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ABSTRAK 

 

Tenaga kerja adalah salah satu unsur dalam satu perusahaan yang 

berfungsi sebagai penggerak jalannya roda perusahaan sehingga mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Para 

pemimpin yang menyadari bahwa berhasil atau tidaknya tujuan perusahaan 

tergantung pada unsur manusianya maka mereka akan berusaha untuk 

memperoleh dan meningkatkan prestasi kerja yang baik, tidak hanya 

dilakukan melalui perekrutan tenaga kerja yang tepat tetapi harus didukung 

juga dengan usaha lain yang bisa diikuti oleh karyawan yang telah ada untuk 

lebih mengoptimalkan kerja karyawan tersebut, usaha lain itu diantaranya 

dengan mengadakan program pelatihan tenaga kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program 

pelatihan dan prestasi kerja pada PT. Andalan Fluid Sistem Bogor, juga 

meneliti bagaimana pengaruh program pelatihan tersebut terhadap prestasi 

kerja karyawan di perusahaan itu. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Survei 

dengan teknik penelitian Analisis Kualitatif sedangkan metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis Korelasi Rank spearman, Koefisien Determinasi dan 

Uji Hipotesis Koefisien Korelasi (Uji  Hipotesis t). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pelatihan yang 

diadakan oleh PT. Andalan  Fluid Sistem berjalan dengan baik dan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap prestasi kerja karyawan. 

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, yaitu koefisien 

korelasi Rs sebesar 0,94, artinya terdapat korelasi yang sangat kuat dan 

positif antara program pelatihan dengan prestasi kerja. Analisis Koefisien 

Determinasi dari hasil olah data didapat sebesar 88,36%, artinya bahwa 

program pelatihan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap prestasi 

kerja. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, dimana t-hitung sebesar 12,42 

sedangkan t-tabel sebesar 2,08. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tolak (Ho) dan terima (Hi), yang artinya faktor program 

pelatihan mempunyai hubungan nyata dan positif terhadap prestasi kerja. 

 

Kata Kunci: Program Pelatihan dan Prestasi Kerja 
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l. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Pada masa sekarang ini 

negara kita menghadapi kemajuan 

jaman yang begitu pesat. 

Pembangunan di berbagai bidang 

mengakibatkan kehidupan 

masyarakata menjadi semakin 

modern. Oleh karna itu 

keberhasilan manajemen 

perusahaan sangat ditentukan oleh 

keefektifan dari fungsi-fungsi 

manajemen. Diantara fungsi-

fungsi manajemen, pengisian 

jabatan merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang ikut 

berperan dalam tercapainya 

manajemen efektif yaitu dengan 

menempatkan orang-orang sesuai 

dengan kemampuan di bidangnya. 

Tenaga kerja sebagai salah 

satu unsur dalam satu perusahaan 

yang berfungsi sebagai penggerak 

jalannya roda perusahaan sehingga 

mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Faktor lain yang 

membuat tenaga kerja ini sangat 

penting adalah manusia 

mempunyai imajinasi yang tinggi 

sehingga dapat menghasilkan 

produk atau jasa yang dapat 

memberikan kepuasan tersendiri  

terhadap konsumen. Walaupun 

saat ini tenaga kerja manusia telah 

banyak yang digantikan oleh 

tenaga mesin (peralatan mesin) 

tapi tenaga manusia masih sangat 

dibutuhkan, karena tanpa adanya 

manusia, peralatan secanggih 

apapun tidak akan bisa digunakan, 

manusialah yang bisa 

mengoperasikan peralatan mesin 

tersebut. 

Untuk mendapatkan hasil 

yang  baik maka para tenaga kerja 

harus diberi bekal pengetahuan 

dan keterampilan yang cukup. 

Berbagai  usaha telah atau sedang 

dan akan terus dilakukan oleh para 

pemimpin perusahaan untuk 

mebekali para karyawannya 

dengan ilmu dan keterampilan 

yang disesuaikan dengan 

pekerjaannya masing-masing. Para 

pemimpin menyadari berhasil atau 

tidaknya tujuan perusahaan 

tergantung pada unsur 

manusianya, oleh karena itu dalam 

usaha untuk memperoleh dan 

meningkatkan prestasi kerja  tidak 

hanya dilakukan melalui 

penarikan tenaga kerja yang tepat 

tetapi harus didukung dengan 

usaha lainnya, diantaranya melalui 

pelatihan tenaga kerja. 

