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NURDIANA NASUTION, NPM 15510376. Analisis Rekrutmen dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan pada 
PT. Bank Bukopin Cabang Utama Medan. Skripsi, tahun 2019. 
 
 
Rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia dalam proses menemukan 
dan menarik pelamar yang mampu untuk dipekerjakan. Proses ini dimulai ketika 
calon pelamar dicari dan berakhir dengan sejumlah lamaran masuk. Peran 
rekrutmen adalah menemukan sejumlah pelamar baru yang segera dapat ditarik 
bekerja ketika organisasi memerlukannya.  
Tujuan penelitian yaitu untuk untuk mengetahui mengetahui pengaruh rekrutmen 
dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Bank Bukopin Cabang Utama Medan. 
Penelitian ini menggunakan analisis uji Regresi Linear Beranda, uji determinasi, 
uji F dan uji t, dengan bantuan alat uji SPSS versi 22.00. Hasil perhitungan 
dengan uji t mengenai pengaruh antara rekrutmen terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Bank Bukopin Cabang Utama Medan diketahui bahwa thitung < ttabel yaitu 
2,153 > 1,69236, yang artinya variabel rekrutmen memiliki pengaruh secara 
parsial terhadap variabel kinerja karyawan pada PT. Bank Bukopin Cabang Utama 
Medan. Selain itu hasil perhitungan dengan uji t mengenai pengaruh antara 
pengembangan SDM terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Bukopin Cabang 
Utama Medan diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 3,011 > 1,69236, yang artinya 
variabel pengembangan SDM berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Bank Bukopin Cabang Utama Medan. 
Selanjutnya hasil perhitungan dengan uji F mengenai pengaruh antara rekrutmen 
dan pengembangan SDM terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Bukopin 
Cabang Utama Medan diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftable (67.412 > 3,29) yang 
artinya ada pengaruh rekrutmen dan pengembangan SDM secara simultan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Bukopin Cabang Utama Medan 
Adapun saran dalam penelitian ini yaitu perusahaan hendaknya dapat 
meningkatkan pengembangan SDM kepada seluruh karyawan sehingga dapat 
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. 
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