan dalam 

mewujudkan eksistensinya. Sumber 

daya manusia adalah potensi yang 

merupakan aset dan berfungsi 

sebagai modal non material dalam 

organisasi bisnis, yang dapat 

diwujudkan menjadi potensi nyata 

secara fisik dan non fisik dalam 

mewujudkan eksistensi perusahaan.  

Dalam sebuah perusahaan 

sangat diperlukan para sumber daya 

manusia yang menjadi penggerak 

dari berbagai macam pekerjaan yang 

akan dikerjakan oleh karyawan. 

Karyawan mempunyai tingkat 

pekerjaan yang berbeda-beda dalam 

melaksanakan pekerjaan mereka, 

namun terkadang karyawan malah 

tidak tahu apa yang harus dikerjakan 
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terkait banyaknya pekerjaan yang 

harus mereka kerjakan. Untuk itu 

sangat diperlukan pelatihan dan 

pengembangan bagi sumber daya 

manusia agar para karyawan bisa 

paham dan mengerti atas pekerjaan 

mereka sehingga apa yang menjadi 

tujuan perusahaan bisa dapat cepat 

terlaksana dan mencapai target yang 

diharapkan (Yani, 2012 : 81). 

Apabila suatu organisasi 

menjalankan pemberdayaan 

dikalangan anggota organisasi akan 

tumbuh perasaan menjadi bagian dari 

kelompok. Tumbuh perasaan puas 

dalam mengambil tanggung jawab 

untuk menjalankan tugasnya. 

Terdapat perasaan bahwa mereka 

telah melakukan sesuatu yang 

berharga dan memperoleh 

kesenangan dalam melakukan 

komunikasi dan kerja sama denga 

orang lain. Dengan demikian, 

pemberdayaan meningkatkan 

percaya diri dalam melakukan 

sesuatu yang pada waktu sebelumnya 

tidak pernah percaya diri, mungkin 

dilakukan. Akibatnya akan terjadi 

peningkatan kepuasan kerja, kerja 

sama yang lebih dekat dengan orang 

lain, pekerjaan dengan tujuan yang 

lebih jelas dan menapatkan prestasi 

apabila tujuan tercapai (Wibowo, 

2014 : 353) 

Pada PT Surya Mas Baturaja, 

karyawan hanya diberi pelatihan satu 

kali saja yaitu pada saat mereka 

diterima bekerja di perusahaan, 

sebelum masuk karyawan diberikan 

pelatihan. Setelah mereka bekerja 

tidak pernah diberikan pelatihan, 

padahal pelatihan sangat dibutuhkan 

bagi karyawan agar dapat 

meningkatkan kemampuan dan 

kompetensi sumber daya manusia 

khususnya karyawan. Dampak tidak 

pernah diadakannya pelatihan ini 

dirasakan oleh karyawan seperti 

kurangnya keahlian dan kemampuan 

yang dimiliki sehingga hasil 

pekerjaan kurang memuaskan dan 

berdampak pada upah dan bonus 

yang diterima oleh karyawan, 

akibatnya dalam diri karyawan 

timbul perasaan tidak puas terhadap 

pekerjaannya. 

Masalah kurangnya 

pemberdayaan juga kerapkali dialami 

oleh karyawan. Misalnya saja 

laporan penjualan yang diselesaikan 

karyawan dalam waktu singkat 

(belum mencapai deadline, namun 

sudah dapat diselesaikan) tidak 

mendapat apresiasi dari pimpinan 
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atau boleh dibilang, pimpinan 

bersikap biasa saja. Selain itu antar 

karyawan satu dengan yang lainnya 

masih bersifat individualis, misalnya 

dalam suatu pekerjaan yang dapat 

dikerjakan bersama, namun 

karyawan lain ada yang tidak diajak 

untuk bekerja sama. Akibatnya 

karyawan merasa tidak diberdayakan 

sehingga karyawan merasa kurang 

puas terhadap hasil pekerjaanya. 

Self efficacy dalam diri 

karyawan juga terlihat rendah. 

Karyawan merasa bahwa sebagai 

karyawan, dalam pekerjaan sehari-

hari mereka hanya melakukan 

pekerjaan yang menurut mereka 

monoton, ia tidak dapat memberikan 

sesuatu yang berarti bagi perusahaan. 

