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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Hesty Prima Rini (2017). Hasil dari penelitiannya 

menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh signifikan positif terhadap 

respon untuk berubah dan kinerja manajer operasional. Temuan lain dari 

penelitian ini adalah self-efficacy berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja melalui respon untuk berubah dan kesiapan untuk berubah.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Kenneth Olido, Awuzu Tom dan 

Uwonda Bilbert (2015). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara self-efficacy dan kinerja karyawan. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Anthony Andrew dan S. Mohankumar 

(2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa self-efficacy 

berpengaruh secara signifikan dan positif dengan kesiapan untuk perubahan 

organisasi.  

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Fatih Cetin dan 

Duysal Askun (2018). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa self-

efficacy dan motivasi intrinsik memiliki peran yang berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja, dan intrinsik. Penelitian terakhir yang dilakukan 

Muhammad Salman, Mula Nazar Khan, Umer Draz, Muhammad Javaid Iqbal 

dan Kamran Aslam (2016) yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Lahore, 



11 
 

 

Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy memiliki 

hubungan kuat dengan faktor-faktor kinerja. Dari penelitian terdahulu yang 

telah dipaparkan diatas, ditemukan perbedaan dan persamaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah : 

Persamaan: 

1. Memiliki kesamaan variabel yakni self-efficacy dan kinerja 

2. Pada penelitian yang pertama memiliki kesamaan variabel respon untuk 

berubah 

3. Penelitian terkhir memiliki kesamaan obyek penelitian yakni pada rumah 

sakit 

Perbedaan: 

1. Pada beberapa penelitian obyek yang diteliti berbeda dengan penelitian 

ini. 

B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. Kinerja  

1.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja menurut Kasmir (2016) merupakan hasil kerja dan 

perilaku kerja yang telah dicapai didalam menyelesaikan tugasnya dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam periode tertentu. 

Menurutnya, kinerja karyawan yang merupakan kinerja individu akan 

mendukung kinerja organisasi dan kinerja individu adalah dasar dari 

kinerja organisasi. Menurut Thantawi (2013) kinerja individu adalah 
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tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus 

dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.   

Moeheriono (2010) menjelaskan kinerja sebagai hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan 

kewenangan dan tugas tanggung jawab masi-masing, dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

1.2 Indikator Kinerja Karyawan 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 

enam indikator, yaitu (Kasmir, 2016): 

1. Kualitas 

Kualitas kerja yakni suatu tingkat dimana proses ataupun hasil dari 

penyelesaian kegiatan mendekati kesempurnaan. Semakin 

sempurna dari hasil kerja artinya kinerja karyawan tergolong baik, 

dan sebaliknya apabila kualitas hasil kerja rendah maka kinerjanya 

juga tergolong rendah.  

2. Kuantitas 

Kuantitas (jumlah) berhubungan dengan jumlah yang dihasilkan 

dalam kegiatan bekerja yang dapat dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 
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3. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan atau 

aktivitas dengan baik berdasarkan waktu tersingkat yang dapat 

dicapai maupun waktu yang telah ditargetkan.  

4. Penekanan Biaya 

Sebuah biaya dikeluarkan untuk setiap aktivitas sudah dianggarkan 

sebelumnya. Maknanya, dengan biaya yang sedah dianggarkan 

yang dijadikan acuan agar tidak melebihi dari apa yang sudah 

dianggarkan sebelumnya.  

5. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan pada setiap aktivitas dan kegiatan dalam 

berkerja sehingga, karyawan akan melakukan aktivitasnya sesuai 

dengan tugasnya. Karyawan juga akan lebih bertanggung jawab 

pada pekerjaannya dan apabila terjadi penyimpangan akan lebih 

mudah melakukan koreksi dan perbaikan lebih cepat. 

6. Hubungan Antar Karyawan  

Hubungan ini dilihat dan diukur dari apakah karyawan mampu 

mengembangkan perasaan saling menghargai dan bekerjasama 

antara karyawan lain. 

1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan baik dari hasil kerja maupun perilaku kerja menurut Kasmir 

(2016) sebagai berikut: 
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1. Kemampuan dan Keahlian 

Merupakan kemampuan (skill) yang dimiliki individu dalam suatu 

pekerjaan. Apabila individu memiliki kemampuan dan keahlian 

maka, akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan benar sesuai 

dengan ketentuannya. 

2. Pengetahuan  

Pengetahuan disini artinya, pengetahuan tentang pekerjaan. 

Individu yang mempunyai pengetahuan mengenai pekerjaannya 

dengan baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik pula. 

