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PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGALAMAN KERJA 

TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA 

PT. SAMI SURYA PERKASA SUKOHARJO 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada 

PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo secara parsial maupun secara bersama-sama. 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel. Populasi penelitian 

adalah seluruh karyawan PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo, dengan sampel 

sebanyak 50 orang yang diambil dengan menggunakan sampling purposive. Teknik 

analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan 

hasil perhitungan SPSS 20.00 dari uji t diperoleh variabel pendidikan signifikan 

sebesar 0,002 < 0,05 H0 ditolak dan H1 diterima, variabel pelatihan signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 H0 ditolak dan H2 diterima dan variabel pengalaman kerja 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05 H0 ditolak dan H3 diterima. Hasil uji F diperoleh 

probabilitas signifikan 0,000 < 0,05 H0 ditolak dan H4 diterima, sehingga pada 

penelitian ini variabel pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa 

Sukoharjo. Koefisien Determinasi R
2
 diperoleh hasil sebesar 0,466 artinya variabel 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja  mampu menjelaskan terhadap variasi 

perubahan variabel prestasi kerja karyawan sebesar 46,6%, sisanya dapat dijelaskan 

variabel lain yang tidak terdapat didalam model penelitian. 

 

Kata kunci : Prestasi Kerja Karyawan, Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja   

 

ABSTRACT 
 

The research objective was to determine the influence of education, training 

and work experience to employee performance of PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo 

by partial and also simultaneous. This research was using primer data type what was 

obtained by propagating the questioner to respondents becoming research sample. 

The population in this research of entire employees of PT. Sami Surya Perkasa 

Sukoharjo with sample counted 50 peoples by using saturated purposive sampling. 

The data analyse technique was using the multipplied linear regression analysis. 

Pursuant to result of calculation SPSS 20.00 from t test obtained a education 

variable has a significant equal to 0,002 < 0,05 so H0 refused and H1 accepted, 

training variable has a significant equal to 0,000 < 0,05 so H0 refused and H2 

accepted and work experience variable has a significant equal to 0,000 < 0,05 so H0 

refused and H3 accepted. Result of F test obtained probability significant equal to 

0,000 < 0,05 so H0 refused and H4 accepted, so that this research was education, 

training and work experience variable having an effect on positive and significant to 

employees performance. Determination coefficient (R
2
) obtained result equal to 

0,466 meaning that education, training and work experience could be explain to 



2 

 

variation of change employees performance equal to 46,6%, explainable the rest 

other variable was which do not there were in research model. 

 

Keyword : Employees Performance, Education, Training, Work Experience. 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sangat menentukan 

bagi terwujudnya organisasi, tetapi untuk memimpin manusia merupakan hal 

yang cukup sulit. Karyawan selain diharapkan mampu, cakap dan terampil juga 

hendaknya berkemauan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja efektif dan 

efisien. Kemampuan dan kecakapan akan kurang berarti jika tidak diikuti oleh 

moral kerja dan kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan. Usaha 

mewujudkan semua itu, dibutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai 

perencana dan pelaksana dalam organisasi. 

Dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan 

karyawan dapat meningkatkan kinerjanya, usaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, diantaranya dengan memperhatikan tingkat pendidikan, dalam 

melaksanakan pekerjaan karyawan juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan 

yang dimiliki. Pendidikan merupakan totalitas interaksi manusia untuk 

pengembangan manusia seutuhnya, dan pendidikan merupakan proses yang terus-

menerus yang senantiasa berkembang (Sutrisno, 2011). Karyawan yang kurang 

memiliki pengetahuan cukup tentang bidang kerjanya akan tersendat-sendat. Oleh 

karena itu bagi karyawan baru atau karyawan lama yang dihadapkan pada 

pekerjaan baru memerlukan tambahan pengetahuan dan ketrampilan guna 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Demi mewujudkan semua itu, dibutuhkan 

peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai perencana dan pelaksana dalam 

organisasi, salah satunya adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

Pelatihan (training) merupakan proses sistematik pengubahan perilaku 

para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional 

(Simamora, 2006). Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para 



3 

 

karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, 

pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Pelatihan biasanya terfokus pada penyediaan bagi para karyawan keahlian-

keahlian khusus atau membantu mereka mengoreksi kelemahan-kelemhan dalam 

kinerja mereka.  

