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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Penelitian

Manajemen kekaryawanan dan sumber daya manusia sangat penting bagi sebuah

perusahaan dalam mengelola, mengatur dan memanfaatkan para karyawan sehingga

keberadaannya dapat berfungsi secara produktif dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Melalui pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dapat mewujudkan

keseimbangan antara kebutuhan para karyawan dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan.

Dengan demikian perkembangan sebuah perusahaan sangat dipengaruhi dengan terjadinya

keseimbangan hal tersebut sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Dengan semakin berkembangnya sistem teknologi sekarang ini banyak perusahaan

yang menggunakan teknologi modern terutama pada bagian produksi, namun keberhasilan

suatu perusahaan tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi saja, tapi juga faktor-

faktor yang menangani teknologi tersebut karena pada akhirnya kualitas dari semua jasa dari

aktivitas produksi sangat tergantung dari unsur manusia. Berbicara masalah perusahaan, tidak

lepas dari orang yang menjalankan kegiatan perusahaan, yaitu adanya tenaga kerja. Faktor

tenaga kerja atau disebut juga dengan karyawan, mempunyai peranan penting terhadap berhasil

tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci keberhasilan perusahaan,

untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih

produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu faktor agar prestasi kerja

meningkat diperlukan pimpinan yang dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada

karyawan. Seorang manajer mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi, sebab keberhasilan

manajemen dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
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sangat tergantung pada pengetahuan manajer mengenai hakekat motivasi serta kemampuan

teknik menciptakan situasi, sehingga menumbuhkan dorongan bagi karyawan untuk berbuat

atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki organisasi.

Adapun yang dilakukan oleh seorang manajer dalam menggerakkan bawahan untuk

mencapai tujuan yang pada akhirnya harus dapat memberikan kepuasan kepada karyawan.

Kepuasan itu sendiri dapat terwujud apabila kebutuhan yang ada pada diri setiap karyawan

dapat terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan

dapat dipengaruhi oleh seberapa jauh pemenuhan kebutuan dari masing-masing karyawan.

Pemenuhan kebutuhan karyawan adalah faktor yang penting untuk menciptakan dorongan atau

motivasi terhadap karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, serta meningkatkan

prestasi kerjanya, yang pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai dimana salah satu upaya

yang dilakukan yaitu penempatan tenaga kerja.

Dalam penempatan karyawan akan diambil melalui proses seleksi untuk mengisi

posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan penempatan karyawan ini adalah untuk

menempatkan orang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan karyawan,

sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif. Penempatan yang tepat merupakan

suatu cara bukan hanya untuk nengoptimalkan kemampuan dan keterampilan menuju prestasi

kerja tinggi bagi karyawan itu sendiri, akan tetapi juga merupakan bagian dari proses

pengembangan karyawan di masa depan. Pada dasarnya analisis jabatan atau pekerjaan terbagi

menjadi dua yaitu mengenai uraian tugas dan spesifikasi karyawan. Uraian tugas yaitu terkait

dengan tujuan, kewajiban dan persyaratan, sedangkan untuk spesifikasi karyawan yang

mencakup mengenai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepribadian, minat dan

preferensi (Schuler & Jackson, 1997:182).

Penempatan karyawan dalam sistem sumber daya manusia merupakan ha1 yang

menarik untuk diperhatikan, karena berhubungan dengan berbagai kepentingan perusahaan
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maupun kepentingan karyawan itu sendiri. Kegiatan penempatan dimulai setelah perusahaan

melaksanakan kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu pada saat seorang calon karyawan yang

berasal baik dari luar maupun dari dalam perusahaan dinyatakan diterima dan siap untuk

ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya dengan harapan

dapat meningkatkan atas prestasi kerjanya dalam bekerja di perusahaan. Melalui ketepatan

dalam penempatan karyawan pada suatu jabatan dapat memberikan jaminan bahwa aktivitas

para karyawan dapat mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan.

Melalui analisis pekerjaan dapat digunakan  sebagai gambaran atas posisi atau

pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan dan memberikan jaminan ketepatan dalam

penempatan seorang karyawan terhadap suatu pekerjaan yang terdapat di perusahaan.