3. Rancangan Kerja  

Merupakan rancangan pekerjaan yang akan mempermudah 

karyawan dalam mencapai tujuannya. Maknanya, apabila suatu 

pekerjaan dirancang dengan baik maka akan dapat memudahkan 

karyawan untuk menjalankan pekerjaannya. 

4. Kepribadian 

Merupakan kepribadian yang dimiliki setiap individu. Setiap 

individu memiliki kepribadian yang tidak sama dengan satu dan 

yang lain. Seorang yang mempunyai kepribadian baik akan dapat 

melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh dan penuh 

tanggung jawab sehingga hasil pekerjaannya baik pula.  

5. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja yakni dorongan bagi individu untuk melakukan 

pekerjaannya. Apabila memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri 
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maupun dari luar maka, dirinya akan terdorong untuk melakukan 

sesuatu dengan baik.  

6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan perilaku dari seorang pemimpin dalam 

mengatur, mengelola dan memerintahkan bawahannya untuk 

mengerjakan tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya.  

7. Gaya Kepemimpinan  

Merupakan gaya atau sikap dari seorang pemimpin dalam 

menghadapi ataupun memimpin bawahannya.  

8. Budaya Organisasi 

Merupakan kebiasaan atau norma yang berlaku dan dimiliki 

organisasi. Kebiasaan atau norma terebut mengatur hal-hal yang 

berlaku dan diterima secara umum dan harus dipatuhi oleh anggota 

organisasi. 

9. Kepuasan Kerja  

Merupakan perasaan senang ataupun suka seseorang baik sebelum 

maupun setelah melakukan pekerjaannya. Apabila karyawan 

merasa senang untuk bekerja maka hasil kerjanya tersebut akan 

baik. 

10. Lingkungan Kerja  

Merupakan suasana atau kondisi sekitar lokasi bekerja. Lingkungan 

kerja dapat berupa ruangan, sarana prasarana serta hubungan kerja 

dengan karyawan lain. 
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11. Loyalitas 

Merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja serta membela 

perusahaan tempatnya bekerja. 

12. Komitmen  

Merupakan kepatuhan seorang karyawann dalam menjalankan 

setiap kebijakan dan peraturan perusahaan. 

13. Disiplin Kerja 

Merupakan usaha dari karyawan dalam menjalankan aktifitas 

berkerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dapat berupa 

kedisiplinan masuk kerja maupun disiplin dalam hal mengerjakan 

setiap pekerjaannya.  

Moeheriono (2010) menyebutkan salah satu penghambat dari 

pengukuran kinerja yakni, sikap tidak mau berubah (resistance to 

change) dari karyawan atau persepsi individu pada organisasinya. 

Luthan dalam Kasmir (2016) juga berpendapat bahwa kinerja tidak 

hanya dipengaruhi oleh sejumlah usaha yang dilakukan seseorang, 

namun juga dipengaruhi oleh kemampuannya, seperti:  

1. Pengetahuan (kognitif) seseorang 

2. Pekerjaan 

3. Keahlian 

4. Bagaimana seseorang merasakan perannya pada organisasi. 

 

 



17 
 

 

2. Respon Untuk Berubah  

2.1 Pengertian Respon Untuk Berubah 

Menururt Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon berarti 

tanggapan, aksi atau jawaban dari suatu masalah terhadap khalayak. 

Skinner dalam Alwisol (2008) menyatakan bahwa sebuah respon timbul 

karena adanya stimuli atau suatu kondisi tertentu. Menurutnya, sebagian 

besar penyebab terjadinya tingkah laku berada pada lingkungan 

individu. Selanjutnya, Respon untuk berubah merupakan suatu reaksi 

individu (afektif maupun kognitif) yang muncul karena adanya 

perubahan pada organisasi perubahan tersebut merupakan sebuah 

stimulus atau penyebab.  

Black dan Gregersen (2003) mengemukakan bahwa Reactive 

Change merupakan reaksi seseorang karena mereka merasakan atau 

melihat tanda-tanda adanya perubahan. Menurut Armenakis dkk (1993) 

Kesiapan individu untuk berubah adalah keyakinan, perilaku dan intensi 

seseorang terhadap perubahan yang dibutuhkan dan terkait dengan 

persepsi mereka terhadap kapasitas individual dan organisasinya untuk 

mencapai keberhasilan dalam perubahan tersebut. Armenakis 

mendefinisikan kesiapan untuk berubah sebagai perilaku kognitif baik 

itu dalam bentuk resistensi maupun dukungan atas upaya perubahan.  

