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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan yaitu salah satunya

dengan cara meningkatkan kinerja karyawan. Maka setiap pimpinan perusahaan

dituntut harus selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan terutama dalam

penempatan karyawan. Karena para karyawan yang dihadapkan merupakan manusia

yang merupakan anggota organisasi yang penuh dinamis. Manusia senantisa

berubah keinginan, kebutuhan, ataupun tuntutan. Salah satu keinginan telah terpeuhi

maka tidak mustahil akan muncul keinginan dan kebutuhan lain.

PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu merupakan salah

satu bentuk usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu

dan cukup banyak memperkerjakan karyawan. Untuk itu, factor sumber daya

manusia sebagai unsure penggerak usaha perlu mendapatkan perhatian yang

sungguh-sungguh. Sebab factor manusia yang terlibat didalamnya harus memiliki

kemampuan kerja yang tinggi.

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber daya manusia, Mehyi

dkk (2005:53) mengemukakan bahwa: “ penempatan berkaitan dengan

pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya, berdasarkan pada

kebutuhan jabatan dan pengetahuan keterampilan dan kemampuan, referensi dan
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kepribadian yang dimiliki karyawan “.

Sedangkan tujuan penempatan itu sendiri menurut Moehyi (2005:53)

adalah untuk menciptakan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Sedangkan

jabatan itu sendiri terdiri dari sejumlah tugas dan tanggung jawab.

Untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan sebagai sebagai pondasi

berdirinya sebuah perusahaan maka perusahaan berusaha untuk lebih

mengoptimalkan fungsi dari karyawan tersebut, hal yang dilakukan antara lain

dengan pemberdayaan karyawan. Dalam rangka Pemberdayaan karyawan maka

diperlukan karyawan yang mempunyai kualitas dan kinerja yang baik dalam

penyelesaian tugas-tugasnya.

Penempatan harus didasarkan pada job description dan job specification

yang telah ditentukan serta berpedoman kepada prinsip "The right man on the right

place and the right man behind the job”. Hal ini akan membawa suatu perusahaan

kepada hasil kerja yang  optimal karena terdapat adanya korelasi positif antara

penempatan karyawan dengan peningkatan produktifitas kerja.

Karyawan yang profesional dapat diartikan sebagai sebuah pandangan untuk

selalu berfikir, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi,

dan penuh dedikasi demi untuk keberhasilan pekerjaannya.

Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang

tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaanya akan

mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Berikut tabel yang menunjukkan
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persyaratan penempatan kerja karyawan dan pendidikan karyawan sebenarnya di

jabatan tersebut :

Tabel 1.1 : Persyaratan Penempatan Karyawan dan Pendidikan Karyawan
yang ditempatkan pada jabatan tersebut pada PKS PT. Suri
Senia Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu.

No Bagian Jabatan Persyaratan Pendidikan
yang
ditempatkanPendidikan Keahlian

1. Asst. Proses
A

Kepala
Mandor

SI Ekonomi - Memiliki
kemampuan
manajerial

- Memilikii masa
kerja lebih kurang
10 tahun

SI Ekonomi

Operator DIII/SI Menguasai dan
memahami mesin
operasi

SI Ekonomi

Asst.
Operator

SMA/DIII/SI Menguasai dan
memahami mesin
operasi

SMA

2. Asst. Proses
B

Kepala
Mandor

SI Ekonomi - Memiliki
kemampuan
manajerial

- Memilikii masa
kerja lebih kurang
10 tahun

SI Ekonomi

Operator DIII/SI Menguasai dan
memahami mesin
operasi

SI Teknik
Mesin

Asst.
Operator

SMA/DIII/SI Menguasai dan
memahami mesin
operasi

SMA

3. Asst. Quality
Proses

Kepala
Sortasi

SI Teknik Memiliki latar belakang
pendidikan ilmu teknik

SII Teknik

Kepala SI Teknik Memiliki latar belakang SI Keguruan
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Laboratorium pendidikan ilmu teknik
ataupun ilmu kimia

4. Asst.
Maintenance

Spv.
Maintenance

SMA/DIII/SI Memiliki kemampuan
manajerial

SI Teknik

Mandor
Maintence

SMA/DIII/SI Memiliki kemampuan
manajerial

SI Ekonomi

Mandor
Electrik

SMA/DIII/SI Memiliki kemampuan
manajerial

SI Teknik

5. KTU Kepala
Logistic

SI Ekonomi Memiliki latar belakang
pendidikan ekonomi
khususnya akuntansi
dan memiliki
kemampuan manajerial

SI Ekonomi

Book Keeper DIII/SI SMA

Kepala
Timbangan

SMA/DIII/SI SI Keguruan

6. Asst. Pers &
Umum

Humas DIII/SI Memiliki latar belakang
pendidikan ekonomi
dan dapat
mengoperasikan
komputer

SI Hukum

Personalia DIII/SI SI Ekonomi

7. Asst.
Security

Chief
Security

SMA/DIII/SI Memiliki pengalaman
di bidang keamanan

SD

Sumber : PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu 2015.