Selain dengan adanya pendidikan dan pelatihan karyawan diharapkan akan 

lebih berpengalaman dalam bekerja. Pengalaman kerja adalah lama waktu 

karyawan bekerja di tempat kerja mulai saat diterima di tempat kerja hingga 

sekarang (Martoyo, 2007). Perusahaan yang memperhatikan pendidikan, 

pelatihan, dan pengalaman kerja akan berpengaruh pada prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas, menarik penulis untuk melakukan penelitian 

yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja terhadap 

prestasi kerja karyawan sehingga penulis mengambil judul “Pengaruh Pendidikan, 

Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. 

Sami  Surya Perkasa Sukoharjo”. 

b. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka perumusan 

permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara pendidikan 

terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa 

Sukoharjo? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara pelatihan 

terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa 

Sukoharjo? 

3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara 

pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama dan signifikan antara 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo? 
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c. Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari 

tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja (Sutrisno, 2011). 

Prestasi kerja merupakan gabungan dari 3 (tiga) faktor penting, yaitu 

kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan 

tingkat motivasi seorang karyawan. Semakin tinggi angka untuk ketiga faktor 

ini, semakin besar prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. 

Menurut Hasibuan (2005), indikator-indikator Prestasi Kerja, antara 

lain :  

1. Kesetiaan yaitu kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi 

didalam maupun di luar pekerjaan dari orang yang tidak bertanggung 

jawab. 

2. Kejujuran yaitu kemauan karyawan bersikap jujur dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

3. Kedisiplinan yaitu disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaanya sesuai dengan intruksi 

yang diberikan kepadanya. 

4. Kreativitas yaitu kemampuan karyawan dalam mengambangkan 

kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

5. Kerjasama yaitu kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama 

dengan karyawan lainnya sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

6. Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat 

memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

7. Pengalaman yaitu pengalaman kerja yang menunjukan kemampuan atau 

keterampilan yang dimiliki seseorang. 

8. Prakarsa yaitu kemampuan berfikir yang berdasarkan inisiatif sendiri 

untuk menganalisa, menilai, menciptakan, memberikan alasan, 

menadapatkan kesimpulan, dan membutan keputusan penyelesaian 

masalah yang dihadapinya. 
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9. Kecakapan yaitu kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat 

didalam penyusunan kebijaksanaan dan didalam situai manajemen. 

10. Tanggung Jawab yaitu kesediaan karyawan dalam mempertanggung 

jawabkan kebijaksanaan, pekerjaan, dan hasil kerjanya, dan prasarana 

yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya.      

d. Pendidikan 

Menurut persepsi umum masyarakat berpendidikan dapat melakukan 

tugas-tugas tertentu dengan mudah dan efisien dibandingkan dengan yang 

tidak berpendidikan atau mereka yang berpendidikan rendah. Di sini, 

pendidikan tidak berarti ijazah perguruan tinggi formal tetapi, pengetahuan 

belaka itu. Meskipun seseorang mungkin tidak memiliki ijazah tapi, yang 

memiliki pengetahuan akan membuatnya efisien (Van Vugt, 2006).  

Fahrun dalam Liza dan Suktiarti (2013), indikator dari tingkat 

pendidikan yaitu : 

1. Pendidikan formal dengan indikatornya pendidikan yang diperoleh 

dibangku sekolah. 

2. Pendidikan non formal dengan indikatornya pelatihan-pelatihan yang 

pernah diikuti oleh pekerja. 

e. Pelatihan 

Pelatihan atau training, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai pelajaran untuk membiasakan atau memperoleh sesuatu 

keterampilan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Spesifik berarti 

pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan 

segera berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan (Hardjanto, 2012). 

Pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis 

dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap 

yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Pelatihan 

memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian 

dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya 

(Rivai, 2013). 
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Indikator-indikator pelatihan menurut Fanani dan Moses (2011), 

diantaranya:  

1. Jenis Pelatihan  

Jenis pelatihan yang diberikan kepada pegawai disesuaikan dengan 

kebutuhan organisasi, dana yang dianggarkan dalam waktu yang tersedia. 

2. Materi Pelatihan 

Materi pelatihan selalu terkait dengan jenis pelatihan yang diikuti. 

3. Waktu pelatihan 

Waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan muatan pelatihan yang 

mau diajarkan. 

f. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang 

pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi 

seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas 

pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan yang 

lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil 

melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Puspaningsih, 2004). 

Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya 

seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yang 

dikemukakan oleh (Foster, 2001) yaitu :  

1. Lama waktu masa kerja 

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh  dapat 

memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan 

baik. 

2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga 

mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada 

tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada 
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kemampuan fisik yang dibutukan untuk mencapai atau menjalankan suatu 

tugas atau pekerjaan. 

3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan 

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik 

peralatan dan teknik pekerjaan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel 

untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo 

dengan sampel sebanyak 50 orang karyawan yang mana sebagian dari populasi 

digunakan sebagai sampel penelitian, dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampling purposive yaitu dengan pertimbangan tertentu dalam 

menentukan sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda, dengan persamaan: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 

Keterangan :      

Y  : Prestasi Kerja (Sugiyono, 2009) 

 a  : Konstanta 

X1  : Pendidikan 

X2  : Pelatihan 

X3  : Pengalaman Kerja 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi masing-masing variabel 

Dalam penelitian ini teknik analisis regresi linier berganda dibantu dengan 

menggunakan program SPSS 20.00 (statistical package for social sciences). 

Namun sebalumnya dilakukan pengujian instrumen yang meliputi pengujian 

validitas dan reliabitas serta pengujian asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa 

Sukoharjo, diketahui bahwa serangkaian pengujian instrumen dinyatakan valid 

dan reliabel serta serangkaian pengujian asumsi klasik dinyatakan sebaran data 

normal, tidak terjadi gejala multikolinieritas, dan tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas.  

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = 0,807+ 0,291X1 + 0,462X2 + 0,403X3+ e. Dari persamaan regresi tersebut, 

adapun interpretasi yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien regresi untuk variabel pendidikan adalah sebesar 0,291. 

Artinya semakin tinggi pedidikan, maka akan semakin meningkatkan prestasi 

kerja karyawan. 

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel pelatihan adalah sebesar 0,462. Artinya 

jika semakin bagus pelatihan diikuti karyawan maka akan semakin 

meningkatkan prestasi kerja karyawan.  

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengalaman kerja adalah sebesar 0,403. 

Artinya jika semakin banyak pengalaman kerja maka karyawan maka semakin 

meningkatkan prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa: 

Variabel pendidikan memiliki nilai t hitung sebesar 3,223 lebih besar dari 

ttabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikansi 0,002<0,05 sehingga Ho ditolak dan 

H1 diterima yang artinya pendidikan berpengaruh posistif dan signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo. 

Sedangkan untuk variabel pelatihan diperoleh nilai thitung sebesar 4,484 

lebih besar dari t tabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 sehingga 

Ho ditolak dan H2 diterima yang artinya pelatihan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa 

Sukoharjo.  

Selanjutnya untuk variabel pengalaman kerja diperoleh nilai t hitung sebesar 

3,812 lebih besar dari t tabel sebesar 2,013 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 
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sehingga Ho ditolak dan H3 diterima yang artinya pengalaman kerja berpengaruh 

postif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,225>Ftabel(2,81) 

dengan probabilitas sebesar 0,000 (pvalue< 0,05). Hal ini berarti Ho ditolak dan H4 

diterima yang artinya pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo. Didukung nilai koefisien determinasi (R
2
) diperoleh nilai 

adjusted R
2
 sebesar 0,466 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketiga variabel 

yang meliputipendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja mampu menjelaskan 

terhadap variasi perubahan variabel prestasi kerja karyawan sebesar 46,6%, 

sedangkan sisanya sebesar 53,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

penelitian  ini. 

