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RINGKASAN 

Raali, "Peranan pendidikan d&n latiban t.rbadap 

produktivi.taa kerja ltaryavlUl pad& PT. Perkebunan 

Nuaantara III (Peraero) Hadan". (di bawab bimbingan 

Drs.H.Jhon Hardy,Msi sebagai Pembimbing I dan H. Syahriandy,SE, Msi 

sebagai Pembimbing D ). 

PT. Perkebunan Nusantara ill (Persero) Medan adalah sebuah pemsahaan 

milik Pemerintab atau Sadan Usaha Milik Negara yang bei ge1alt dibidang 

perkebunan. 

Berdasarkan atas peoelitian pendahuluan yang dilalrukan pada PT. 

Perkebunan Nusantara Ill (Persero) Medan maka ditemukan m.asalab yang 

dih.adap1 perus.ab.aan yang d.ap.at dirumuslcan sebagai berikut: 

"Babwa usab.a pendidikan dan lati.b.an yang dilalcukan belum optimal, 

sehingg.a memberikan pengarub tcrbadap pelaksanaan produktivitas kcrja 

karyawan belum tercapai sebagaimana yang diharapkan'\ 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukaltan di atas malta peoulis 

mencoba meng.ajulcan rupotesis sebagai berikut : 

"Bila pendidi.kan dan latiban dilalrukan secara optimal, male.a kcrja 

karyawan akan tercapai sebagaimana yang dibarapkan". 

Ad.apun Kesimpulan Penulis adalah : 

Dari basil penelitian yang dilakukan untuk menguji bipotesis d.ari masa[ah 

yang ad.a malca dapat ditarik kesimpulan sebag.ai berikut : 
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I. PT. Gita Dhanna Medan merupe.lcan perusahaan yang bergeru dalam bidang 

pelayanan Ekspedisi Muatan Kapa! Laut. 

2. Pengembangan karyawan di perusahaan ini telah berjalan dengan baik seperti 

yang dibarapkan pemsahaan,hal mi dilihat dengan adanya peningbtan 

produktivitas kerja setiap tahun. 

3. Untuk menjalan tugas.-tugas perusahaan ini menggunakan struktur organisasi 

dimana struktur organisas1 mi maka masing-masing pihalc dapat mengetahui 

kedudukan dan fungsi masing-masing dan kepada siapa ia bertanggung 

jawab. Bentuk struktur organisasi yang dipakai yaitu garis dan staf 

4. Fungsi pengcmbangan karyawan PT. Gita Dbarma Medan mempunyai 

bidang scrategik yang merupakan langkah awal dalam pengukuran 

kinerjanya dan men1adJ.k:an wstanst dengan menetapk:an sasaran untuk 

mewuJudkan vist dan mis1 yang telah ditetapkan dalam rangka pencapa1an 

lUJuan orgarusas1 secara efcktif dan cfcsicn. 

S. Dengan adanya metode pengcmbangan manajcrial, dapat terjalinnya sesuatu 

kerja sama dalam kcgiatan dengan kebijak:an di bidang pcngembangan untuk 

mcwujudlcan pcncapaian misi. 

6. Produktivitas pcnisabaan yang telab dicapai dalam rangka rncningkatbn 

kinerja dan pengembangan di segala bidang serta didukung semangat 

kcbersamaan dari scluruh karyawan PT. Gita Dbarma Medan rncraih 

prcstasi baik di bidang pcngembangan lcaryawan yang mampu 

meningkatkan motivasi dari scluruh karyawan PT. Gita Dhanna Medan 

untuk bekCIJa clan berkarya lebih giat lagi. 

ii 
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Sedangbn saran penulis untuk perusahaan ini, yang mana mcngambil 

judul tentang Pengembangan Karyawan Dan Hubungannya Dcngan 

Produk:tivitas Kerja K.aryawan Pada PT. Gita Dbanna Medan sebagai bcrilrut : 

I. PT. Gita Dbanna Medan harus meningkatkan pengawasan pelayanan jasa 

Ekspedisi Muatan K.apaJ Laut disctiap bidang-bidang yang tclab ditcutubn 

dengan menetapkan sasaran demi mewujudkan visi dan misi dalain 

pencapaian tujuan organisasi secara efektif clan efesien. 

