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ABSTRAKSI 

Kunci untuk menjadi bawahan yang efek1tf terletak pada kemampuan uotuk 
berpikir secara mandiri untuk me:lakukan pengendalian dan indepcndensi serta 1lI1tuk 
bekcfJ3 lanpa pcngawasan tertutup_ Para bawahan yang baik adalah orang~orang 
dimana para plmpinan dapat merasa aman «otuk mendc1egasikan tanggung jawab, 
ufang-orang yang mengantisijXl.si kehutuhan~kebutuhan pacta tingkat kompctensi d~m 
kewenangan mereka ma.;;jng-rnasing" 

Prestasi kerja karyawan sangat mcnentllkan prestasi perusahaan secara 
keselufuhan, hal tersebut pentmg bagi setiap organisasi dalam usaha pcncapian tujuan 
organisasi seeara efektif dan efisien 
Prcstasi karyawan sesungguhnya tidak dikendalikan oleh perusahaan secara langsung, 
naomn lebih banyak dikendalikan oleh karyawan itu sendiri (Malthis. 1997:340). 

Penelitian 1m mengamati faktor-faktor kualitas bav;'ahan yang terdiri dan 
kemampuan mengeioia dirt sendiri (Xd, komitmen terhadap urganisas-i (Xl), 
kernampuan mcmbanhrun kompetensi pribadi (X3), sikap bawahan (X4), 

Obyck penelitlan tm adalah para pcgawai pclaksana Kantor Pclayanan Bea 
dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Perak Surabaya dengan mengambil sampel 
sebanyak 35 orang yang merupakan s-ebagian dari 343 jumlah karya\\'3.n. Penentuan 
Jumlah sarnpel dengan menggunakan metode sfratfli'eJ propo/iona! randum samplin,,< 
sebesar 10%, Sedangkan tehnik analisis yan dlgunakan adalah analisls regresi linear 
berganda. 

Hasil penelitian mcnunjukkan bahwa dari keseluruhan vanabe! hebas yang 
mdlputl kemampuan mcngelola die! sendiri, komltmen terhadap organisasi, 
kemampunn membangun kompetens{ pnbadi, dan sikap bawahan mcmpunyai 
pcngaruh yang bermakna dan si1;,1flifikan terhadap prestasi kerja karyawan dengan 
koefisien dcterminasi sebesar 88{!/o. Sedangkan dalam anal isis regresi linear berganda 
diperolch persamaan regresi: 

'\:"= -0,195 + 0,273 X, + 0,294 X,+ 0,519 X,+ 0,244 X, 
Persamaan regresi tersebut menunjukkan vanabel-varjabel yang bertanda positifyang 
berarti bahwa vanabel bebas dalam pcnelitian im mempunyai hubungan yang searah 
dengan variabei terikatnya, dimana jika variabel kualitas b'Hvahan meningkat maka 
prestasi kerju Juga meningkat sebaliknya jika variabel kuahtas bawahan menurun 
maka prestasi kcrya pun mcnllrun. 

Adapun variabel bebas yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah 
kemampuan membangun kompetensi diri yang membcrikan kontribusi terhadap 
menlngkatnya prestas! kerja pe-gawai dengan dengan nilai parsial sebesar 70,1%_ 

Dapat disimpuJkan bahwa faktor-faktor kualitas bawahan yang terdiri dari 
kcmampuan mengdola diri sendiri, komitmen terhadap organisasi. kemampuan 
membangun kompetensi pribadi. dan sikap bawahan memiIiki pengaruh yang 
signifikan tehadap prestasi kerja karyawan" 
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