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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Penempatan

Penempatan (placement) adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu

menempatkan calon karyawan yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan

yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut

(Hasibuan :2009).

Penempatan adalah proses penugasan / pengisian jabatan atau pengisian

jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas / jabatan baru atau jabatan yang

berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang baru

direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan

bahkan pemutusan hubungan kerja (Hariandja : 2002).

Penempatan karyawan adalah penugasan seseorang pada suatu jabatan yang

sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Penempatan merupakan

penugasan atau penugasan kembali dari seseorang karyawan pada sebuah pekerjaan

baru. (Mangkuprawira :2004).

Menurut Sastrohadiwiryo (2003) penempatan tenaga kerja adalah proses

pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang telah lulus seleksi untuk

melaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan serta mampu
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mempertanggung jawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang

terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawabnya.

Penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat bukan hanya menjadi

keinginan perusahaan melainkan ini juga menjadi keinginan tenaga kerja itu sendiri

agar yang bersangkutan dapat mengetahui tanggung jawab dan tugas-tugas yang

diberikan serta menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Penempatan ini

harus sesuia dengan keahlian yang dimiliki tenaga kerja agar dengan adanya

penempatan tersebut gairah bekerja dan prestasi kerja tinggi serta hasil yang

maksimal.

Penempatan kerja merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau

penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda.

Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang direkrut, tetapi

dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan

pemutusan hubungan kerja ( Marihot :2005).

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang

layak di dalam atau luar negeri. Penempatan tenga kerja dilaksanakan berdasarkan

asas terbuka, bebas objektif, secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan

tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat
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sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, martabat, hak asasi dan perlindungan

hukum.

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri

b. penempatan tenaga kerja di luar negeri

ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan luar negeri

sebagaimana yang dimaksud di atas diatur dengan Undang – Undang (UU RI No. 39

Tahun 2004).

Dalam penempatan karyawan, perusahaan harus memperhatikan hal – hal

berikut :

a. adanya kecakapan yang dimiliki calon karyawan yang akan ditempatkan

juga kemampuan untuk bekerja sama dengan karyawan lain

b. adanya uraian jabatan yang jelas mengenai jabatan yang lowong

tersebut

c. adanyan kebijakan penempatan karyawan yang baku pada jabatan

(Tohardi :2002).

2.1.1 Faktor Penempatan

Dari uraian di atas dapat dikatakan   bahwa di dalam penempatan karyawan

harus disesuaikan dengan keahlian serta latar belakang pendidikannya sehingga setiap

tugas yang diberikan  dapat kegiatan-kegiatan  lain dalam penempatan karyawan juga
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perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Menurut Siswanto (2002) faktor yang

perlu dipertimbangan dalam penempatan tersebut adlah sebagai berikut :

a. Faktor Prestasi Akademik

Faktor prestasi akademik yang telah dicapai oleh karyawan selama  mengikuti

jenjang pendidikan harus mendapat pertimbangan dalam menempatkan

dimana karyawan yang bersangkutan harus melaksanakan tugas dan tanggung

jawab serta wewenang dan tanggung jawab.

b. Faktor Pengalaman

Pengalaman para karyawan sejenis yang  telah dialami sebelumnya, perlu

mendapat   pertimbangan dalam rangka penempatan karyawan. Pengalaman

bekerja banyak memberikan kecenderungan bahwa karyawan memiliki

keahlian  dan keterampilan kerja yang relatif  tinggi. Sebaliknya rendah

tingkat keahlian dan keterampilannya.

c. Faktor Kesehatan Fisik dan Mental

Faktor kesehatan fisik dan mental perlu mendapatkan pertimbangan dalam

penempatan karyawan, meskipun kurang akurat terhadap tingkat kepercayaan

hasil tes kesehatan dilakukan terutama kondisi fisik, namun secara sepintass

dapat dilihat kondisi fisik karyawan yang bersangkutan untuk dipertimbangan

pada tempat mana dia diberikan tugas dan pekerjaan yang cocok baginya

berdasarkaan kondisi yang dimilikinya.
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d. Faktor Sikap

Sikap merupakan bagian hakiki dari kepribadian seseorang. Dalam

perpenempatan karyawan faktor sikap hendaknya menjadi  pertimbangan bagi

manajer sumber daya manusia, karena hal tersebut akan berpengaruh secara

langsung baik bagi individu dan perusahaan maupun bagi masyarakat sebagai

pengguna jasa dari perusahaan ittu sendiri.

e. Faktor Status Perkawinan

Untuk mengetahui status perkawinan karyawan kerja adalah hal yang penting.