Sehingga mereka menjadi kurang 

percaya diri dan dampak yang timbul 

adalah rendahnya self efficacy / rasa 

percaya diri karyawan terhadap 

kemampuannya, akibatnya dalam diri 

karyawan juga tidak merasakan 

adanya kepuasan kerja. 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka untuk meneliti lebih 

lanjut apakah pelatihan, 

pemberdayaan dan efikasi diri 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan khususnya di PT. Surya 

Mas Baturaja, maka peneliti ingin 

meneliti dengan judul ”Pengaruh 

Pelatihan, Pemberdayaan dan 

Efikasi Diri terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan pada PT. Surya 

Mas Baturaja”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

PELATIHAN 

Menurut  Sjafri 

Mangkuprawira dalam Yani (2012 : 

82) pelatihan adalah sebuah proses 

mrngajarkan pengetahuan dan 

keahlian tertentu serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan 

mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan semakin baik 

sesuai dengan standar. Menurut 

Sunyoto (2015 : 138) pelatihan 

adalah setiap usaha untuk 

memperbaiki peforma pekerja pada 

suatu pekerjaan tertentu yang sedang 

menjadi tanggung jawabnya atau satu 

pekerjaan yang ada kaitannya dengan 

pekerjaan. Supaya efektif pelatihan 

biasannya harus mencakup 

pengalaman belajar, aktivitas-

aktiivitas yang terencana dan 

didesain sebagai jawaban atas 

kebutuhan-kebutuhan yang berhasil 

diidentifikasikan. 
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Pelatihan merupakan wadah 

lingkungan bagi karyawan, di mana 

mereka memperoleh atau 

mempelajari sikap, kemampuan, 

keahlian, pengetahuan dan perilaku 

spesifik yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Pengembangan 

didasarkan fakta bahwa karyawan 

akan membutuhkan pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan yang 

berkembang untuk bekerja dengan 

lebih baik dalam suksesi posisi yang 

ada dalam rekrutmen (Rachmawati, 

2008 : 110). 

Menurut Sunyoto (2015 : 

138) pelatihan adalah setiap usaha 

untuk memperbaiki performa pekerja 

pada suatu pekerjaan tertentu yang 

sedang menjadi tanggung jawabnya 

atau satu pekerjan yang ada 

kaitannya dengan pekerjaaan. Supaya 

efektif pelatihan biasanya harus 

mencakup pengalaman belajar, 

aktivitas-aktivitas yang terencana 

dan didesain sebagai jawaban atas 

kebutuhan-kebutuhan yang berhasil 

diidentifikasikan. 

 

PEMBERDAYAAN 

Menurut Wibowo (2014: 

350) pemberdayaan adalah suatu 

proses menjadikan orang menjadi 

lebih berdaya atau lebih 

berkemampuan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri, dengan cara 

memberikan kepercayaan dan 

kewenangan sehingga menumbuhkan 

rasa tanggung jawabnya. Adapun 

Mulyadi (207 : 277) menyatakan 

bahwa pemberdayaan adalah 

pemberian wewenang kepada 

karyawan untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan membuat 

keputusan atas pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya, tanpa 

harus mendapatkan otorisasi secara 

eksplisit dari manajer diatasnya. 

Abdullah (2014 : 63) menyatakan 

pemberdayaan adalah bentuk 

desentralisasi yang melibatkan para 

bawahan dalam mengambil 

keputusan. Hal ini penting yang 

menyangkut pemberdayaan adalah 

pemberian tanggung jawab dan 

wewenang kepada karyawan, 

menciptakan kondisi saling percaya 

antara manajemen dan karyawan, 

dan adanya employee involvement 

yaitu melibatkan karyawan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

EFIKASI DIRI 

 Fattah (2014 : 73) 

mendefinisikan efikasi diri (self 
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efficacy) sebagai kepercayaan 

seseorang tentang kemampuan 

mereka untuk mengatur dan 

melaksanakan tindakan yang 

diperlukan untuk mencaai tujuan. 

Dengan kata lain, orang yang 

mempunyai efikasi kuatberkeyakinan 

lebih percaya diri dalam kapasitas 

mereka untuk melaksanakan suatu 

perilaku. Keyakinan tentang efikasi 

diri memiliki dampak signifikan pada 

tujuan dan prestasi dengan 

mempengaruhi pilihan pribadi, 

motivasi dan pola-pola serta reaksi 

emosional 

 Menurut Luthans (2010 : 

3387), efikasi diri adalah penilaian 

atau keyakinan pribadi tentang 

seberapa baik seseorang dapat 

melakukan tindakan yang diperlukan 

untuk berhubungan dengan situasi 

prospektif. Efikasi diri mengacu pada 

keyakinan individu mengenai 

kemampuannya untuk memobilisasi 

motivasi, sumber daya kognitif, dan 

tindakan yang diperlikan agar 

berhasil melaksanakan tugas dalam 

konteks tertentu. Efikasi diri bersifat 

karakter, karen aitu ia ditujukan 

untuk tugas spesifik dan dapat dilatih 

dan dikembangkan. 