2. Pelaksanaan kcgaiatan pengcmbengan yang sudab dijalanka11 sebailcnya tcrus 

dilaksanalr.an agar kemampuan dan pengetahuan lcaryawan berkcmbang. 

3. Dalam meningk.atlcan produktivitas pcrusabaan, masin�masng unn PT Gita 

Dharma Medan harus dihubungk.an terlebih dahulu dengan tuJuan 

perusahaan 

4 Sumpah janJI Jabatan. agar dilak.sanakan dengan harapan mclaJoi 1laar 

sumpab I janji tcrscbut akan mcnjadi tanggung jawab moral bagi setiap 

karyawan dalarn melaksanakan tugas yang dibebankan. 

Ill 
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KATA PENGANTAR 

Salam Se1ahtera. 

Dengan mengucapkan rasa syukur k.epoda Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah senant1asa memberikan Berkah, Nilunat don Kanmianya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Skripst ini sebaga1 sa/ah satu syarat 1llltuk memperoleh 

gelar Sor1ana Ekonom1 (SE) JtmJSan Mana1emen pada Fakultas £konom1 

Untversttas Medan Area. 

Segala peA:eryaan tidalc luput dari kesalahan dem1kian 1uga halrrya da/am 
penulisan sA:rrps1 m 1  mas1h ba11)>'0k rerdapat A:ehtrangan dan /ce.falahan yang 

perlu d1perbat/ct. Hal 1111 dtsehabkan masth /curangnya pengetahuan don 

pengalaman yam� penults nultki. Oleh sebab ttu penu/ is dengan sefUlTIR hem 

menenma krtttk. dan saran .fehmgga .d:npst mt nantmya dapat mendekaJt 

k.esempumoan yang berguna untuk semua pihak yang memerluk.annya. 

Pada k.esempatan mt 1uga penu/is mengucapkan rasa tenmak.asih yang 

terhirrgga k.epada : 

I. KuaJursembahkan SA:r1pst mi untulc (Alm) Ayahanda dan lbunda Ku Tercmta 

yang telah melahirk.an dan memhesark.an ananda .tehtngga ananda dapat 

menyelesatkan gelar saryana dan sA:r1ps1 m1. 

2. Bapalc H. Syahrtandy, SE,Msi Sebaga1 Dekan Fakultas Ekonom1 Umvers11as 

Medan Area dan Sebaga1 Pemhimbing II penu/1.t yang beNed1a melll(lng*an 

walctunya tanpa boson &: 1e11Uh membtmbmg penullt sehingga penu/1s 

mendapat gelar sarjana ini. 
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3. Bapak Drs.H.Jhon /lordy,Msi seloku Pemb1mbing I yang teloh membimbmg 

penulis dalom menyusun skripsl ini don jugo meluanghm waktu serto umpo 

pamri dalom mt!ndidik penulis sehingga se/esai skripsi ini 

4. 8apaK Drs..'Zamal Abidin selah Keflla Sidang Meja Hyau yang telah 

memberthm waktunya kepada penulis ll1lhlk muigiq1 skr1ps1 yang tdah 

penulis buat don memberihm bimbmgan lcepada penulis sehingga selesoi 

skr1psi m1. 

5. !bu lsnaniah Laili l.b.SE sdaku Sehetans Me10 H1jau yang telah 

member1hm banfllan moril mauptm maleril serta wakt'&nr)u agar dapat 

menjadt team penguj i d1da/om s1dang me1a hijau. 

6. Bapak P1mp1nan l'T. Gita Dharma yang tela/1 member1kan cm kepado 

penultS untuk membuat skripsi mt. beserta seluruh Staff Bagtan-bag1an .vang 

teloh bunyak membantu dengon membertkan data4ata serta keteranl!.on 

yang d1perluJ:an dalom menyeleso1hm skr1psi ini. 

7. Selllnlh staf pengajor don pegowai 1010 WJaha pado FaJ:ultas Ekmtomi 

Umvers1tos Medan Area yang teloh memban111 penulis da/am ha/ 

berhubungon dengan admmistrast perkuliahan. 