Dengan mengetahui status perkawinannya dapat ditentukan, dimana seseorang

akan ditempatkan. Misalnya karyawan yang belum menikah ditempatkan di

cabang peusahaandi luar kota dan sebaliknya karyawan yang sudah menikah d

itempatkan pada perusahaan di dalam kota dimana keluarganya bertempat

tinggal.

f. Faktor Usia

Faktor usia perlu dipertimbangkan  dengan maksud untuk menghindari

rendahnya produktifitas yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan.

Biasanya karyawan yang usianya sudah tua akan memiliki tingkat

produktifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang usianya

lebih rendah.
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2.1.2 Proses penempatan kerja

Adapun Proses penempatan sebagai berikut :

1. Promosi

Promosi adalah apabila seseorang pegawai dipindahkan dari satu

pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar,

tingkatannya dalam hierarki jabatan yang lebih tinggi dan penghasilannya

lebih besar pula, (Siagian :2002).

Seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan lain yang

tanggung jawabnya lebih besar. Dua kriteria utama dalam melekukan

promosi (Siagian: 2005). Menurut Marihot (2006) promosi adalah

penaikan jabatan, menerima kekuasaan dan tanggung jawab lebih besar

dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya.

a. Promosi didasarkan pada prestasi kerja

b. Promosi didasarkan pada senioritas.

2. Transfer

Transfer adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang

lain yang memiliki tanggung jawab yang sama dan level yang sama.

Dalam hal penempatan transfer dapat mengambil salah satu dari dua

bentuk :
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a. Penempatan seorang pada tugas baru dengan tanggung jawab

hirarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan status

dahulu.

b. Alih tugas penempatan karyawan yang tidak mengalami

perubahan.

3. Demosi

Demosi adalah bahwa seseorang, karena berbagai pertimbangan

mengalamipenurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung

jawab yang semakin kecil.Dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang

pegawai pun yang senang mengalami hal ini (Siagian : 2005).

Menurut Hasibuan (2005) demosi adalah perpindahan karyawan dari suatu

jabatan kejabatan yang lebih rendah di dalam satu organisasi, wewenang, tanggung

jawab, pendapatan serta statusnya semakin rendah. Demosi berarti bahwa seseorang,

karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan

penghasilan serta tanggung jawab semakin kecil. Dapat dipastikan bahwa tidak ada

seorang pegawai pun yang senang mengalami hali ini.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan konsep penempatan yang didasarkan

atas kemampuan dan prestasi dari karyawan itu sendiri. Dengan penerapan konsep

penempatan diharapkan karyawan akan dapat ditempatkan sesuai dengan job

deskripsi dan job spesifikasi sehingga efisiensi dan efektifitasnya perusahaan dapat

tercapai.
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Seorang karyawan biasanya menggunakan empat hal sebagai bahan

perbandingan, yaitu:

1. Harapan tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima

berdasarkan kualifikasi diri pribadi separti pendidikan, keterampilan, sifat

pekerjaannya dan pengalamannya.

2. Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang berkualitas dan

sifat pekerjaannya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri.

3. Imbalan yang diterima oleh karyawan lain di organisasi lain di kawasan yang

sama serta melakukan kegiatan sejenis.

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis

imbalan ( Siagian : 2005).

Dari hal diatas dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan

kantor maka karyawan memiliki empat persepsi yang digunakan sebagai alat

perbandingan yaitu Jumlah imbalan yang dianggap layak, imbalan yang

diterima orang lain dalam organisasi yang sama, imbalan yang diterima

karyawan lain dikawasan yang sama dan peraturan perundang-undangan

seperti ketentuan upah minimum regional (UMR).

Menurut Nawawi (2000) pegawai harus ditempatkan dengan posisi dan

peranan yang lebih jelas, di dalam kerja yang baik pegawaai lama maupun pegawai

baru yang diperoleh sebagai hasil seleksi, penempatan karyawan harus sesuai dengan

pekerjaaan, dimana   memperhatikan persyaratan kesesuaian antara minat, bakat,
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pendidikan, pengalaman dan prestasi kerja pegawai dengan jenis dan tingkat

pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan kepadanya.

2.1.3 Orientasi dan Penempatan Karyawan

Selain harus diberikan gambaran keseluruhan kepada karyawan, ia juga harus

diperkenalkan kepada karyawan lain dalam perusahaan dan suasana keraguan harus

dicairkan, dalam hal penempatan  harus didasarkan pada job description dan job

spesification yang telah ditentukan serta berpedoman kepada prinsip “ penempatan

orang-orang yang tepat  pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang

tepat untuk jabatan yang tepat “, (Hasibuan :2009).

