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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk tercapainya

kesejahteraan masyarakat dan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur,

terdapat dua aset penting yang harus dimiliki dan dipergunakan dengan baik.

Kedua asset tersebut terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Dari kedua asset tersebut, sumber daya manusia memegang peranan yang

tidak kalah penting bila dibandingkan dengan sumber daya alam. Dikatakan

demikian karena walau bagaimanapun melimpahnya sumber daya alam yang

tersedia bila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang

memadai untuk mengelolanya maka akan sia–sia.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia terbapat dua sistem perbankan yaitu Bank Konvensional

dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang dalam kegiatan

usahanya mengikuti dasar dan prinsip-prinsip perbankan yang sudah ada

sejak bank pertama kali didirikan di Indonesia. Sedangkan Bank Syariah

adalah bank yang dalam menjalankan usahanya didasari oleh syariat Islam

dan berlandaskan al-Quran dan Hadist.
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Sebagai perusahaan perbankan, BNI Syariah Cabang Pekanbaru

mempunyai tujuan jangka panjang yang dilandasi oleh motif sosial dan

ekonomi. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam operasionalnya dituntut

untuk mampu menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi stakeholder. Agar

tercapai tujuan jangka panjang tersebut, BNI Syariah Cabang Pekanbaru

membutuhkan dukungan SDM yang bermutu. SDM merupakan faktor

produksi sentral yang merupakan unsur utama dalam menciptakan dan

merealisasikan peluang bisnis.

Keberhasilan suatu organisasi secara umum ditentukan oleh orang–

orang yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut. Karyawan adalah aset

utama perusahaan yang menjadi perencanaan, perilaku dan penentu

tercapainya suatu tujuan dari suatu organisasi. Mereka mempunyai pikiran,

perasaan keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin

yang heterogen yang dibawa dalam organisasi atau perusahaan.

Perusahaan yang semakin berkembang, tentunya harus diimbangi

dengan perekrutan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Jenis tenaga kerja yang dibutuhkan tentunya yang berkualitas sesuai dengan

bidang yang akan ditempati. Disinilah tampak peran manager sumber daya

manusia dalam pengadaan, penerimaan, penempatan maupun pengembangan

tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang penting dan hanya akan

dapat diperoleh melalui upaya penerimaan yang efektif. Penerimaan yang

efektif memerlukan ketersediaan informasi yang akurat dan
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berkesinambungan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan. Unsur yang

dijadikan dasar dalam penerimaan atau rekrutmen karyawan antara lain

meliputi keahlian (skill) baik berupa conseptual skill, human skill, dan

tecknical skill, selain itu kualifikasi lain yang penting adalah pendidikan,

pengalaman, umur, jenis kelamin dan lain–lain yang merupakan syarat yang

harus dipenuhi.

Selain proses penerimaan atau rekrutmen terhadap tenaga kerja bentuk

perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang baik adalah

dengan melakukan penempatan yang tepat pada orang yang tepat untuk

menduduki suatu posisi yang tepat pula.

Penempatan (placement) karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi

yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima (lulus seleksi) pada

jabatan–jabatan atau posisi yang membutuhkannya dan sekaligus

mendelegasikan tugas dan wewenang kepada orang tersebut. (Hasibuan,

2006:63)

Penempatan ini harus didasarkan pada job description dan job

spesification yang telah ditentukan dengan berpedoman kepada prinsip

“penempatan orang–orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan

yang tepat untuk jabatan yang tepat” atau the right man in the right place

and the right man behind the right job.

Spesifikasi jabatan adalah profil karakteristik manusia yang

diperlukan untuk suatu pekerjaan, dimana karyawan yang diterima dan
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ditempatkan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

(Handoko, 2004:64)

Begitu besarnya pengaruh dan peranan penempatan suatu jabatan

didalam suatu perusahaan, maka pimpinan suatu perusahaan harus dapat

memberikan perhatian yang lebih teliti agar tidak salah dalam melakukan

penempatan, karena penempatan yang tepat berpengaruh terhadap tercapai

atau tidaknya tujuan suatu perusahaan.

Setelah perusahaan melakukan penempatan yang tepat dengan orang

yang tepat, kemudian pimpinan diharapkan dapat terus melakukan

penempatan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki.

