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ABSTRAKSI   
 
Penelitian yang dilaksanakan pada karyawan bagian penjualan PT. Semen Gresik 

(Persero), Tbk ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh managerial 

competencies yang terdiri dari communication, planning and administration, teamwork, 

strategic action, dan self management competency secara bersama-sama terhadap prestasi 

kerja karyawan. Disamping itu, dari penelitian ini akan diketahui mana diantara 

communication, planning and administration, teamwork, strategic action, dan self 

management competency mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja 

karyawan. Penelitian ini dilakukan pada 32 karyawan bagian penjualan. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 15 diperoleh 

persamaan sebagai berikut: Y = - 12,409 + 0,196 X1 + 0,139 X2 + 0,162 X3 + 0,241 X4 + 

0,166 X5. 

Kemudian dari hasil Uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 4,150 lebih besar 

dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,59 Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 yang 

lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditolerir yaitu α = 0,05. Hal ini mendukung 

hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh signifikan antara managerial 

competencies secara bersama-sama terhadap prestasi kerja karyawan bagian penjualan 

PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. Dan dari nilai Uji T dapat diperoleh temuan bahwa 

strategic action merupakan variabel yang dominan mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan bagian penjualan PT. Semen Gresik (Persero), Tbk,  
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dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dari nilai Beta yang 

menyatakan variable strategic action merupakan variabel dominan yang mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan karyawan bagian penjualan PT. Semen Gresik 

(Persero), Tbk  
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