2.1.4 Analisis Jabatan

1. Pengertian Analisis Jabatan

Kegiatan analisis jabatan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu

organisasi, karena berbagai tindakan dalam pengelolaan sumber daya manusia

tergantung pada informasi tentang analisis pekerjaan yang telah dilakukan. Tanpa

perencanaan sumber daya manusia yang tepat pada sebuah perusahaan akan

mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengarahan pengembangan

tenaga kerja tidak akan terlepas dari fungsi operasional manajemen personalia yang

bertujuan untuk memperoleh tenega kerja yang dapat bekerja secara efektif dan

efissien utuk mencapai tujuan prusahaan. Analisis pekerjaan ini sangat penting bagi

perusahaan besar maupun kecil. Analisis jabatan adalah pemeriksaan terhadap tugas
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atau pekerjaan yang dijalankan, berfokus pada kewajiban dan tugas didi seluruh

organisasi itu untuk menentukan pekerjaan yang mana yang membutuhkan pelatihan

(Kaswan: 2011).

Menurut Dessler (2004) analisis jabatan adalah  prosedur untuk menentukan

tanggung jawab dan persyaratan keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang

yang harus dipekerjakan tersebut. Analisis jabatan adalah menganalisis dan

mendesain pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya dan

mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan (Hasibuan: 2005).

Analisis jabatan dalam kenyataannya merupakan prosedur untuk

mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan segala

fakta yang relevan dengan jabatan secara sistematis. Dalam proses analisis jabatan ini

dapat diketahui informasi tentang apa saja yang akan dikerjakan karyawan,

bagaimana mengerjakannya, kapan pekerjaan dilaksanakan serta keahlian yang

bagaimana yang dibutuhkan dalam mengerjakannya.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan metode

analisis yang terbaik adalah :

a. Karakteristik pekerjaan (fungsi, tanggungjawab, dan kondisi)

b. Lokasi tempat kerja

c.Persiapan perdahuluan yang dilakukan oleh analisis

d.Sikap dan tanggapan karyawan

e. standar kinerja yang ditetapkan
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2. Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan/pekerjaan (job description) adalah dokumen yang

memberikan informasi berkenaan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan

tanggung jawab suatu pekerjaan (Mondy: 2008). Deskripsi jabatan adalah rincian

pekerjaan yang berisi informasi yang menyeluruh tentang tugas atau kewajiban,

tanggung jawab dan kondisi-kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan tersebut

dikerjakan (Siswanto: 2003). Secara khusus, deskripsi jabatan mencakup bagian-

bagian yang merangkan berbagai hal sebagai berikut :

1. Identifikasi Jabatan

Bagian ini berisikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

a. nama jabatan

b. urutan proses jabatan

c. jumlah karyawan yang mengerjakannya

d. tingkat upah

e. hubungan pelaporan dan manajemen

2. Rigkasan Jabatan

Merupakan ringkasan tentang pekerjaan yang menekan tanggung jawab

umum dan cirri-ciri yang membedakan pekerjaan yang berguna untuk :

a. Memberikan defenisi yang bermanfaat sebagai informasi tambahan terhadap

identifikasi jabatan.

b. Memberikan ringkasan pengertian bagi para pembaca akan informasi yang

berhubungan dengan jabatan tersebut.
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3. Pelaksanaan Kewajiban

Merupakan pertanyaan yang jelas dan aktual mengenai kewajiban tanggung

jawab yang dilaksanakan. Ini merupakan inti pokok deskripsi jabatan yang

menerangkan tentang:

a. Apa (What) tugas-tugas yang dilakukan

b. Mengapa (Why) jabatan tersebut dilakukan

c. Bagaimana (How) cara melaksanakannya

d. Kapan (When) jabatan itu dilengkapi

e. Dimana (Where) diberikan atau diterima

4. Pengawasan yang diberikan dan atau diterima

Hal ini memberikan informasi mengenai hubungan kerja dengan jabatan

tersebut, serta tingkat pengawasan yang akan dilakukan dengan kata lain ini

akan menerangkan siapa yang menjadi atasan dan bawahan dari jabatan

tersebut.

5. Hubungan dengan Jabatan Lain

Merupakan keterangan mengenai hubungan kerja dengan jabatan tersebut

serta promosi jabatan.

6. Mesin, Peralatan, dan Material

Merupakan penjelasan mengenai mesin, peralatan serta bahan atau material

yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan bila perlu member tipe nama

dan nama pabrik yang menghasilkan guna keperluan training yang diperlukan.