Hal ini penting untuk terus dilakukan mengingat ilmu pengetahuan atau

teknologi yang terus meningkat seiring dengan perkembangan dan

peningkatan Iptek.

Apabila penempatan dalam suatu perusahaan sudah dilakukan dengan

baik, dimana suatu jabatan atau tanggung jawab tertentu diserahkan kepada

orang yang mempunyai keahlian untuk menjalankannya maka secara otomatis

diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Tetapi jika suatu jabatan

atau tanggung jawab tertentu diserahkan kepada orang yang tidak memiliki

keahlian yang sesuai untuk menjalankannya maka dapat dipastikan bahwa

kinerjanya akan kurang maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Rekrutmen dan penempatan karyawan merupakan faktor yang sangat

penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Penempatan yang salah

akan mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas sehingga perusahaan
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mengalami kerugian. Namun penempatan yang sesuai juga akan

mempengaruhi kecintaannya karyawan terhadap pekerjaannya. Oleh karena

itu perusahaan harus mampu menetapkan kebijakan–kebijakan yang dapat

menuntun karyawan kearah peningkatan perusahaan. Kebijakan–kebijakan

yang dilakukan perusahaan dapat berupa penempatan karyawan yang tepat.

Dalam penempatan karyawan BNI Syariah Cabang Pekanbaru dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 : Penempatan Karyawan yang Berdasarkan Klasifikasi
Jabatan pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru

No Klasifikasi
jabatan

Jumlah karyawan yang
dibutuhkan

Karyawan
yang

ditempatkan

Jumlah
karyawan

1 Branch Manager
S1, pengalaman minimal 3
tahun, umur maksimal 35
tahun, 1 orang

S1 Teknik 1

2
Recovery &
Remedial Head

S1, pengalaman min. 2 thn di
industri, posisi yg sama sbg
pegawai tetap, 1 orang

S1 Ekonomi 1

3
Recovery &
Remedial
Assistant

S1, pengalaman minimal 1 thn
di industri, 1 orang

D3 Ekonomi 1

4
SME Financing
Head

S1 Akuntansi, pengalaman
minimal 2 th, umur maks. 35
th, 1 orang

D3 Ekonomi 1

5
SME Account
Officer

S1 Akuntansi, pengalaman
min. 2 th, umur maksimal 35
th, 1 orang

S1 Ekonomi 1

6
Consumer Head
Sales

S1, pengalaman, min 2 th,
umur maks. 35 th. 1 orang

S1 Ekonomi 1

7 Sales Officer
S1, menguasai komputer,
umur maks. 26 th, 1 orang

S1 FKIP 1

8 Direct Sales

S1, bisa mengendarai
kendaraan dan memiliki SIM
C, usia maks. 26 th, status
belum menikah, 2 orang

