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TINJAUAN PUSTAKA

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan masalah penempatan tenaga kerja Maisaroh

(2007) dengan judul: Pengaruh penempatan karyawan terhadap kinerja karyawan (studi pada

karyawan Hotel Pelangi Malang). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut

adalah menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t.  Hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesesuaian pengetahuan dengan

pekerjaan (X1) dan variabel kesesuaian keterampilan dengan pekerjaan (X2) memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.

Secara simultan variabel kesesuaian pengetahuan dengan pekerjaan (X1) dan

kesesuaian keterampilan dengan pekerjaan (X2) memiliki pengaruh yang sangat signifikan

terhadap kinerja karyawan pada Hotel Pelangi Malang" Terbukti bahwa nilai signifikan F

Sumbangan efektif (SE) variabel kesesuaian pengetahuan dengan pekerjaan (X1) sebesar

21,1% dan sumbangan efektif (SE) variabel kesesuaian keterampilan dengan pekerjaan (X2)

sebesar 32,6%" Sumbangan efektif kedua variabel tersebut dapat diketahui bahwa yang

memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan adalah sumbangan efektif (SE)

variabel kesesuaian keterampilan dengan pekerjaan (X2)"

Hasil penelitian Pesiwarisa (2008) dengan judul: Pengaruh Kesesuaian Penempatan

Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi pada Karyawan Kantor BAPPEDA Kabupaten

Nabire, Papua). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan

alat analisis metode regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil

penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel kesesuaian pengetahuan (X1), kesesuaian

keterampilan (X2) dan kesesuaian sikap (Xa) secara simultan bersama-sama mempunyai



pengaruh bermakna terhadap prestasi kerja (Y) dapat diterima atau teruji pada taraf nyata a =

0,05. Hasil uji t didapatkan kesesuaian pengetahuan (X1) mempunyai koefisien regresi paling

besar sehingga hipotesis dua yang menyatakan bahwa kesesuaian pengetahuan (X1)

mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja karyawan (Y) teruji pada taraf nyata

(signifikan) =0,05.

Hasil penelitian Ramadhani (2006) melakukan penelitian dengan judul penelitian:

“Analisis Penempatan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Perkebunan

Nusantara III Medan“. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh

Penempatan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan”.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Pengolahan data

menggunakan perangkat lunak SPSS 13.00 menunjukan bahwa penempatan kerja berpengaruh

positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan sebesar 51,8 % dan sisanya 48,2 %

dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini

secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.



Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti & Judul Tujuan Penelitian Hasil Penelitian
Maisaroh (2007)
Pengaruh
penempatan
karyawan terhadap
kinerja karyawan
(studi pada
karyawan Hotel
Pelangi Malang)

Untuk mengetahui
pengaruh penempatan
karyawan terhadap
kinerja karyawan
(studi pada karyawan
Hotel Pelangi Malang)

Secara parsial dan simultan variabel
kesesuaian pengetahuan dengan
pekerjaan (X1) dan variabel kesesuaian
keterampilan dengan pekerjaan (X2)
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja karyawan. Variabel
kesesuaian keterampilan dengan
pekerjaan berpengaruh dominan
terhadap kinerja karyawan.

Pesiwarisa (2008)
Pengaruh
Kesesuaian
Penempatan Kerja
terhadap Prestasi
Kerja Karyawan
(Studi pada
Karyawan Kantor
BAPPEDA
Kabupaten Nabire,
Papua)

Untuk mengetahui
kesesuaian
penempatan kerja
terhadap prestasi kerja
karyawan (Studi pada
Karyawan Kantor
BAPPEDA
Kabupaten Nabire,
Papua)

Variabel kesesuaian pengetahuan (X1),
kesesuaian keterampilan (X2) dan
kesesuaian sikap (Xa) secara simultan
bersama-sama mempunyai pengaruh
bermakna terhadap prestasi kerja (Y)
Hasil uji t didapatkan kesesuaian
pengetahuan (X1) mempunyai koefisien
regresi paling besar sehingga hipotesis
dua yang menyatakan bahwa kesesuaian
pengetahuan (X1) mempunyai pengaruh
dominan terhadap prestasi kerja
karyawan

Ramadhani (2006)
Analisis
Penempatan Kerja
Terhadap Motivasi
Kerja Karyawan
Pada PT.
Perkebunan
Nusantara III
Medan

Untuk mengetahui
pengaruh penempatan
kerja terhadap
motivasi kerja
karyawan pada PT.
Perkebunan
Nusantara III Medan

Penempatan kerja berpengararuh positif
dan signifikan terhadap motivasi kerja
karyawan sebesar 51,8 % dan sisanya
48,2 % dipengaruhi oleh faktor lain

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai obyek penelitian,

jumlah sampel penelitian dan variabel terikat yang digunakan. Keunggulan penelitian apabila

dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian mencakup seluruh karyawan

di perusahaan sehingga jumlah sampel lebih banyak dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

2. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bagian dari ilmu manajemen yang

konteksnya adalah pengelolaan manusia dan bukan sumber daya lainnya.