7. Kondisi Kerja
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Merupakan keterangan mengenai kondisi pekerjaan atau tugas yang akan

dilaksanakan, sehingga peran pelaksanaan lebih berhati-hati serta terjadinya

kecelakaan dapat dibatasi. Kondisi kerja yang berbahaya perlu diperhatikan

dan bila perlu peleksanaaan tertentu agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat

dihindari.

Deskripsi jabatan adalah rincian pekerjaan yang berisi informasi yang

menyeluruh tentang tugas, kewajiban, tanggung jawab dan kondisi-kondisi yag

diperlukan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan Sastrohadiwiryo (2002). Agar

dapat menjadi landasan atau pedoman untuk melaksanakan tugas secara efektif dan

efesien, maka uraian jabatan yang kita buat haruslah sedemikian rupa sehingga

penetapan tugas-tugas antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain tidak

menimbulkan kesimpang siuran dan sebagainya. Untuk itu uraian jabatan yang kita

buat harus benar dan jelas agar setiap pejabat yaitu pemegang jabatan dapat

mengetahui dimana kedudukannya, bagaimana mengerjakannya, mengapa harus

dikerjakan, dan sebagainya.

Dalam deskripsi jabatan, uraian yang dikemukakan harus jelas dan

persepsinya mudah untuk dipahami serta menguraikan hal-hal sebagai berikut

(Hasibuan,2006) :

a. Identifikasi pekerjaan atau jabatan, yakni memberikan nama jabatan.

b. Hubungan tugas dan tanggung jawab, yakni perincian tugas dan tanggung

jawab secara nyata diuraikan secara terpisah agar jelas diketahui.
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c. Standar wewenang dan pekerjaan, yakni kewewenangan prstasi yang harus

dicapai oleh setiap pejabat harus jelas.

d. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas seperti alat-alat, mesin-mesin dan

bahan baku yang akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

e. Ringkasan pekerjaan atau jabatan hendaknya menguraikan bentuk umum

pekerjaan dengan hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan aktifitas utamanya.

f. Penjelasan tentang jabatan dibawah dan diatasnya, yaitu harus dijelaskan

jabatan dari mana si petugas dipromosikan dan ke jabatan mana si petugas

akan dipromosikan.

Mamfaat dari deskripsi pekerjaan untuk menentukan :

a. Ringkasan pekerjaan dan tugas-tugas (Job summary dan Duties)

b. Situasi dan kondisi kerja (Working Condition)

c. Persetujuan (Approvals)

3. Spesifikasi  Jabatan

Spesifikasi pekerjaan atau jabatan (Job Spesifikasi) menunjukkan siapa yang

melakukan pekerjaan itu dan faktor-faktor manusia yang disyaratkan, ini merupakan

profil karateristik-karakteristik manusia yang diperlukan suatu pekerjaan.

Persyaratan-persyaratan tersebut menyangkut pendidikan, latihan, pengalaman dan

persyaratan fisik serta mental. Spesifikasi jabatan adalah karakteristik atau syarat-

syarat kerja yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu

pekerjaan/jabatan (Veithzal: 2005).
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Karateristik-karateristik yang harus dimasukan pada suatu spesifikasi

pekerjaan adalah :

a. Semua tugas pekerjaan harus dikenali dan dinilai dalam kaitannya dengan arti

penting teknik analisis pekerjaan.

b. Suatu panel tenaga ahli, karyawan, atau para penyelia perlu menetapkan

tingkat keterampilan yang diperlukan untuk melakukan masing-masing tugas

pekerjaan.

c. Tingkat keterampilan masing-masing harus  dinilai.

d. Karateristik lain yang penting untuk melakukan pekerjaan itu harus dikenali,

meliputi kondisi fisik yang dibutuhkan dan sertifikasi professional.

e. Jenis keterampilan yang telah dikenali perlu secara rinci dikaitkan dengan

masing-masing tugas pekerjaan.

Spesifikasi pekerjaan menonjolkan karakteristik manusia yang diperlukan

dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Spesifikasi pekerjaan dapat dikatakan

baik apabila memuat tentang :

a. Literatur orang yang melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

b. Kode pekerjaannya.

c. Tanggal spesifikasi pekerjaan yang dibuat.

d. Nama dan jabatan penyusunan spesifikasi jabatan.

e. Lokasi pekerjaan yang bersangkutan.

f. Pangkat pekerja yang bersangkutan.

g. Penyelia, yaiu atasan langsung pekerja yang bersngkutan.
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h. Kemampuan yang meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

i. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi baik dalam arti fisik maupun mental.