D3 Ekonomi
S1 FKIP

2

9 Sales Assistant
S1, menguasai komputer,
usia maks. 24 th, 2 orang

D3 Ekonomi
S1 FKIP

2

10
Consumer
Processing Head

S1, pengalaman min 2 th,
umur maks. 35 th. 1 orang

S1 Tekhnik 1

11
Consumer
Processing
Assistant

S1, menguasai komputer, usia
maks. 27 th, 2 orang

S1 Psikologi
D3 Perpajakan

2
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No
Klasifikasi

jabatan
Jumlah karyawan yang

dibutuhkan

Karyawan
yang

ditempatkan

Jumlah
karyawan

12
Collection
Assistant

S1, menguasai komputer, usia
maks. 26 th, 2 orang

S1 FMIPA 1

13
Operational
Manager

S1, pengalaman min 2 th,
umur maks. 35 th. 1 orang

S1 Ekonomi 1

14
Customer Servise
Head

S1, pengalaman min 2 th,
umur maks. 35 th. 1 orang

S1 Tekhnik 1

15 Teller
S1, menguasai komputer, usia
maks. 26 th, 3 orang

S1 Pertanian
S1 Akuntansi
D3 Akuntansi

3

16 Customer Service
S1, menguasai komputer, usia
maks. 25 th, 2 orang

S1 Perikanan
D3 Ekonomi

2

17 Payment Point
S1, menguasai komputer, usia
maks. 25 th, 1 orang

S1 Fisip 1

18 Operational Head
S1, pengalaman min 2 th,
umur maks. 35 th. 1 orang

S1 Fisip 1

19
Financing
Support Asst

S1, menguasai komputer, usia
maks. 26 th, 2 orang

D3 Akuntansi 1

20
Operational
Assistant

S1, menguasai komputer, usia
maks. 26 th, 2 orang

S1 Hukum 2

21
General Affairs
Head

S1, pengalaman min 2 th,
umur maks. 35 th. 1 orang

S1 Psikologi 1

22
Administration
Assistant

S1, menguasai komputer, usia
maks. 26 th, 1 orang

D3 Ekonomi 1

23
Operator
Telephone & Adm

S1, menguasai komputer, usia
maks. 26 th, 1 orang

S1 FKIP 1

Jumlah Personil 30

Sumber: BNI Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2013

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam penempatan karyawan, BNI

Syariah Cabang Pekanbaru menetapkan persyaratan untuk tiap-tiap jabatan.

Namun pada kenyataannya terjadi penyimpangan persyaratan untuk tiap-tiap

jabatan. Pada jabatan bagian Recovery and Remedial Assistant, terdapat

karyawan yang berpendidikan D3, sementara syarat minimal pendidikan yang

sudah ditentukan oleh BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah S1. Kemudian

pada bagian SME Financing Head, ditemukan karyawan yang berpendidikan

D3 Ekonomi, padahal syarat minimal pendidikan yang ditempatkan adalah S1

Akuntansi.



7

Penempatan karyawan tidak sesuai dengan syarat pendidikannya

ditemukan pada SME Account Officer. Pada posisi tersebut diisi oleh

karyawan S1 Ekonomi. Sedangkan yang dibutuhkan adalah S1 Akuntansi.

Kemudian ditemukan penempatan pada bagian Direct Sales yang

berpendidikan D3 sebanyak 1 orang, sedangkan syarat minimal adalah S1 2

orang. Pada posisi Sales Assistant karyawan yang ditempatkan adalah D3 1

orang, sedangkan yang dibutuhkan adalah S1 2 orang.

Penempatan yang tidak sesuai dengan syarat minimal pendidikan juga

ditemukan pada Consumer Processing Assistant yang berpendidikan minimal

D3, sedangkan yang syarat minimal pada jabatan tersebut adalah S1. Pada

posisi Teller, ditemukan karyawan  yang pendidikannya D3 1 orang,

sedangkan syarat minimal pendidikan adalah S1 3 orang. Pada posisi

Customer Service juga ditemukan karyawan yang pendidikannya D3 1 orang,

sedangkan syarat minimal adalah S1 2 orang. Pada posisi Financing Support

Assistant diisi oleh karyawan yang berpendidikan D3, sedangkan syarat

minimal adalah S1. Kemudian pada posisi Administration Assistant karyawan

yang ditempatkan adalah D3, sedangkan syarat minimal pendidikan adalah

S1.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Spesifikasi Jabatan dan

Proses Seleksi terhadap Penempatan Karyawan pada BNI Syariah Cabang

Pekanbaru”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka

penulis merumuskan masalah tentang:

1. Bagaimanakah penempatan karyawan pada BNI Syariah Cabang

Pekanbaru?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penempatan karyawan pada

BNI Syariah Cabang Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui penempatan karyawan pada BNI Syariah Cabang

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan

karyawan pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan yang

bersangkutan dalam mengembangkan perusahaan agar penempatan

karyawan sesuai dengan spesialisasinya.

b. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
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c. Merupakan kesempatan bagi penulis mengaplikasikan pengetahuan

tentang Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah diperoleh

dalam perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun rencana penulisan penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah,

tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan mengemukakan beberapa konsep teoritis

yang mendukung pemecahan masalah yang terdiri dari pengertian-

pengertian yang dikutip dari pendapat-pendapat para ahli, hipotesis

dan variabel penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data

serta teknik analisa data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan berisi sejarah singkat perusahaan, profil umum

perusahaan, visi, misi, tujuan perusahaan, struktur organisasi

perusahaan, serta uraian fungsi dan tugas.
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BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi variabel, pengujian hipotesis dan

pembahasan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari

permasalahan dan saran-saran yang dapat diberikan dengan

masalah yang diteliti.


