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Karyawao adalah aset utama peru5:1haan yang menjadi perenc.ma dan pelaku aktif dari setiap 
aktivitas perusahaan. Perkembangan suatu perusahaan serta semakln tingginya tehnologi 
yang digunakan menyebabkan serlng tetiadinya perubllhan serta semakin meluasnya 
pekeljaan yang akan diemban oleh kluyawan, sehingga perlu diadakan pengembangan 
karyawan. Pengembangan k.azyliwan bertujuan untuk meningkatlcan k�ampuan teknis, 
teoritis, konseptual dan moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik cLIO mencapai basil 
yang optimal. Adapun tujuan pen:litian ini adalah guna mengetahui dan menganalisis 

peogaruh positif dan signifikan pel!gembanga�• karyawan (pelatihan, mutasi dan promosi) 
tertladap �msi ket:ia pada PT. lndosat Tbk Northern Sumatera Rcaion Medan. Rum\ISM 
masalah dati pe�litian adalah untulc mengetahui apakah variable pengcmbang1111 karyawan 
(pelatihan, mutasl dan promosi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kcrja 
karyawan pada PT. lndosat Tbk Northern Sumatera Region Medan. Hipotesa yang 
dikemukaknn dari rumusan masalah diatas variabel pengembangan karyawan (pelatihan, 
mutasi, dan promosi) berpengan:h positif terhadap peningkatan prcstasi kerja pada 
PT. lndosat Tbk Northern Sumatera Region Medan. 
Adapun basil penelitian : 

I. Ada pengaruh yang signiflkan pelalc.sanaan pengembangan karyawan dengan prestasi kelja 
karyawan p3da PT. Jndosat Tbk Northern Sumatera Region Medan. 

2. Ada peningkatan kualitas kerja karyawan yang significant antara sebelum dan sesudah 
pengembangan karyawan. 

3. Pengembangan karyawan tcrhadap peningka(lln prestasi kcrja karyawan pada perusahaan 
ini sebcsar 0.458 dan sisanya dipengaruhl fnktor lain. 

4. Pcngembangan karyawan sangat penting karena dengan itu dapat meningkatkan 
wawasannya, kemampuan evaluasi dan kon�tual serta terbiasa I akrab dengan peralaUUl 
kerja yang digunakan. 

Adapun dari basil penelitian ini: 
I. Perlu untuk mc:mperbanyak kegiatan pcngcmbangan karyawan. agar kualitas l<elja 

karyawan merata disetiap departemen. 
2. Perlu mcmberikan kesempatan kcpada seluruh karyawan dari semu. bagian untuk 

mengikuti pcngembangan. 
3. Perlu mcngadnkan evaluasi terhadap pelaltsanaan pekerjaan karyrwan secara konsisten. 
4 Sesama karyawan perlu terbina hubungan yang baik sehingga dalam pekcljaJian dapat 

saling bantu, ini berakibat secara langsung teriladap peninglultan kemajuan perusahaan. 
::. Agar setiap k.alyawan dapat mell':mfaatkan kesempatan pengembangan karyawan yang 

diberikan dengan sebaik mungkin 
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