
BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab II yaitu landasan taori, penulis akan membahasan tentang

Sumber aya anusia, pegawai, definisi penempatan, jabatan, penempatan jabatan

menurut pandangan Islam, kerangka berfikir, kajian terdahulu dan hipotesis

penelitian. lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka persaingan organisasi/suatu lembaga memiliki sumber daya

manusia yang tanggguh. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk

menjalankan organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagia yang berdiri sendiri,

tetapi harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi.

Dalam hal ini peran sumber daya manusia sangat menentukan.

Semula sumber daya manusia merupakan terjemahan dari “human

secources”, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan

“mapower” (tenaga kerja) bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian

sumber daya manusia dengan personal (personal, kepegawaian, dan sebagainya)

Edy Sutrisno (2009:3).

Sumber daya manusia merupakans satu-satunya sumber daya yang memiliki

akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya

(rasio, rasa dan karsa). Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh

terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapa majunya teknologi,

perkembanngan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa

sumber daya manusia sulit bagi bagi suatu organisasi itu untuk mencapai tujuan.
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya

sumber daya manusia sebagai pelaku suatu organisasi. Suatu instansi atau

lembaga akan sukses dengan tujuan yang diharapkannya apabila sumberdaya

manusianya memadai, terampilan

2.2 Pengertian Pegawai

Pegawai adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas

negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan

yang berlaku. (UU Kepegawaian. Nomor 8 Tahun 1974:12).

Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

pokok Kepegawaian dalam ketentuan umum pasal 1 (satu) yang dimaksud dengan

pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang

ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 pada

Bab I pasal I dalam ketentuan umum menjelaskan Pegawai Sipil daerah adalah

pegawai yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan bekerja pada pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten/Kota  atau  dipekerjakan

di  luar instansi  induknya.

2.3 Definisi Penempatan
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Beranjak dari filosofi dasar dari manjemen yang berbunyi The Right Man

In The Right Place yang artinya bahwa dalam menempatkan sesorang pekerja

(pegawai) sesungguhnya harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Beranjak

dari filosofi tersebut maka kegiatan penempatan atau staffing merupakan hal yang

sangat krusial (penting) dalam manajemen sumber daya manusia dalam

meningkatkan kinerja organisasi.

Prinsip pokok dari seluruh proses pengadaan pegawai adalah penempatan

orang yang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berhasilnya suatu proses

pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung dari unsur manusia yang

memimpin dan melaksanakan tugas. Untuk menentukan jumlah personalia yang

dibutuhkan agar dapat menyelesaikan pekerjaan, memerlukan konsep analisa

beban kerja dan analisis pegawai. Analisis beban kerja bertujuan untuk

menetapkan beberapa jumlah personalia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan dan beberapa jumlah tanggung jawab atau beban yang tetap

dilimpahkan pada seorang petugas Sondang P. Siagian (2010:168).

Dalam penataan kepegawaian, diperlukan informasi dasar yaitu informasi

tentang jabatan yang diperoleh dari analisi jabatan. Oleh karena itu, langkah

pertama yang harus dilakukan adalah analisis jabatan. Langkah dimaksud

bertujuan untuk memperoleh informasi karakteristik pekerjaan yang ada disetiap

unit kerja yang selanjutnya dirumuskan atau diformulasikan menjadi jabatan.

Rumusan jabatan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan berbagai

kegiatan manajemen dibidang kepegawaian diantaranya untuk menyusun peta

jabatan. Dari peta jabatan tersebut bersama-sama denga analisis beban kerja dapat
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disusun jumlah kebutuhan pegawai perjabatan. Dengan demikian, kegiatan

analisis jabatan menjadi mutlak dilakukan oleh semua instansi pemerintah dalam

upaya memperoleh komposisi kelembagaan dan jumlah pegawai negeri sipilnya.

Dasar yang digunakan untuk melakukan penempatan adalah job analisis

yang tergambar dalam job description dan job specification yaitu penempatan

harus didasarkan job description dan job specification yang telah ditentukan serta

berpedoman pada prinsip “penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat

pula dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat”. Prinsip

penempatan yang tepat harus dilaksanakan secara konsekuen. Hal tersebut

bertujuan agar pegawai dapat bekerja sesuai spesifikasi dan keahliannya masing-

masing. Untuk penempatan terhadap pegawai diperlukan suatu proses awal.