Perilaku sendiri menurut  Skinner yang dikutip oleh Notoatmodjo 

(2003), merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan 

(stimulus) yang berasal dari luar. Suatu respon individu dapat berbeda 
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bentuk yakni dalam bentuk baik ataupun buruk, positif ataupun negatif 

(Azwar, 1988), apabila dalam bentuk respon positif berarti individu 

yang bersangkutan cenderung menyukai atau mendekati objek dan 

begitu sebaliknya.  

Respon positif yakni terjadi karena adanya kepercayaan bahwa 

perubahan akan menguntungkan bagi organisasi, pemangku 

kepentingan eksternal, kelompok ataupun individu karyawan sendiri. 

Kognitif positif harus mengarah pada emosi positif yang dapat berkisar 

dalam intensitas dari kegembiraan dan antusias untuk kesenangan serta 

kepuasan (France, 20001; Antonacopoulou dan Gabriel, 2001). Respon 

negatif adalah karyawan yang mengalami reaksi kognitif kuat, disertai 

emosi negatif yang kuat, seperti rasa takut atau marah yang berpotensi 

untuk menolak perubahan (Kiefer, 2004). 

2.2 Indikator Respon untuk Berubah 

Indikator untuk mengukur respon ada tiga berdasarkan pada 

Smollan (2006) yakni sebagai berikut: 

1. Kognitif  

Kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang 

didapatkan dari proses berpikir mengenai seseorang ataupun suatu 

hal. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pegetahuan dan 

memanipulasi pengetahuan mealui aktivitas mengingat, 

meganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan dan 

berbahasa. Kepercayaan/ pegetahuan seseorang tentang sesuatu, 
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dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka dan akhirnya 

mempengaruhi perilaku/ tindakan mereka terhadap sesuatu. 

Merubah pengetahuan seseorang terhadap sesuatu dipercaya dapat 

merubah pula perilaku mereka.  

Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan 

pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai 

sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap 

sesuatu yang dipahami atau dipersepsi oleh individu.  

2. Afektif  

Aspek afektif ini berhubungan dengan sikap dan perasaan 

yang dimiliki oleh seseorang. Afektif yaitu respon yang 

berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian seseorang terhadap 

sesuatu. Respon akan timbul apabila terjadi perubahan yang 

disenangi oleh individu terhadap sesuatu. Respon afektif ialah 

respon yang timbul pada aspek perasaan atau tanggapan maupun 

reaksi seseorang terhadap stimulus yang diterima pada aspek 

emosional dan bersifat subyektif.  

3. Perilaku atau Behavioral 

Perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme 

yang dapat diamati dan bahkan dipelajari.   Perilaku adalah respon 

yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan 

atau perbuatan. Menurut Skinner seperti yang dikutip oleh 

Notoatmodjo (2003), merumuskan Respon adalah perilaku yang 
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muncul dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan. Jika 

rangsang dan respon dipasangkan atau dikondisikan maka akan 

membentuk tingkah laku baru terhadap rangsang yang 

dikondisikan.  

3. Self-Efficacy atau Efikasi Diri 

3.1 Pengertian Self-Efficacy  

Konsep self-efficacy atau efikasi diri adalah inti dari teori social 

cognitive yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura 

(dalam Alwisol, 2008), menyatakan bahwa Self-efficacy atau efikasi diri 

adalah persepsi diri serndiri mengenai seberapa bagus diri dapat 

berfungsi dalam situasi tertentu. Efikasi diri berhubungan dengan 

keyakinan diri bahwa dirinya mempunyai kemampuan melakukan 

tindakan yang diharapkan. Menurut Bandura dalam Ghufron (2010) 

mendefinisikan bahwasannya self-efficacy atau efikasi diri adalah 

keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan 

tugas atau tindakan yang diperlukan dalam mencapai hasil tertentu. 

Bandura (1997) menyatakan bahwa efikasi diri pada dasarnya 

adalah hasil dari kognitif berupa keputusan, keyakinan, atau 

penghargaan mengenai sejauh mana seorang individu memperkirakan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan tindakan tertentu yang 

dibutuhkan untuk pencapaian hasil yang diharapkan. Menurutnya, 

efikasi diri menekankan pada komponen keyakinan diri yang dimiliki 

seseorang dalam menghadapi sebuah situasi yang akan terjadi. Dalam 
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kehidupan sehari-hari, efikasi diri memimpin kita untuk dapat 

menentukan  sebuah cita-cita yang menantang dan tetap bertahan dalam 

menghadapi kesulitan-kesulitan pencapaian cita-cita tersebut (Ghufron 

& Risnawita, 2010). 