Pada tabel diatas dapat kita lihat persyaratan penempatan karyawan yang

diperlukan perusahaan. Namun kenyataan nya penempatan karyawan yang ada pada

perusahaan belum sesuai dengan persyaratan yang diperlukan perusahaan, contoh nya

pada bagian Asst. Quality Control di jabatan Kepala Labotaorium harus Memiliki

latar belakang ilmu teknik atau ilmu Kimia, akan tetapi karyawan yang diterima

adalah SI Keguruan. Dan tentu saja hal ini akan berdampak negatif bagi perusahaan

yaitu antara lain tentang kinerja karyawan. Karyawan merupakan satu-satunya aset
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yang tidak dapat digandakan oleh manusia lain karena pada hakekatnya setiap orang

adalah makhluk unik yang diciptakan oleh maha pencipta dengan karekteristik yang

berbeda-beda. Oleh karena itu tenaga kerja harus selalu dijaga dan dikembangkan

sehingga memberikan output yang optimal bagi perusahaan.

Karyawan sering dihadapkan dengan berbagi masalah dalam perusahaan

sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak terkena stres. Stres pekerjaan dapat

diartikan sebagai tekanan yang dirasakan karyawan karena tugas-tugas pekerjaan

tidak dapat mereka penuhi.Stres kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa

tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya.Stres kerja juga

dapat diartikan sebagai suatu bentuk tanggapan seseorang baik fisik maupun mental

terhadap suatu perubahan di lingkunganya yang dirasakan mengganggu dan

mengakibatkan dirinya terancam.

Peran sumber daya manusia dalam organisasi sangat dominan karena

merupakan motor penggerak paling utama di dalam suatu organisasi. Dengan

demikian perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya manusia adalah salah

satu faktor penentu keberhasilan organisasi yang mutlak diperlukan.

Pandangan terhadap sumber daya manusia tidak hanya dapat dilihat secara

individu saja melainkan juga secara kelompok dalam organisasi. Hal tersebut

dikarenakan manusia mempunyai karekteristik yang berbeda. Baik secara individu

maupun antar kelompok dalam unit organisasi. Salah satu faktor yang menyebabkan

kinerja karyawan tersebut menurun dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2014

mengalami peningkatan adalah ketidakmampuan karyawan untuk memenuhi target
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produksi perusahaan, serta faktor target perusaahaan yang terlalu tinggi bagi karyawan

produksi

Selain itu, semakin tinggi perputaran tenaga kerja maka akan semakin sering

terjadi pergantian karyawan, dan dalam hal ini akan merugikan perusahaan karena

bila seorang karyawan meninggalkan perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya

yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

Tabel 1.2 : Data Pendidikan Karyawan PKS PT. Suri Senia Plasmataruna
Talikumain Rokan Hulu.

Tingkat
Pendidikan

Klasifikasi Bagian

JlhAsst.
Proses
A

Asst.
Proses
B

Asst.
Quality
Control

Asst.
Maintenance

KTU Asst.
Pers &
Umum

Asst.
Security

SD 1 0 3 6 0 0 7 17

SMP 1 3 0 5 0 0 0 9

SMA 3 7 8 14 6 2 5 45

DIII 5 1 13 5 7 2 0 33

SI 7 5 11 8 15 11 0 57

S2 0 0 1 0 0 0 0 1

Jumlah
Karyawan

17 16 36 38 28 15 12 162

Sumber : PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu 2015

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bagaimana penyebaran dan penempatan

karyawan di dalam PKS PT. Suri Senia plasmataruna. Langkah awal dalam

mendapatkan tenaga kerja atau karyawan yang baik pada umumnya dimulai dengan

seleksi, pemeliharaan dan penempatan kerja karyawan. Sebab fungsi ini merupakan
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langkah awal untuk kelanjutan mempersiapkan karyawan yang benar-benar mampu

dan sanggup menjalankan tugasnya.

Mengingat begitu pentingnya faktor tenaga kerja dalam pelaksanaan proses

produksi maka diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan keahlian

demi kelangsungan hidup perusahaan. Langkah awal dalam mendapatkan tenaga

kerja atau karyawan yang baik pada umumnya dimulai dengan seleksi,

pemeliharaan dan penempatan kerja karyawan. Sebab fungsi ini merupakan

langkah awal untuk kelanjutan mempersiapkan karyawan yang benar-benar mampu

dan sanggup menjalankan tugasnya.