Proses dalam penempatan adalah dimulai dari adanya lowongan kerja, seleksi, dan

dilanjutkan dengan job description dan job specification, selanjutnya dilakukan

pemilihan orang terakhir disertai penempatan. Seperti yang telah diuraikan diatas

mengenai proses penempatan, langkah-langkah dari penempatan yaitu : (a)

lowongan kerja, (b) job description, (c) mencari atau seleksi calon pegawai yang

sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ada, (d) setelah itu dilakukan proses

penempatan terhadap pekerjaan yang telah tersedia www.google.com,http://

Thohardi 2002:217/ diakses pada tanggal 29 September/penempatan jabatan).

2.2.1 Langkah-langkah Analisis Penempatan Jabatan
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Untuk menempatkan pegawai, seorang harus mempertimbangkan beberapa

faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan instansi

pemerintah. Seorang kepala instansi yang proofesional biasanya selalu jeli

terhadap karakteristik dan kualifikasi yang dimiliki para pegawai yang akan

ditempatkan dalam suatu tugas dan pekerjaan tersebut. Adapun faktor-faktor yang

dipertimbangkan dalam penempatan pegawai yaitu:

1. Faktor Pendidikan/Prestasi Akademis

Prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti

pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penempatan

tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, serta mengemban

wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang perlu

dipertimbangkan tidak terbatas pada jenjang terakhir pendidikan tetapi

termasuk jenjang pendidikan yang pernah dialaminya.

Tenaga kerja yang memiliki prestasi akademis tinggi harus

ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya,

sebaliknya tenaga kerja yang memiliki latar belakang akademis rata-rata atau

dibawah standar harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan ringan dengan

beban wewenang dan tanggung jawab yang relatif rendah. Latar belakang

pendidikan pun harus menjadi pertimbangan dalam menempatkan pegawai .

Misalnya, sarjana ekonomi harus ditempatkan pada pekerjaan yang

berhubungan dalam bidang ekonomi.

2. Faktor Pengalaman
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Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan

pertimbangan dalam penempatan jabatan pegawai. Kenyataan menunjukkan

makin lama pegawai bekerja, makin banyak pengalaman yang

dimiliki pegawai yang bersangkutan, sebaliknya semakin singkat masa kerja,

semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja benyak

memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Pengalaman bekerja yang

dimiliki seseorang kadang-kadang lebih dihargai daripada tingkat pendidikan

yang menjulang tinggi. Pegawai yang berpengalaman dapat langsung

menyelesaikan tugas dan pekerjaanya. Pegawai hanya memerlukan pelatihan

dan petunjuk yang relatif singkat. Sebaliknya pegawai yang hanya

mengandalkan latar belakang pendidikan dan gelar yang disandangnya, belum

tentu mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya

dengan cepat.

3. Faktor Kesehatan Fisik dan Mental

Dalam menempatkan pegawai, faktor fisik dan mental perlu

dipertimbangkan karena tanpa pertimbangan yang matang, maka hal-halyang

bakal merugikan organisasi akan terjadi. Penempatan pegawai pada tugas dan

pekerjaan tertentu harus disesuaikan dengan kondisi fisik danmental pegawai

yang bersangkutan. Kesehatan erat kaitannya dengan sumber daya manusia.

Pekerjaan-pekerjaan yang berat dan berbahaya misalnya hanya mungkin

dikerjakan oleh orang-¬orang yang mempunyai fisik sehat dan kuat,

sedangkan sumber daya manusia yang fisiknya lemah dan berotak cerdas

dapat ditempatkan pada bidang administrasi, pembuatan konsep atau
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perhitungan-perhitungan yang memerlukan ketekunan luar biasa, namun

faktor kesehatan ini masih perlu diperhatikan dalam penempatan mereka. Hal

ini dapat dipahami, meskipun tes kesehatan telah meluluskan semua sumber

daya manusia baru, tetapi kadang-kadang tes kesehatan tersebut kurang dapat

mendeteksi kondisi jasmani secara rinci.

4. Status Perkawinan

Status perkawinan sumber daya manusia perlu menjadi bahan

pertimbangan dalam penempatannya, karena banyak pekerjaan yang

mempersyaratkan penerimaan sumber daya manusia yang belum menikah.