3.2 Dimensi Self-Efficacy 

Bandura dalam Ghofron (2010) mengemukakan beberapa 

dimensi self-efficacy, yakni magnitude, generality, dan strenght. 

Berikut adalah penjabaran masing-masing aspek dari ketiga dimensi 

tersebut : 

1. Magnitude atau Tingkat Kesulitan 

Dimensi tingkat (level) ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas 

ketika individu merasa mampu untuk melakukannya, dengan 

indikator yang meliputi: 

a. Keyakinan mampu dalam melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik 

b. Keyakinan mampu dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit 

dengan baik 

c. Keyakinan mampu mencari sebuah solusi untuk permasalahan 

yang dihadapi. 

2. Aspek Generality atau Generalitas 

Dimensi generalisasi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku 

yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya, dengan 

indikator yang meliputi: 



22 
 

 

a. Keyakinan seseorang mampu untuk melaksanakan bidang 

pekerjaan yang kompleks dengan baik 

b. Keyakinan seseorang mampu untuk melaksanakan beberapa 

bidang pekerjaan dengan baik. 

3. Aspek Strength atau Kekuatan 

Dimensi ini, berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan 

ataupun harapan individu mengenai kemampuannya, dengan 

indikator yang meliputi: 

a. Keyakinan mampu dalam bertahan dan mencapai hasil yang 

optimal dalam melaksanakan suatu pekerjaan 

b. Keyakinan mampu mengelola suatu tugas dengan kemampuan 

atau keuletan yang dimiliki. 

C. Hubungan Antar Variabel  

1. Hubungan Self-efficacy dengan Kinerja Karyawan 

Fatih Cetin dan Duysal Askun (2018) dalam penelitiannya yang 

berjudul “The effect of occupational self-efficacy on work performance 

through intrinsic work motivation” ditemukan bahwa self-efficacy memiliki 

perngaruh yang signifikan terhadap kinerja. Selain itu, Bandura dan Locke 

(2003) membuat kesimpulan bahwa self-efficacy ialah faktor penentu dari 

kinerja. Seseorang yang mempunyai sikap self-efficacy atau keyakinan diri 

yang tinggi akan senantiasa mencurahkan seluruh usahanya untuk mencapai 

tujuan tertentu (Lee dan Bobko, 1994 dalam Engko, 2008). Pada karyawan 
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artinya apabila seorang karyawan memiliki sikap self-efficacy tinggi dia 

akan berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan maksimal.  

2. Hubungan Respon untuk Berubah dengan Kinerja Karyawan 

Menurut hasil penelitian Syifa M. Hasan Jawas (2011) yang berjudul 

“Pengaruh Sikap Perubahan Organisasi terhadap Kinerja Pegawai UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta” menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan sikap terhadap perubahan terhadap kinerja. Diketahui bahwa 

sikap merupakan salah satu indikator dari respon untuk berubah yakni 

afektif. Rivai (2005) berpendapat bahwa kinerja dapat diukur dan dilihat 

dari empat hal salah satunya adalah reaksi. Menurut France (2001) respon 

positif seseorang pada perubahan di organisasi terjadi karena karyawan 

percaya bahwa perubahan tersebut menguntungkan bagi organisasi, 

pemangku kepentingan eksternal organisasi, kelompok maupun individu 

karyawan. Menurut Organ(1988); Spector dan Fox (2002) dalam tingkatan 

karyawan, perilaku yang dihasilkan dari pemikiran positif terhadap sesuatu 

salah satunya adalah meningkatnya usaha dalam bekerja dan loyalitas yang 

mendorong peningkatan kinerja mereka.  

3. Hubungan Self-efficacy dengan Kinerja Karyawan melalui Respon 

untuk Berubah sebagai Variabel Mediasi 

Pada penelitian Hesty Prima Rini (2017) menemukan bahwa self-

efficacy berpengaruh terhadap respon untuk berubah dan kinerja. Temuan 

lain pada penelitian tersebut yakni bahwa self-efficacy berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja melalui respon untuk berubah dan 
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kesiapan untuk berubah. Penemuan tersebut didukung oleh teori perilaku 

Lewin (1936) yang menyebutkan bahwa apa yang ada pada pikiran pribadi 

seseorang (seperti kepercayaan dan harapan) akan mempengaruhi perilaku 

dirinya sendiri dan penilaiannya terhadap dirinya sendiri dan kejadian di 

lingkungan yang akan mengarahkan dirinya untuk bereaksi dengan 

menunjukkan perilaku tertentu.  

