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ABSTRACT 

 
This researh objectives of the performance of labour at PT Bumakumawa in sorong city, the purpuse 
to do analysis of influence human resourch development factor such as training, education and 
building the employee in improving the performance at PT Bumakumawa in sorong city, to analysis 
the dominant factor that influences the employee performance. Samples are  collected through 
census, data analysis tecnique using multiple- linear regression.  Result of the hypothesis test show 
that the first hypothesis is definitely proved, in which human resources development factors, such is 
training, education and building programs for employee have simultaneously significant influences 
over the employee performance. The second hypothesisis proved, in which the employee. Building 
has dominant influence over the employee performance. 
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PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia sebagai salah 
satu komponen yang sangat penting dan 
harus selalu dipacu kualitasnya untuk 
meningkatkan kinerja karyawan. Banyak 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
karyawan yang dapat dilihat seperti gaji, 
sistem kompensasi, kondisi fisik pekerja-
an, teknis pekerjaan  serta aspek-aspek 
ekonomis lainnya yang terkait. Disisi lain 
faktor-faktor tersebut bisa dirasakan 
berupa motivasi, tingkat stres dan 
kepuasan kerja. 
       Pada kenyataannya, efektivitas dan 
produktivitas organisasi sangat dipengaruhi 
oleh kinerja karyawan, sebaliknya kinerja 
karyawan menurut Nitisemito (1992 : 97)  
akan menimbulkan penurunan semangat 
kerja dan gairah kerja. Hal ini 
mengganggu efektivitas perusahaan 
sebagai salah satu bentuk organisasi. 
Menurut  Desler (1996 : 67) menyatakan 
kinerja  karyawan juga berupa tingkat 
absensi karyawan yang tinggi, menurun-
kan produktivitas kerja karyawan, 
semangat kerja menurun, tingkat 
kerusakan yang tinggi, tuntutan yang 
sering terjadi, bahkan ada sabotase 
terhadap organisasi. 

      Pengembangan sumber daya manusia 
adalah suatu  proses peningkatan kualitas 
atau kemampuan manusia dalam rangka 
mencapai tujuan. Pengembangan sumber 
daya manusia ini mencakup perencanaan, 
pengembangan, pengelolaan sumber daya 
manusia dan disisi lain berkaitan juga 
dengan perencanaan pendidikan, pelatihan 
dan pengelolaan tenaga kerja atau 
karyawan untuk mencapai tujuan. 
      Kinerja karyawan pada umumnya 
terdorong dengan adanya promosi 
kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, 
adanya inisiatif, imbalan, kreatifitas dan 
lain-lain. Namum bentuk ganjaran 
tersebut tidak sepenuhnya adalah benar 
tergantung sistem pengelolaan yang di 
terapkan oleh organisasi. Sistem penge-
lolaan sumber daya manusia yang 
merupakan kunci keberhasilan organisasi 
dalam mencapai tujuannya. 
      Pengukuran kinerja merupakan hal 
yang sangat penting dalam manajemen 
program secara keseluruhan. Pengukuran 
tersebut dilakukakan secara  berkelanjut-
an memberikan umpan balik yang 
merupakan hal yang sangat penting 
dalam upaya perbaikan secara terus-
menerus dalam mencapai keberhasilan di 
masa yang akan datang. Peranan 
penilaian kinerja karyawan akan 



Human Resources Development Factor  ISSN 0852-8144 

177 

memberikan umpan balik tentang 
berbagai hal seperti kemampuan, 
keletihan, kekurangan dan potensi yang 
ada pada gilirannya bermanfaat untuk 
menentukan tujuan, jalur rencana dan 
pengembangan kinerja. 
 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 