Bagi sumber daya manusia yang sudah menikah apalagi yang mempunyai

anak tentu penempatannya tidak seluas sumber daya manusia yang belum

menikah. Oleh sebab itu banyak organisasi  mempunyai toleransi besar yang

menempatkan kedua suami istri itu dalam satu kota atau dalam satu instansi.

Hal ini dengan pertimbangan agar para sumber daya manusia yang

bersangkutan dapat tenang bekerja.

5. Faktor Usia

Faktor usia tenaga kerja yang lulus seleksi perlu dipertimbangkan

dalam penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja berdasarkan usia

perlu dilakukan untuk menghindari rendahnya produktivitas yang dihasilkan

oleh pegawai yang bersangkutan Anwar Prabu (2009: 15).
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2.2.1 Fungsi Pengisian Jabatan

Fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing adalah kegiatan memperoleh

pegawai yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di intansi

pemerintahan. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya

yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga

sasaran pemerintah dapat tercapai. Pengisian jabatan ini dilakukan dengan cara

penarikan, seleksi dan penempatan pegawai yang baik, sehingga para pegawai

dapat bekerja dengan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya.

Asas pengisian jabatan ini adalah penempatan orang-orang yang tepat pada

pekerjaan yang tepat. Asas ini perlu dihayati dan diterapkan untuk menghindari

terjadinya mismanagement dalam kepegawaian, agar asas ini dapat diterapka

dengna baik hendaknya pengisian jabatan berpedoman kepada “apa” baru “siapa”,

‘apa” harus berpedoman pada job description atau tugas-tugas dan tanggung

jawab yang akan dilaksanakan pada jabatan itu. “siapa”harus berpedoman pada

job specification artinya syarat-syarat/klasifikasi-klasifikasi orang-orang yang

dapat melakukan pekerjaan dan jabatan tersebut.

Malayu (2009:173) menjelaskan jika pengisian pengisian jabatan dilakukan

dengan “siapa” baru “apa” hal ini pasti akan menimbulkan mismanagement dalam

kepegawaian. Pokok masalah yang akan dipelajari pada fungsi pengisian jabatan

adalah:

1. Pengadaan (procurement)

2. Penarikan (recruiting)

3. Seleksi (selection)
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4. Penempatan (placement)

5. Pemberhentian (separation)

2.2.2 Bentuk-bentuk Penempatan

Penempatan pegawai bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang baru

masuk menjadi pegawai tetapi juga pegawai lama dalam posisi dan jabatan baru.

Teori sumber daya manusia mutakhir menekankan bahwa penempatan tidak hanya

berlaku bagi pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi (P. Siagian,

2007). Menurut pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penempatan dapat

berbentuk seperti:

1. Promosi

Promosi memiliki makna yang penting bagi pemerintah/instansi terkait,

sebab dengan kegiatan promosi berarti kelangsungan perusahaaan terjaga.

Promosi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke

pekerjaan lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi

daripada dengan wewenang dang tanggung jawab yang telah diberikan kepada

tenaga kerja pada waktu sebelumnya. Promosi adalah proses menaikkan tenaga

kerja kepada kedudukan yang lebih bertanggung jawab. Kenaikan tersebut

tidak terbatas pada kedudukan manajerial saja, tetapi mencakup setiap

penugasan kepada pekerjaan yang lebih berat atau kebasan beroperasi tetapi

kurang penyeliaan. Promosi biasanya diimbangi dengan kenaikan kompensasi

bagi tenaga kerja yang bersangkutan (Respondennto, 2005” 258-259).

2. Mutasi
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Mutasi adalah kegiatan memindahkan tenaga kerja dari suatu tempat

kerja ke tempat kerja lain. Akan tetapi, mutasi tidak selamanya sama dengan

pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan

tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun

pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari suatu tempat ke

tempat lain. Jadi, mutasi lebih luas ruang lingkupnya ketimbang pemindahan.

Salah satu perwujudan kegiatan mutasi adalah pemindahan tenaga kerja dari

satu tempat kerja ke tempat kerja lain.

Berdasarkan uraian di atas, mutasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan

ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi,

tanggung jawa, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu

dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan

kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal

mungkin kepada pemerintah/instansi terkait(Respondennto, 2005: 246-247).

3. Demosi

Menurut Hasibuan demosi yaitu pemindahan pegawai dari suatu jabatan

ke jabatan yang lebih rendah di dalam suatu organisasi, wewenag, tanggung

jawab, pendapat, serta statusnya semakin rendah (Hasibuan, 2001:115).

