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Kinerja seorang individu tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan 

sikap dan perilaku karyawan dalam bekerja atau yang disebut dengan self concept. 

Self concept (konsep diri) merupakan cara pandang dan sikap seseorang terhadap 

dirinya sendiri. Konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter 

individu dan motivasi diri. Dimana yang termasuk kedalam self concept diantaranya 

yaitu self esteem, self efficacy dan locus of control. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh self esteem, self efficacy dan locus of control terhadap kinerja karyawan 

baik secara parsial maupun simultan pada karyawan PT. INTI (Persero). Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

langsung dengan melakukan wawancara dan pembagian kuesioner. Dimana data 

yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data 

yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji 

korelasi, analisis regresi linier berganda, uji pengaruh parsial (t-test), uji simultan 

(F-test), dan uji koefisien determinasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial self esteem 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini dibuktikan 

dengan nilai t hitung > t tabel yaitu  2,321 > 1,99006 dengan tingkat signifikansi 

0,023 < 0,05. Self efficacy secara parsial memiliki pengaruh postif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 3,439 > 1,99006 

dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Begitu pula dengan locus of control secara 

parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 

2,039 > 1,99006 dengan tingkat signifikansi 0,045 < 0,05. Secara simultan, self 

esteem, self efficacy dan locus of control berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan dengan nilai F tabel > F hitung yaitu 17,009 > 2,72 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sedangkan untuk nilai koefisien 

determinasi (R2)  sebesar 0,392, artinya kinerja karyawan dipengaruhi oleh self 

esteem, self efficacy dan locus of control sebesar 39,2%. 
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