      Segala upaya yang sistimatis dan 
terencana dalam rangka mewujudkan dan 
miningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, baik yang menyangkut aspek 
fisik maupun non fisik sehingga dapat 
menghasilkan  kinerja yang tinggi bagi 
dirinya sendiri dan organisasinya. 
Pengembangan sumber daya manusia 
secara makro, adalah suatu proses 
peningkatan kualitas atau kemampuan 
manusia dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan bangsa. Proses peningkat-
an disini mencakup perencanaan, 
pengembangan dan pengelolaan sumber 
daya manusia. Sedangkan disisi lain 
mencakup perencanaan pendidikan, 
pelatihan dan pengelolaan tenaga atau 
karyawan untuk mencapai suatu hasil 
yang optimal. Dapat disimpulkan bahwa 
proses pengembangan sumber daya 
manuasia itu terdiri dari  perencanaan 
(Planing), pendidikan dan pelatihan 
(Education and training) dan pengelolaan 
(Management) (Notoatmadjo, 1998:2-3). 
      Pengembangan sumber daya manusia 
secara makro adalah penting dalam 
rangka mencapai tujuan-tujuan  pem-
bangunan secara efektif. Pengembangan 
sumber daya manusia yang terarah dan 
terencana disertai dengan pengelolaan 
yang baik akan dapat menghemat sumber 
daya alam, atau setidak-tidaknya peng-
elolaan dan pemakaian sumber daya alam 
dapat secara berdaya guna dan berhasil 
guna. Demikian pula pengembangan 
sumber daya manusia secara mikro di 
suatu organisasi sangat penting dalam 
mencapai hasil kerja yang optomal. Baik 
secara makro maupun secara mikro 
pengembangan sumber daya manusia 
adalah merupakan bentuk investasi 
(Human Investment). Jadi dapat 
dikatakan bahwa sasaran dari 

pengembangan sumber daya manusia  itu 
pada dasarnya adalah berkenaan dengan 
pengetahuan (Knowledge), ketrampilan 
(Skills) dan sikap (Attitudes) (Nirman, 
1995 : 28). 
      Pelatihan dimaksud untuk membantu 
meningkatkan kemampuan para karyawan 
melaksanakan tugas sekarang, sedangkan 
pengembangan lebih berorientasi pada 
peningkatan produktivitas kerja karyawan 
dimasa yang akan datang. Berarti suatu 
pelatihan dapat bersifat pengembangan 
bagi karyawan yang bersangkutan karena 
mempersiapkan memikul tanggungjawab 
yang lebih besar di kemudian hari 
(Siagian, 1993 : 182).  Jadi penekanan 
pelatihan adalah untuk meningkatkan 
kemampuan melaksanakan tugas sekarang, 
sedangkan pengembangan menekankan 
peningkatan kemampuan melaksanankan 
tugas baru di masa yang akan datang. Hal 
ini diadopsikan dari penjelasasn program 
pelatihan dan pengembangan sebagai 
berikut : Program pelatihan diarahkan 
untuk memelihara dan memperbaiki 
prestasi kerja saat ini, sedangkan program 
pengembangan dimaksudkan untuk 
mengembangkan ketrampilan untuk 
pekerjaan masa yang akan datang (Stoner 
et. Al., 1996 : 82) 
      Pendidikan dan pelatihan merupakan 
upaya untuk mengembangkan sumber 
daya manusia, terutama untuk 
mengembangkan kamampuan intelektual 
dan kepribadian manusia. Pendidikan dan 
pelatihan dibedakan, pendidikan (formal) 
didalam suatu organisasi adalah suatu 
proses pengembangan kemampuan ke 
arah yang diinginkan oleh organisasi 
yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan 
(Trainning) merupakan bagian dari suatu 
proses pendidikan, yang tujuannya untuk 
meningkatkan kamampuan atau ketrampilan 
khusus seseorang atau kelompok orang 
(Notoatmodjo, 1998 : 25) 
      Pelatihan (Trainning) kerap dibedakan 
dari pendidikan (Education), pendidikan 
dianggap lebih luas lingkupnya. Tujuannya 
adalah mengembangkan individu, biasanya 
pendidikan dianggap sebagai pendidikan 
formal di sekolah, Akademi atau 
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perguruan tinggi. Edukasi mewakili suatu 
perluasan individu, sehingga dia dapat 
dipersiapkan untuk menilai berbagai 
situasi dan memilih respons yang panling 
tepat. Meskipun banyak posisi ahli, seni 
ahli, dan tidak ahli membutuhkan 
pelatihan, posisi penyeliaan dan 
manajemen memerlukan elemen edukasi 
( Simamora, 1995 : 343). 
      Pembinaan karyawan dengan sistem 
karier dan prestasi kerja sebagai salah 
satu unsur pembinaan, yang apabila 
dilaksanakan dengan baik akan 
menimbulkan kegairahan kerja dan rasa 
tanggungjawab yang besar seluruh 
karyawan. Sistem karier yang dimaksud 
adalah suatu sistem kepegawaian yang 
untuk pengangkatan pertama didasarkan 
atas kecakapan yang bersangkutan.  
Sedangkan dalam pengembangan lebih 
lanjut, yang meliputi masa kerja, 
pengalaman, kesetiaan, pengabdian dan 
syarat-syarat objektif lainnya juga turut 
menentukan pengangkatan seseorang 
pegawai. Dalam sistem karier dimung-
kinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan 
dan pengangkatan dimungkinkan jabatan 
dilaksanakan berdasarkan jenjang yang 
telah ditentukan. Sistem prestasi kerja 
yang dimaksud adalah suatu sistem 
kepegawaian yang untuk pengangkatan 
seseorang pegawai dalam suatu jabatan 
didasarkan atas kecakapan dan prestasi 
kerja yang telah dicapai oleh orang itu. 
 