Menurut Mathis dan Jackson (2001:4) "Manajemen sumber daya manusia

berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan

efektivitas dan efisiensi dilihat dari bakat seseorang untuk mewujudkan suatu sasaran suatu

organisasi".

Adapun menurut Flippo dalam Handoko (2001:3) manajemen sumber daya manusia

didefinisikan sebagai berikut: " Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan

kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian,

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu,

organisasi dan masyarakat".

Sedangkan menurut Handoko (2001:3) adalah: “Penarikan, seleksi, pengembangan,

pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan

individu maupun organisasi”.

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia

adalah pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya

manusia yang vital dalam sebuah perusahaan, selain itu juga merupakan ilmu  dan seni yang

dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang terdapat pada

individu (karyawan) untuk mencapai tujuan dalam perusahaan.

3. Fungsi Manajemen Sumberdaya Manusia

Menurut Mathis dan Jackson (2001:45), fungsi utama dari manajemen sumberdaya

manusia adalah memberikan kontribusi pada organisasi, yang merupakan kunci untuk

meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan memastikan aktivitas sumber daya manusia

mendukung usaha organisasi yang terfokus pada produktivitas, pelayanan, dan kualitas. Yang

masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Produktivitas, diukur dari jumlah output per tenaga kerja, peningkatan tanpa henti pada

produktivitas telah menjadi kompetisi global. Produktivitas tenaga kerja di sebuah

organisasi sangat dipenuhi oleh usaha, program dan sistem manajemen.

2. Kualitas, kualitas suatu barang maupun jasa akan sangat mempengaruhi suatu kesuksesan

jangka panjang organisasi. Jika suatu organisasi mempunyai reputasi menyediakan barang

maupun jasa yang buruk kualitasnya, hal ini akan mengurangi perkembangan dan kinerja

organisasi tersebut.

3. Pelayanan, Sumber Daya Manusia sering kali terlibat pada proses produksi barang maupun

jasa, Manajemen Sumber Daya Manusia harus diikutsertakan pada saat merancang proses

operasi. Pemecahan masalah harus melibatkan semua karyawan, tidak hanya manajer, di

mana proses tersebut sering kali membutuhkan perubahan pada budaya perusahaan, gaya

kepemimpinan, dan kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

4.  Pengertian Penempatan Kerja

Menurut Sastrohadiwiryo (2002:162) mengemukakan bahwa: “Penempatan kerja

adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus seleksi untuk

dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu

mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas

tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggung jawab”. Penempatan sebagai suatu langkah

eksperimental yang sebenarnya bukanlah merupakan sebuah keputusan final. Penempatan

(lying) adalah menempatkan seseorang pada posisi yang tepat (fitting a person to the right job).

Pendapat tersebut mengemukakan bahwa penempatan karyawan merupakan proses untuk

menempatkan seseorang pada bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan,



dan bakat dasarnya berdasarkan penilaian dalam deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan

sebagai standar evaluasi.

Menyesuaikan faktor tersebut tidak mudah bagi seorang karyawan yang baru yang

belum dikenal, karena alasan itulah maka penempatan pertama biasanya berstatus “percobaan”.

Penempatan karyawan baru ini harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi artinya,

memberitahukan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung

jawabnya, peraturan - peraturan perusahaan, sejarah dan struktur organisasi perusahaan serta

memperkenalkannya kepada pada karyawan lama. Orientasi kurang tepat apabila dinyatakan

sebuah langkah, oleh karena itu merupakan sebuah aktivitas yang berlangsung terus. Orientasi

dimulai sebelum induksi dan setelah itu diikuti oleh apa yang dinamakan “follow-up”.

Mengenai kegiatan penempatan karyawan ini, Siswanto (1999:24) mengemukakan

bahwa: penempatan tenaga kerja adalah suatu proses pemberi tugas dau pekerjaan kepada

tenaga kerja yang lulus dari seleksi untuk melaksanakan secara kontinuitas dengan wewenang

dan tanggung jawab sebesar porsi dan komposisi yang ditetapkan serta mampu

mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi, antara lain fungsi dan

pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut. Penempatan sebagai suatu langkah

eksperimental yang sebenarnya bukanlah merupakan sebuah keputusan final.