 

4. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama dan signifikan sama antara pendidikan, pelatihan, 

dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo, berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo, terbukti dari nilai t hitung 

(3,223) > t tabel (2,013) dan nilai signifikansi sebesar 0,002< 0,05; sehingga 

hipotesis pertama diterima. 

2. Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 

pada PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo, terbukti dari nilai t hitung (4,484) > 

t tabel (2,013) dan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05; sehingga hipotesis 

keduaditerima. 

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo, terbukti dari nilai t hitung 
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(3,812) > t tabel (2,013) dan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05; sehingga 

hipotesis ketigaditerima. 

4. Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa 

Sukoharjo, terbukti dari nilai F hitung (15,225) >F tabel (2,70) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000< 0,05; sehingga hipotesis keempat diterima. 

b. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai beberapa keterbatasan, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei melalui kuesioner kepada 

karyawan, tanpa melakukan wawancara, sehingga kesimpulan yang 

dikemukakan hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui instrumen 

secara tertulis. 

2. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo sebanyak 50 orang, sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan untuk karyawan perusahaan secara umum. 

3. Penelitian ini hanya terbatas pada varaibel pendidikan, pelatihan dan 

pengalaman kerja karyawan mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Padahal 

dari hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) ketiga variabel tersebut hanya 

memberikan pengaruh sebesar 46,6% sedangkan sisanya sebesar 53,4% 

dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. 

c. Saran  

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo  

1. Diharapkan perusahaan sebaiknya menempatkan karyawan berdasarkan 

pada kualitas yang dimilikinya berdasarkan pendidikan dan pengalaman 

yang telah mereka miliki sebelumnya. Karyawan yang memiliki kualitas 

yang tinggi, ditempatkan pada pekerjaan yang sekiranya sulit dilakukan. 

Karyawan yang memiliki kualitas standar, ditempatkan pada pekerjaan 

yang cukup mudah. Karyawan yang memiliki kualitas rendah, 
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ditempatkan pada pekerjaan yang mudah. Hal tersebut dilakukan agar 

karyawan tidak merasa diremehkan dengan pekerjaan yang diperolehnya 

dan karyawan tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya.  

2. Perusahaan dapat mengadakan program pelatihan agar keahlian dan 

ketrampilan karyawan semakin meningkat sehingga prestasi kerja 

karyawan meningkat pula. 

b. Bagi Karyawan PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo  

a. Hendaknya karyawan dalam melaksanakan pekerjaan harus berusaha 

untuk menghasilkan hasil yang terbaik, dengan berusaha untuk 

mengurangi tingkat kesalahan dalam melaksanakan pekerjaannya, 

sehingga hasil pekerjaan dapat memuaskan.  

b. Karyawan diharapkan dapat menambah pengetahuannya meskipun 

berpendidikan formal rendah melalui pendidikan non formal yang dapat 

mereka peroleh dari media massa, media elektronik, website didukung 

dengan selalu mengikuti pelatihan kerja yang diadakan pihak perusahaan 

maka mampu mendukung peningkatan prestasi kerja mereka. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan untuk memperluas ruang lingkup wilayah penelitian dan 

lokasi penelitian sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan secara 

umum.  

b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi 

dengan menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan seperti, kompetensi sosial, kepuasan kerja, motivasi kerja, 

ketrampilan kerja, sikap kerja dan lain-lain.  

c. Sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survei dengan cara 

menyebarkan kuesioner saja, tetapi juga ditambah dengan melakukan 

wawancara secara langsung kepada para karyawan, sehingga diperoleh 

data penelitian yang lebih kompleks dan lengkap serta dapat terungkap 

kondisi karyawan secara nyata. 
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