Spesifikasi pekerjaan merupakan profil karateristik-karateristik manusia yang

diperlukan untuk suatu pekerjaan. Dengan adanya pelaksanaan spesifikasi yang baik

maka karyawan yang telah diterima dan ditempatkan akan sesuai dengan yang

dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Spesifikasi pekarjaan penting karena beberapa

alasan antara lain adalah:

a. Agar suatu pekerjaan tertentu memiliki kualifikasi yang diharuskan oleh

udang-undang

b. Agar spesifikasi pekerjaan yang lain berdasarkan pada tradisi professional

c. Agar spesifikasi dapat melibatkan pembuatan standar atau kriteria tertentu

yang dianggap  perlu bagi kinerja yang berhasil. (Simamora: 2004).

2.2 Pengertian Outsourcing

Mempekerjakan karyawan dalam ikatan kerja outsoucing nampaknya sedang

menjadi trend atau model bagi pemilik atau pemimpin perusahaan baik itu perusahaan

milik negara maupun perusahaan milik swasta. Banyak perusahaan outsourcing yakni

perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja aktif menawarkan

keperusahaan-perusahaan pemberi kerja, sehingga perusahaan yang memerlukan

tenaga tidak perlu susah-susah mencari, menyeleksi dan melatih tenaga kerja yang

dibutuhka (Gunarto: 2006).
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Fenomena memilih kebijakan untuk menggunakan tenaga kerja outsourcing

semakin bertambah saat terjadinya krisis ekonomi global yang melanda dunia

termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan tingkat

penjualan, sedangkan dilain pihak kebutuhan biaya hidup karyawan meningkat

karena kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, maka terjadilah konflik antara

karyawan yang menuntut kenaikan upah tetapi manajemen kesulitan memenuhi

karena kondisi perusahaan menurun.

Dengan pengaturan manajeman SDM secara profesional, diharapkan pegawai

bekerja secara produktif. Pengelolaan pegawai secara profesional (termasuk

outsourcing) harus dimulai sejak perekrutan pegawai, penyeleksian,

pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai kemampuan, pelatihan, dan

pengembangan karirnya (Mangkunegara :2008).

Mekanisme pengangkatan karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap

perusahaan tersebut harus didukung oleh pengelolaan SDM outsourcing yang baik,

yaitu mulai dari tahap rekrutment, penempatan sampai dengan tahap pembinaan.

Manajemen SDM diperlukan mulai rekrutmen (penerimaan tenaga kerja),

penempatan, sampai pembinaan, untuk mendapatkan kinerja yang optimal sesuai

harapan (Dessler: 2004).

Tuntutan persaingan dunia usaha yang ketat di era globalisasi saat ini

menuntut perusahaan untuk berusaha meningkatkan kinerja usahanya melalui

pngelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan

adalah memperkerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberikan
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kontribusi maksimal sesuai sasaran perusahaan. Untuk itu perusahaan berupaya fokus

menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti, sedangkan pekerjaan menunjang

diserahkan kepada pihak lain. Proses kegiatan ini dikenal dengan istilah “

outsourcing “. Outsourcing adalah adanya perpindahan yang sedang berlangsung di

banyak perusahaan besar kepada pekerjaan shift yang dulunya dilakukan oleh pihak

dalam kepada kontraktor dan supplier luar. Motivasinya sederhana yaitu outsourcing

menghemat uang.

Outsourcing merupakan pendelegasian operasi atau pekerjaan yang bukan

inti yang semula dilakukan secara internal kepada pihak eksternal yang memiliki

spesialisasi untuk melakukan operasi (Vision : 2006). Keputusan bisnis outsourcing

dilakukan pada umumnya untuk menekan biaya atau untuk meningkatkan fokus pada

kompetensi inti.

2.2.1 Macam - Macam Outsourcing

Menurut Vision (2006), berdasarkan taksonominya outsourcing dapat

dibedakan menjadi tiga , yaitu :

1. Outsourcing

yaitu pendelegasian operasi atau pekerjaan yang bukan inti yang semula

dilakukan secara internal kepada pihak eksternal yang memiliki spesialisasi

untuk melakukan operasi tersebut.
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2. Off-Shoring

yaitu mengalihkan pekerjaan ke Negara lain, oof-shoring dapat sekaligus

berarti outsourcing jika pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain.

3. Business Process Outsourcing (BPO)

yaitu penyediaan atau manajemen proses untuk aplikasi perusahaan yang

kritikal atau non kritikal oleh vender yang memiliki spesialisasi khusus.

2.2.2 Dasar Hukum Mengenai Outsourcing

Untuk mengantisipasi kontra yang terjadi dalam penggunaan outsourcing,

maka dibuat Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya

tentang Hubungan Kerja, yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang terkait langsung

dengan outsourcing. Berikut dijabarkan isi dari undang-undang tersebut.