 

KEPUASAN KERJA 

 Menurut Sinambela (2012 : 

256) kepuasan kerja adalah persaan 

seseorang terhadap pekerjaannya 

yang dihasilkan oleh usahanya 

sendiri (internal) dan yang didukung 

oleh hal-hal yang dari luar dirinya 

(eksternal) atas keadaan kerja, hasil 

kerja dan kerja itu sendiri. Kepuasan 

kerja menunjukkan kesesuaian antara 

harapan seseorang yang timbul dan 

imbalan yang disediakan pekerjaan. 

Kepuasan kerja menunjukkan 

kesesuaian antara harapan seseorang 

yang timbul dan imbalan yang 

disediakan pekerjaan. Kepuasan 

kerja merupakan gambaran perasaan 

senang dan tidak senang seorang 

karyawan terhadap pekerjaan yang 

dilakukan, kepuasan kerja 

merupakan respons emosional 

pegawai terhadap situasi kerja yang 

ditentukan oleh pencapaian hasil, 

memenuhi atau melampaui harapan 

(Fattah, 2014:90).  

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan pada uraian teori 

di atas, masalah diambil kemudian 

disajikan dalam bentuk judl yang 

memiliki dua variabel yang 

mempenngaruhi yaitu pelatihan 
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(X1),pemberdayaan (X2),dan efikasi 

diri (X3)serta satu variabel yang 

dipengaruhi yaiitu kepuasan kerja 

(Variabel Y). Kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi 

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2009:80). 

Dalam penelitian ini populasi berasal 

dari seluruh karyawan PT. Surya 

Mas Baturaja yang berjumlah 

sebanyak 30 orang. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang 

mennunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid mempunyai 

validitas tinggi dan sebaliknya bila 

tingkat  validitasnya rendah maka 

isntrumen tersebut kurang valid. 

Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang 

hendak diukur. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang 

diteliti. Adapun kritria valid suatu 

instrumen dikatakan valid dengan 

memperhatikan angka corrected 

item-total correlation yang 

merupakan korelasi antar skor item 

dengan skor total item (nilai r hitung) 

dibandingkan dengan nilai r tabel. 

Jika nilai r hitung legih besar dari 

nilai r tabel maka item tersebut 

Pelatihan (X1) 

Pemberdayaan 

(X2) 

Efikasi Diri (X3) 

Kepuasan Kerja 

(Y) 
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adalah valid (Riduan dan Sunarto, 

2009 : 348) 

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah dianggap 

baik. Instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Reliabel artinya 

dapat dipercaya juga dapat 

diandalkan sehingga beberapa kali 

diulangpun hasilnya akan tetap sama 

(Riduan dan Sunarto, 2009 : 348). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Sunyoto (2012: 134) uji 

multikolinearitas adalah adanya 

korelasi antara variabel bebas yang 

terlalu tinggi. Jadi kita dapat 

mendeteksi gangguan 

multikolinearitas dengan metode 

korelasi, untuk melihat apakah ada 

gangguan multikolinearitas atau 

tidak yang diperhatikan adalah: 

a) Jika nilai Tolerance di tabel 

koefisien lebih besar dari 0,10 

(10%) artinya terbebas dari 

gangguan multikolinearitas. 

b) Jika angka VIF di tabel koefisien 

lebih kecil dari 10 maka terbebas 

dari gangguan multikolinearitas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan regresi yang baik jika 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis uji asumsi 

heteroskedastisitas hasil output SPSS 

melalui grafik scatterplot antara Z 

prediction (ZPRED) yang merupakan 

variabel bebas ( sumbu X=Y hasil 

prediksi) dan nilai residualnya 

(SRESID) merupakan variabel 

terikat (sumbu Y=Y prediksi – Y 

riil). Heteroskedastisitas terjadi jika 

pada scatterplot titik-titiknya 

mempunyai pola yang teratur baik 

menyempit, melebar maupun 

bergelombang-gelombang. Adapun 

kriteria uji heteroskedastisitas 

menurut Sunyoto (2012:135): 

a) Jika ada pola tertentu, seperti 

titik – titik (point – point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit) maka terjadi 

heterokedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik – titik yang menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada 
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sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan 

pelonggaran asumsi klasik yang 

menyatakan bahwa dalam 

pengamatan-pengamatan yang 

berbeda tidak terdapat korelasi antar 

error term. Untuk memeriksa ada 

atau tidaknya autokorelasi, biasanya 

memakai Uji Durbin Watson dengan 

pedoman menurut Umar (2010: 239) 

sebagai berikut: 

a. Jika DW > DU, maka tidak 

terjadi autokorelasi. 