Ketepatan atas penempatan pekerjaan tersebut dapat ditunjukkan dengan kesesuaian antara

pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, kesesuaian dengan kemampuan secara

teknik yang dimiliki dala proses penyelesaian pekerjaan serta mampu bekerja sama dengan

kelompok kerja yang terdapat diperusahaan. Beberapa indikasi tersebut mencerminkan adanya

ketepatan dalam proses penyelesaian pekerjaan.

PT. Bara Jaya Energy Balikpapan Kalimantan Timur merupakan perusahaan yang

bergerak dalan bidang pertambangan batubara. Dalam proses operasional perusahaan selama

ini penempatan karyawan dalam perusahaan belum sesuai dengan prosedur kerja yang benar.

Secara umum dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan terbagi menjadi enam (6)

departemen utama yaitu meliputi: Departemen produksi yaitu bertugas untuk menjaga

kelancaran dalam aktivitas produksi dengan persayaratan kerja minimal calon karyawan

memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun dan minimal lulusan SMU sederajat. Bagian

perbaikan dan perawatan yang bertugas menjaga agar mesin produksi dapat berjalan sesuai

dengan ketentuan perusahaan, syarat yang harus dipenuhi oleh karyawan yaitu memiliki masa

kerja lebih dari 2 tahun dan minimal lulusan SMK.
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Bagian fasilitas umum dan sumber daya manusia memberikan jaminan bahwa

aktivitas para karyawan dapat berjalan sesuai ketentuan, syarat yang harus dipenuhi oeh calon

karyawan yaitu minimal pendidikan S1 dan masa kerja minimal 3 tahun serta berkemampuan

bahasa Inggris aktif. Adapun yang terakhir yaitu bagian keuangan dan logistik yang bertugas

untuk memberikan jaminan kelancaran atas sarana dan prasarana aktivitas produksi dan syarat

yang harus dipenuhi oleh karyawan yaitu memiliki tingkat pendidikan Sarjana S1 dengan masa

kerja minimal 3 tahun dan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Masing-

masing departemen memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh

perusahaan. Dalam proses perekrutan tenaga kerja masing-masing bagian perusahaan telah

menetapkan syarat wajib sehingga karyawan tersebut mampu bekerja sesuai dengan bidang

tugas yang ditetapkan.

Namun demikian dalam aktivitas nyata yang terjadi diperusahaan yaitu selama ini

dalam proses penempatan jabatan perusahaan lebih mengutamakan putra daerah dalam proses

perekrutan tenaga kerja. Ketidak sesuaian tersebut menjadikan kegiatan oeprasional

perusahaan tidak memberikan kontribusi secara maksimal dalam upaya pencapaian tujuan

perusahaan. Kebijakan tersebut juga menjadikan hambatan perusahaan dalam upaya

memaksimalkan potensi yang dimiliki perusahaan. Ketidaksesuaian dalam penempatan jabatan

tersebut menjadikan kurang maksimalnya upaya dari perusahaan untuk memanfaatkan potensi

yang dimiliki para karyawan diperusahaan. “ANALISIS PEKERJAAN SEBAGAI DASAR

DALAM PENEMPATAN KERJA PADA PT. BARA JAYA ENERGY BALIKPAPAN

KALIMANTAN TIMUR”

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini

dapat diuraikan sebagai berikut:
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1. Faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan dalam penempatan kerja pada PT. Bara Jaya

Energy Balikpapan Kalimantan Timur ?

2. Faktor job analysis apakah yang paling dipertimbangkan dalam penempatan kerja pada PT.

Bara Jaya Energy Balikpapan Kalimantan Timur ?

C.  Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini terkait dengan obyek penelitian yaitu khususnya

pada penempatan kerja bagian produksi pada PT. Bara Jaya Energy Balikpapan Kalimantan

Timur.

D.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan kerja pada PT.

Bara Jaya Energy Balikpapan Kalimantan Timur

2. Untuk mengetahui faktor job analysis yang paling dipertimbangkan dalam penempatan

kerja pada PT. Bara Jaya Energy Balikpapan Kalimantan Timur.

E.  Kegunaan Penelitian

1. Bagi PT. Bara Jaya Energy

Dapat digunakan sebagai dasar dalam penempatan tenaga kerja agar sesuai dengan bidang

kerja dan kemampuan yang dimiliki karyawan.

2. Peneliti Selajutnya

Dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selajutnya yang melakukan kajian bidang

yang sama.
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