
 

 

ABSTRAK 

 

 Adanya penurunan hasil perusahaan sangatlah tidak baik. Penurunan hasil 

perusahaan ini membuat pihak perusahaan membuat suatu perubahan agar 

perusahaan bisa bersaing di era globalisasi ini. Perusahaan mulai melakukan 

perubahan dengan cara melakukan pelatihan kerja secara rutin dan memperbaiki 

lingkungan kerja fisik agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman. Lingkungan 

kerja fisik yang kurang nyaman akan menimbulkan adanya penurunan kinerja 

karyawan yakni dari adanya fasilitas yang kurang menunjang pekerjaan karyawan. 

Perusahaan meyakini bahwa kedua faktor inilah yang mempengaruhi turunnya hasil 

perusahaan dalam satu tahun ini.  

Penelitian ini dilakukan di PT. Foresight Global Sub. Ceres. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling yang dimana hanya sebagian karyawan 

saja yang dijadikan sampel dan yang menjadi populasi adalah 100 orang karyawan. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pelatihan Kerja dan 

Lingkungan Kerja Fisik, variabel terikat adalah Kinerja Keryawan. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik 

deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis meliputi 

uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R2). 

 Hasil uji linier berganda diketahui hasil uji parsial (uji t) untuk variabel 

pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan diketahui t hitung  sebesar 7,168 dengan t 

tabel diketahui sebesar 1,998. Kemudian hasil uji parsial (uji t) untuk variabel 

lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan diketahui t hitung  sebesar 5,011 

dengan t tabel diketahui sebesar 1,998. Selanjutnya hasil uji simultan (Uji F) untuk 

variabel pelatihan kerja dan lingkungan kerja fisik secara simultan terhadap kinerja 

karyawan diketahui F hitung sebesar 33,289 dan F tabel sebesar 3,09, maka pelatihan 

kerja dan lingkungan kerja fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Untuk hasil uji koefisien determinasi (r2) diketahui 

dengan hasil 0,407, maka kontribusi secara simultan pelatihan kerja dan lingkungan 

kerja fisik terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 40,7% dan sisanya 59,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.  
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