Pasal 5

1).  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang

menurutjenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,

yaitu :

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu

lama dan  paling lama 3 (tiga) tahun

3. Pekerjaan yang bersifat musiman
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4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

2). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk

pekerjaan yang bersifat tetap.

3). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau

diperbaharui.

4). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangaka

waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan

lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara

tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut:

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi

pekerjaan
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c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan

hukum.

(4) Perlindungan kerja dan yarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan

atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulisa antara perusahaan lain dan

pekerja/buruh yang dipekerjakan.

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas

perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak

terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan

perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja

pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
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Pasal 66

Penyediaan jasa pekerja./buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan

yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat

sebagai berikut : Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan

penyedia jasa pekerj/buruh.

Pasal 1 ayat 15,

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi

kerja melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung

dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atas kegiatan yang

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Penerapan sistem kerja outsourcing

Hampir segala jenis perusahaan saat ini sudah mulai menerapkan sistem kerja

outsourcing. Antara lain, perusahaan yang bergerak di bidang Industri, Perhotelan,

Perbankan, Asuransi, Telekomunikasi,Retail (Mall/Plaza), dan lain-lain. Sistem kerja

outsourcing ini biasanya diterapkan pada jenis-jenis pekerjaan penunjang yang tidak

berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan. Level jabatan yang di-

outsourcing-kan adalah level staf ke bawah, meskipun ada juga karyawan outsource

yang menempati posisi manajerial. Tetapi, hal itu biasanya dilakukan dalam

pekerjaan dengan jangka waktu tertentu atau proyek.
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Sistem Pengupahan

Dalam sistem kerja outsourcing, biasanya perusahaan penyedia jasa outsource

melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan outsource, untuk

selanjutnya ditagih (claim) kepada perusahaan pengguna jasa mereka. Perusahaan

pengguna akan melakukan pembayaran kepada perusahaan penyedia jasa outsourcing

atas jasa tenaga kerja yang mereka berikan.

Jadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji, pemberian

Jamsostek, THR, tunjangan, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan karyawan

adalah perusahaan penyedia jasa outsourcing yang merekrut Anda.

Sistem Kontrak Kerja

Perusahaan biasanya sudah mempunyai standar kontrak untuk karyawan

outsource. Kontrak kerja merupakan kesepakatan kedua belah pihak, antara

perusahaan penyedia jasa outsourcing dan pegawai. Bukan antara perusahaan

pengguna jasa outsource dan karyawan outsource. Karena kontrak kerja ini

merupakan kesepakatan di antara dua belah pihak, maka tentu saja masih ada poin-

poin yang bisa dinegosiasikan. Syarat-sayarat yang akan dinegosiasikan itu akan

berhubungan dengan peraturan perusahaan dan atau peraturan pemerintah yang

berlaku.
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2.3 Sistem Perekrutan Karyawan Outsourcing :

Sistem perekrutan tenaga kerja outsource sangat relatif dan sebenarnya tidak

jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Mulai dari proses

lamaran kerja, pengisian formulir dan prosedur Test Tertulis hingga ke proses

interview, dan kami tetap melakukan medical checkup, sesuai dengan prosedur yang

berlaku. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa

outsource, bukan oleh perusahaan pemakai jasa. tapi oleh perusahaan penyedia

tenaga jasa outsource, karyawan ini akan dikirimkan ke perusahaan (mitra

usaha/perusahaan pemakai jasa) yang membutuhkannya. Jadi, orang tersebut

sebenarnya dikontrak dan dikelola oleh perusahaan penyedia jasa tenaga outsource,

tetapi nantinya akan bekerja untuk perusahaan pemakai jasa.

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi permasalahan tentang

penempatan karyawan outsourcing, karena prekruktan telah dilakukan secara

tersendiri  oleh perusahaan penyedia tenaga kerja (Vendor) yang telah melakukan

kerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para calon

karyawan  untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi (Racmawati :2008).

Rekrutmen merupakan proses menentukan dan  menarik pelamar yang mampu untuk

bekerja dalam suatu perusahaan, proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan

berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan, hasilnya
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adalah merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan untuk diseleksi dan dipilih

(Veithzal : 2004).

Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat

pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang

diperlukan guna menutup kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan

pegawai (Simamora :2004). Keberhasilan rekrutmen dan keberhasilan pencarian

pekerjaan (dari persfektif calon karyawan) keduanya secara kritis tergantung pada

waktunya. Manakala terdapat kecocokan antara upaya rekrutmen organisasional

dengan upaya pencarian kerja pelamar, maka kondisinya dalam keadaan matang

untuk bertemu.