b. Jika DW < DL, maka terjadi 

autokorelasi. 

c. Jika DL < DW < DU, maka 

tidak dapat diambil 

kesimpulan, disarankan agar 

peneliti memperbesar sampel. 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk 

mengukur apakah data yang 

didapatkan melalui distribusi normal 

sehingga dapat dipakai dalam 

statistik parametrik.Uji normalitas 

menggunakan grafik P-P Plot 

merupakan salah satu cara termudah 

melihat normalitas residual dengan 

dasar pengambilan keputusan 

(Sunyoto, 2012: 128) 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif 

adalah analisis yang menggunakan 

tekni perhitungan matematika atau 

statistika. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda. 

Analisis regresi adalah suatu 

analisis yang mengukur pengaruh 

antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Pengukuran 

pengaruh antar variabel yang 

mekibatkan lebih dari satu variabel 

bebas ( X1, X2, X3,........,Xn) dinamakan 

analisis regresi linear berganda, 

dikatakan linear karena setiap 

setimasi atas nilai diharapkan 

mengalami peningkatan atau 

penurunan mengikuti garis lurus.  

 

Pengujian Hipotesis 

Menurut Arikunto (2010 : 

184), hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap permasalahan 

yang sedang diteliti. Kegunaan bagi 

peneliti, hipotesis menjadikan arah 

penelitian semakin jelas atau 
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memberi arah bagi peneliti untuk 

melaksanakan penelitian secara baik. 

1.   Uji t / secara parsial (uji secara 

individual) 

a.  Merumuskan Hipotesis 

1) Ho  : b1 =  0 

 Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Surya Mas Baturaja. 

 Ha  : b1 ≠ 0  

 Terdapat pengaruh yang 

signifikan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Surya Mas Baturaja. 

2) Ho : b2 =  0 

 Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Surya Mas Baturaja. 

 Ha  : b2 ≠ 0 

 Terdapat pengaruh yang 

signifikan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Surya Mas Baturaja. 

 

2.  Uji F / secara simultan (secara 

serentak) 

a.  Merumuskan hipotesis 

Ho : b1, b2  = 0  :  

Tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan 

komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada 

PT. Surya Mas Baturaja. 

Ha : b1, b2 ≠ 0  :  

Terdapat pengaruh yang 

signifikan komitmen 

organisasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Surya 

Mas Baturaja. 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

(Adjusted R Square) 

Koefisien Determinasi 

(Adjusted R Square) menyatakan 

proporsi variasi keseluruhan dalam 

nilai variabel dependent yang dapat 

diterangkan atau diakibatkan oleh 

hubungan linear variabel independen, 

selain itu sisanya diterangkan oleh 

variabel lain. Untuk analisis korelasi 

dengan jumlah variabel independen 

lebih dari satu (ganda/majemuk), 

terdapat koefisien determinasi 

penyesuaian (adjusment) yang sangat 

sensitif dengan jumlah variabel. 

  KD = r2 x 100% 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

r= Nilai Koefisien Kolerasi 
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HASIL ANALISIS DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas 

 

Tabel 1.1 
Hasil Uji Validitas Kuesioner  

Butir Pernyataan 
Indeks 

validitas 
Nilai r 
tabel 

Keterangan 

Pelatihan (X1) 
Item 1 0,395 0,306 Valid 
Item 2 0,795 0,306 Valid 
Item 3 0,780 0,306 Valid 
Item 4 0,893 0,306 Valid 
Item 5 0,453 0,306 Valid 
Item 6 0,807 0,306 Valid 
Item 7 0,478 0,306 Valid 
Item 8 0,862 0,306 Valid 
Item 9 0,873 0,306 Valid 

Item 10 0,418 0,306 Valid 
Item 11 0,756 0,306 Valid 
Item 12 0,680 0,306 Valid 
Item 13 0,854 0,306 Valid 
Item 14 0,453 0,306 Valid 