Penempatan merupakan sebuah langkah desisif yang menurut Winardi (2000:101)

terdiri dari, apa yang menurut perkiraan supervisor yang bersangkutan dapat dilakukan oleh si

karyawan baru dengan apa yang diminta oleh pekerjaan (syarat-syarat kerja) dan apa yang

membebaninya (keletihan, kondisi kerja dan sebagainya) dan apa yangditawarkan oleh

karyawan (dalam bentuk minat intrinsik, kesempatan untuk bekerja sama, kemungkinan-

kemungkinan promosi dan pembayaran atau imbalan). Memang harus diakui bahwa tidaklah

mudah untuk menyesuaikan semua faktor tersebut bagi seorang karyawan baru yang belum



dikenal. Karena alasan itulah maka penempatan pertama biasanya berstatus percobaan. Baik

bagi karyawan baru, maupun perusahaan yang bersangkutan sedang melakukan ujicoba.

Menurut Winardi (2000:102) tujuan orientasi adalah membantu seorang karyawan

baru (atau seorang karyawan yang baru saja dipindahkan atau yang baru saja bergabung dengan

sebuah tim kerja) dengan apa yang harus dirasakannya tentang unit baru dan hubungan-

hubungan pekerjaan tersebut dengan sasaran-sasaran bagi organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas maka penempatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan

yaitu dikeranakan pihak manajemen akan berusaha untuk mempertahankan seorang karyawan

dengan jalan menyediakan penempatan temporer atau penempatan sementara pada pekerjaan

tertentu apabila tidak terdapat lowongan pekerjaan yang cocok bagi karywan tersebut.

Karyawan akan segera dipindahkan pada pekerjaan yang lebih seseuai bila ada lowongan

pekerjaan yang lebih cocok bagi karyawan tersebut. Penempatan karyawan merupakan usaha

untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya. Penempatan karyawan

dilakukan dengan jalan menempatkan karyawan pada suatu tempat atau jabatan yang paling

sesuai, dengan penempatan kerja karyawan yang tepat akan meningkatkan semangat kerja

karyawan yang bersangkutan.

5.  Faktor-Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penempatan Kerja

Manajer tenaga kerja harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Manajer tenaga kerja yang profesional

biasanya selalu tanggap terhadap karakteristik dan kualifikasi yang dimiliki para tenaga kerja

yang akan ditempatkan dalam satu tugas dan pekerjaan tertentu. Menurut Siswanto (1989:43),

sebelum menempatkan karyawan ditempat mereka harus bekerja, perlu dipertimbangkan

beberapa faktor, antara lain:



a. 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 karyawan . Misalnya, sarjana ekonomi harus

ditempatkan pada pekerjaan yang berhubungan dalam bidang ekonomi. Latar belakang

akademis ini dimaksudkan untuk menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat

pula (The Right Man on The Right Place.)

b. Pengalaman

Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan pertimbangan dalam

penempatan kerja karyawan. Kenyataan menunjukkan makin lama karyawan bekerja, makin

banyak pengalaman yang dimiliki karyawan 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 lebih tinggi. Karyawan yang

berpengalaman dapat langsung menyelesaikan tugas dan pekerjaanya. Karyawan hanya

memerlukan pelatihan dan petunjuk yang relatif singkat. Sebaliknya karyawan yang hanya

mengandalkan latar belakang pendidikan dan gelar yang disandangnya, belum tentu mampu

mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan cepat.



c. Faktor kesehatan fisik dan mental. Menempatkan tenaga kerja faktor kesehatan fisik dan

mental perlu dipertimbangkan untuk menghindari kerugian perusahaan meskipun tingkat

kepercayaan hasil tes kesehatan yang dilakukan kurang akurat, terutama tentang kondisi

fisik, namun sepintas lalu kondisi tenaga kerja yang bersangkutan dapat dilihat. Selanjutnya

perlu dipertimbangkan tempat mana yang cocok bagi tenaga kerja yang bersangkutan sesuai

dengan kondisi fisiknya. Penilaian kesehatan mental tak semudah menilai kesehatan fisik,

perlu dokter khusus yang ahli dalam bidang itu.

d. Status Perkawinan Status perkawinan karyawan juga merupakan hal penting untuk

diketahui. Karyawan wanita yang memiliki suami atau anak perlu dipertimbangkan

penempatannya. Karyawan yang bersangkutan sebaiknya tidak ditempatkan pada

perusahaan yang jauh dari tempat tinggalnya.

e. 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 karyawan yang bersangkutan.

