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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of self-esteem and self-efficacy on the 

performance of employees of PT. Tomo Food Industry, Sumedang. The sample in this 

study amounted to 50 respondents were distributed to employees of PT. Tomo Food 

Industry. Data analysis method used is descriptive analysis and regression analysis. 

Results of a descriptive analysis of the study showed that the level of self esteem 

employees is quite high, the level of self efficacy employees including high, and the level 

of employee performance is quite high. Results of regression analysis showed that only 

self-efficacy were positive and significant effect on the performance of employees, 

whereas self-esteem does not have a significant effect on employee performance. 

 

Keywords:   Self esteem, self efficacy, employee performance, descriptive analysis 

                    and regression analysis. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan bisnis industri makanan di Jawa Barat khususnya pada beberapa 

tahun terakhir berkembang sangat pesat. Kondisi demikian mendorong persaingan 

menjadi semakin ketat dan kompleks. Sebuah perusahaan akan mengalami kemunduran 

dan bahkan akhirnya dapat tersisih karena ketidakmampuan dalam menghadapi pesaing. 

Kompleksitas persaingan tersebut akan berdampak pada upaya pengelolaan sumber 

daya manusia di setiap perusahaan, dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga kerja 

yang handal, profesional dan memiliki daya saing tinggi. Setiap perusahaan harus 

menerima kenyataan, bahwa eksistensinya di masa depan akan sangat bergantung pada 

sumber daya manusia yang kompetitif. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

kompetitif dibutuhkan upaya-upaya yang tepat agar kinerja karyawan lebih optimal. 

Rivai dan Sagala (2009:549) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Secara teoritis, 

terdapat beragam cara untuk meningkatkan kinerja, diantaranya self esteem dan self 

efficacy. Dalam kaitan antara self esteem  dan self efficacy dengan kinerja kayawan, 

terdapat sejumlah penelitian yang saling bertentangan. Penelitian Sapariyah (2011) 

menunjukkan bahwa self esteem dan self efficacy berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kinerja karyawan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh peneliti lain. 

Indrawati (2014) menemukan bahwa self esteem tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Demikian pula, Kaseger (2013) menemukan bahwa self 

efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya 

inkonsistensi tersebut tentunya menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengaruh self esteem dan self efficacy terhadap kinerja karyawan.  

2. REVIEW LITERATUR 

Wibowo (2007:2) menyatakan bahwa kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan 

dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Robbins dan Judge (2009:137) 

mendefinisikan self esteem sebagai tingkat menyukai atau tidak menyukai diri sendiri 

dan tingkat sampai mana individu menganggap diri mereka berharga atau tidak berharga 

sebagai seorang manusia. Self esteem berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk 

menilai diri dan citra diri (Luthans, 2006:230). Luthans (2006:230) menyatakan bahwa 

orang dengan penghargaan diri lebih tinggi memiliki sikap, perasaan, dan kepuasan 

hidup yang positif dan tidak terlalu cemas, putus asa, dan depresi. 

Ada enam faktor yang dapat mendukung untuk membangun self esteem yang 

biasanya disingkat dengan G-R-O-W-T-H (Sapariyah, 2011), yaitu: goal setting 

(merencanakan tujuan); risk taking (mengambil resiko); opening up (membuka diri); 

wisechoice making (membuat keputusan yang bijaksana); time sharing (berjalan sesuai 

dengan waktu); dan healing (penyembuhan). Minchinton (1993) dalam Irawati dan 

Hajat (2012) menyatakan bahwa self esteem terdiri dari tiga aspek, yaitu:  

1. Perasaan mengenai diri sendiri 

2. Perasaan terhadap hidup 

3. Hubungan dengan orang lain 

Luthans (2006:338) menyatakan bahwa self efficacy mengacu pada keyakinan 

individu mengenai kemampuannya untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, 

dan tindakan yang diperlukan agar berhasil melaksanakan tugas dalam konteks tertentu. 

Setelah self efficacy diketahui dapat memiliki pengaruh yang kuat pada organisasi, 

penting untuk mengidentifikasi asal-usulnya. Bandura (dalam Lunenberg (2011) 

mengidentifikasi empat sumber utama self efficacy, yaitu: 
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1. Kinerja masa lalu 

2. Pengalaman orang lain 

3. Persuasi verbal 

4. Kondisi fisiologis 

Lebih jauh Bandura (1997) mengemukakan bahwa self efficacy individu dapat 

dilihat dari tiga dimensi, yaitu: 

1. Tingkat (level). Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu 

merasa mampu untuk melakukannya.  

2. Kekuatan (strength). Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari 

keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya.  

3. Keluasan (generality). Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang 

mana individu merasa yakin akan kemampuannya.  

Terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji pengaruh self esteem dan self efficacy 

terhadap kinerja karyawan. Studi meta-analytic Stajkovic dan Luthans. (1998) 

mengindikasikan bahwa self efficacy memiliki korelasi signifikan dengan work-related 

performance. Demikian pula, hasil studi Chemers et al. (2001) menunjukkan bahwa self 

efficacy memiliki efek positif terhadap kinerja. Peneliti lainnya seperti Sapariyah 

(2011), Judge dan Bono (2001), Engko (2006) serta Rimper dan Kawet (2014) 

memberikan dukungan adanya pengaruh positif self efficacy terhadap kinerja karyawan 

Dalam hubungan antara self esteem dengan kinerja, studi awal yang dilakukan 

oleh Fitch (1970) serta Greenhaus dan Badin (1974) menunjukkan bahwa self esteem 

memiliki peran penting dalam menentukan kinerja. Studi-studi lain oleh peneliti Engko 

(2006), Judge dan Bono (2001), serta Sapariyah (2011) memberikan dukungan terhadap 

studi-studi awal bahwa bahwa self esteem berpengaruh positif terhadap kinerja.  

Mengacu pada hasil-hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikemukakan model 

analisis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Analisis 
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H1 : Self esteem berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H2 :  Self efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

3. METODE 

Responden adalah 50 karyawan PT. Tomo Food Industry dengan pengalaman 

kerja minimal 1 tahun. Pemilihan responden dengan pengalaman 1 tahun dimaksudkan 

supaya karyawan cukup memahami dan memiliki pengalaman pada perusahaan 

tersebut. Instrumen pengukuran self esteem sebanyak 10 item mengadaptasi dari 

Rosenberg (1965), 4 item pernyataan self efficacy mengadaptasi dari Jones (1986), 

instrumen pengukuran kinerja karyawan sebanyak 8 item pernyataan mengadaptasi dari 

Jensen (2001). Keseluruhan instrumen memiliki 7-skala mulai dari 1 (Sangat Tidak 

Setuju) sampai 7 (Sangat Setuju). Teknik analisis menggunakan regresi ganda. 

 

4. HASIL-HASIL 

4.1  Karakteristik Responden 

Tabel 1. merangkum karakteristik demografi dari responden.  

 

Tabel 1. Karakteristik Demografi Responden 

Karakteristik Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 31 62 

Perempuan 19 38 

Usia    

  < 20 tahun   3   6 

20-25 tahun 21 42 

26-30 tahun 18 36 

31-36 tahun   7 14 

37-50 tahun   1   2 

Pendidikan   

SMP/SMU 41 82 

Diploma   6 12 

Sarjana   2   4 

Lain-lain   1   2 

Masa Kerja   

1-3 tahun 30 60 

3-6 tahun 20 40 
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4.2  Statistik Deskriptif 

Uji validitas mengindikasikan bahwa seluruh item yang digunakan adalah valid 

dengan rentang antara 0,78 – 0,92. Uji reliabilitas dengan menggunakan teknik 

cronbach alpha menunjukkan bahwa variabel self esteem memiliki nilai koefisien 

sebesar 0,816, self efficacy memiliki nilai koefisien sebesar 0,758, dan variabel kinerja 

karyawan memiliki nilai koefisien sebesar 0,881. 

  

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Variabel Mean Std. Deviation 

Self esteem 5,92 0,508 

Self efficacy 5,38 0,877 

Kinerja karyawan 5,12 0,889 

 

Hasil data pada Tabel 2. rata-rata pada penelitian ini dengan nilai terbesar yaitu 

sebesar 5,92 dan terendah yaitu 5,12, sedangkan untuk rata-rata variabel self esteem, 

variabel self efficacy, dan variabel kinerja karyawan yaitu sebesar 5,47. Adapun nilai 

dari standar deviasi setiap variabel angka terendah dimiliki oleh variabel self esteem  

yaitu sebesar 0,508 sedangkan angka tertinggi pada standar deviasi 0,889 dicapai oleh 

variabel kinerja karyawan. 

 

Tabel 3. Kolerasi antar Variabel 

Variabel Korelasi Kinerja 

Kinerja Pearson correlation - 

 Significance  

Self esteem Pearson correlation 0,215 

 Significance 0,134 

Self efficacy Pearson correlation    0,765
** 

 Significance 0,000 

 

Tabel 3 menunjukkan sebagai berikut: 

1. Besar korelasi antara self esteem dengan kinerja karyawan adalah 0,215 dan 

signifikan pada tingkat 0,134. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

self esteem tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan kinerja karyawan. 