Kinerja Karyawan 

      Kinerja atau disebut juga dengan 
prestasi kerja “ hasil kerja yang dicapai 
oleh seseorang dalam melaksanakan 
tugas yang dibebankan kepadanya” 
(Siswanto, 1987 : 195).  Hasil kerja 
seseorang karyawan selama periode 
tertentu dibandingkan dengan berbagai 
kemungkinan misalnya standar, target/ 
sasaran atau kriteria yang telah 
ditentukan terlebih dahulu dan telah 
disepakati bersama (Soeprihanto, 1988: 7). 
     “Kinerja Karyawan (Employee 
Performance) adalah tingkatan terhadap 
mana para karyawan mencapai persyaratan-
persyaratan pekerjaan (Simamora, 1995  

325). Penilaian Kerja (Performance 
Appraisal) secara keseluruhan merupakan 
proses yang berbeda dari evaluasi 
pekerjaan (Job Evaluation). Penilaian 
kinerja berkenaan dengan seberapa baik 
seseorang melakukan pekerjaan yang 
diberikan. Evaluasi pekerjaan menentu-
kan seberapa tinggi  sebuah pekerjaan 
dihargai bagi  organi-sasi, dan dengan 
demikian pada rentang berapa gaji harus 
diberikan kepada pekerjaan tersebut 
(Simamora, 1995 : 328) 
      Berkaitan dengan kinerja karyawan 
dalam suatu organisasi pemerintahan 
maupun swasta, terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi penilaian kinerja, 
antara lain karakteristik situasi, deskripsi 
pekerjaan, tujuan-tujuan penilaian kinerja 
serta sikap para karyawan dan manajer 
terhadap evaluasi (Simamora, 1995 : 
328). Pengukuran kinerja dapat dilihat  
dari kualitas, kuantitas dan ketepatan 
waktu penyelesaian pekerjaan, kemudian 
dapat pula dilihat dari tingkat absensi dan 
disiplin kerja yang merupakan bentuk 
tanggungjawab karyawan. Kriteria 
pengukuran kinerja tersebut akan berbeda 
antara pekerjaan yang satu dengan yang 
lainnya, atau pengukuran tentang kinerja 
akan bergantung pada jenis pekerjan dan 
tujuan organisasi yang bersangkutan. 
        Hipotesis dalam penelitian ini, 
pertama diduga bahwa faktor-faktor 
pengembangan sumber daya manusia 
yang terdiri dari pelatihan, pendidikan 
dan pembinaan karyawan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Kedua, diduga bahwa pembinaan 
karyawan mempunyai pengaruh yang 
dominan terhadap kinerja karyawan pada 
PT Bumakumawa di Kota Sorong. 
       Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah faktor-faktor pengem-
bangan sumber daya manusia yang terdiri 
dari pelatihan, pendidikan dan pembinaan 
karyawan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada PT Bumakumawaa di 
Kota Sorong. Sedangkan tujuan kedua 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor 
pengembangan sumber daya manusia 
yang terdiri dari pelatihan, pendidikan 
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dan pembinaan karyawan  manakah yang 
mempunyai pengaruh paling dominan 
terhadap kinerja karyawan pada PT 
Bumakumawa di Kota Sorong.  
  
