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BAB I

PENDAHULUAN

I.I  Latar Belakang

Pada abad ke 21 ini yang merupakan era kompetisi global, setiap perusahaan

menghadapi tingkat persaingan yang semakin tajam. Untuk menghadapi persaingan

tersebut, perusahaan seharusnya memiliki keunggulan kompetitif (compertitive

advantage) tertentu dibandingkan dengan para pesaingnya. Perusahaan yang memiliki

keunggulan kompetitif umumnya memiliki sumber-sumber  yang dapat diandalkan

dalam rangka memenangkan persaingan. Salah satu sumber tersebut adalah sumber

daya manusia. Dari pernyataan-peryataan  tersebut dapat dikemukakan bahwa sumber

daya manusia di era kompetisi ini sangat menentukan keberhasilan perusahaan.

Keunggulan daya saing yang lain seperti teknologi produk, desain

organisasi memerlukan bantuan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya.

Kompetisi yang dimiliki sumber daya manusia membuat sumber  daya manusia

mampu menggali potensi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang

lainnya untuk mencapai protabilitas peruasahaan. Untuk dapat mencapai protabiitas

tersebut, sumber daya manusia harus diperhatikan dengan baik karena manusia adalah

sumber daya terpenting suatu perusahaan yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas

dan usahanya kepada perusahaan.



2

Mengingat peranan sumber daya manusia yang sedemikian berharga bagi

perusahaan, manejer harus mampu mempersiapkan, mengelola dan mempertahankan

sumber daya manusia yang dimilikinya agar sumber daya manusia tersebut mampu

memberikan kontribusi secara optimal terhadap pencapaian organisasi.

Pada saat ini perusahaan wholesale semakin banyak bermunculan untuk

menarik perhatian konsumen dengan harapan dapat menjadi pemimpin pasar,

sehingga persaingan dalam dunia usaha wholesale akan semakin ketat. Bisnis

grosiranyang sering disebut bisnis wholesale, merupakan bisnis yang banyak

menghidupi banyak orang dan memberi banyak keuntungan.

Di Indonesia perkembangan strategi, program dan taktik pemasaran yang

diterapkan oleh grosiran dalam beberapa tahun terakhir telah memasuki era yang

praktis sama dengan era yang terdapat di negara-negara maju. Sebagai perusahaan

wholesale, PT. Lotte Mart mempunyai tujuan jangka panjang  yaitu Menjadi

perusahaan  Ritel Nomor 1 di Asia, Agar tercapai tujuan jangka panjang tersebut, PT.

Lotte Mart membutuhkan dukungan SDM dalam menciptakandan merealisasikan

peluang bisnis.

Tenaga kerja dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal kompleks dan

merupakan faktor utama. Jika ditinjau dari segi penetapannya, pengadaan,

penempatan dan pengembangannya.  Kunci keberhasilan suatu perusahaan bukan saja

terletak pada alat yang dipakai melainkan juga pada manusia dan sumber daya
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lainnnya. Mereka akan menentukan kinerja suatu perusahaan sehingga tenaga kerja

tetap menjadi subjek dan tujuan dari manajemen personalia.

Manajemen personalia selalu mengalami kesulitan dalam menangani masalah

tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja umumnya disebabkan oleh beberapa hal,

seperti perputaran tenaga kerja karena karyawan tidak betah bekerja disuatu

perusahaan. Meningkatnya perputaran tenaga kerja dalam suatu perusahaan

merupakan ancaman bagi perkembangan perusahaan yang selanjutnya membawa

kerugian materi yang cukup, karena   perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya

yang seharusnya tidak terjadi dan harus menarik karyawan baru lewat outsourcing,

hingga penempatan karyawan memakan waktu yang banyak. Data karyawan

outsourcing pada PT. Lotte Mart Pekanbaru dapat diliht pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 : Jumlah karyawan outsourcing pada PT. Lotte Mart Pekanbaru

No Tahun Jumlah Karyawan
outsourcing

Jumlah Karyawan
Tetap

Jumlah Karyawan
Kontrak

1 2008 47 orang 31 orang 9 orang

2 2009 61 orang 22 orang 14 orang

3 2010 70 orang 18 orang 15 orang

4 2011 55 orang 20 orang 14 orang

5 2012 49 orang 22 orang 16 orang

6 2013 49 orang 22 orang 16 orang

Sumber : PT. Lotte Mart Pekanbaru, 2013
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat perputaran karyawan pada PT. Lotte

Mart Pekanbaru. Dalam penelitian ini peneliti membatasi kajian masalah tentang

penempatan karyawan melalui sistem outsourcing  berfluktuasi pada tahun 2008

sebesar 47 orang  pada tahun 2009 naik menjadi 61 orang pada tahun 2010

mengalami kenaikan menjadi 70 orang pada tahun 2011 mengalami penurunan

menjadi 55 orang sedangkan pada tahun 2012 juga mengalami penurunan menjadi 49

orang dan pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan.