Program pelatihan yang 

diadakan oleh perusahaan untuk 

para karyawannya bermanfaat 

untuk bisa mengembangkan sikap, 

prilaku, keterampilan dan 

pengetahuan tentang pekerjaan 

para karyawan tersebut dan 

diharapkan akan meningkatkan 

prestasi kerja mereka sehingga 

dapat lebih menunjang tercapainya 

tujuan perusahaan secara efektif 

dan efisien. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan perumusan 

masalah diatas, ruang lingkup 

pembahasan masalah akan 

mencakup sebagai berikut : 

1. Bagaimana program pelatihan 

di PT.Andalan Fluid Sistem? 

2. Bagaimana prestasi kerja 

Karyawan di PT. Andalan 

Fluid Sistem? 

3. Seberapa besar pengaruh 

program pelatihan terhadap 

prestasi kerja karyawan pada 

PT.Andalan Fluid Sisitem? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui program 

pelatihan di PT.Andalan Fluid 

Sistem 

2. Untuk mengetahui prestasi 

kerja karyawan di PT.Andalan 

Fluid Sistem 

3. Untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh program 

pelatihan terhadap prestasi 

kerja karyawan pada 

PT.Andalan Fluid Sistem. 

 

ll. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pelatihan 

Program pelatihan merupakan 

suatu usaha untuk menghilangkan 

terjadinya kesenjangan antara 

unsur-unsur yang dimilki oleh 

seorang tenaga kerja dengan 

unsur-unsur yang dikehendaki 

oleh organisasi. Usaha tersebut 

dilakukan melalui peningkatan 

kemampuan kerja yang dimiliki 

oleh tenaga kerja dengan cara 

menambah pengetahuan dan 

keterampilan, salah satu caranya 

dengan mengadakan pelatihan 

tenaga kerja. Melalui pelatihan 

diharapkan seluruh potensi pekerja 

seperti pengetahuan, keterampilan 

dan tingkah laku dapat 

ditingkatkan. 

Hasibuan (2002 : 69) 

menyatakan : Pelatihan adalah 

bagian dari pendidikan yang 

menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan di luar sistem 

pendidikan yang berlaku, dalam 

waktu yang relatif singkat dan 

dengan metode yang lebih 

mengutamakan latihan daripada 

teori  

 Mangkuprawira dan 

Hubeis(2003 :73) menyatakan : 

Program pelatihan terbagi menjadi 

dua, yaitu : 

1. Program pelatihan umum 

merupakan pelatihan dimana 

karyawan memperoleh 

keterampilan yang dapat 

dipakai di hampir semua jenis 

pekerjaan. Pendidikan meliputi 

keahlian dasar yang biasanya 

merupakan syarat kualifikasi 

pemenuhan pelatihan umum. 

2. Program Pelatihan khusus, 

merupakan pelatihan dimana 

karyawan memperoleh 

informasi dan keterampilan 

yang sudah siap pakai, 

khususnya pada bidang 

pekerjaannnya masing-masing. 

Tujuan pelatihan pada 

umumnya yaitu: 
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1. Meningikatka produktivitas 

kerja karyawan. 

2. Meningkatkan efsiensi tenaga, 

waktu, bahan baku, 

pemborosan berkurang, biaya 

produksi relatif kecil sehingga 

daya saing perusahaan 

semakin besar. 

3. Mengurangi kerusakan barang, 

produksi dan mesin-mesin 

karena karyawan semakin ahli 

dan trampil dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

4. Mengurangi tingkat 

kecelakaan karyawan. 

5. Meningkatkan pelayanan yang 

lebih baik dari karyawan ke 

konsumen. 

6. Moral karyawan akan lebih 

baik karena keahlian dan 

keterampilannya sesuai dengan 

pekerjaannya sehingga mereka 

antusias untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik. 

