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Penelitian ini merupakan studi yang dilakukan pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo 

yang bergerak dalam bidang industri kayu lapis berjudul “PENGARUH PELAKSANAAN 

PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. 

KUTAI TIMBER INDONESIA PROBOLINGGO “ 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi subsi finishing. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan bagian produksi 

subsi finishing dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan platihan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi subsi finishing. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kutai Timber Indonesia adalah alat analisis rentang skala, sedangkan untuk mengetahui 

pengaruh pelaksanaan pelatihan terhadap kinerja karyawan digunakan alat analisis regresi linier 

sederhana. 

Hasil analisis rentang skala menunjukan bahwa pelaksanaan pelatihan pada PT. Kutai Timber 

Indonesia pada skala penilaian sangat baik, dimana diperoleh rata-rata sebesar 159,30 pada 

kriteria 158-195. Dengan rentang kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan pelaksanaan 

pelatihan pada PT. Kutai Timber Indonesia pada kriteria penilaian sangat baik. Sedangkan 

kinerja karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia terletak pada kategori sangat tinggi, di mana 

diperoleh rata-rata skor sebesar 159,25 pada kriteria penilaian 158-195 yang tergolong penilaian 

sangat tinggi. 

Hasil analisis regresi sederhana pelaksanaan pelatihan terhadap kinerja karyawan yaitu 

perhitungan koefisien korelasi (r) sebesar 0,508 dan koefisien korelasi yang berarti bahwa 

keeratan hubungan antara pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia 

adalah sebesar 0,508 merupakan nilai yang positif  

Dari perhitungan yang menggunakan analisis regresi linier sederhana pelaksanaan pelatihan 

terhadap kinerja diperoleh persamaan Y1= 22,378 + 8,330 X + e sedangkan untuk pengujian 

hipotesis (F) untuk mengetahui adanya pengaruh pelaksanaan pelatihan terhadap kinerja 

karyawan adalah hasil pengujian secara simultan nilai F hitung sebesar 5,75 sedangkan F tabel 

sebesar 3,23 pada tingkat kepercayaan 95%, oleh karena F hitung > F tabel Ho ditolak, maka 

secara simultan variabel pelaksanaan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Pursuant to conclusion above, writer of implication can that management [party/ side] shall pay 

attention execution of training related to quality of instructor or coach and used method at the 

(time) of training take place in company to be can support employees performance. To writer is 

hereinafter expected by this research is made by reference.  

  


