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ABSTRAK 
 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan elemen yang sangat 
penting dalam suatu perusahaan. Manusia merupakan sumber daya organisasional 
yang berharga untuk mencapai kinerja tinggi secara berkelanjutan dalam suatu 
organisasi atau perusahaan. Kegagalan mengelola sumber daya manusia dapat 
mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian tujuan dalam organisasi, 
baik dalam kinerja, profit, maupun kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 
Juga penerapan praktik-praktik MSDM dalam suatu perusahaan merupakan hal 
yang harus diperhatikan lebih lagi. Bagaimana perusahaan tersebut dapat 
menerapkan praktik MSDM yang baik dalam jalannya perusahaan sehari-hari dan 
kepada para karyawannya. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana penerapan praktik-praktik MSDM serta metode apa yang digunakan 
pada PT. DUTA DAYA DINAMIKA. Adapun populasi dan sampel yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan PT. DUTA DAYA 
DINAMIKA yang berjumlah 22 karyawan ditambah 1 orang yaitu pemilik 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif dan analisis dekriptif. 

Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama mengenai Praktik 
Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan pada PT. DUTA DAYA DINAMIKA 
adalah sudah berjalan dengan baik. Metode yang digunakan untuk rekrutmen yaitu 
mencari secara internal berdasarkan referensi karyawan, tahapan seleksinya 
memasukkan lamaran dan wawancara, penepatan karyawan baru yaitu 
ditempatkan sesuai dengan posisi dia melamar. Hasil dari praktik Penilaian 
Kinerja pada PT. DUTA DAYA DINAMIKA adalah sudah berjalan dengan baik. 
Metode yang digunakan adalah berdasarkan hasil kerja karyawan dalam 
menyelesaikan suatu proyek. Hasil dari praktik Kompensasi pada PT. DUTA 
DAYA DINAMIKA adalah sudah berjalan dengan baik. Kompensasi yang 
diberikan perusahaan yaitu gaji pokok kepada karyawan setiap satu bulan sekali 
dan sudah memadahi karena di atas UMK. Kompensasi lain yang diberikan yaitu 
THR, BHT, uang lembur, dan insentif. Hasil dari praktik Pemberhentian Kerja 
pada PT. DUTA DAYA DINAMIKA adalah sudah berjalan dengan baik. 
Prosedur yang digunakan adalah perusahaan memberi peringatan kepada 
karyawan sebelum dipecat. Dan untuk pengunduran diri prosedurnya karyawan 
memberikan surat pengunduran diri. 

 
 
 

Kata Kunci :  Manajemen Sumber Daya Manusia, Rekrutmen, Seleksi dan 
Penempatan, Penilaian Kinerja, Kompensasi, Pemberhentian 
Kerja.  
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