2.2.1 Tujuan Rekrutmen

Tujuan utama yang ingin dicapai dari rekrutmen adalah menyediakan bagi

organisasi sekelompok pelamar yang qualified. Tujuan sacara spesifik adalah :

1. Mengevaluasi keefektifan teknis dan lokasi rekrutmen untuk semua jenis

pelamar pekerjaan.

2. Meningkatkan keefektifan individu dan organisasi dalam jangka panjang

dan jangka pendek.

3. menurunkan kemungkinan keluarnya pelamar setelah bekerja selama

jangka waktu yang relatif singkat.
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4. Membantu meningkatkan tingkat keberhasilan proses seleksi dengan

mengurangi jumlah mereka yang sudah jelas under dan overqualifikas.

5. Meningkatkan jumlah pelamar yang qualified dengan biaya yang serendah

mungkin.

6. Menentukan kebutuhan rekrutmen sekarang dan masa yang akan datang

dalam hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dengan

analisis pekerjaan.

Menurut (Hasibuan :2009) Sumber penarikan calon karyawan itu adalah

internal dan eksternal :

a. Sumber Internal

Yaitu karyawan  yang akan mengisi lowongan kerja yang lowongan diambil dari

dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau memindahkan

karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu.

b. Sumber Eksternal

Yaitu karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong dilakukan penerikan dari

sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, antara lain berasal dari :

1. Kantor penempatan tenaga kerja

2. Lembaga-lembaga pendidikan

3. Referensi karyawan atau rekanan

4. Serikat-serikat buruh
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5. Pencangkokan dari perusahaa lain

6. Nepotisme dan leasing

7. Pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa

8. Sumber-sumber lainnya.

2.3 Efektifitas

Efektifitas adalah seberapa baik tujuan yang dapat dicapai, merupakan prestasi

yang dicapai dibandingkan dengan yang mungkin dicapai, dengan tetap

mempertahankan mutu (Darsono & Siswandoko: 2011).

Adapun pendapat yang dikemukakan (Sedarmayanti: 2001) mengenai

pengertian efektivitas yaitu:

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh

target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran

sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila

efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas

belum tentu efisiensi meningkat” .

Pada dasarnya dalam memaknai efektifitas setiap orang dapat memberikan

pengertian yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Dapat disimpulkan penulis bahwa efektivitas selalu merujuk pada efek, hasil guna

dan dipandang dari sudut pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan

menimbulkan dampak bagi organisasi. Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran yang
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menggambarkan seberapa jauh tujuan telah tercapai dengan memberikan hasil yang

memuaskan tanpa mengabaikan mutu.

Selanjutnya (Richard M. Steers: 1985), mengemukakan ada 4 rangkaian

variabel yang berhubungan dengan efektifitas, antara lain:

1. Ciri Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari

efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa

meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya

spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan

formalisasi.

2. Ciri Lingkungan

Lingkungan luar dan dalam juga dinyatakan berpengaruh atas efektivitas.

Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampak amat bergantung pada

3 variabel kunci yaitu: 1) Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, 2) Ketepatan

persepsi dan 3) Tingkat rasionalitas organisasi.

3. Ciri Pekerja

Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri.

Karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau

merintangi tercapainya tujuan organisasi. Sarana pokok untuk mendapatkan
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dukungan yang diperlukan ini dari pekerja adalah mengintegrasikan tujuan pribadi

dengan sasaran.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Beberapa mekanisme khusus alat para manajer meningkatkan efektivitas organisasi.

Mekanisme ini meliputi penetapan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber-

sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi,

kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi dan inovasi organisasi.

Sedangkan (Sudarwan: 2004) menjelaskan beberapa variabel yang

mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Variabel bebas (independent variable)

Yaitu variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya given dan

adapun bentuknya, sebagai berikut :

a. Struktur yaitu tentang ukuran;

b. Tugas yaitu tugas dan tingkat kesulitan;

c. Lingkungan yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja maupun

lainnya;

d. Pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di

tempat kerja dan lain-lain.
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2. Variabel terikat (dependent variable)

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut

adalah contoh dari variabel terikat, yaitu :

a. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian;

b. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.

3. Variabel perantara (interdependent variable)

Yaitu variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut

menentukan efek variabel bebas.

Efektif tidaknya pencapaian tujuan dapat dilihat dari beberapa pengukuran

efektivitas, seperti yang dikemukakan oleh (Siagian: 2002) diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan

dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuannya dapat dicapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “peta

jalan” yang diikuti adalah melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam mencapai

tujuan.

3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan

yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijaksanaan harus

mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
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4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang

dikerjakan di masa depan.