8. Kuistimewohhm jugo skripsi mi U/l/uk Adik-adikJ:u yang telah memberihm 

woktunya don dorongan. agar penu/is dapat merahi gelor sarjana. 

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan stambuk 03 j11TUSan Manajemen maupun 

Akuntansi yang t1dok b1so penuhs sebuthm namanyo semua yang telah 

member1kan wok:turryo don fikironnyo lcepada penulis sehingga skripsi ini 

telah sefe.fai. 

v 
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------- -- -- - - -- - - -----

10. Juga kepada seluruh teman-teman maJimiswa/wi Univers1tas Medan Area 

)'t11lg telah banyak membantu penu/is 

Penu/i.s menyadar1 selllnlhnya balrwa penu/isan skrip.!I inr be/um begrtu 

sempurna. bark da/am metode analisa mauprm penyapan u11a bahasanya masih 

difumpai keJ.wangan. Un1uk ihl penu/i.s dengan lapang dodo menerrma .saran 

dan kr11ik yang sifarnya membangun. 

vi 

Medan, 2006 

Salam 

METLDA NATALIA S.SE 
PettMlis 
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A. AJasaa Pemilillut Judul 

BAB I 

PENDA BULU A N  

Untuk menjalankan suatu usaha maka dituntut kemampuan manajcr untuk 

mengadalcan perencanaan pengembangan dalam menggerakkan bawahannya 

sehingga dapat bekerja dengan baik dan a.khimya dihimpun suatu kekuatan yang 

maksimal dalarn penyelesaian tug1LS-tugas pemsahaan. Untuk nu maka plbak 

manajer h.arus melalrukan tindakan yang benar-benar mengacu kc arah peroaikan 

karyawan. 

Tentu saja untuk metihat seberapa jauh tindakan yang dilalcukan 1tu tidak 

dapat dilakukan tanpa adanya pengupayaan pengembangan karyawan. Karena 

tanpa pengembangan maka kemampuan karyawan akan tidak optunal Memang 

disadari bahwa untuk melakukan pengembangan itu send1ri membutuhkan 

kebijakan-kebijakan dan pertimbangan khusus m1salnya biaya pengembangan dan 

juga walctu yang tepat. Disamping itu metode pengembangan yang akan 

digunakan tentu perlu dipertimbangkan masak-masak oleh pihak penisahaan 

sehingga nantinya memberikan hasil yang memuask.an. 

Produlctivitas karyawan yang menjadi ha! penting bagi perusahaan tentu 

perlu dinilai dengan ba1k. Oleh karena itu penilaian produlctJvitas karyawan ini 

perlu dJlakukan dengan konsisten sehingga masing-masing pihak yang ada di 

perusahaan mentaatmya sebagai suatu dorongan yang posihf bagi peningkatan 

gairab ke!JB mereka. 
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Pereocanaan pengembangan karyawan menyangkut upaya perusahaan 

untuk dapat merekrut tenaga kelJa yang dtl>utuhkan sesuai dengan kebutuhan 

yang ada. Tentu saja dengan adanya pemberian pendidikan dan pelatihanan ini 

tidak mudah, karena disamping adanya falctor biaya, minat dan kemampuan para 

insttuk:tur sa.ngatlah meoentukan. 

PT. Gita Oharma Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

Ekspedisi muatan kapal laut. Berdasarkan ba1 yang telah diuratlcan di atas., penulis 

tertank untuk melakukan peneliuan kebijaksanaan pengembangan karyawan 

sebagai topik penelitian. 

Bertolak dari alasan-alasan tersebut, maka penuhs memilih judul 

penehttan yang dirumuskan sebagai benkut : "PENGEMBANGAN 

KARYAWAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA 

PADA PT. GITA DH.ARMA MEDAN. 

B. Perumoun Maulah 

Berdasarkan hasil peoehtian pendahuluan berkenan dengan 

peogcmbangao karyawan dan hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan 

maka ditemukan masalahnya yang dirurnuskan sebagai berikut 

"Perusahaan dalarn mcnjalankan pengembangan karyawan yang d1terapkan belum 

mencapai basil yang optimal sebaga1mana yang diharapkan". 
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