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A. AJasan Pem ilihan Judul 

Pengembanga11 sumbcr daya manusia merupakan ha! yang pentmg dalam 

orgamsasi perusahaan, karena manu.�1a merupakan sumber daya yang domman 

dalam perusahaan sebaga1 penggerak kegiatan dan pelaksanaan fungs1-fungsi 

orgamsas1 Karyawan scbaga1 sumber utama dalam manaJemen perusahaan sangaJ 

penung dan rele\ an unruk d1 pehlura <ian diringkatkan prestas1 kerja mereka agar 

tercapa1 lUJUlln r�'1J�ahnan dapat ctekn:· dan opumal S1s1em pengernbangaa 

karyaw11n d1perlukan untuk mendapatkan pegawa1 yang reramp1I, terd1dik dan 

dapat beke�1a dengan efekuf etis1en dan rroduf.t1f 

!'ro:,'Tam pengcmban;;an !..:in aw;rn hendJktl\ a d1�u>un ...ecara cerm:u dan 

d1dasarkan i..epada mc1ode-me1od� 11tm�ri sena berpo:-ioman i..cpaaa i..e1ramp1lan 

yang dibutuhkan perusahaan saat 1m maupun unruk masa )d..,g akan datang 

Peagembangan harus benuJUAD unruk 'llemngkatkan kemampuan tekms. 

konseptual, teorms dan mo;al karya\\an supaya presias1 ker:1anya baik clan 

mencapai hasil yang optimal dengan cara melaksanakan kegiatan pendi d1!..an dan 

latihan secara terus menerus SCJalan dcngan kemajuan lptek. 

Pada setiap perusahaan umumnya terdapat beberapa karyawan yang dapat 

menmgkatkan kemampuan dinnya <ecara leblh efekuf dan efis1en sehingga 

melampu1 syarat yang d1minta untuk melaksanakan peker:iaann�a Dengan 
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kegiaian pt.n.,icmba11gai1 ka1-yawi.n � cln!; efe� •1f �uatu perui..lha:.n a:..an 

mempunya1 peluang untuk memenangkan sua1u persamgan yang pada akh1mya 

akan memperluas atau mempcnahankan dan pasar yang d1m1hk1 dan JUga akan 

memperkokoh kedudukan perusahaan 

Hal yang telah dikemukakan d1 atas menunjukl..an bahwa perusahaan

perusahaan dengan keg1a1an-keg1aian yang d1bag1 mcmerlukan s1stcm 

pengembangan karyawan terh:idap pre>tas1 kerp yang ctckuf dan ctls1en. agar 

tu Juan perusahaan dapat 1ercapa1 Dan Uflllan ch atas Japat d1ketahui bah" a 

pembahasan mengcna1 s1-iem pengemrangan k�a"an <lan pc:11la1an pres1as1 

kerp merupakan faJ..1or yang domman d:llam su:uu peru.-.ahaan .,�hmgga penuh5 

merasa tertank untuk mcnehu menuhs leb1h lanJUI dan mcnuangkannya dalam 

bentuk skripsi dengan JUdul "Sistem Pengembungan Karvawan dan Penilaian 

Prescasi Keqa Pada PT. A.,ur.in" .J1w� Bumi AbLh J.1�·.1 Di<trtk 81n1.11." 

8. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelm:i.1 pcndahult::111 :·:mg d1l:ikukan pada PT A�urans1 

.liwa Bumi As1h Ja\8 D1stnk Ainia1. dnemukan masal:h 'ang bcrkenaan denga11 

pelaksanaan s1s1em pengembangan karyawan dan penii,uan prcstas1 kcl)a yang 

dilal(ukan perusahaan dirumusl.an sebaga1 berikut ··sistem pengembangan 

karyawan yang drlaksanakan oleh pcrusahaan belum mampu menmgk.atkan 

presiasi ker1a kal)·a\\an ·· 
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