Metode Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan pada PT 
Bumakumawa di Kota Sorong,  Penelitian 
yang digunakan adalah Penelitian 
Penjelasan (Explanatory Research) yang 
mnjelaskan hubungan kausal antara 
variabel-variabel penelitian dan menguji 
hipotesis yang telah dirumuskan 
sebelumnya. 
      Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dengan menggunakan 
teknik sensus, yaitu seluruh populasi 
yang diambil dijadikan sebagai sampel. 
      Ruang lingkup penelitian ini adalah 
faktor-faktor pengembangan sumber daya 
manusia berupa pelatihan, pendidikan 
dan pembinaan karyawan mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan pada 
PT Bumakumawa di Kota Sorong. 
      Teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisa 
Regresi Linear Berganda dengan 
persamaan : 

       Y =   a + b1 x1 + b2x2 + b3x3 +  e 

Dimana  : Y =  Kinerja Karyawan, X1 = 
Pelatihan, X2  =  Pendidikan dan X3 = 
Pembinaan  Karyawan,  a =  Konstanta ,  
b  =  koefisien regresi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

        Berdasarkkan hasil analisis regresi 
linear berganda antara variabel pengem-
bangan sumber daya manusia  yang 
terdiri dari pelatihan, pendidikan dan 
pembinaan karyawan yang berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada PT 
Bumakumawa di Kota sorong dapat  
disusun ringkasan analisa sebagai 
berikut: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Analisa Regresi Linear Berganda 

Variabel Bebas                      Koefisien          T hit            Prob.                    Partial 
                                                 Regresi                                                               r2 
  
Pelatihan  (X1)                           0,033              0,447           0,655                      0,037 
Pendidikan (X2)                         0,098              1,247           0,215                      0,102      
Pembinaan Karyawan  (X3)       0,528              7,263          0,000                       0,514 
Konstanta                                  5,830 
 
Variabel Bebas  
Kinerja Karyawan  (Y) 
 
R Squared  (R2)                           0,850 
Multiple  R                                  0,722 
F Ratio                                       25,160 
Signifikan F                                 0,000 
 
       Dari tabel di atas persamaan regresi 
yang dihasilkan adalah  : 
 
Y  = 5,830  + 0,333X1 + 0,098 X2 + 

 0,528 X3 +  e. 
 

 Hasil analisis regresi menunjukkan 
adanya pengaruh antara variabel bebas 
yaitu pengembangan sumber daya 

manusia yang terdiri dari pelatihan, 
pendidikan dan pembinaan karyawan 
terhadap kinerja karyawan. Nilai 
koefisien korelasi berganda (R) sebesar 
0,850 sedangkan koefisien determinasi 
(R2) sebesar 0,722 menunjukkan bahwa 
variabel pengembangan sumber daya 
manusia yang terdiri dari pelatihan, 
pendidikan dan pembinaan karyawan 
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memberikan kontribusi  sebesar 72,2 % 
terhadap kinerja karyawan. 

Hasil analisis diperoleh F hitung = 
25,160 > F tabel = 2,76 dengan probabilitas 
0,000 lebih kecil dari 0,05 teruji bawha 
pengembangan sumber daya manusia 
yang terdiri dari pelatihan, pendidikan 
dan pembinaan karyawan secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan, dengan 
demikian hipotesis pertama yang 
diajukan diterima. 

Koefisien regresi pelatihan (b1)  
sebesar 0,033 menunjukkan besarnya 
pengaruh pelatihan terhadap kinerja 
karyawan dengan pengaruh yang searah, 
artinya semakin tinggi pelatihan yang 
diberikan akan menyebabkan peningkatan 
kinerja karyawan. Hasil analisis regresi 
diperoleh nilai t hitung = 0,447 dengan 
signifikan 0,655 (65,5%) dan t tabel 
=1,6449 dengan tingkat kepercayaan 5 
%. Karena t hitung < t tabel dapat dikatakan 
bahwa secara parsial variabel bebas yaitu 
pelatihan karyawan tidak mampu 
menjelaskan variasi variabel terikat yaitu 
kinerja karyawan apabila variabel bebas 
lainnya konstan. 

