
ABSTRAK 

Daniati Romiana Stevany Hutagaol, NPM : 15510317, Analisis Penjadwalan 
Proyek Dan Pengawasan Instalasi Listrik Terhadap Kinerja Karyawan Pada 
PT. PLN (Persero) UP3 Lubuk Pakam, Skripsi 2019  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penjadwalan proyek 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan, mengetahui seberapa besar pengawasan 
instalasi listrik berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan untuk mengetahui 
seberapa besar penjadwalan proyek dan pengawasan instalasi listrik secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) UP3 Lubuk Pakam dengan jumlah 
Populasi sebanyak 50 karyawan. Data pada penelitian ini diambil dengan 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis 
adalah teknik analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara penjadwalan proyek (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) dalam pengujian 
uji t (parsial) diperoleh nilai thitung = (3,066) lebih besar dari pada ttabel = (1,67722) 
dengan nilai probabilitas signifikan yaitu 0,004 < 0,05, ini berarti penjadwalan 
proyek berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan H1 diterima Ho ditolak karena 
nilainya lebih kecil dari (0,05). Sedangkan untuk variabel pengawasan instalasi 
listrik (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) dalam pengujian uji t (parsial) 
diperoleh nilai thitung = (2,409) lebih besar dari pada ttabel = (1,67722) dengan nilai 
probabilitas signifikan yaitu 0,020 < 0,05, ini berarti pengawasan instalasi listrik 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan H2 diterima H0 ditolak karena nilainya 
lebih kecil dari (0,05). 
Dalam uji F yang dilakukan untuk memperoleh hasil bahwa Fhitung > Ftabel, maka 
diperoleh Fhitung 9,804 > Ftabel 3,20. Hasil signifikan F sebesar 0,000 < 0,05, maka 
variabel penjadwalan proyek (X1) dan pengawasan instalasi listrik (X2) memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) secara 
simultan.Jadi, penjadwalan proyek dan pengawasan instalasi listrik terhadap 
kinerja karyawan sangat berhubungan erat dan perlu dijaga kestabilannya. 
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