Menurut Sikula dalam Hasibuan demosi adalah suatu perpindahan dalam suatu

organisasi dari satu posisi ke lainnya yang melibatkan penurunan gaji dan

status (Hasibuan, 2001:115).

2.4 Pengertian Prestasi Kerja
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Pandji Anoraga (2001:11) menjelaskan bahwa kerja merupakan sesuatu

yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bermacam-macam, berkembang

dan bertumbuh, bahkan sering kali tidak disadari oleh perlakuannya. Seseorang

bekerja karena ada sesuatu bahkan ada aktivitas kerja yang dilakukannya akan

membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan dari pada keadaan

sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada diri manusia terdapat

kebutuhan-kebutuhan yang pada saatnya membentuk tujuan-tujuan yang hendak

dicapai dan dipenuhi.

Sedangkan prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Prestasi kerja adalah sesuatu yang

dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan orang atau

sekelompok orang-orang. Prestasi kerja merupakan hasil dari suatu proses atau

aktivitas pada fungsi tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang baik sebagai

individu maupun sebagai kelompok pemerintah/instansi terkait. Sehingga prestasi

kerja dapat diartikan sebagai produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan

sekelompok orang.

Lebih lanjut Daeng Ayub Natuna (2007:211) menjelaskan bahwa prestasi

kerja merupakan kinerja yang dicapai seseorang, serta ada pula yang yang

mengartikan bahwa prestasi kerja sebagai penampilan seseorang dalam

melakukan pekerjaan.

Senada dengan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa prestasi kerja

adalah berasah berasal dari kata job Performance Actual atau Actual Performance
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(prestasi kerja atau sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Jadi pengertian

prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya Anwar Prabu (2009:67)

Edy Sutrisno (2001:150) juga menjelaskan bahwa prestasi kerja adalah

catatan tentang hasi-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu

selama kurun waktu tertentu. Lebih lanjut Byars dan Rue (1984) dalam Edy

Sutrisno mendefinisikan prestasi kerja sebagai tingkat kecakapan seseorang pada

tugas-tugas yang mencakup pada pekerjaannya. Pengertian tersebut menunjukkan

pada bobot kemampuan individu didalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang

ada di dalam pekerjaannya.

Ruky (2002:25) menjelaskan prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja

atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance. Pada prinsipnya, ada

istilah lain yang lebih menggambarkan pada “prestasi” dalam bahasa Inggris yaitu

kata “achievement”. Tetapi karena kata tersebut berasal dari kata “to achieve”

yang berarti “mencapai”, maka dalam bahasa Indonesia sering diartikan menjadi

“pencapaian” atau “apa yang dicapai”.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa prestasi kerja lebih menekankan

pada hasil atau yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada

pemerintah  kemudian prestasi kerja atau kinerja sebagai tingkat pelaksanaan

tugas yang bisa dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi, dengan menggunakan

kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai

tujuan pemerintah/instansi terkait. Selain itu prestasi kerja juga sebagai hasil
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upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta

prestasi terhadap perannya dalam pekerjaan itu. Maka yang menjadi indikato

prestasi kerja dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil kerja, yaitu tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan

sejauh mana pengawasan dilakukan

2. Pengetahuan pekerjaan, yaitu tingkat pengetahuan yang berkaitan dengan

tugas pekerjaan yang akan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan

kualitas hasil kerja

3. Inisiatif, yatiu tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan

khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul

4. Kecekatan mental, yaitu tingkat kemampuan dan keceppatan dalam menerima

insstruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang

ada

5. Sikap, yaitu tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan

tugas pekerjaan

6. Disiplin waktu dan absensi, yaitu tingkat ketepatan waktu dan tingkat

kehadiran Edy Sutrisno (2009: 152).

2.3.1 Penilaian Prestasi Kerja

Sedangkan prestasi kerja merupakan performance appraisal is the process

an employer use to determine whether an employer is performing the job as
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intended”. Performance appraisal adalah suatu proses yang digunakan majikan

untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai

dengan yang dimaksudkan. Penilaian prestasi kerja (performance apprasial)

adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai

prestasi kerja pegawai. Lebih lanjut penilaian prestasi kerja pegawai adalah suatu

proses penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan pemimpin

pemerintah/instansi terkait secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang

ditugaskan kepadanya.