(Hasibuan ,2001:70) 

`  

Metode pelatihan 

didefinisikan sebagai suatu cara 

tertentu untuk melaksanakan 

pelatihan dengan memberikan 

pertimbangan yang cukup kepada 

tujuan, fasilitas yang tersedia dan 

jumlah penggunaan uang, waktu 

dan kegiatan 

Metode pelatihan harus 

berdasarkan kepada kebutuhan 

pekerjaan tergantung pada 

beberapa faktor, diantaranya: 

waktu, biaya, jumlah peserta, 

tingkat pendidikan dasar peserta 

dan latar belakang peserta.   

Ada beberapa indikator yang 

dapat dijadikan acuan dalam 

proses pelatihan tenaga kerja agar 

berjalan dengan baik, diantaranya 

adalah: 

1. Materi yang diberikan harus 

sesuai dengan kebutuhan 

pelatihan. 

2. Pelatih (instruktur) harus 

memenuhi persyaratan untuk 

mengajarkan setiap materi 

pelatihan sehingga sasaran 

pelatihan tercapai. 

3. Peserta , menetapkan syarat-

syarat dan jumlah peserta yang 

dapat mengikuti pelatihan. 

4. Tempat dan fasilitas, 

mempersiapkan tempat dan 

peralatan lainnya yang 

menunjang pelatihan. 

5. Waktu pelatihan. (Hasibuan, 

2001 :76) 

 

Pelatihan ini memiliki 

beberapa manfaat diantaranya 

meningkatkan pengetahuan para 

karyawan atas budaya dan pesaing 

luar, membantu karyawan yang 

memiliki keahlian untuk bekerja 

dengan teknologi baru, karyawan 

lebih menguasai teknik-teknik 

bekerja yang aman dan lebih perc 

aya diri dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya. 

Pelaksanaan program 

pelatihan dikatakan berhasil 

apabila dalam diri peserta 

pelatihan terjadi suatu proses 

transformasi dalam peningkatan 

kemampuan dalam melaksanakan 

tugas dan perubahan prilaku 
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tercermin pada sikap, disiplin dan 

etos kerja. 

 

 

2.2.  Prestasi Kerja 

Dalam melakukan pekerjaan 

seseorang akan menghasilkan 

sesuatu baik berbentuk barang 

atau jasa. Kemampuan seseorang 

menghasilkan sesuatu tersebut 

dapat diukur secara kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil yang dicapai 

tersebut disebut dengan prestasi. 

Hasibuan (2002 :94) 

menyatakan : Prestasi kerja adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya tang didasarkan 

ataskecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. Prestasi 

kerja ini merupakan gabungan dari 

tiga faktor penting yaitu 

kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan penerimaan 

atas penjelasan delegasi tugas dan 

peran, serta tingkat motivasi 

seorang pekerja. Semakin tinggi 

ketiga faktor diatas maka semakin 

besarlkah prestasi kerja yang 

bersangkutan. 

Menurut Mangkunegara 

(2001:67), prestasi kerja 

merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya yang 

sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Penilaian prestasi kerja 

adalah proses dimana organisasi 

mengevaluasi dan menilai prestasi 

kerja karyawan secara kualitas. 

Kegiatan ini dapat memperbaiki 

keputusan-keputusan personalia 

dan memberikan umpan balik 

kepada karyawan tentang 

pelaksanaan kerja mereka.Dengan 

adanya penilain prestasi kerja 

karyawan dapat diketahui prestasi 

kerja karyawan dimana memiliki 

kelebihan dan kekurangannya. 

Bagi karyawan yang memiliki 

prestasi kerja tinggi 

memungkinkan untuknya diberi 

promosi, sedangkan karyawan 

yang prestasi kerjanya rendah 

dapat diperbaiki dengan 

memindahkan jabatan yang sesuai 

denga keahliannya. 

Setiap perusahaan memiliki 

perbedaan indikator-indikator 

dalam menilai prestasi kerja para 

karyawannya, adapun indikator-

indikator penilaian prestasi kerja 

menurut Hasibuan (2002:95), 

adalah kesetiaan, hasil kerja, 

kejujuran, kedisiplinan, kreatifitas, 

kerjasama, prakarsa, kecakapan, 

tanggung jawab. 

 

2.3. Hubungan Pelatihan 

Terhadap Prestasi  Kerja 

Salah satu kebijakan manajer 

personalia yang dilaksanakan 

dalam perusahaan adalah dengan 

melakukan program pelatihan. 

