
 

ABSTRAK 

 

 Dalam penelitian ini, tujuan pertama adalah untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh faktor-faktor pekerja yang efektif terhadap prestasi kerja karyawan 
dan tujuan kedua adalah mengetahui di antara faktor-faktor perilaku pekerja 
efektif tersebut, factor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja 
karyawan bagian Divisi Teknologi pada PT PAL INDONESIA (Persero) 
Surabaya.  
 Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Kelly 
(1988) bahwa organisasi dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harus 
dikerjakan sehingga organisasi dapat berhasil, maka organisasi harus memiliki 
bawahan atau pekerja yang efektif. Perilaku pekerja yang efektif menurut Kelly 
harus memenuhi empat criteria, yaitu : self management, komitmen pekerja 
terhadap organisasi, mempunyai kemampuan untuk membangun kompetensi diri, 
serta jujur, berani mengungkapkan pendapat dan bertanggung jawab. Kriteria-
kriteria di atas merupakan factor-faktor dari perilaku pekerja yang efektif. Adapun 
sampel dalam penelitian ini adalah 32 orang karyawan, dimana penarikan sampel 
dilakukan dengan metode stratified proportional random sampling sebesar 25% 
dari jumlah karyawan masing-masing departemen. Alat uji digunakan untuk 
menguji kebenaran hipotesis adalah regresi linear berganda. 
 Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan model regresi 
linear berganda sebagai berikut : 
Y =  -0.726 + 0.327 X1 + 0.184 X2 + 0.495 X3 + 0.152 X4  
 Nilai koefisien determinan (R2) adalah sebesar 0,834, yang berarti hal 
tersebut menunjukkan sebesar 83,4 % variabel prestasi kerja karyawan mampu 
dijelaskan oleh variabel kemampuan mengelola diri sendiri(X1), komitmen 
terhadap organisasi(X2), kemampuan membangun kompetensi diri(X3), Jujur, 
berani mengungkapkan pendapat, dan bertanggung jawab (X4), sedangkan sisanya 
16,6 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian 
ini. Secara simultan variabel kemampuan mengelola diri sendiri (X1), komitmen 
terhadap organisasi(X2), kemampuan membangun kompetensi diri (X3), Jujur, 
berani mengungkapkan pendapat, dan bertanggung jawab (X4) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja (Y) karyawan Divisi Teknologi 
pada PT PAL INDONESIA (Persero) Surabaya. Secara parsial terdapat pengaruh 
semua variabel bebas terhadap bariabel tergantung dan variabel kemampuan 
membangun kompetensi diri merupakan variabel yang mempunyai pengaruh 
dominan terhadap prestasi kerja karyawan Divisi Teknologi pada PT PAL 
INDONESIA (Persero) Surabaya. 
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