2. Besar korelasi antara self efficacy dengan kinerja karyawan adalah 0,765 dan 

signifikan pada tingkat 0,000. Karenanya, self efficacy memiliki korelasi positif dan 

signifikan dengan kinerja karyawan. 
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4.3  Pengujian Hipotesis 

 

Tabel 4. Uji-F 

Model Sum of squares Df F Sig 

Regression 22.803   2 33.572 .000
b 

Residual 15.962 47   

 

Berdasarkan Tabel 4. diatas diperoleh nilai F sebesar 33,572 dengan tingkat 

probabilitas 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan self esteem dan self efficacy 

secara simultan memiliki signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Tabel berikut menyajikan output komputer mengenai uji-t. 

 

Tabel 5. Uji-t  

Variabel Unstandardized Coefficients T Sig. 

B Std. Error 

(Constant) .453 1.023   .443 .660 

Self esteem .094   .168   .558 .580 

Self efficacy .765   .097 7.866 .000 

 

Koefisien regresi untuk variabel self esteem adalah sebesar 0,558 dan signifikan 

pada level 0,580. Karena 0,580 > 0,05 maka H0 tidak ditolak dan dengan demikian 

hipotesis self esteem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tidak dapat 

dikonfirmasikan. 

Koefisien regresi untuk variabel self efficacy adalah sebesar 7,866 dan signifikan 

pada level 0,000. Karena 0,000 > 0,05 maka H0 ditolak. Dengan demikian hipotesis self 

efficacy berpengaruh positif dan signifikan dapat dikonfirmasikan. 

Menurut hasil kriteria diatas menunjukan bahwa secara parsial variabel self 

esteem tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

sedangkan variabel self efficacy secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

Tabel 6. Koefisien Korelasi Kuadrat 

R R square 

.767
a 

.571 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar sebesar 57,1%. Hal ini 

berarti bahwa 57,1% dari variasi kinerja karyawan bisa dijelaskan oleh variasi self 
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esteem dan self efficacy. Sedangkan sisanya sebesar 42,9% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak dikaji pada penelitian ini. 

 

5. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian statistik secara simultan menunjukan bahwa hipotesis yang 

diajukan yaitu self esteem dan self efficacy secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan dapat dikonfirmasi. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sapariyah (2011) yang menyimpulkan bahwa self esteem 

dan self efficacy secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Hasil penelitian statistik secara parsial menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan 

yaitu self esteem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan tidak 

dapat dikonfirmasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial self esteem  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Indrawati (2014). Self esteem merupakan penilaian pribadi yang 

dilakukan individu mengenai perasaan berharga atau berarti dalam sikap-sikap individu 

terhadap dirinya. Karyawan dengan self esteem yang tinggi ataupun rendah tidak serta 

merta secara langsung mempengaruhi kinerjanya karena perasaan self esteem pada 

kenyataannya dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu perasaan mengenai diri sendiri, 

perasaan terhadap hidup, dan hubungan dengan orang lain. PT. Tomo Food Industri 

merupakan industri yang bergerak di bidang bakery, jika dibandingkan dengan industri-

industri sejenis lainnya, PT. Tomo Food Industri masih belum bisa bersaing. Mungkin 

hal ini yang menyebabkan self esteem karyawan diperusahaan tersebut tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dikarenakan kurangnya perhargaan 

dari orang lain. 

Sedangkan untuk self efficacy hipotesis yang diajukan yaitu self efficacy 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dapat dikonfirmasi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa self efficacy berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rimper dan Kawet (2014). 

Besaran nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa terdapat sekitar 42,9% 

pengaruh dari faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Penulis 
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mengidentifikasi bahwa faktor-faktor tersebut diantarnya adalah pengembangan karir 

dan motivasi. Menurut Rivai dan Sagala (2009:274) pengembangan karir adalah proses 

peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang 

diinginkan, sedangkan motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu 

(Rivai dan Sagala, 2009:837). Hasil penelitian Baroroh (2013) menunjukan bahwa 

pengembangan karir dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

6. KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini, penulis menemui beberapa keterbatasan 

sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian ini adalah 50 karyawan pada satu perusahaan. Dengan demikian, 

hasil studi ini hanya berlaku pada subjek yang diteliti. Dengan demikian, peneliti 

lanjutan diharapkan dapat mengembangkan subjek dan jenis perusahaan yang 

bervariasi sehingga generalisasi hasil studi menjadi lebih tinggi. 

2. Waktu pengambilan data penelitian dilakukan secara serentak pada satu 

waktu tertentu (cross section) sehingga memiliki tingkat signifikansi dan konsistensi 

yang lebih rendah dari pada penelitian yang pengambilan datanya secara runtut 

waktu (time series). 

3. Pengujian statistik menunjukkan adanya hipotesis yang tidak dapat 

dikonfirmasikan serta besaran koefisien determinasi yang jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, peneliti lanjutan hendaknya menambah anteseden kinerja dengan 

variabel lain seperti motivasi dan pengembangan karir. 
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