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Kata Kunci: Strategi Pengembangan Kualitas Karyawan 
  
 Suatu perusahaan menyadari pengembangan karyawan merupakan hal yang 
terpenting bagi kelangsungan perusahaan atau organisasi. Pelatihan dan 
pengembangan mempunyai manfaat jangka panjang yang akan membantu 
kalangsungan tanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Perusahaan 
yang ingin maju akan merubah karyawanya akan mempunyai mutu serta kinerja yang 
baik agar membuat mereka lebih produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawab mereka. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana strategi 
pengembangan kualitas karyawan (2). Hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi 
perusahaan dalam pengembangan kualitas karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
(1). Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan perusahaan (2). Untuk mengetahui 
hambatan atau kendala apa saja yan g dihadapi pewrusahaan dalam pengembangan 
kualitas karyawan.  . 
 Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif yaitu menggambarkan keadaan 
atau fenomena mengenai strategi pengembangan kualitas karyawan pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang. Metode yang digunakan melalui metode 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif 
diskriptif. 
 Dari hasil penelitian ini strategi yang digunakan di PDAM Kota Semarang 
adalah pendidikan dan pelatihan yang meliputi pelatihan informal dan nonformal, 
sedangkan pendidikannya meliputi pendidikan formal. Metode pelatihan yang 
digunakan adalah on the job trainning dan metode pendidikan yang digunakan 
meliputi job rotation and planned progression, coaching and counseling, dan 
committee assignment. Hambatan yang dihadapi PDAM Kota Semarang adalah biaya, 
rutinitas kerja, fasilitas pengmbangan, pelatih atau instruktur. 
 Penulis setelah melakukan penelitian memberikan simpulan, strategi yang 
dilakukan oleh PDAM Kota Semarang adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan 
meliputi pendidikan formal sedangkan pelatihan meliputi pelatihan informal dan 
nonformal. Metode pelatihannya adalah metode on the job trainning sedangkan metode 
pendidikannya adalah job rotation and planned progression, coaching and 
counseling, dan committee assigment. Saran dari penulisan tugas akhir ini adalah 
mengenai metode yang digunakan sebaiknya tidak hanya menggunakan metode on the 
job trainning saja karena menyebabkan karyawan menjadi jenuh sehingga perlu 
menggunakan metode of the job trainning agar karyawan lebih mempunyai wawasan 
yang lebih luas dan tidak hanya dilakukan di dalam perusahaan saja. 
 
 


