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A. Alasan Pemilihanjudul 

Pcngembangan sumbcr dnya manusia mcrupakan hal yang J)l:lltin g dalam 

organisasi perusahaan. karena manusia mcrupakan sumbcr uaya yang duminan 

dalam perusahaan scbagai p<:nggcrak kegtatan dan pclakSl!llaan fung�i-fungsi 

organisasi. Karyawan scbagai �urnll<!r ui:Una dalam nwnajcmcn pcm,;ahaan 

sangal penting dan l'l.'lc\Uil untuk di (l<.'hh:tr.t dan Jitingkat�:m produkti\ittt' �crja 

mcr��a agar tercapai lt·fll<lll p<.·rus:tlnan<bp:tl di:kuf dan <�ptnn:d. 

Pcng..:mbangan �aryawutt aJalah suatu cara unlu� 11\l.:ning�al�an cant 

hckerja. k.1.rcna sesn>rang itu tiduk ;�l.:an mwnpu Jalam m�laks<tnakan tugasnya 

tanpa mendapatkan pciUilJUI. tcrkbih duhulu. Olch karena itu j.:Jns tcrlihat bah<.<.a 

latihan-latihan itu rulalah salah satu car.l untuk m<.>nambah keman1puan bcketja 

dari pada karyawan. Dcmikian juga bilamana �mng pcmimpin mcngangkaL 

seonll1g karyawan t>aru atau lama dirm>mosikan umuk m<.·mcgang suatu .iahatan 

baru atau mclaksanakan lu�,tos hant. mnka pcllu sck:tli l.aryawun yang 

b crsangkutnn menJ<tpal didibn :tt:tu Lttillan bagnimnna mda�s:uta�un pc�crj;tan 

terse but . 

Pada karyawan t>aru yan g tclah mcmiliki kccal..Jp;tn d:tn �ct.:t.unpilan 

adalah karcna telah mcrulap:ll .1tau mcncriMa latthan dan pcnJidikan dan 

pcngcmbangan ditempatnyu hckciJa scbeluntn):L Tak jarJng pula kar)<man yang 
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baru diterima tidak mcmpunyai kemampuan yang rnemadai untuk melaksanakan 

tugas-tugas dan pekeljaan mereka, karcna bel urn pcmah berp-.ngalaman eli tempat 

kCija lain. Bahkan karyawan yang sudah berpengalaman. mnsih perlu belajar dan 

menyesuaikan diri dcngan orgarusasinya. orang-orang, kebijaksanaan atau 

prosedur-prosedur pengembangan lebih lanjut untuk melaksanakan tugas-tugas 

mereka secara sukscs. 

Hal yang telah dikemukakan tli atns nv�nunjukkan bahwa pcrusahaan

pcrusahaan dcngan kcJ,>iatan-kcgiatan yang dihngi mcmcrlukan sistcm latihan dan 

pengembangan karyawru1 yang cl'c"-tif tli.lll clbicn. agar tujuan pcrusahaan dapat 

tercapai. Demikian juga pada PT. Asuransi Jiwa WanaArtha Life Cabang Mcdan 

yang bergerak pada bidang Kontraktor sepcrti pcn!Jttspalan jalan, pcmbanguan 

rumah real e3tate. saluran air. serta bidung usaha lainnya. 

Dari uraian di atas dapal dikctahui bahwa pembahasan mengenai latihan 

dan pengcmbangan karyawru1 terhadap peningkatan prestasi kerja merupakan 

faktor yang dominan dalam suatu pcrusahaan schingga pcnulis mcrasa tcrtarik 

uutuk meneliti, m�nulis lcbih lanjut dan menuungkannya dalam bentuk skripsi 

dengan judul ''Peranan Latihan Dan Pcgcmh;mf);an Karyawa.n lcthd.ap 

Peningkatan Prcstasi Kcrja Karyawao P:ula lYf. A�urans.i Jiwa WaJlaArtba 

Life Cab ang Medon ". 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pcndahuluan yang dilaku[.,.8J1 pada PT. Asuransi 

Jiwa WanaArlha Life Cabang Mcdan. ditemukan masalall s..:bagai berikut 
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