Pemberdayaan  (X2) 
Item 1 0,623 0,306 Valid 
Item 2 0,785 0,306 Valid 
Item 3 0,589 0,306 Valid 
Item 4 0,735 0,306 Valid 
Item 5 0,839 0,306 Valid 
Item 6 0,842 0,306 Valid 
Item 7 0,748 0,306 Valid 
Item 8 0,831 0,306 Valid 
Item 9 0,596 0,306 Valid 

Item 10 0,767 0,306 Valid 
Item 11 0,388 0,306 Valid 
Item 12 0,444 0,306 Valid 

Efikasi Diri  (X3) 
Item 1 0,685 0,306 Valid 
Item 2 0,800 0,306 Valid 
Item 3 0,733 0,306 Valid 
Item 4 0,739 0,306 Valid 
Item 5 0,714 0,306 Valid 
Item 6 0,706 0,306 Valid 

Kinerja Karyawan (Y) 
Item 1 0,688 0,306 Valid 
Item 2 0,690 0,306 Valid 
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Butir Pernyataan 
Indeks 

validitas 
Nilai r 
tabel 

Keterangan 

Pelatihan (X1) 
Item 3 0,461 0,306 Valid 
Item 4 0,777 0,306 Valid 
Item 5 0,696 0,306 Valid 
Item 6 0,733 0,306 Valid 
Item 7 0,695 0,306 Valid 
Item 8 0,504 0,306 Valid 
Item 9 0,539 0,306 Valid 

Item 10 0,697 0,306 Valid 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 2016 

 

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa 

nilai koefisien korelasi setiap butir 

pernyataan lebih besar dari 0,306 

sehingga hasil ini menunjukkan 

bahwa seluruh butir pernyataan pada 

variabel pelatihan, pemberdayaan, 

efikasi diri dan kepuasan kerja layak 

digunakan sebagai instrumen dalam 

penelitian. 

 

Uji Reliabilitas 

Tabel 1.2 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian 

Variabel  
Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

Pelatihan (X1) 0,939 Reliabel 
Pemberdayaan (X2) 0,919 Reliabel 

Efikasi Diri (X3) 0,899 Reliabel  
Kepuasan Kerja (Y) 0,900 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016 

Berdasarkan tabel 1.2 

didapatkan nilai reliabilitas buutir 

pernyataan pada kuesioner yang 

sedang diuji menunjukkan nilai 

masing-masing variabel yaitu 

pelatihan, pemberdayaan, efikasi diri 

dan kepuasan kerja memiliki nilai 

diatas 0,6. Hal ini berarti korelasi 

berada pada kategori sangat tinggi. 

Dengan demikian bisa disimpulkan 

bahwa angket tersebut reliabel. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolinearitas 
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Tabel 1.3 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Pelatihan (X1) 

Pemberdayaan (X2) 

Efikasi Diri (X3) 

0,842 

0,508 

0,579 

1,187 

1,970 

1,728 

   Sumber : Hasil Pengolahan data dari lampiran, 2016 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat 

bahwa nilai tolerance variabel 

pelatihan (X1), pemberdayaan (X2) 

dan Efikasi Diri (X3) masing-masing 

adalah 0,842, 0,508, dan masing-

masing nilai tolerance setiap variabel 

lebih besar 0,10. Kemudian 

didapatkan nilai VIF Variabel 

pelatihan (X1), pemberdayaan (X2) 

dan Efikasi Diri (X3) masing-masing 

1,187, 1,970, dan 1,728, masing-

masing nilai VIF setiap variabel 

lebih kecil dari 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel pelatihan (X1), 

pemberdayaan (X2) dan Efikasi Diri 

(X3) tidak terjadi multikolinieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 1.1 

 

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa 

sebaran titik-titik yang tidak 

membentuk pola tertentu namun 

tersebar diatas dan dibawah nol 

menunjukkan bahwa model rgresi 

tidak mengalami masalah 

heteroskedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 
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Tabel 1.4 
Hasil Uji Autokorelasi 

DW 
Hitung 

DU DL Kesimpulan 

1,908 1,6498 1,2138 Tidak terjadi 
autokorelasi 

Sumber : Hasil Pengolahan data dari lampiran 
Berdasarkan tabel 1.4 

tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

DW 1,908 > DU 1,6498 > DL 

1,2138 atau DW > DU > DL artinya 

tidak terjadi autokorelasi. 

 

Uji Normalitas 

Gambar 1.2 

 

Dari gambar 1.2 dapat dilihat 

bahwa grafik histogram didapatkan 

garis kurva normal, berarti data yang 

diteliti diatas berdistribusi normal. 

