
BAB I 

PENDA.HULUA.N 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya 

tidak terlepas dari faktor manusia. Faktor manusia 

adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

melaksanakan kegiatan usaha suatu perusahaan. 

Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian 

karena gagal dalam memanajemen sumber daya manusia yang 

dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dengan rendahnya 

tingkat prestasi kerja yang dicapai oleh karyawan. 

Untuk mengatasi hal itu maka upaya yang harus dilakukan 

adalah dengan melakukan kebi jaksanaan penarikan dan 

pengembangan karyawan. 

Kebijaksanaan penarikan karyawan menyangkut 

upaya perusahaan untuk merekrut tenaga kerja yang 

dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Disamping 

itu dalam perekrutan itu tentu harus memenuhi persyara

tan yang ditetapkan. Jadi setiap karyawan yang direkrut 

tersebut diharapkan dapat memenuhi persyaratan dengan 

maksud memperoleh tenaga kerja yang dapat diandalkan. 

Namun tidak menjadi suatu patokan bahwa tenaga 

kerja yang tel ah di tarik tersebut dapat benar-benar 

melaksanakan tugasnya, sekalipun 
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kegiatan perusahaan. 

Tidak sedikit perusahaan yang mengalami 

karena gagal dalam memanajemen sumber daya 

dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dengan 

tingkat prestasi kerja yang dicapai oleh 

Untuk mengatasi hal itu maka upaya yang harus 

adalah dengan melakukan kebi jaksanaan penarikan 

pengembangan karyawan. 

Kebijaksanaan penarikan karyawan 

upaya perusahaan untuk merekrut tenaga 

dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

dalam perekrutan itu tentu harus memenuhi 
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pengalaman. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan 

jenis pekerjaan yang dikerjakan, dan situasi kerja 

yang berbeda pula. Oleh karena itu uapaya yang d�laku-

kan yaitu dengan melakukan pengembangan karyawan. 

Pengembangan dapat dilakukan dengan pemberian pen-

didikan dan pelatihan. 

Tentu sa ja pemberian pendidikan dan pelatihan 

ini tidak mudah, karena disamping biaya, minat dan 

kemampuan para instruktur sangatlah menentukan. Oleh 

karena itu pihak manajemen perusahaan perlu memberikan 

perhatian yang lebih serius dalam melaksanakan 

kebijaksanaan penarikan dan pengembangan karyawan dalam 

menciptakan peningkatan prestasi kerja yang di-

harapkan. 

Peningkatan prestasi karyawan perlu dinilai 

dengan obyektif, sehingga akan dapat mendorong pihak 

· karyawan untuk bekerja lebih giat dalam meningkatkan 

prestasi kerjanya di waktu yang akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengada-

kan suatu penelitian dan hasilnya akan dituangkan ke 

dalam suatu karya tulis dengan memilih judul yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut KEBIJAKSANAAN PENARIKAN 

DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP 

PRESTASI KERJA PADA PT. SUPRA IMPERITARA SENTOSA . 

tidak mudah, karena disamping biaya, 

kemampuan para instruktur sangatlah menentukan. 

karena itu pihak manajemen perusahaan perlu 

perhatian yang lebih serius dalam melaksanakan 

kebijaksanaan penarikan dan pengembangan karyawan 

menciptakan peningkatan prestasi kerja 

harapkan. 

Peningkatan prestasi karyawan perlu 

dengan obyektif, sehingga akan dapat mendorong 

karyawan untuk bekerja lebih giat dalam meningkatkan 

prestasi kerjanya di waktu yang akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengada-
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