Penilaian prestasi kerja (performance Appraisal) adalah proses melalui

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Kegiatan

ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan

balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan kerja mereka. Kegunaan-

kegunaan penilaian prestasi kerja dapat diringcikan sebagai berikut:

1. Perbaikan prestasi kerja

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan pegawai, manajer dan

depertemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka

untuk memperbaiki prestasi

2. Penyesuaian-penyesuaian konpensasi

Evaluasi prestasi kerja membantu pada pengambil kesimpulan

3. Keputusan-keputusan penempatan
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Promoso transfer dan demosi didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau

antisipasinya promoring sering merupakan bentuk penghargaan terhadap

prestasi kerja masa lalu.

4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan.

Demikian juga, prestasi yang baik mungkin mencerinkan potensi yang

harus dikembangkan Soekidjo (2009: 133)

5. Perencanaan dan pengembangan karier

Umpan balik mengarahkan kebutuhan-kabutuhan karier, yaitu tentang

jalur karier tertentu yang harus diteliti

6. Penyimpangan-penyimbangan proses staffing

Perstasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau

kelemahan prosedur staffing depertemen personalia

7. Ketidak-akuratan informasional

Prestasi kerja yang jelak mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan

dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia,

atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia.

Menggantungkan diri pada infoemasi yang tidak akurat dapat

menyebabkan kaputusan-keputusan personalia yang diambil tidak tepat

8. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan
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Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam

desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnogsa kesalahan-

kesalahan tersebut.

9. Kesempatan kerja yang adil

Penilaian prestasi kerja secara ukarat akan menjamin keputusan-keputusan

penempatan-penempatan internal diambil tanpa diskriminasi

10. Tantangan-tantangan eksternal

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau

masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi depertemen

personalia mungkin dapat menawarkan bantuan T. Hani Handoko

(2001:135-137).

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan

(abiliti) dan faktor motivasi (motivation). Lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Kemampuan (ability)

Seorang pegawai yang memiliki pendidikan memadai sesuai dengan

jabatannya terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-harinya, maka ia

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Sehingga penempatan

pegawai pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

(penenrapan the right man in the right place the right man on the right on the

job) penting bagi pemerintah/instansi terkait (T. Hani Handoko:137)

2. Motivasi
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Adalah istilah umum yang mencakup keseluruhan golongan dorongan,

keinginan, kebutuhan dan daya yang sejenis. Handoko (2002:9) menjelaskan

bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai

dengan munculnya perasaan (feeling) dan didahului dengan adanya tanggapan

terhadap adanya tujuan. Lebih lanjut Martin Handoko mengartikan motivasi

itu sebagai suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia, yang

menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya

(2002:9).

Librina Tria Putri (2001:79) menjelaskan bahwa motivasi konsep

motivasi dalam manajerial adalah untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan di

dala invidu yang bertanggung jawab sesuai tingkatan, pengarahan, dan prestasi

dari usaha yang dituntut dalam bekerja. Sederhananya, seseorang yang sangat

termotivasi akan bekerja keras pada suatu pegawai dan seseorang yang tidak

termotivasi tidak akan berbuat demikian. Seorang pimpinan yang

mengarahkan melalui motivasi akan menciptakan kondisi-kondisi dimana

orang lain merasa mendapat inspirasi untuk bekerja keras. Jelasnya, angkatan

kerja yang mempunyai motivasi tinggi adalah menjadi penting jika hasil-hasil

kinerja yang tinggi ingin dicapai secara konsisten dengan organisasi.

Lebih lanjut Edy Sutrisno (2011:151) menambahkan bahwa lingkungan

merupakan suatu keadaan yang dapat mempengaruhi prestasi pekerjaan pegawai,

faktor-faktor yang dimaksud adalah :

a. Kondisi fisik

b. Peralatan
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c. Waktu

d. Material

e. Pendidikan

f. Supervisi

g. Desain organisasi

h. pelatihan

i. keberuntungan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi

merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam bekerja dan merupakan

sesuatu yang sulit diukur. Kemampuan seorang pegawai merupakan hasil dari

berbagai faktor, yaitu kepribadian, kebiasaan, serta karakteristik kerja. Oleh sebab

itu, dalam kegiatan kerja, motivasi sangat diperlukan, dengan kata lain prestasi

kerja akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Karena motivasi dapat berfungsi

sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan usaha

karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam bekerja akan

menunjukkan hasil yang baik.