Kebutuhan karyawan baru didalam perusahaan tidak bisa dipastikan,

walaupun sudah direncanakan dengan sebaik- baik nya. Hal ini dikarenakan

berbagai faktor yang timbul baik dalam perusahaan (faktor intern) maupun faktor

yang berasal dari luar perusahaan (faktor ekstern). Untuk itu sebelum melakukan

seleksi pemilihan karyawan perusahaan menentukan kebutuhan karyawan yang

dibutuhkan baik kualitas maupun kuantitas (jumlah).

Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk

memutuskan apakah seorang pelamar pekerjaan diterima atau ditolak dari

perusahaan atau organisasi tersebut. Pelaksanaan seleksi merupakan salah satu

bagian penting dalam aktivitas atau kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Terutama untuk pengadaan tenaga kerja, karena dengan adanya seleksi maka akan

menghasilkan karyawan - karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik
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dan segi jumlah maupun mutu, yang akan menjamin kelancaran tugas-tugas dan

jalannya aktivitas.

Tabel 1.3 : Data Jumlah Produksi PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain
Rokan Hulu.

Tahun
Rencana
Produksi (Ton)

Realisasi
Produksi (Ton)

Persentase Realisasi
Produksi (%)

2010 340.600.000 329.570.671 96.76 %

2011 350.400.000 327.962.723 93.59 %

2012 360.200.000 330.469.003 91.74 %

2013 355.600.000 332.367.550 93.46 %

2014 355.800.000 338.639.395 95.17 %

Sumber : PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu 2015

Data Tabel diatas menunjukkan jumlah Produksi perusahaan pada lima tahun

terkhir. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil Realisasi Produksi dan Rencana

Produksi perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat mencapai target

produksi yang diinginkan perusahaan. Seperti pada tahun 2010 rencana produksi

perusahaan pada tahun tersebut yaitu sebesar 340.600.00 Ton akan tetapi kenyataan

nya perusahaan hanya mendapatkan hasil produksi sebesar 329.570.671 Ton yaitu

hanya 96.76 %  target perusahaan tersebut. Jika Perusahaan tersebut telah

menempatkan karyawan yang tetap pada posisi tertentu maka kemungkinan besar

produktifitas perusahaan akan meningkat. Dengan ini lah perusahaan harus

menetapkan Karyawan pada posisi yang tetap sesuai dengan kemampuan masing-

masing karyawan.
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PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu melakukan

kegiatan seleksi dan penempatan kerja untuk mendapatkan karyawan yang memiliki

keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Hal ini

dilakukan agar karyawan memiliki dedikasi yang tinggi dalam bekerja sehingga

tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal.

Fenomena umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan seleksi pada banyak

perusahaan yaitu terjadinya praktek nepotisme dalam penerimaan karyawan, ini

mencakup “sistem keluarga” atau “titipan” dari para pejabat, adanya komisi, suap

dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa diterimanya seorang karyawan bukan karena

lulus seleksi sesuai dengan kemampuannya melainkan faktor-faktor tersebut karena

keluarga atau kawan, titipan orang penting, suap dan sebagainya. Selain itu,

ketidakterbukaan perusahaan dalam memberikan informasi lowongan kerja dan

penilaian dalam proses seleksi yang tidak transparan juga menjadi faktor

penghambat dalam pelaksanaan kegiatan seleksi.

Selanjutnya kegiatan yang sama pentingnya setelah proses seleksi adalah

penempatan kerja. Penempatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan

untuk meningkatkan efektivitas kerja dan meningkatkan kinerja karyawan.

Penempatan karyawan didalam setiap perusahaan sangat menentukan keberhasilan

perusahaan dimasa yang akan datang. Penempatan karyawan baru berarti

mengaplikasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Setiap instansi atau

perusahaan harus dapat memilih dan menentukan karyawan yang berkompeten
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untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas pokok pada jabatan tersebut dapat

dilaksanakan.

Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan penempatan kerja di perusahaan

yaitu kurang sesuainya antara pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan dengan

keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, Masih besarnya tingkat perpindahan

atau mutasi yang dialami karyawan serta besarnya karyawan yang keluar masuk

atau tingginya tingkat turn over karyawan dalam perusahaan tersebut.