Demikian juga dari normal 

probability plot menunjukkan 

berdistribusi normal karena garis 

(titik-titik) mengikuti garis diagonal. 

Hal ini berarti residual data 

terdistribusi secara normal. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 1.5 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

t Sig 

B Std. Beta 

     (Constan) 

     Pelatihan (X1) 

1   Pemberdayaan 

(X2) 

-1.984

.360

.290

.341

3.340 

.076 

.113 

.196 

 

.519 

.362 

.229 

-532 

4.752 

2.576 

1.742 

-599 

.000 

.016 

.095 

 Sumber : Hasil Pengolahan data dari lampiran 
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Persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

Y = -1,984 + 0,360X1 + 0,290X2 + 

0,341X3 + e 

 

Persamaan diatas dapat 

diiterprestasikan sebagai berikut : 

1. Konstanta bernilai -1.984 

yang berarti jika pelatihan 

(X1), pemberdayaan (X2), 

dan efikasi diri  (X3)  

nilainya nol (tidak dilakukan) 

maka kepuasan kerja (Y) 

bernilai -1.984. 

2. Koefisien regresi untuk 

pelatihan (X1) sebesar 0,360 

menyatakan kenaikan 

pelatihan (X1) sebesar 1 

satuan, maka kepuasan kerja 

(Y) juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,360 

dengan asumsi variabel  

pemberdayaan (X2) dan 

efikasi diri  (X3) tetap. 

3. Koefisien regresi untuk 

pemberdayaan (X2) sebesar 

0,290 menyatakan bahwa 

setiap kenaikan 

pemberdayaan (X2) sebesar 1 

satuan, maka kepuasan kerja 

(Y) juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,290 

dengan asumsi variabel 

pelatihan (X1) dan efikasi diri 

(X3) tetap 

4. Koefisien regresi untuk 

efikasi diri (X3) sebesar 

0,341 menyatakan bahwa 

setiap kenaikan efikasi diri 

(X3) sebesar 1 satuan, maka 

kepuasan kerja (Y) juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 

0,341 dengan asumsi variabel 

pelatihan (X1) dan 

pemberdayaan (X2) tetap. 

 

Pengujian Hipotesis Individual 

(Uji T) 

Tabel 1.6 

Hasil Uji T 

 Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig 

B Std. Beta 
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     (Constan) 

     Pelatihan (X1) 

1   Pemberdayaan 

(X2) 

-1.984

.360

.290

.341

3.340 

.076 

.113 

.196 

 

.519 

.362 

.229 

-532 

4.752 

2.576 

1.742 

-599 

.000 

.016 

.095 

 

1.Untuk Pelatihan (X1) 

Nilai koefisien t hitung 

pelatihan (X1) sebesar 4,752 

dan t-tabel df :n-k-1 = 30- 

3-1=26 ; 0,025, maka 

diperoleh t tabel : 2,055), 

thitung pelatihan (X1) 4,752 

lebih besar dari ttabel 2,055. 

Jadi thitung > ttabel dapat 

disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima, 

artinya pelatihan (X1) secara 

individu berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja (Y). 

2. Untuk Pemberdayaan (X2) 

Koefisien t hitung 

pemberdayaan (X2) sebesar 

2,576 dan t-tabel df :n-k-1 = 

30- 

3-1=26; 0,025, maka 

diperoleh t tabel : 2,055), 

thitung pemberdayaan (X2) -

2,576 lebih besar dari ttabel 

2,055. Jadi thitung > ttabel 

dapat disimpulkan Ho ditolak 

dan Ha diterima artinya 

pemberdayaan (X2) secara 

individu berpengaruh 

terhadap  kepuasan kerja (Y). 

3. Untuk Efikasi Diri (X3) 

Koefisien t hitung efikasi diri 

(X3) sebesar 1,742 dan t-

tabel df :n-k-1 = 30-3- 1=26 ; 

0,025, maka diperoleh t tabel 

:2,055), thitung efikasi diri 

(X3) 1,742 lebih kecil dari 

ttabel 2,055. Jadi thitung < 

ttabel dapat disimpulkan Ho 

diterima dan Ha ditolak 

artinya efikasi diri (X3) 

secara individu tidak 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja (Y). 

