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Abstrak 
 

Tujuan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh adaptabilitas karir (career adaptability) terhadap kepuasan kerja (job 
satisfaction) dengan korelasi yang positif (positive affectivity) dan pengaruh 
(career adaptability) terhadap kepenatan kerja (work stress) dengan korelasi yang 
negatif (negative affectivity) pada pegawai Bank Jatim khususnya Bank Jatim 
Cabang Utama Surabaya. 

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan 
kuantitatif lebih fokus pada pembuktian hipotesis secara empiris. Pendekatan ini 
mencoba mengukur suatu konsep masalah dengan menggunakan variabel 
sehingga lebih mudah dipahami secara statistik. Pengumpulan data dilakukan 
untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti. Data dikumpulkan 
menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai kredit Bank Jatim 
Cabang Utama Surabaya. Analisis dan penarikan kesimpulan penelitian 
didasarkan sumber data dengan menggunakan survey melalui kuesioner dengan 
struktur pertanyaan tertutup kepada 70 pegawai Bank Jatim. Teknik analisis yang 
digunakan pada penelitian ini adalah Partial least Square (PLS) dengan sampel 
sebanyak 70 pegawai. Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu 
jenis data penelitian yang berupa pendapat atau sikap dari pegawai yang menjadi 
subyek penelitian (responden). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer. 

Hasil dari penelitian menjabarkan tentang career adaptability 
mempengaruhi job satisfaction dan work stress melalui mediasi individual 
affectiveness. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan Bank Jatim 
Cabang Utama Surabaya dengan career adaptability yang lebih tinggi pada saat 
pertama yang memang mengalami job satisfaction yang lebih tinggi dan work 
stress yang lebih rendah dan tingkat yang lebih tinggi dari job satisfaction serta 
individual affectivenes juga mempengaruhi secara langsung career adaptability 
terhadap job satisfaction dengan korelasi positif dan work stress dengan korelasi 
negatif. 
Kata kunci: Career Adaptability, Job Satisfaction, Work Stress, dan Individual 

Affectiveness. 
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