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Abstrak 

Potensi manusia yang nantinya ditunjukkan dalam aspek yang salah satunya adalah 
kualitas, hanya dapat dicapai dengan adanya pengembangan sumber daya manusia. Hal 
tersebut diperlukan karena sumber saya manusia merupakan faktor yang paling 
mempengaruhi kehidupan. Kemampuan manusia untuk mempengaruhi alamnya 
menunjukkan bahwa posisi SDM sangat sentral adanya. Oleh karena itu, sumber daya 
manusia yang ada hendal=klah dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai kesejahteraan. 
Pengembangan SDM ini amat diperlukan karena memilik aspek yang penting bagi 
peningkatan produktivitas SDM dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pastinya harus 
dicapai demi kemajuan pembangunan suatu bangsa. 

Berbicara mengenai sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihhat dari dua aspek, 
yaknik kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia 
(penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan 
asoek kualitas. Bahkan kuantitas sumberdaya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang 
baik akan menjadi beban untuk perusahaan. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber 
daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). 
Oleh sebab itu untuk kepentingan percepatan suatu pembangunan di bidang apapun, maka 
peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu persyaratan utama. Kualitas 
sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek juga, yakni aspek fisik dan aspek non fisik 
yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Oleh 
sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini juga dapat diarahkan 
kepada kedua aspek tersebut untuk meningkatkan kualitas fisik, dapat diupayakan melalui 
program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau 
kemampuan nonfisik, maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan. 
Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia.  

Memberikan pelatihan kerja yang baik akan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan 
PT. Arofahmina dan hal ini terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pelayanan 
serta teknik atau strategi marketing sesuai dengan perkembangan peaturan bagi perusahaan 
tanpa mengabaikan kepentingan dan prosedur administrasi pada sisi lainnya. Pelatihan kerja 
terhadap para karyawan di PT. Arofahmina yang sering di lakukan adalah pelatihan yang 
dilatih oleh Manager Sales & Marketing. 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu juga dapat dilakukan 
wawancara dengan obyek penelitian yang sebelumnya terlebih dahulu membuat daftar 
pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Kata Kunci : Penguatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Product Knowledge 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENGUATAN SDM MARKETING ... FATIMA OKTA MARIANI


	COVER
	HALAMAN PERNYATAAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II 
	BAB III 
	BAB IV 
	DAFTAR PUSTAKA



