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ABSTRAKSI 

Kunci keberhasilan suatu organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi, 
sangatlah ditentukan oleh keberhasilan organisasi dalam mempersiapkan dan 
mendayagunakan sumber-sumber yang akan dipergunakan secara efektif dan etisien. 
Da]am mempersiapkan dan mendayagunakan sumber-sumber ini, yang paling 
penting mendapatkan perhatian adalah sumber daya manusia. 

Untuk mendapatkan karyawan yang berkaulitas, siap pakai serta mempunyai 
pre stasi kerja yang memadai maka organisasi haruslah me1aksanakan atau 
mengikutsertakan karyawannya dalam suatu proses pelatihan. 

Rendahnya prestasi keIja merupakan suatu masalah yang urgen, sebab 
masalah tersebut jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak buruk terhadap masa 
depan perusahaan dan karyawan. Untuk mengetahui hubugan pelatihan, terutama 
faktor-faktor pelatihan dengan prestasi kerja karyawan sumber daya manusia Hotel 
Natour Simpang di Suraaya, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian bertujuan 
untuk megnetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas 
adalah faktor-faktor pelatihan yang mempengaruhi prestasi keIja karyawan SDM 
Hotel Natour Simpang Surabaya.Faktor-faktor ini terbagi atas empat variabel bebas 
yaitu, materi pelatihan (Xl), metode pelatihan (X2), instruktur pelatihan (X)), dan 
waktu pelaksanaan pelatihan (X4). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah prestasi 
kerja karyawan yaitu : keIjasama dengan karyawan lain dalam satu tim, kepatuhan 
terhadap aturan ke1ja, ketapatan. Variabel penelitian diukur dengan skala Likert 4 
tingkatan. Data yang diolah merupakan data primer dan jawaban responden. Untuk 
menganalisis data digunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program komputer SPSS. Se]anjutnya di lakukan pengujian hipotesis 
dengan uji F dan uji t. 

Dari pengolahan data diperoleh hasil bahwa variabel Xl, X2, X3,~, memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, dengan multiple R (0,885), oleh 
sebab itu besarnya kontribusi variabel-variabel bebas XI, X2, X3, dan ~ dalam 
menjelaskan nilai variabel prestasi keIja adalah 78,3 % karena (R2) simultan Ho 
ditolah sebab Fhitung 22,589 > Ftabe1 = 2,76. berarti variabel bebas Xl, X2, X}, dan 
X4 secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja (Y) 
karyawan SDM Hotel Natour Simpang Surabaya dengan (signifikansi F) sebesar 
0,0000. untuk uji parsia! diperoleh Ho ditolak untuk tiap-tiap variabel bebas (Xl, Xz, 
X3,dan X~) sebab diperoleh thitung > tabel. Hal ini berarti tiap-hap variabel bebas secara 
individual berpengaruh (signifikan terhadap prestasi keIja karyawan bagian SDM 
Hotel Natour Simpang Surabaya. Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui 
bahwa variabel materi pelatihan (Xl) berpengaruh dominan terhadap prestasi kerja 
karyawan (Y) sebab memiliki nilai Beta standansasi terbesar 0,377 dibanding Beta 
standarisasi variabel bebas lainnya. 
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