Pelatihan merupakan suatu 

kegiatan untuk dapat memperbaiki 

dan mengembangkan sikap, 

tingkah laku, keterampilan dan 



Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja 
Studi Kasus Pada Pt. Andalan Fluid Sistem 

 

 

 
   Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE) 

Volume Semester II 2012 100 

pengetahuan dari karyawan sesuai 

dengan keinginan perusahaan.  

Marwansyah dan Mukaram 

(2004:64) berpendapat “Upaya 

organisasi yang terencana untuk 

membantu para karyawan 

mempelajari pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan 

yang terkait dengan suatu 

pekerjaan, agar mereka bisa 

meningkatkan prestasi kerja”. 

Agar meningkatkan prestasi  

kerja dalam perusahaan sesuai 

dengan yang diharapkan, program 

pelatihan ini harus dilaksanakan 

secara intensif dan terencana 

dengan baik. Selain itu perlu 

diadakannya evaluasi hasil 

pelatihan yang telah 

dilaksanakan.Apabila terdapat 

kekurangan-kekurangan dari 

program pelatihan yang telah 

dilaksanakan dapat dilakukan 

perbaikan, sehingga program 

pelatihan selanjutnya akan lebih 

baik lagi dalam hasil dan 

pelaksanaannya. 

 

III.  METODE PENELITIAN 

Dalam mengelola data yang 

diperoleh dalam mengetahui  

pengaruh program pelatihan 

terhadap prestasi kerja karyawan 

menggunakan metode deskriptif 

survei karena penelitian ini 

merupakan penelitian yang 

menjelaskan fenomena dalam 

bentuk hubungan antara variabel. 

Unit analsis dalam penelitian ini 

adalah karyawan bagian 

machining 1 PT Andalan Fluid 

Sistem yang berjumlah 23 orang 

karyawan. 

Dalam penelitian terdapat 

dua variabel, yaitu program 

pelatihan sebagai variabel bebas 

(independent), yaitu program 

pelatihan yang diselenggarakan 

oleh perusahanan merupakan 

variabel yang mempengaruhi 

prestasi kerja, sekala yang 

digunakan adalah ordinal dan 

variabel ini didapat dari indikator 

nilai test dan variabel prestasi 

kerja sebagai variabel terikat 

(dependent), yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh program 

pelatihan, skala pengukuran yang 

digunakan adalah ordinal dan 

variabel ini didapat melalui 

penilaian prestasi kerja. untuk 

lebih jelasnya, dapat dilihat  pada 

Tabel 1,  berikut ini: 

 

Tabel 1. 

Operasionalisasi Variabel. 

 
Variabel Indikator Ukuran 
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Variabel 

Bebas 

(Pelatihan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesuai dengan 

kebutuhan 

kerja 

 Menyelesaikan 

masalah dalam 

perkerjaan 

 Ahli 

dibidangnya 

 Jelas dalam 

memberikan 

materi 

 Tertarik 

mengikutinya 

 Ingin 

meningkatkan 

keahlian 

 Tempat 

mendukung 

proses 

pelatihan 

 Fasilitas 

tersedia 

 Waktu 

pelatihan tepat 

 Tidak 

membosankan 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Variabel 

terikat 

(prestasi 

kerja) 

 Menjaga nama 

baik 

perusahaan 

 Perusahaan 

merasa puas 

 Sesuai yang 

diharapkan 

perusahaan 

 Tepat waktu 

dan mematuhi 

aturan 

 Inisiatif 

mencetuskan 

ide 

 Membantu 

rekan kerja 

 Semangat kerja 

 Memotivasi 

rekan kerja 

 Pekerjaan 

selesai tepat 

waktu 

 Hati-hati dalam 

bekerja 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Metode analsisi yang 

digunakan yaitu korelasi rank 

Spearman untuk mengukur erat 

tidaknya kaitan antara dua variabel 

ordinal yang merupakan ukuran 

atas derajat hubungan antara data 

yang telah disusun menurut 

peringkat. Analisa ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah 

pelatihan mempunyai hubungan 

dengan prestasi kerja dan 

bagaimana kedua variabel ini 

berhubungan serta seberapa kuat 

hubungannnya. 