2.6 Hubungan Penempatan Jabatan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai

Individu dalam suatu organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda

satu sama lainnya dan perbedaan ini akan mengakibatkan setiap individu bekerja

dengan kemampuan yang berbeda pula. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap

penempatan jabatan, baik bagi pegawai baru maupun pegawai lama. Penilaian

prestasi kerja terhadap pegawai yang dilakukan oleh pimpinannya tidak akan
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pernah berhasil dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penempatan pegawai

pada posisi yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan, sikap yang dimiliki

sangat penting bagi suatu organisasi atau instansi guna pencapaian prestasi kerja

pegawai yang maksimal.

Lebih lanjut Sastrohardiwiryo, (2001:162) menjelaskan penempatan

tenaga kerja adalah suatu proses pembagian tugas dan pekerjaan kepada tenaga

kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang

telah ditetapkan, serta mampu mempertanggung jawabkan segala resiko dan

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang

serta tanggung jawabnya.

Menurut Mangkunegara (2004:13-14) yang mengemukakan bahwa dalam

menganalisis pekerjaan terdapat tahapan pemilihan kedudukan yang representatif

yang merupakan tahap penentuan kedudukan yang sesuai dengan kemampuan

pegawai dan persyaratan yang telah ditentukan yang akan menghasilkan kepuasan

kerja bagi pegawai itu sendiri. Sedangkan menurut Hasibuan (2003:64) yang

mengemukakan bahwa prinsip penempatan yang tepat harus dilaksanakan secara

konsekuen supaya pegawai dapat bekerja sesuai dengan spesialisasinya atau

keahliannya masingmasing.

Apabila penempatan tepat guna, maka pegawai pun akan merasa puas akan

posisi tempat ia bekerja. Penempatan yang tepat dari seseorang pegawai adalah

suatu hal yang dapat meningkatkan efisiensi pegawai serta dapat mempercepat

pengembangan pegawai sehingga menimbulkan kepuasan dalam melaksanakan

tugasnya.
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Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa terdapat hubungan

antara penempatan pegawai yang dilakukan secara tepat akan diperoleh pegawai

yang memiliki kemampuan kerja yang baik. Kemudian penempatan pegawai harus

berdasarkan job analysis (analisis pekerjaan) yang akan menghasilkan job

description (uraian pekerjaan) dan job specification (spesifikasi jabatan) yang

telah ditentukan, sehingga akan diperoleh pegawai yang baik untuk penempatan

yang baik. Prinsip penempatan pegawai yang tepat harus dilaksanakan secara

konsekuen supaya pegawai dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-

masing.

2.7 Pandangan Islam Terhadap Penempatan Jabatan dan Prestasi Kerja

Penempatan pegawai merupakan faktor penting dalam pemerintah/instansi

terkait berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam mencapai

tujuan pemerintah/instansi terkait. Penempatan pegawai pada posisi yang tepat

merupakan suat hal utama karena erat hubungannya dengan kinerja pegawai.

Penempatan pegawai bertujuan menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang

sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga akan menjadi sumber daya

yang produktif. Berdasarkan hal tersebut, penilaian kinerja seyogyanya dilakukan

secara berkesinambungan terhadap pegawai berdasarkan pengalaman,

pengetahuan dan sikap-sikap mereka karena penempatan yang tidak sesuai akan

berpengaruh pada kinerja pegawai dan prestasi kerja yang dihasilkan.

Setiap individu dalam suatu organisasi mempunyai karakteristik yang

berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, dan perbedaan ini akan

mengakibatkan setiap individu akan bekerja dengan kemampuan yang berbeda
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pula. Dengan demikian hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kondisi dan

manajemen organisasi yang bersangkutan.

Setiap individu dalam suatu organisasi mempunyai karakteristik yang

berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, dan perbedaan ini akan

mengakibatkan setiap individu akan bekerja dengan kemampuan yang berbeda

pula. Dengan demikian hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kondisi dan

manajemen organisasi yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam

hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya “Jika suatu perkara

diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah saatnya”.