Koefisien regresi pendidikan (b2)  
sebesar 0,098 menunjukkan besarnya 
pengaruh pembinaan karyawan terhadap 
kinerja karyawan dengan pengaruh yang 
searah, artinya semakin banyak pembina-
an yang diberikan akan menyebabkan 
peningkatan kinerja karyawan. Hasil 
analisis regresi diperoleh nilai t hitung = 
0,247 dengan probabilitas sebesar 0,125 
lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak, 
teruji bahwa pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Koefisien regresi pembinaan karya-
wan (b3) sebesar 0,528 menunjukkan 
besarnya pengaruh pembinaan karyawan 
terhadap kinerja karyawan dengan 
pengaruh yang searah, artinya semakin 
banyak pembinaan yang diberikan akan 
menyebabkan peningkatan kinerja 
karyawan. Hasil analisis regresi diperoleh 
nilai t hitung = 7,263  sedangkan t tabel = 
0,000  dengan tingkat kepercayaan 5 %. 
Karena t hitung > t tabel berarti Ho 

ditolak,teruji bahwa pembinaan karyawan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Selanjutnya, untuk mengetahui di 
antara variabel-variabel bebas yang 
berpengaruh dominan terhadap kinerja 
karyawan dengan membandingkan nilai 
koefisien regresi masing-masing variabel 
bebas, ternyata pembinaan karyawan 
memiliki nilai koefisien regresi yang 
paling besar dan signifikan, artinya 
pembinaan karyawan merupakan variabel 
dominan terhadap kinerja karyawan, 
dengan demikian hipotesis kedua yang 
diajukan diterima. 
      Pengaruh variabel pengembangan 
sumber daya manusia, yaitu pelatihan, 
pendidikan dan pembinaan karyawan 
terhadap kinerja karyawan pada PT 
Bumakumawa di Kota Sorong sebesar 
58,2%. Hal ini berarti bahwa kemampuan 
variabel-variabel pengembangan sumber 
daya manusia dalam menunjang kinerja 
karyawan adalah 58,2% sedangkan 
sisanya 41,8% dipengaruhi oleh variabel-
variabel lain yang tidak di analisis dalam 
penelitian ini. 
     Keadaan ini menunjukkan bahwa 
dengan melalui pendidikan dan pelatihan 
karyawan, kinerja belum mampu 
diwujudkan secara maksimal. Hal ini 
berarti diperlukan faktor-faktor maupun 
variabel-variabel lainnya untuk menunjang 
kinerja karyawan. 
       Pendidikan dan pelatihan merupakan 
salah satu upaya untuk mengembangkan 
sumber daya manusia, terutama untuk 
mengembangkan kemampuan intelektual 
dan kepribadian manusia. Pendidikan dan 
latihan dapat dipandang sebagai salah 
satu bentuk investasi yang memerlukan 
perhatian besar dalam suatu organisasi. 
Sehubungan dengan dilakukannya pendi-
dikan dan pelatihan yang merupakan suatu 
bentuk investasi berarti ini ditujukkan 
pendapat yang mendukungnya. 
      Pendidikan pada umumnya berkaitan 
dengan mempersiapkan calon tenaga 
yang diperlukan oleh suatu instansi atau 
organiasi dengan berorientasi pada 
pengembangan kemampuan umum. 
Sedangkan pelatihan lebih berkaitan 
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dengan peningkatan kemampuan atau 
ketrampilan karyawan yang sudah 
menduduki suatu pekerjaan atau tugas-
tugas tertentu, dengan berorientasi pada 
tugas yang harus dilaksanakan (Job 
Orientation). Pentingnya pendidikan dan 
pelatihan bukanlah semata-mata bagi 
karyawan yang bersangkutan, tetapi juga 
ketentuan bagi organisasi. Dengan 
meningkatnya kemampuan atau ketram-
pilan para karyawan akan mampu 
meningkatkan produktivitas kerja para 
karyawan. Produktivitas karyawan 
melalui pengukuran kinerja (Performance 
Appraisal) karyawan itu sendiri, yang 
nantinya akan menunjukan produktivitas 
kerja organisasi. 
      Pelatihan karyawan pada masa 
sekarang harus selalu diikuti dengan 
pengembangan karyawan yang dilakukan 
melalui pembinaan itu sendidri. Pelatihan 
adalah suatu pendidikan jangka pendek 
bagi para karyawan untuk memperoleh 
ketrampilan teknis operasional secara 
sistimatis. Sedangkan pengembangan 
merupkan suatu proses pendidikan jangka 
panjang bagi para karyawan manajerial 
untuk memperoleh penguasaan konsep-
konsep abstrak dan teoritis secara 
sistimatis. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