 

Pengujian Hipotesis Serentak (Uji 

F) 
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Tabel 1.7 
Hasil Pengujian Secara Bersama-Sama 

Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 964.242 3 321.414 24.543 .000b 

Residual 340.495 26 13.096   

Total 2304.737 29    

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

b. Predictors: (Constant), Efikasi Diri (X3), Pelatihan (X1), Pemberdayaan (X2) 

Sumber : Hasil Pengolahan data dari lampiran 

Berdasarkan tabel 5.11 hasil 

pengolahan data diperoleh koefisien 

nilai F hitung 24,543 yang lebih 

besar dari F tabel (df =N-K-1 = 30-3-

1 = 26, maka diperoleh F tabel = 

2,98. Hal ini menunjukan bahwa 

Fhitung > Ftabel Artinya Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti 

pelatihan (X1), pemberdayaan (X2), 

efikasi diri (X3) berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap terhadap 

kepuasan kerja (Y). 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

Tabel 1.7 
Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjust R 

Squere 

Std.Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .860a .739 .709 3.61883 1.908 

a. Predictors: (Constant), Efikasi Diri (X3), Pelatihan (X1), Pemberdayaan (X2) 

b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

Berdasarkan Tabel 1.7 

diperoleh angka Adjusted R Square 

sebesar 0,709. Hal ini menunjukan 

bahwa sumbangan variabel pelatihan 

(X1), pemberdayaan (X2), dan 

efikasi diri (X3) secara bersama-

sama terhadap variasi naik turunnya 

kepuasan kerja (Y) sebesar 70,9% 

sedangkan sisanya sebesar 29,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini seperti pemenuhan 
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kebutuhan, perbedaan, pencapaian 

nilai, keadilan dan komponen genetik 

(Sinambela, 2012 : 261). 

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis 

secara parsial didapatkan bahwa nilai 

koefisien thitung pelatihan (X1) 

4,752 > ttabel 2,055 sehingga 

pelatihan (X1) berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja (Y), nilai koefisien 

thitung pemberdayaan (X2) -2,576 > 

ttabel 2,055 sehingga pemberdayaan 

(X3) berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja (Y) sedangkan nilai koefisien 

thitung efikasi diri (X3) 1,742 < 

ttabel 2,055 sehingga efikasi diri 

(X2) tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja (Y) karyawan pada 

PT. Surya Mas Baturaja. Hasil 

analisis uji F didapatkan koefisien 

nilai F hitung 24,543 > F tabel = 2,98 

sehingga secara simultan didapatkan 

bahwa pelatihan (X1), pemberdayaan 

(X2), efikasi diri (X3) berpengaruh 

positif dan signifikan secara 

bersama-sama terhadap terhadap 

kepuasan kerja (Y) karyawan pada 

PT. Surya Mas Baturaja. Angka 

Adjust R Square sebesar 0,709. Hal 

ini menunjukan bahwa sumbangan 

variabel pelatihan (X1), 

pemberdayaan (X2), dan efikasi diri 

(X3) secara bersama-sama terhadap 

variasi naik turunnya kepuasan kerja 

(Y) sebesar 70,9% sedangkan 

sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian 

ini seperti pemenuhan kebutuhan, 

perbedaan, pencapaian nilai, keadilan 

dan komponen genetik. 

Dalam penelitian ini 

pelatihan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja pada karyawan PT 

Surya Mas Baturaja. Pada PT Surya 

Mas Baturaja, karyawan hanya diberi 

pelatihan satu kali saja yaitu pada 

saat mereka diterima bekerja di 

perusahaan, sebelum masuk 

karyawan diberikan pelatihan. 

Setelah mereka bekerja tidak pernah 

diberikan pelatihan, padahal 

pelatihan sangat dibutuhkan bagi 

karyawan agar dapat meningkatkan 

kemampuan dan kompetensi sumber 

daya manusia khususnya karyawan. 

Pentingya pelatihan menurut 

Manullang (2011 : 68), dengan 

adanya pelatihan seseorang akan 

lebih mudah melaksanakan tugasnya, 

latihan membantu stabilitas pegawai 

dan mendorong mereka untuk 

memberikan jasanya dalam waktu 
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yang lebih lama. Para pegawai akan 

berkembang lebih cepat dan lebih 

baik serta bekerja lebih efisien, bila 

mereka sebelum bekerja menerima 

latihan dahulu di bawah pengawasan 

seorang pengawas instruktur ahli. 

Para pegawai harus dididik secara 

sistematis, jika mereka akan 

melaksanakan pekerjaan dengan 

baik. Salah satu manfaat nyata dari 

pelatihan adalah menaikkan rasa 

puas pegawai. 