      
     

         
 

rs = Koefisien korelasi  rank 

spearman 

di
2
 = selisih dari setiap pasang 

rank. 

n = banyaknya data
 

Dimana di
2 

didapat dari persamaan 

berikut: 

                          

di
2
 = Selisih dari setiap pasang 

rank 

R = Ranking 

 

Kuat tidaknya hubungan 

antara variabel X dan variabel Y 

dapat diukur dengan suatu angka-

angka korelasi  sebagai berikut : 
Koefisien 

Korelasi 

(+/-) 

Interprestasi 

0,00 – 0,25 Tidak ada hubungan/ 

hubungan sangat 

lemah 

0,26 – 0,50 Hubungan lemah / 

rendah 

0,51 – 0,75 Hubungan cukup 

kuat / cukup tinggi 

0,76 – 1,00 Hubungan yang 

tinggi / kuat 
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Untuk melihat berapa persen 

besarnya variabel X yang 

mempengaruhi variabel Y, maka 

digunakan koefisien determinasi 

(kd) dengan rumus sebagai 

berikut: 

              
Kd = Koefisien determinasi 

rs = Hasil analisa korelasi rank 

spearman yang dikuadratkan 

100% = Untuk mengetahui dalam 

bentuk persen 

 

Hipotesis: 

 Menentukan Ho ; rs ≤ 0 berati 

tidak terdapat hubungan 

anttara variabel X (Pelatihan) 

dengan variabel Y (Prestasi 

Kerja).  t- hitung > t- tabel 

berati terdapat hubungan 

antara variabel X (Pelatihan) 

dengan Vriabel Y (prestasi 

kerja). 

 Kriteria pengambilan 

keputusan, Ho ; rs ≤0, artinya 

tidak terdapat hubungan antara 

variabel X (pelatihan) dengan 

variabel Y (prestasi kerja).   Hi 

; rs > 0 artinya terdapat 

hubungan yang signifikan 

antara variabel X (pelatihan) 

dengan variabel Y (prestasi 

kerja) 

        

     
   

      
          

     
 

IV. HASIL PENELITIAN 

 

Program Pelatihan pada PT. 

Andalan Fluid Sistem 

Dengan adanya arus 

globalisasi memaksa bangsa 

Indonesia melakukan persiapan-

persiapan dalam menghadapinya 

untuk bisa bertahan bahkan 

bersaing dengan yang lain. 

Penyesuian diri  dengan 

perkembangan teknologi  yang 

semakin maju membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar. Untuk 

memperoleh karyawan yang siap 

dalam persaingan dan menguasai 

teknologi baru sesuai dengan 

pekerjaannya diperlukan berbagai 

cara seperti mengadakan pelatihan 

tenaga kerja. 

Pelatihan tenaga kerja ini 

bertujuan agar para karyawan 

dapat menguasai pengetahuan, 

keahlian dan prilaku yang 

ditekankan dalam program-

program pelatihan dan untuk 

diterapkan dalam aktivitas sehari-

hari para karyawan, intinya untuk 

meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dari suatu perusahaan. 

Dimana faktor dari perusahaan 

yang meliputi tenaga kerja, modal 

dan tempat usaha akan 

menghasilkan barang /jasa yang 

berguna bagi masyarakat.  Tujuan 

pelatihan merupakan pedoman 

dalam menyusun program 

pelatihan yang akan berjalan, 

dalam pelaksanaannya dan dalam 

pengawasannya.  

Setelah mengadakan 

penelitian dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif 
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mengenai variabel X (Pelatihan) 

kepada beberapa responden, maka 

diperoleh hasil : 

1. Penilaian responden mengenai 

materi yang disajikan sudah 

sesuai dengan kebutuhan kerja 

adalah sebesar 94% berada 

pada daerah sangat setuju 

2. Penilaian responden mengenai 

materi yang disajikan adalah 

salah satu solusi dalam 

pekerjaan adalah sebesar 89%, 

berada pada daerah sangat 

setuju. 

3. Penilaian responden mengenai 

instruktur ahli dan 

berpengalaman adalah 94%, 

berada pada daerah sangat 

setuju 

4. Penilaian responden mengenai 

instruktur mempunyai 

kemampuan komunikasi yang 

baik adalah sebesar 84% 

berada pada daerah sangat 

setuju. 

5. Penilaian responden mengenai 

para peserta antusias 

mengikuti pelatihan adalah 

sebesar 81%, berada pada 

daerah sangat setuju. 