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. Untuk mencapai tujuan perusahaan sebaiknya bagian

personalia menerapkan prinsip penempatan pegawai yang tepat pada tempatnya (The

Right Man On The Right Place ), dengan kata lain pegawai yang dipilih untuk

menempati suatu jabatan tertentu harus mempunyai keahlian dan kemampuan yang

sesuai dengan jabatan yang dipegangnya.

Untuk melakukan tugas perusahaan dalam berbagai bidang kegiatan  yang

diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dapat ditandai dari pelaksanaan tugasnya,

mampu bekerja lebih baik dari pelaksanaan tugasnya dan selalu mengutamakan

prinsip efisiensi dalam menciptakan kemajuan serta pengembangan perusahaan.

Penenmpatan yang sesuai akan berpengaruh cukup besar terhadap kinerja karyawan.



5

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel  penempatan karyawan outsourcing PT. Lotte

Mart Pekanbaru.

Tabel 1.2 : Formasi penempatan karyawan Outsourcing PT. Lotte Mart

No Bagian Yang
Seharusnya

Yang
Ada

Yang
Kosong

Keterangan

1 Dry Food 7 7 - -

2 Fresh Food 8 7 1 Rangkap jabatan

3 Non Food 9 9 - -

4 Customer
Development

8 8 - -

5 Administration
Logistic Centre

4 4 - -

6 Good Reiving 5 4 1 Rangkap Jabatan

7 Human Resorces 5 3 2 Rangkap Jabatan

8 Engeneering 3 3 - -

Total 49 45 4 -

Sumber : PT. Lotte Mart Pekanbaru, 2013

Data diatas menggambarkan masih terdapat kekurangan karyawan  sebanyak

4 orang atau dengan kata lain masih terdapat kekosongan jabatan yang menyebabkan

pemberatan tugas pada masing-masing bagian karena adanya rangkap jabatan

brpengaruh pada efektifitas dan efesiensi produktivitas kerja. Disini dapat diberikan

contoh bahwa pada bagian non food saat ini merangkap sebagai fry food yang

tentunya hal ini menyebabkan karyawan tersebut terbebani dua tugas yang berbeda

yang dapat mengakibatkan kejenuhan karyawan dan menjadikannya kurang bergairah
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dalam bekerja yang disebabkan oleh tugs rangkap yang terjadi pada karyawan

tersebut.

Untuk pencapaian tujuan perusahaan berusaha untuk mencari karyawan yang

sesuai dengan kebutuhan. Semakin tinggi perputaran tenaga kerja maka akan semakin

sering terjadi pergantian karyawan, dala, hal ini akan merugikan peruasahaan karena

bila seseorang karyawan meninggalkan perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya

yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

Perputaran karyawan outsourcing merupakan indikasi berkurangnya

semangat kerja dan kegairahan kerja karyawan disebabkan ketidak senangannya

mereka bekerja pada perusahaan tersebut. Sehingga mereka berusaha mencari

pekerjaan lain yang dianggapnya sesuai. Bagi perusahaan keberhasilan usahanya

sangat tergantung dari hasil yang diperoleh tenaga kerja perusahaan terebut. Oleh

karena itu perusahaan perlu terus mendorong tenaga kerja untuk melaksanakan

pekerjaannya dengan baik, sehingga dapat menigkatkan kinerja karyawan

Berdasarkan  pada  keadaan yang dialami oleh PT. Lotte Mart. Pekanbaru,

maka penulis tertarik untuk mengadakan  penelitian dan dituangkan  dalam  bentuk

skripsi denaga judul “ ANALISIS PENEMPATAN KARYAWAN

OUTSOURCING PADA PT. LOTTE MART. PEKANBARU”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang  masalah  yang  yang telah dikemukakan di atas

maka perumusan masalah yang diajukan  pada penelitian ini adalah : “Apakah

Penempatan karyawan Outsourcing Pada  PT. Lotte Mart Pekanbaru sudah berjalan

efektif atau tidak ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah

a. Untuk mengetahui sistem penempatan karyawan outsourcing pada PT.

Lotte Mart Pekanbaru

b. Untuk mengetahui efektifitas penempatan karyawan outsourcing pada

PT. Lotte Mart Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian sebagai berikut :

a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sistem penempatan karyawan

outsourcing pada PT. Lotte Mart Pekanbaru.

b. Sebagai salah  satu wadah  untuk meningkatkan pengetahuan penulis terutama

tentang program  penempatan  terhadap karyawan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi

peneliti selanjutnya.
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1.5 Sistematika Penelitian

Agar lebih mudah memahami  dan mengambil pengertian dalam penulisan ini,

maka penulis akan  mengelompokkan  ke dalam enam  (6)  bab.  Adapun ringkasan

dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis  menguraikan  mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan   dan mamfaat  penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB  II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan beberapa teori yang  melandasi

penulisan skripsi  yaitu teori-teori outsourcing,  teori penempatan,

proses penempatan dan orintasi penempatan, analisis jabatan, teori

kinerja, hipotesis, variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

metode dan pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis data.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pad bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat perusahaan,

struktur organisasi PT. Lotte Mart Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan penempatan

outsourcing,  tingkat kinerja karyawan PT, Lotte Mart Pekanbaru.

BABA VI :  KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan  dan

saran-saran sehubung dengan hasil penelitian.