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah di uraikan diatas, maka 

kerangka pikir yang di sajikan dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

Self-efficacy 

(X) : 

 

Bandura dalam Ghufron 

(2010): 

 

• Tingkat 

kesulitan  

• Generalitas  

• Kekuatan  

 

Kinerja 

(Y) : 

 

Kasmir (2016): 

 

• Kualitas 

• Kuantitas 

 

Respon untuk berubah  

(Z) : 

 

Smollan (2006): 
 

• Kognitif  

• Afektif  

• Perilaku  

P3 

 

P2 P1 

P4 



25 
 

 

Pada kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja dapat 

dipengaruhi oleh self-efficacy dan respon untuk berubah. Pikiran pribadi 

seseorang seperti kayakinan dan kepercayaan diri akan mempengaruhi 

perilakunya dan penilaiannya terhadap diri sendiri serta kejadian pada  

lingkungannya yang akan mengarah pada reaksi dengan menunjukkan 

perilaku tertentu menurut teori perilaku Lewin. Keyakinan diri seorang 

individu atau karyawan bahwa dirinya mampu bertahan dalam kesulitan kerja 

maupun perubahan di organisasi, akan memunculkan respon untuk 

menghadapi perubahan dan mengaplikasikan respon tersebut dengan perilaku 

bekerjanya.  

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh sikap keyakinan dirinya dan 

juga respon atau reaksi yang muncul dari sikap tersebut. Hasil penelitian 

Hesty Prima Rini (2017) menemukan bahwa self-efficacy berpengaruh 

signifikan positif terhadap respon untuk berubah dan kinerja serta temuan lain 

yakni self-efficacy berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja melalui 

respon untuk berubah dan kesiapan berubah. 

E. Hipotesis  

Menurut Sugiono (2015) hipotesis adalah jawaban sementara dari 

rumusan masalah, hipotesis disajikan dengan bentuk kalimat pernyataan. 

Sebuah hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji. Berdasarkan pada gambar kerangka pikir, 

maka hipotesis pada penelitian ini adalah,  
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1. Hesty Prima Rini (2017) pada penelitiannya mendapatkan hasil 

penelitian bahwa bahwa self-efficacy berpengaruh signifikan positif 

terhadap respon untuk berubah. Berdasarkan penelitian diatas, 

menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh terhadap respon untuk 

berubah dan untuk memperkuat penelitian tersebut maka, dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Self-efficacy Berpengaruh Signifikan terhadap Respon untuk 

Berubah 

2. Penelitian yang dilakukan Syifa M. Hasan Jawas (2011) menemukan 

hasil bahwa sikap terhadap perubahn organisasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja. Sebuah respon positif seorang pada suatu 

perubahan terjadi karena adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa 

perubahan akan menguntungkan organisasi (France, 2001). Menurut 

Organ (1988); Spector dan Fox (2002) Perilaku yang dapat dihasilkan 

dari pemikiran positif  seseorang terhadap sesuatu salah satunya adalah 

peningkatan usaha dalam bekerja dan loyalitas yang mendorong 

peningkatan kinerja mereka. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas 

mengenai hubungan antara respon untuk berubah dengan kinerja, maka 

pada penelitian ini diajukan hipotesis seperti berikut: 

H2 : Respon Berubah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

3. Penelitian yang dilakukan Lunenburg (2011) yang menyatakan bahwa 

organisasi dapat mendorong kinerja yang lebih tinggi dari karyawan yang 
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mempunyai tingkat self-efficacy tinggi. Hesty Prima Rini (2017) pada 

penelitiannya mendapatkan hasil penelitian bahwa bahwa self-efficacy 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja. Pada penelitian Fatih 

Cetin dan Duysal Askun (2018) yang berjudul “The effect of 

occupational self-efficacy on work performance through intrinsic work 

motivation” ditemukan bahwa self-efficacy memiliki perngaruh yang 

signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan penelitian diatas, menunjukkan 

bahwa self-efficacy berpengaruh terhadap kinerja dalam penelitian ini 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Self-efficacy Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 

4. Hasil penelitian Hesty Prima Rini (2017) menemukan bahwa self-efficacy 

berpengaruh signifikan positif terhadap respon untuk berubah dan 

kinerja. Terdapat beberpa temuan lain pada penelitian tersebut salh 

satunya adanya pengaruh Self-efficacy terhadap kinerja melalui respon 

untuk berubah dan kesiapan untuk berubah secara signifikan positif. 

Berdasarkan penilitian diatas menunjukkan bahwa self-efficacy 

berpengaruh terhadap kinerja melalui respon untuk berubah dan untuk 

memperkuat hasil tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Self-efficacy berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Respon untuk Berubah sebagai Variabel 

Mediasi. 

 