6. Penilaian responden mengenai 

para peserta ingin 

meningkatkan kemampuan 

adalah sebesar 90% berada 

pada daerah sangat setuju. 

7. Penilaian responden mengenai 

tempat pelatihan mendukung 

proses pelatihan adalah 

sebesar 91% berada pada 

daerah sangat setuju. 

8. Penilaian responden mengenai 

fasilitas memadai dan tersedia 

untuk pelatihan adalah sebesar 

90%, berada pada daerah 

sangat setuju 

9. Penilaian respondeng 

mengenai waktu pelatihan 

yang tidak mengganggu 

aktivitas kerja, adalah sebesar 

87%, berada pada daerah 

sangat setuju. 

10. Penilaian respondeng 

mengenai pelatihan itu tidak 

menjenuhkan adalah sebesar 

83% berada pada daerah 

sangat setuju. 

 

Berdasarkan perhitungan 

tabulasi hasil jawaban responden 

terhadap variabel Pelatihan (X) 

didapat   

 

nilai rata-rata: 

  
                    

                
 

    

  
       

 

Responden yang skornya 

diatas 44,7 berjumlah 10 orang 

responden.  

   
                                

               
       

  

  
                

 

Sebaran nilai interval program 

pelatihan 
Interval 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

80 – 100  Sangat Baik 

60 – 79  Baik 

40 – 59 43,47% Cukup Baik 

20 – 39  Kurang Baik 

0 - 19  Sangat Kurang 
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Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai interval program pelatihan 

terletak diantara 40 – 59 atau 

setara dengan 43,47% yang 

artinya program pelatihan pada 

PT.Andalan Fluid Sistem sudah 

cukup baik. 

 

Prestasi Kerja Karyawan pada 

PT. Andalan Fluid Sistem 

Prestasi kerja merupakan 

hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas yang sesuai 

dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

(Mangkunegara, 2001:67) 

Setelah karyawan diterima, 

ditempatkan dan dipekerjakan 

maka tugas manajer selanjutnya 

adalah melakukan penilaian 

prestasi kerja, penilaian prestasi 

kerja ini dilakukan untuk 

mengetahui prestasi yang dapat 

dicapai setiap karyawan, apakah 

prestasi itu baik, sedang atau 

kurang. Hal ini dilakukan untuk 

menetapkan kebijakan 

selanjutnya. 

Setelah mengadakan 

penelitian mengenai variabel Y 

(prestasi kerja) kepada beberapa 

responden, maka diperoleh : 

1. Penilaian responden mengenai 

peserta loyal terhadap 

perusahaan tempatnya bekerja 

adalah sebesar 86%, berada 

pada daerah sangat setuju. 

2. Penilaian responden mengenai  

peserta jujur dalam bekerja 

adalah sebesar 83%, berada 

pada daerah sangat setuju. 

3. Penilaian responden mengenai 

disiplin diutamakan oleh para 

peserta adalah sebesar 81% 

berada pada daerah sangat 

setuju. 

4. Penilaian responden mengenai 

kreatifitas harus ditingkatkan 

adalah sebesar 82%, berada 

pada daerah sangat setuju. 

5. Penilaian responden mengenai 

antar peserta terbina hubungan 

dengan baik adalah sebesar 

80%, berada pada daerah 

sangat setuju. 

6. Penilaian responden mengenai 

para peserta merubah 

tantangan kerja menjadi 

motivasi adalah sebesar 82%, 

berada pada daerah sangat 

setuju. 

7. Penilaian responden mengenai 

para peserta saling memotivasi 

sesama rekan kerja adalah 

sebesar 83%, berada pada 

daerah sangat setuju. 

8. Penilaian responden mengenai 

para peserta memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi, 

adalah sebesar 82%, berada 

dpada daerah sangat setuju. 

9. Penilaian responden mengenai 

para peserta sangat teliti dan 

waspada ketika bekerja, adalah 

sebesar 84%, berada pada 

daerah sangat setuju 
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Setelah mengadakan 

penelitian mengenai variabel Y 

(prestasi kerja karyawan) kepada 

beberapa responden, maka didapat 

hasil total skor responden 959 dan 

jumlah respondennya sebanyak 23 

orang, maka nilai rata-rata prestasi 

kerja (Y) adalah : 

 

  
                    

                
  

   

  
       

 

Responden yang skornya 

diatas 41,69 sebanyak 13 orang. 