Dalam penelitian ini 

pemberdayaan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT Surya 

Mas Baturaja. Hal ini karena 

pemberdayaan sangat penting bagi 

karyawan. Dalam hal pemberdayaan 

ini, karyawan dilibatkan dalam 

kegiatan dan aktivitas perusahaan 

sehingga karyawan merasa bahwa 

dirinya dihargai dan merupakan 

bagian dari perusahaan. Dengan 

adanya rasa percaya diri untuk 

melakukan pekerjaannya akan 

menumbuhkan semangat dalam diri 

karyawan sehingga karyawan akan 

merasa lebih puas dalam bekerja. 

Apabila suatu organisasi 

menjalankan pemberdayaan, di 

kalangan anggota organisasi akan 

tumbuh perasaan menjadi bagian dari 

kelompok. Tumbuh perasaan puas 

dalam mengambil tanggungjawab 

untuk menjalankan tugasnya. 

Terdapat perasaan bahwa mereka 

telah melakukan sesuatu yang 

berharga dan memperoleh 

kesenangan dalam melakukan 

komunikasi dan kerja sama dengan 

orang lain. Akibatnya akan terjadi 

peningkatan kepuasan kerja, 

kerjasama yang lebih dekat dengan 

orang lain, bekerja dengan tujuan 

yang lebih jelas dan mendapatkan 

prestasi apabila tujuan tercapai 

(Wibowo, 2014 : 353). 

Dalam penelitian ini self 

efficacy tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT Surya 

Mas Baturaja. Pada PT Surya Mas 

Baturaja Self efficacy tidak nampak 

dalam diri karyawan dan tidak pula 

diungkapkan oleh karyawan kepada 

perusahaan. Dalam hal ini self 

efficacy tidak dapat diukur secara 

mutlak karena ia hanya menyangkut 

sebagai perasaan keyakinan diri 

dalam karyawan saja sehingga bagi 

karyawan keyakinan diri atau self 

efficacy tidak mempengaruhi 

kepuasan karyawan dalam bekerja. 

Menurut mereka, mereka akan lebih 

puas bekerja bila mendapatkan 
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kompensasi yang sesuai dengan hasil 

jerih payah mereka. 

Fattah (2014 : 82) 

menjelaskan bahwa self efficacy 

merujuk pada keyakinan seseorang 

terhadap kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu tugas secara 

berhasil. Individu dengan tingkat 

efikasi diri yang tinggi sangat yakin 

dalam kemampuan kinerjanya. 

Seseorang yang memiliki keyakinan 

self efficacy tinggi yakin akan dapat 

menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dengan berhasil dan ia akan 

merasa puas. Efikasi diri 

berpengaruh terhaap kepuasan kerja 

pegawai, semakin tinggi keyakinan 

efikasi diri semakin merasa senang 

dan tinggi pula kepuasan kerja 

pegawai. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan 

yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya maka penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pelatihan, pemberdayaan 

dan efikasi diri terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT Surya Mas 

Baturaja menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil analisis uji t (secara parsial) 

menunjukkan bahwa pelatihan 

dan pemberdayaan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT Surya Mas Baturaja sedangkan 

self efficacy tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT Surya Mas Baturaja. Adapun 

hasil uji F (secara simultan) 

menunjukkan bahwa pelatihan, 

pemberdayaan dan efikasi diri 

berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT Surya Mas 

Baturaja. 

2. Besarnya sumbangan koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,709. 

Hal ini menunjukan bahwa 

sumbangan variabel pelatihan 

(X1), pemberdayaan (X2), dan 

efikasi diri (X3) secara bersama-

sama terhadap variasi naik 

turunnya kepuasan kerja (Y) 

sebesar 70,9% sedangkan sisanya 

sebesar 29,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model 

penelitian. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan 

diatas maka dapat diberikan saran-

saran sebagai 
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berikut : 

1. Bagi PT Surya Mas Baturaja agar 

dapat meningkatkan kepuasan 

kerja pada karyawan melalui 

penyediaan fasilitas, pendidikan 

dan pelatihan serta pemberdayaan 

bagi karyawan dengan cara 

melibatkan karyawan dalam 

aktivitas perusahaan serta 

memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk menyalurkan 

aspirasi serta keluhan mereka 

terhadap perusahaan. 

2. Bagi peneliti berikutnya agar 

meneliti kembali mengenai 

kepuasan kerja dengan variabel 

berbeda, dan objek yang berbeda 

pula serta mempengaruhi sesuai 

dengan karakteristik tempat 

penelitian. 
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