       Hipotesis pertama yang diajukan 
dalam penelitian ini, bahwa diduga 
faktor-faktor pengembangan sumber daya 
manusia yang terdiri dari pelatihan, 
pendidikan dan pembinaan karyawan 
secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada PT 
Bumakumawa di Kota Sorong. Hal ini 
dibuktikan dari hasil analisis korelasi 
berganda dan uji F hitung > F tabel. 
Sementara keeratan hubungan antara 
kinerja karyawan dengan pengembangan 
sumber daya manusia, ditunjukkan 
dengan besarnya R2 dengan demikian 
“terbukti benar” bahwa pengembangan 
sumber daya manusia yang terdiri dari 
pelatihan, pendidikan dan pembinaan 

karyawan secara bersama-sama sangat 
signifikan mempunyai pengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

Hipotesis pertama yang diajukan 
dalam penelitian ini, bahwa diduga  
pembinaan karyawan mempunyai peng-
aruh dominan terhadap kinerja karyawan. 
Dalam hubungan ini hasil pengujian yang 
ditujukan melalui hasil analisis regresi 
linear berganda,  korelasi parsial, uji t 
dan r2 bahwa variabel-variabel pembinaan 
karyawan memperoleh nilai regresi, 
korelasi parsial, uji t dan r2 paling besar 
diantara variabel bebas lainnya. Dengan 
demikian, hipotesis kedua yang diajukan 
dalam penelitian ini bahwa pembinaan 
karyawan mempunyai pengaruh yang 
dominan terhadap kinerja karyawan, 
Dengan kata lain kinerja karyawan pada 
PT Bumakumawa di Kota Sorong 
dipengaruhi secara dominan oleh 
pembinaan karyawan sebagai salah satu 
faktor penentu pengembangan sumber 
daya manusia. 
 
Saran 

Kinerja karyawan pada PT 
Bumakumawa di Kota Sorong secara 
signifikan dipengaruhi oleh pengembang-
an sumber daya manusia. Pengembangan 
sumber daya manusia merupakan suatu 
bentuk investasi yang harus  tetap diper-
tahankan melalui pelatihan, pendidikan 
dan pembinaan karyawan. Oleh karena 
itu ketiga hal ini harus dilakukan secara 
berkesinambungan, dengan pro-gram dan 
waktu yang jelas bagi tenaga yang 
potensial sedangkan titik berat perhatian 
pada pembinaan yang merupakan faktor 
dominan untuk pengembangan sumber 
daya manusia. 

Pembinaan karyawan dapat dilakukan 
dengan membina komunikasi antara 
pimpinan dan bawahan dengan mengguna-
kan teknik-teknik motivasi agar karyawan 
mempunyai semangat untuk mengerjakan 
tugas dengan sebaik-baiknya. Pelatihan 
fungsional tampaknya lebih memiliki 
keterkaitan yang tinggi dengan bidang 
tugas atau pekerjaan yang menjadi beban 
karyawan dibandingkan dengan pelatihan 
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struktural. Hal ini perlu diprogramkan 
sesuai dengan kebutuhan para karyawan. 

Kinerja karyawan perlu dikembang-
kan agar menjadi manusia yang 
bersumber daya, yang mampu menjawab 
tuntutan persoalan kesejahteraan karya-
wan perlu diperhatikan agar karyawan 
mampu bekerja dengan optimal, dengan 
dasar kemampuan yang sudah dikem-
bangkan, motivasi diri yang tinggi dan 
tingkat kesejahteraan yang memandai. 
 
DAFTAR PUSTAKA 

Dessler,G.2000. Human Resources 
Management (International Edition), 
Eight Edition. New Jersey : Prentice 
Hall. Inc,. Upper Saddle River. 

Nirman, U. 1995 Manajemen Sumber 
Daya Manusia (MSDM). Malang : 
Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Brawijaya. 

Notoatmodjo, S. 1998. Pengembangan 
Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi 
: Cetakan Kedua. Jakarta : Penerbit 
PT Rineka Cipta. 

Siagian, S.P. 1993. Manajemen Sumber 
Daya Manusia, Cetakan kedua. 
Jakarta : Penerbit Bumi Aksara. 

Simamora, H. 1995. Manajemen Sumber 
Daya Manusia, Cetakan Pertama. 
Yogyakarta : Penerbit STIE YKPN. 

Stoner, J. Freeman,. and Gilbert Jr,  1995. 
Management, ahli bahasa    Alexander 
Sindoro (1996). Manajemen Simon 
dan Schuster ( Asia) Pte. Ltd. 

Sujana. 1996. Metode Statistika. Bandung : 
Tarsito 

Sutarto. 1984. Dasar – dasar Organisasi. 
Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press.

 
 