 
                                

               
        

  

  
               

Sebaran nilai interval prestasi  

kerja 
Interval 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

80 – 100  Sangat Baik 

60 – 79  Baik 

40 – 59 56,52% Cukup Baik 

20 – 39  Kurang Baik 

0 - 19  Sangat 

Kurang Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas  

dapat disimpulkanbahwa nilai 

interval prestasi kerja terletak 

diantara 40 – 59 atau setara 

dengan 56,52%, yang artinya 

prestasi kerja pada PT. Andalan 

Fluid Sistem sudah cukup baik. 

 

Pengaruh Program Pelatihan 

terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan pada PT. Andalan 

Fluid Sistem 

Untuk mengetahui pengaruh 

program pelatihan terhadap 

prestasi kerja penulis 

menggunakan rumus analisis 

korelasi rank spearman (rs), 

analisis koefisien determinasi 

(kd), uji hipotesis koefisien 

korelasi dengan menggunakan t-

hitung. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diperoleh hasil 

korelasi rank spearman sebesar 

0,94, artinya terdapat korelasi 

yang sangat kuat dan positif antara 

program pelatihan dengan prestasi 

kerja karyawan, jika program 

pelatihan ditingkatkan maka 

prestasi  kerja juga akan 

meningkat. 

Untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel program 

pelatihan terhadap prestasi kerja 

karyawan, maka digunakan rumus 

koefisien determinasi. Hasil 

perhitungan diperoleh hasil 

sebesar 88,36%, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa program 

pelatihan memiliki pengaruh yang 

sangat besar yaitu 88,36% 

terhadap prestasi kerja karyawan, 

sedangkan yang lainnya 11,64% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti oleh penulis. 

Untuk menetukan apakah 

terdapat hubungan nyata antara 

program pelatihan dengan prestasi 

kerja karyawan, maka dilakukan 

uji hipotesis dengan hipotesisis 

statistik sebagai berikut: 
Ho : rs = 0 Faktor program pelatihan 

tidak mempunyai 

hubungan nyata dengan 

prestasi kerja 
Hi : rs > 0 Faktor program pelatihan 
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mempunyai hubungan 

nyata dan positif dengan 

prestasi kerja. 

 

Hasil perhitungan 

menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 12,42, sementara nilai t 

tabel dengan menggunakan   
 5% dan dk = n-2 = (23-2) 

sehingga didapat nilai 2,080. 

Karena t hitung (12,42) lebih besar 

dari t tabel (2,080) maka 

disimpilkan bahwa Ho dan terima 

Hi yang artinya faktor program 

pelatihan mempunyai hubungan 

nyata dan positif dengan prestasi 

kerja karyawan. 

  

 

V.  KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang 

sudah penulis lakukan pada 

PT.Andalan Fluid Sistem tentang 

pengaruh program pelatihan 

terhadap prestasi kerja karyawan, 

maka penulis menyimpulkan : 

1. Program pelatihan adalah 

program pendidikan jangka 

pendek yang diadakan oleh 

perusahaan untuk 

meningkatkan keterampilan 

teknis karyawan, dan salah 

satu cara dalam upaya 

meningkatkan prestasi kerja. 

2. Program pelatihan diadakan 

untuk meningkatkan prestasi 

kerja karyawan sehingga pada 

akhirnya akan mempermudah 

perusahaan untuk mencapai 

tujuannnya. 

3. Berdasarkan analisis korelasi 

rank spearman menghasilkan 

rs sebesar 0,94 artinya antara 

variabel program pelatihan 

terhadap prestasi kerja terdapat 

pengaruh positif dan sangat 

kuat. 

4. Berdasarkan analisa koefisien 

determinasi menunjukan kd 

sebesar 88,36 % dimana 

prestasi kerja adalah faktor 

yang dipengaruhi oleh 

pelatihan. 

5. Berdasarkan uji signifikansi 

5% diperoleh nilai t-hitung 

(12,42) > t-tabel (2,080), 

artinya program pelatihan 

mempunyai hubungan yang 

positif dan kuat terhadap 

prestasi kerja. 
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