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan

dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, pelaksanaan

akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas adalah

kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan

mungkin disediakan.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien sebagaimanapun baik suatu program semakin

didekatkan pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat

manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya

sistem pengawasan dan pengendalian.

Dari beberapa kriteria yang dipaparkan di atas maka efektifitas dapat

disederhanakan maknanya yaitu mencakup ketercapaian suatu tujuan dan waktu yang

dibutuhkan dengan memperhatikan faktor-faktor lain di sekelilingnya. Selain itu,

untuk mengukur efektivitas organisasi ada tiga (3) pendekatan yang dapat digunakan,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, antara lain :

1. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output,

mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan
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rencana. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan

pengukuran ini adalah sasaran yang sebenarnya yang diawali dengan identifikasi

sasaran.

2. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input.

Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh

sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme

organisasi.

Dengan melihat ketiga pendekatan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas

organisasi merupakan suatu konsep yang dapat digunakan sebagai standar ukur

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dimana dalam

manifestasinya diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, waktu,

sarana dan prasarana serta dengan tetap memperhatikan resiko dan keadaan

lingkungan yang dihadapi.

2.3.1 Pandangan Islam Terhadap Penempatan Karyawan

Menurut ajaran Islam suatu pekerjaan merupakan tanggung jawab atau

amanah ilmiah dan oleh karena itu hendaknya diberikan kepada yang tepat dan

tanggung jawab hendaknya diberikan kepada orang yang mampu memikulnya dan
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yang mempunyai kemampuan untuk bertindak adil atas amanah yang dipercayakan

kepadanya.

Oleh karena itu seharusnya manusia menolak tugas dan urusan-urusan yang

tidak mampu dilaksanakan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“ Orang Mukmin seharusnya tidak menjerumuskan dirinya sendiri (pada

kesulitan). Sahabat bertanya, ‘bagaimana dia menjerumuskan dirinya sendiri,Rasul

menjawab, dia memikulkan pada dirinya urusan-urusan yang tidak mampu

dipikulnya”.

Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Israa’ ayat 36 Allah berfirman yang artinya:









“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.

Pekerjaan merupakan suatu amanat wajib diberikan kepada orang yang berhak

menerimanya, begitu juga dalam menempatkan karyawan pada suatu pekerjaan

tertentu harus dilihat dahulu apakah orang tersebut benar-benar mempunyai
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kemampuan dalam mengerjakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya

atau tidak karena pekerjaan juga merupakan amanat yang harus dipegang oleh

penerimanya.

Penempatan karyawan pada suatu posisi tertentu yang mengharuskan

seseorang tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab dan menyelesaikannya

dengan baik, pihak perusahaan harus benar-benar memilih orang yang tepat yang

sesuai dengan keahliannya karena pekerjaan itu. Selain menjadi tanggung jawab

merupakan amanah yang harus dipegang teguh agar tujuan perusahaan dapat tercapai

dengan baik dan maksimal.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang

dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan

penyelidikan selanjutnya ( Umar, 2007: 104).

Berdasarkan rumusan masalah dan konsep teoritis diatas, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian sebagai berikut : “Diduga bahwa Penempatan Karyawan

Outsourcing Pada PT. Lotte Mart Pekanbaru belum efektif’’
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2.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1 : Definisi Konsep dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dimensi/Sub
Variabel

Indikator Skala

Penempaan (Placement)
adalah tindak lanjut dari
seleksi yaitu penempatan
calon karyawan yang
diterima (lulus seleksi) pada
jabatan/ pekerjaan yang
membutuhkannya
danmendelegasikan
wewenang kepada orang
tersebut (Hasibuan:2009).

1. Promosi 1. Penempatan
karyawan
outsourcing

Ordinal

2. Transfer 1.Pelatihan Karyawan Ordinal

3. Demosi 1. Standar SOP
2. Interview

karyawan

Ordinal

Analisis jabatan adalah
menganalisis/ mendesain
pekerjaan apa yang harus
dikerjakan, bagaimana
mengerjakannya,   dan
mengapa pekerjaan itu
harus dikerjakan

(Hasibuan:2005).

1. Analisis Jabatan 1.Tugas, wewenang
dan tanggung jawab
karyawan

Ordinal

2. Deskripsi
Jabatan

1. Kondsi kerja
2. Semangat kerja

Ordinal

3.Spesifikasi
Jabatan

1.Pendidikan dan
pengalaman
karyawan

Ordinal

“Efektivitas merupakan
suatu ukuran yang
memberikan gambaran
seberapa jauh target dapat
tercapai. (Sidarmayanti :
2001).

1. Efektifitas 1. Ciri Organisasi

2. Ciri Lingkungan

3. Ciri Pekerja

Ordinal


