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Penchtian im bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bl!rsama~sama 
mllUpUn secara parsial faktor-faktor pelatifmn yaitu mafen pefatiftan, sarona 
pelauhan, instruktw pelatiha.n, dan peserta pelatihan terhadap prestasi kerja 
karyawan bagum produkSl PR. Oeloeng dl Bojonegoro. 

Pengambilan data menggunakan kuesioner yang didasarkan pada skala 
likert. Data yang di/(umpulkan merupakan data yang dikumpuikan pada ,·vaktu 
tertentu. Jumlah sampel yang dianaiisis scbanyak 60 orang karyawan yang pernah 
mengikuti pelatlhan. 

Dalam peneJWan inj digunakan teknik analisis data menggunakan regresi 
linier berganda dengan bantual1 program statistik SPSS. ModeJ persamaan regres1 
linier berganda dalam penetitian ini : 

Y cc -0,112 ' O,491Xl i O,145X, l O,234X)' O,150X) 

HasH uji F menunju~"kan bahwa terdapat penguruh yang signiftkan antara 
vanabel behas faktor·faktor pdatiban yang terdiri dan '. maten pclauhan, sarana 
pel.lib.TI, instruktur pclalibaTI, dan peserta pel.tihan terhadap van.bel lerikat 
prestasi kerj. kary.wan b.gian produksi PR O<loeng di Bojonegoro. 

Hasil uji t. menunjukkan bahwa masing-masing (secara parstan variabel 
pelalihm yaitu . m.ten pclatihan, sarana pclatihan, insuuktur pclatiban, dan 
peserta peJatihan mempunyat pengaruh yang sigmfikan terhadap prestasi ketja 
l.aryawan bagian produksi PR. Oeloeng di Bojonegoro 

BeI'<iasarkan hasil analisis nl1ai koefisien determinasi parsial {r.l) 
menunjukkan bahwa variabel matcri pelatihan (X~) mcrupakan vadabeI yang 
mempunyai pengaruh dominan temttdap prestasi keIja karyawan bagian produksi 
PR. Oeloeng di Boioncgoro. 

Besarnya variasi vanabel prestasi kerja karyawan (Y) yang mampu 
dljelaskan oleb variabel bebas materi pelatihan (X l), sarana pelatihan (Xl), 
jnstruktur peiatthan (Xl)" dan peserta pelanban (X4; adaJah sebesar 9L4%. 
S~JangkaJ1 sisan}a scb~sar S.6~·O dijdaskan ok11 fah.tor~Elltor di luitJ' v:tllabd 
betms yang dil~hli. 
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