Berawal dari hadist di atas jelas bahwa didalam islam dalam menempatkan

pegawai harus berdasarkan keahlian dari pegawai bersangkutan, dimana dalam

penempatan harus memperhatikan kriteria-kriteria yang dimiliki seseorang yang

akan memangku dan menduduki jabatan bersangkutan.dan apabila hal tersebut

tidak diperhatikan dengan serius maka tunggulah saatnya kerusakan dan

kehancuran dari organisasi yang akan dipimpinnya.

Dengan demikian hal tersebut diatas juga berpengaruh terhadap prestasi

dari kerja pegawai itu sendiri, jika penempatan sesuai dengan keahlian dari

pegawai  maka yang akan didapat adalah suatu keberhasilan dan prestasi kerja

yang baik karena pegawai  tersebut akan bekerja dengan nyaman dan bergairah

serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, begitupula sebaliknya jika

penempatan dilakukan dengan asal-asalan maka yang akan didapat dari organisasi

adalah suatu prestasi kerja yang buruk dan akhirnya organisasi akan mengalami
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suatu kemunduran karena pegawai tidak akan bekerja dengan baik dan

bertanggung jawab tetapi dengan suatu tuntutan dan rasa keterpaksaan.

Sedangkan dalam prestasi kerja Islam mengartikannnya sebagai balasan

atau imbalan yang diberikan pada setiap insan yang telah melaksanakan tugas dan

pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Prestasi kerja tidak akan

diperoleh tanpa bekerja dan bekerjapun tanpa didasari dengan semangat dan niat

tidak akan pernah terwujud dan berhasil dengan baik.Sebagaimana tertuang dalam

Al-Quran surat Al-Ma’un ayat 4-6 yaitu:






Artinya : Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang

lalai dari sholatnya, orang-orang berbuat riya’. (QS. Al-Ma’un:4-6)

Selain itu Islam menempatkan budaya kerja bukan hanya sekedar perintah

tetapi menempatkannya pada tema sentral dan pembangunan umat karena untuk

mewujudkan suatu pribadi dan massyarakat yang tangguh harus memahami

penghayatan terhadap esensi kerja dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya

iman dan juga nilai-nilai tauhid yang kuat itulah manusia akan terdorong untuk

bekerja dengan semangat yang tinggi, seperti tercantum dalam QS. Az-Zumar: 39

yaitu:
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Artinya : Katakanlah: hai kaumku: bekerjalah sesuai dengan keadaanmu,

sesungguhnya Aku akan bekerja (pula) maka kelak kamu akan mengetahui”. (QS.

Az-Zumar: 39)

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat kita pahami bahwa penempatan

merupakan faktor penting dalam perusahaan, karena penempatan bertujuan untuk

menempatkan orang-orang yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan minat dan

kemampuan, pengalaman, prestasi, pengetahuan dan sikap-sikap mereka. Tetapi

apabila penempatan tidak sesuai maka akan berpengaruh terhadap prestasi kerja

karyawan, karena prestasi tidak akan diperoleh tanpa bekerja.

Al-Qur’an juga mengisahkan tentang pengaruh penempatan yang sesuai

terhadap prestasi yang dicapai, yang tergambar dalam kisah nabi Yusuf a.s tentang

kemampuan manajemen beliau dalam upaya mengatasi krisis yang terjadi di

Mesir. Dengan potensi yang dimiliki, nabi Yusuf a.s menawarkan diri agar diberi

kesempatan untuk menangani masalah tersebut. Hal tersebut tercermin dalam

surat Yusuf ayat 55:






Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir);

Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nabi Yusuf a.s menerapkan keahliannya

dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya yaittu menjadi

bendahara Negara. Sayyid Quthb mengomentari ayat tersebut dengan mengatakan

bahwa untuk mengendalikan penanaman dan hasil panen, serta menjaganya
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dengan baik tentulah dibutuhkan keahlian, pengalaman, serta kemampuan yang

baik agar dapat melalui masa yang sulit tersebut. Masa itu membuktikan bahwa

dengan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan nabi Yusuf a.s Mesir dapat

melalui masa kritis pangan dengan baik (Jawwad, 2004:). Hal tersebut

membuktikan dengan penempatan yang tepat maka akan menghasilkan prestasi

kerja yang baik. Allah berfirman dalam surat AL-Qashash ayat 26 yaitu:











Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang

Kuat lagi dapat dipercaya". Sejarah dan Al Qur’an menceritakan betapa

pentingnya menempatkan karyawan sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan, dan

pengalaman yang dimiliki pada jabatan dan tugas yang tepat akan memberikan

dampak prestasi kerja yang optimal bagi karyawan, sehingga menghasilkan

produktivitas yang tinggi sesuai harapan.

