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ABSTRAK 

Masalah yang seringkali timbul dalam program pelatihan yang dilaksanakan 
organisasi, antara lain mengenai efektivitas pelatihan itu sendiri setelah sekian lama 
waktu berselang. Sering teIjadi dalam menyusun program pelatihan,organisasi 
tidak mengamati secara cermat atau kurang tanggap terhadap efektivitas pelatihan 
pasca mengikuti suatu pelatihan, diantaranya, apakah jenis latihan sudah

c 
sesuai 

dengan yang dibutuhkan, bagaimana metode yang digunakan, siapakah yang paling 
tepat sebagai tenaga pelat:h, lamanya waktu pelatihan serta adakah kegiatan-kegiatan 
lanjutan setelah pelatihan dan sebagainya. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor pelatihan 
yang terdiri dari: pelatih (XI), metode (X2), materi (X3) dan waktu (X4) baik secara 
parsial maupun simultan terhadap prestasi keIja karyawan PT Kutai Timber 
Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui 
pengaruh faktor-faktor pelatihan yang terdiri dari: pelatih (XI), metode (X2), materi 
(X3) dan waktu (~) baik secara parsial maupun simultan terhadap prestasi keIja 
karyawan PT Kutai Timber Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diambil 
sampel sebesar 100 orang responden, dengan menggunakan alat uji regresi tinier 
berganda dengan persamaan sebagai berikut : 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pelatih, metode pelatihan, 
materi pelatihan, dan waktu pelatihan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi kerja karyawan PT Kutai Timber Indonesia setelah dilakukan pengujian teruji 
kebenarannya. Secara simultan kemampuan pelatih, metode pelatihan, materi 
pelatihan, dan waktu pelatihan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 
karyawan PT Kutai Timber Indonesia setelah dilakukan pengujian teruji 
kebenarannya. Nilai dari koefisien detenninasi dari hasH perhitungan sebesar 0,521. 
Hal ini berarti 52,1 % perubahan variabel terikat (prestasi kerja PT Kutai Timber 
Indonesia) mampu dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam 
model (kemampuan pelatih, metode pelatihan, mated pelatihan dan waktu pelatihan) 
secara bersama-sama, sedangkan sisanya 47,9% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model (faktor galat) 
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