Seorang pelamar dapat meneruskan pada langkah berikutnya bilamana seseorang

pelamar memenuhi syarat dalam suatu tingkatan prosedur. Oleh karena itu spesifikasi jabatan

dan langkah prosedur penempatan personalia, sehingga penguji dapat membandingkan pelamar

itu dengan syarat-syarat minimum yang ada dalam spesifikasi jabatan tersebut.  Menurut Flippo

dalam Panggabean (2004:150) dalam kaitannya dengan prosedur penempatan personalia

mengatakan bahwa untuk memulai prosedur penempatan personalia, harus memenuhi tiga

buah persyaratan pendahuluan sebagai berikut:

a. Harus ada wewenang untuk penempatan personalia yang datang dari daftar  permintaan

personalia, yang dikembangkan melalui analisa beban kerja dan analisa karyawan



b. Harus mempunyai standar personalia yang digunakan untuk membandingkan calon pekerja,

standar ini dikemukakan oleh spesifikasi jabatan yang dikembangkan melalui analisa

jabatan.

c. Mesti mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan.

6.  Analisis Jabatan (Job Analysis)

Menurut Schuler & Jackson (1997:182), analisis jabatan (job analysis) merupakan

proses penggambaran dan pencatatan informasi mengenai perilaku dan kegiatan pekerjaan.

Umumnya informasi yang digambarkan atau dicatat mencakup mengenai tujuan suatu

pekerjaan., kewajiban dan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh sipelaku pekerjaan dan

syarat-syarat dilakukannya pekerjaan tersebut. Berdasarkan analisis jabatan, uraian tugas (job

description) dapat disusun dan dispesifikasi karyawan dapat dikembangkan untuk

menguraikan baik apa yang diharapkan akan dilakukan oleh sipelaku pekerjaan, maupun

pengetahuan, keterampilan serta kemampuan (knowledge, skills and abulities) dan

karakteristik lain dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Adapun aspek-aspek analisis jabatan

secara lengkap dapat disajikan pada gambar 1.



Gambar 2.1
Hubungan dan Aspek-Aspek Analisis Jabatan

Berdasarkan hasil analisis jabatan, uraian tugas (job description) dapat disusun dan

spesifikasi karyawannya dapat dikembangkan untuk menguraikan baik apa yang diharapkan

akan dilakukan oleh pelaku pekerjaan, maupun pengetahuan, keterampilan serta kemampuan

(knowledge, skills and abilities) dan karakteristik lain yang diperlukan dalam proses

penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggungjawab para karyawan.
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7. Kerangka pikir

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan

kerangka pemikiran mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan kerja

pada PT. Bara Jaya Energy Balikpapan Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2

Analisis Pekerjaan Sebagai Dasar Dalam Penempatan Kerja

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat kita ketahui adanya faktor-faktor

inti yang dipertimbangkan PT. Bara Jaya Energy Balikpapan Kalimantan Timur dalam

melakukan penempatan kerja. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Menurut

Schuler & Jackson (1997:182), analisis jabatan (job analysis) merupakan proses penggambaran

dan pencatatan informasi mengenai perilaku dan kegiatan pekerjaan dalam hal ini mengenai

pengetahuan, keterampilan serta kemampuan (knowledge, skills and abilities) dan karakteristik

lain yang diperlukan dalam proses penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggungjawab para
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karyawan.  Terkait dengan knowledge dalam hal ini mengenai hal ini terkait dengan kesesuaian

latar belakang pendidikan, dimana tingkat pendidikan dasar yang dimiliki oleh karyawan akan

menentukan ketepatan atas penempatan seorang karyawan dalam pekerjaan sehingga sesuai

dengan ketentuan yang dietapkan. Wawasan tentang pekerjaan dihubungkan dengan

kemampuan para karyawan memahami bebas atau tugas yang diberikan perusahaan kepada

karyawan.

Kesesuaian pendidikan formal dengan pekerjaan akan memberikan dukungan

dalam proses penyelesaian pekerjaan dan kesesuaian pengetahuan dalam mendukung

pelaksanaan pekerjaan. Apabila dikaitkan dengan skills dapat ditunjukkan dengan keterampilan

teknis, keterampilan hubungan kemanusiaan, keterampilan konseptual dan keterampilan yang

disesuaikan dalam pekerjaan dan tugas yang dibebankan kepada karyawan. Terkait sikap

karyawan terhadap pekerjaan maka terkait sikap terhadap jenis pekerjaan itu sendiri, sikap

terhadap sesama karyawan, sikap terhadap kesesuaian peralatan dan sikap terhadap kondisi

fisik pekerjaan. Bebera faktor tersebut terkait secara langsung dengan faktor-faktor inti yang

dipertimbangkan PT. Bara Jaya Energy Balikpapan Kalimantan Timur.