Tabel 1.4 : Data Absensi Karyawan PKS PT. Suri Senia Plasmataruna
Talikumain Rokan Hulu

Tahun Jumlah Karyawan
(orang)

Efektifitas Bekerja
(hari)

Absensi

Sakit
(hari)

Alfa
(hari)

Jumlah
(hari)

2010 160 300 60 30 90

2011 158 300 54 41 95

2012 150 300 63 34 97

2013 164 300 59 45 104

2014 162 300 57 52 109

Sumber : PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu 2015

Berdasarkan data absensi PKS PT. Suri Senia Plasmataruana diatas tahun

2010 sampai dengan 2014 terus mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2010

karyawan yang mengalami sakit ada sebanyak 60 orang selama satu tahun, dan

karyawan yang mengalami alfa sebanyak 30 orang selama satu tahun tersebut, dan

jumlah ketidakhadiran karyawan pada tahun 2010 ada sebanyak 90 orang selama

satu tahun tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kuantitas jam kerja pegawai
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berkurang apabila hal ini terjadi terus- menerus maka akan berdampak terhadap

kinerja karyawan.

Adapun berhentinya karyawan tersebut sebagian besar diantaranya karena

permintaan sendiri atau mendapatkan pekerjaan lain, disamping itu juga

diberhentikan oleh perusahaan karena melanggar disiplin perusahaan.

Bagi perusahaan keberhasilan usahanya sangat tergantung dari hasil yang

diperoleh tenaga kerja diperusahaan tersebut atau bisa disebut dengan produktifitas

kerja. Oleh karena itu perusahaan perlu terus mendorong tenaga kerja untuk

melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan semangat

dan kegairahan kerja agar produktifitas mereka tetap baik.

Seleksi penerimaan karyawan dan penempatan posisi merupakan bagian

yang sangat penting dalam menciptakan kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang

sesuai dengan sumber daya yang dimiliki juga merupakan salah satu faktor dalam

menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan. Kinerja karyawan adalah

banyaknya upaya yang dikeluarkan individu dalam mencurahkan tenaga sejumlah

tertentu pada pekerjaan. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan

kemampuan dan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu”.

Tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan

dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki. Perusahaan dengan kinerja yang

baik, mempunyai efektivitas dalam menangani sumber daya manusianya,

menentukan sasaran yang harus dicapai baik secara individu maupun organisasinya.
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Begitu pula halnya dengan penempatan karyawan. Penempatan karyawan

dirasakan amat penting karena apabila seorang karyawan ditempatkan pada tempat

dan jabatan yang tepat secara otomatis gairah kerja, mental kerja, kepuasan kerja

serta kinerja akan mencapai hasil yang optimal.

Jika perusahaan menempatkan karyawan pada tempat yang bukan ahlinya

maka kinerja karyawan tidak maksimal sehingga tujuan perusahaan tidak efektif dan

efesien. Kinerja dan penempatan karyawan sangat berpengaruh terhadap pencapaian

tujuan perusahaan. Jika penempatan karyawan sesuai dengan  keahliannya maka

kinerja karyawan akan maksimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Pengaruh Penempatan

Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PKS PT. Suri Senia Plasmataruna

Talikumain Rokan Hulu.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka

penulis membatasi ruang lingkup masalah agar dapat diperoleh hasil yang

diharapkan. Adapun yang m/enjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah

permasalahan tentang penempatan kerja serta pengaruhnya terhadap  kinerja

karyawan pada PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu.
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1.4 TUJUAN MASALAH

a. Untuk mengetahui pengaruh penempatan karyawan terhadap kinerja

karyawan pada PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan

Hulu.

b. Untuk mengetahui kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kinerja

karyawan pada PKS PT. Suri Senia Plasmataruna Talikumain Rokan

Hulu.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh

penempatan kerja terhadap kinerja karyawan di PKS PT. Suri Senia

Plasmataruna Talikumain Rokan Hulu.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai tambahan masukan kepada pihak perusahaan dan bahan

pemikiran objektif untuk menentukan kebijakan dalam rangka

pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan.

3. Bagi Universitas Uin Suska
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Sebagai literature kepustakaan bidang penelitian mengenai pengaruh

penempatan kerja terhadap kinerja karyawan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahulan yang terdiri dari hal-hal yang menjadi

alasan yang melatarbelakangi munculnya judul  penelitian, rumusan

masalah, tujuan,  mamfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka, meliputi konsep stres kerja, konsep

kinerja karyawan, teori utama stres kerja, persfektip islam, penelitian

terdahulu, kerangka pikir , hipotesis dan variabel penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan

yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data,

populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode

analisis data dan definisi operasional variabel.

BAB IV: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAAN

Merupakan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah

singkat, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis

stres kerja terhadap kinerja karyawan

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab yang membahas mengenai kesimpulan terhadap

analisis yang dapat diambil oleh penulis dan saran yang diberikan

penulis untuk perusahaan.