2.8 Kajian Terdahulu

Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang digunakan dengan

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang menunjang atau untuk

memperkuat yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Julismawati
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Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau dengan judul “Analisis Sistem Penempatan Pegawai Negeri Sipil di

Kabupaten Siak”. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sistem

penempatan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Siak belum berjalan

optimal dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Julianda Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul

“Pengaruh Penempatan Pegawai Terhadap Prestasi Kerja pada PT. Riau Graindo

Pekanbaru” dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan antara variable penempatan pegawai (x) dan prestasi

kerja (y). yaitu penempatan pegawai ternyata memiliki pengaruh terhadap prestasi

kerja pada PT. Riau Graindo Pekanbaru.

2.9 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang diajukan dengan judul Pengaruh

Penempatan Jabatan Terhadap Prestasi Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

a. Pengaruh Penempatan Jabatan

Adanya indikator penempatan jabatan dalam penelitian ini yaitu:

1) Penempatan jabatan berdasarkan pendidikan /prestasi akademik

2) Penempatan jabatan berdasarkan pengalaman kerja

3) Penempatan jabatan berdasarkan kesehatan fisik dan mental

4) Penempatan jabatan berdasarkan status perkawinan
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5) Penempatan jabatan berdasarkan usia

b. Peningkatan Prestasi kerja

Indikator prestasi kerja dalam penelitian ini yaitu:

1) Hasil Kerja

2) Pengetahuan Kerja

3) Inisiatif

4) Disiplin

5) Sikap

6) Kecekatan Mental

2.10 Definisi Konsep

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan

maka penulis menetapkan batasan konsep bahwa yang dimaksud dengan

penempatan jabatan yaitu berdasarkan

1. Penempatan jabatan berdasarkan pendidikan /prestasi akademik

2. Penempatan jabatan berdasarkan pengalaman kerja

3. Penempatan jabatan berdasarkan kesehatan fisik dan mental

4. Penempatan jabatan berdasarkan status perkawinan

5. Penempatan jabatan berdasarkan usia Anwar Prabu (2009: 15).

Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi kerja dalam penelitian ini

yaitu:

1. Hasil kerja, yaitu tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan

sejauh mana pengawasan dilakukan
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2. Pengetahuan pekerjaan, yaitu tingkat pengetahuan yang berkaitan dengan

tugas pekerjaan yang akan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan

kualitas hasil kerja

3. Inisiatif, yatiu tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan k

hususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul

4. Kecekatan  mental, yaitu tingkat kemampuan dan keceppatan dalam

menerima instruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi

kerja yang ada

5. Sikap, yaitu tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan

tugas pekerjaan

6. Disiplin waktu dan absensi, yaitu tingkat ketepatan waktu dan tingkat

kehadiran Edy Sutrisno (2009: 152).

2.11 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membentuk kerangka berfikir

yang merupakan struktur dalam membahas konsep penempatan jabatan (x) dan

prestasi kerja (y). Kerangka berfikir yang penulis buat dapat dilihat pada gambar

2.1 berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Independen Variabel (x) Dependen Variabel (y)

Prestasi KerjaPenempatan Jabatan
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2.12 Variabel Penelitian

Arikunto (2002: 94) menjelaskan bahwa variabel adalah gejala yang

bervariasi misalnya jenis kelamin, berat dan sebagainya. Kemudian variabel dapat

juga diartikan sebagai objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu

penelitian. maka variabel dalam penelitian ini adalah penempatan jabatan sebagai

variabel (X), dan prestasi kerja sebagai variabel (Y). lebih jelas dapat dilihat pada

bagan sebagai berikut:

1 Pendidikan Akademis 1 Hasil Kerja

2 Pengalaman 2 Pengetahuan pekerjaan

3 Fisik dan Mental 3 Inisiatif

4 Status Perkawinan 4 Kecekatan mental

5 Usia 5 Sikap

6 Disiplin Waktu

Penempatan Jabatan (variabel X) Prestasi Kerja (Variabel Y)

2.13 Hipotesis

Dari permasalahan dan landasan teori yang penulis jabarkan, maka penulis

mecoba memberikan hipotesis sebagai berikut : Diduga bahwa penempatan

jabatan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja pegawai pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.


