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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Fenomena sekarang ini banyak bermunculan bermacam masalah 

perusahaan baik dalam skala kecil, menengah, maupun skala yang lebih besar. 

Fenomena ini mengindikasikan adanya perkembangan dalam bidang usaha 

perusahaan. Perkembangan dalam bidang usaha perusahaan ini diharapkan juga 

diikuti dengan perkembangan kinerja karyawan,  sarana dan prasarana yang 

memadai serta manajemen sumber daya yang handal. Sumber daya manusia 

mempunyai arti penting karena manusia berperan aktif dan dominan dalam setiap 

kegiatan organisasi.  

Manusia dalam organisasi berperan sebagai penentu, pelaku, dan 

perencana dalam mencapai tujuan perusahaan sekaligus menentukan maju dan 

mundurnya perusahaan (Hasibuan, 2005).Manusia adalah sumber daya yang 

berbeda dari faktor produksi lainnya karena manusia mempunyai perasaan, 

pikiran, keinginan dan latar belakang yang heterogen. Manusia juga memiliki 

kebutuahan yang tidak terbatas, artinya kebutuhan manusia selalu bertambah dari 

waktu ke waktu. Kebutuhan manusia diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dimilikinya, dicapai, dan dinikmati, oleh karena itu manusia terdorong untuk 

melakukan aktivitas dengan bekerja. Sumber daya manusia dalam perusahaan 

merupakan aspek penting yang menentukan keefektifan dan keberhasilan suatu 

perusahaan.  
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Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam organisasi dalam 

mencapai keberhasilan, karena sumber daya manusia ini menunjang organisasi 

dengan bakat, karya, kreativitas dan dorongan (Tulus, 1992). Pendapat senada 

juga dikemukan oleh Hasibuan (2000), manusia sebagai karyawan merupakan aset 

yang berharga dalam suatu perusahaan serta sebagai penentu terwujudnya tujuan 

perusahaan. Apabila kebutuhan seorang karyawan sudah terpenuhi dengan 

imbalan yang pantas dari hasil kerjanya, maka kepuasan kerja karyawan akan 

meningkat (Hariandja, 2002). Maka dari itu kinerja karyawan sangatlah perlu di 

perhatikan untuk menunjang kualitas karyawan yang juga akan berpengaruh 

terhadap kualitas perusahaan.  

Menurut Rivai (2004), kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

peranannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang 

sangat penting sebagai indikator dalam kemajuan perusahaan dan upaya 

perusahaan untuk mencapai tujuannya.  Kinerja adalah implementasi dari rencana 

yang telah disusun dari awal sebelum melakukan kegiatan. Implementasi kinerja 

dilakukan oleh sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, 

motivasi, dan kepentingan. Melihat sebuah organisasi menghargai dan 

memperlakukan sumberdaya manusianya akan mempengaruhi sikap dan 

perilakunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada suatu 

organisasi. (Wibowo,2008). 

Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan “Kinerja merupakan 

terjemahan dari performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah 
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proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja 

tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 

(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).” 

Setiap instansi dalam melakukan aktivitasnya memiliki tujuan yang harus 

dicapai. Tidak terkecuali pada perusaahaan PR.Putra Masa Depan. Perisahaan ini 

adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan rokok. Untuk 

mencapai atau mewujudkan tujuan tersebut PR.Putra Masa Depan harus pandai 

dalam memilih strategi terutama dalam hal komunikasi dan perencanaan sumber 

daya manusia yang pada intinya adalah terfokus pada langkah-langkah tertentu 

yang diambil oleh manajemen. Atas tersedianya tenaga kerja yang tetap untuk 

menempati jabatan serta waktu yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran yang ditetapkan serta cara setiap individu dalam berkomunikasi. 

Dalam organisasi terpenting adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang 

memberikan tenaga, dan bakat yang semua itu tidak terlepas dari kinerja individu. 

Memasuki era globalisasi, kebutuhan mutlak akan sumber daya manusia 

yang tangguh tidak dapat dipungkiri dalam menghadapi era baru ini, PR.Putra 

Masa Depan akan memenuhi suatu bentuk persaingan yang semakin kompleks 

dengan variasi, intensitas dan cakupan yang mungkin belum pernah dialami 

sebelumnya, sehingga organisasi membutuhkan orang-orang yang tangguh, yang 

sangup beradaptasi dengan cepat untuk setiap perubahan yang terjadi, yang 

sanggup bekerja dengan cara-cara baru melalui kecakapan dan tugas-tugasnya. 

Berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan penulis terkait judul 

penelitian dan fenomena yang diangkat memang ada beberapa karyawan yang 
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merasa bahwa komunikasi yang diterapkan pada perusahaan dirasa belum 

maksimal dan sesuai. Keluhan karyawan terkait pekerjaan mereka yang dirasa 

kurang sesuai, komunikasi perihal tugas dan pekerjaan yang diberikan serta sarana 

aspirasi mereka yang harusnya bisa dilakukan melalui komunikasi masihterjadi 

dalam Pr Putra Masa Depan ganjuk. Hal ini mengakibatkan kinerja karyawan 

kurang maksimal. Selain itu hasi wawancara yang lain mengindikasi bahwa 

penempatan kerja yang diterapkan pada PR Putra masa depan masih dirasa kurang 

sesuai. Beberapa karyawan masih merasa ditempatkan pada posisi yang kurang 

sesuai dengan latar belaang kemampuan yang mereka miliki. Padahal penempatan 

karyawan menjadi hal yang penting dimana ketika karyawan di tempatkan pada 

posisi yang sesuai dengan kemepuan latar belakang yang mereka miliki maka 

karyawan tersebut akan menghasilkan kinerja maksimal mereka.   

Untuk itu, komunikasi merupakan salah satu faktor penting terjalinnya 

aktivitas. Dengan komunikasi aktivitas apapun pasti terjadi baik antar individu, 

kelompok, maupun organisasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. 

Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam 

kehidupan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat atau dimana saja 

manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam 

komunikasi (Muhammad, 2005). Dalam perusahaan komunikasi 

merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengadakan hubungan 

antara atasan dan bawahan. Karena itu penting dilakukan 

komunikasi agar maksud dan pesan yang disampaikan dapat diterima 

sesuai dengan keinginan pengirim berita. Faktor komunikasi juga 
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merupakan peranan penting dalam menjaga tingkat kepuasan kerja 

karyawan.”Manajemen sering mempunyai masalah tidak efektifnya 

komunikasi” (Handoko, 1992). Pada dasarnya komunikasi yang 

efektif sangat penting bagi para manajer. Terdapat dua alasan : pertama, 

komunikasi adalah proses melalui mana fungsi-fungsi manajemen 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat 

tercapai. Kedua, komunikasi adalah kegiatan untuk para manajer 

mencurahkan sebagian waktu mereka. 

Proses komunikasi yang terjalin akan membawa hasil yang sangat 

berarti bagi organisasi karena komunikasi mempunyai dua fungsi penting 

dalam organisasi yaitu; Komunikasi merupakan pertukaran informasi, komunikasi 

membantu sekelompok anggota dalam organisasi yang 

terpisah dari anggota lain (Purwanto, 1996). Begitu pula dalam organisasi formal 

atau informal komunikasi yang baik sangat mendukung kelancaran aktivitas 

organisasi seperti yang dikatakan oleh (Mohyi, 1999) “Komunikasi ibarat minyak 

pelumas yang dapat memberi kelancaran aktivitas organisasi dalam mencapai 

tujuan”. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan tentang komunikasi dan hal-

hal yang berkaitan dengan komunikasi sehingga kita sebagai generasi calon 

pimpinan organisasi dapat menjadi pemimpin yang kompeten dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab. Proses komunikasi yang efektif sangat penting bagi 

PR.Putra Masa Depan dalam melaksanakan kegiatan manajemen. Manusia adalah 

makhluk sosial, dimana ia selalu hidup dengan manusia lain, selalu berkomunikasi 

dalam mengatur dan mengorganisasi kehidupannya.  



6 
 

 
 

Selain itu, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif tentunya 

diperlukan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang berkualitas dan sesuai 

dengan bidangnya. Saat ini, perusahaan dalam meningkatkan produktivitasnya  

melakukan suatu bentuk kegiatan yaitu penempatan tenaga kerja atau pegawai 

yang memiliki tingkat kompeten yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan ini 

ditentukan berdasarkan hasil recruitment dan qualification perusahaan. Bahkan 

untuk promosi jabatan itu sendiri ditentukan berdasarkan penampatan kerja itu 

sendiri. Persaingan dalam dunia kerja yang semakin meningkat memacu instansi 

untuk terus meningkatkan kinerja pegawai agar dapat bekerja dengan baik dan 

bisa bermanfaat baik untuk perusahaan maupun masyarakat. 

Penempatan pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

memadai bagi organisasi disamping merupakan upaya pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia dalam organisasi. Kesesuaian penempatan pegawai dengan 

bidangnya sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan di 

PR.Putra Masa Depan. Ketetapan menempatkan para pegawai pada posisi yang 

tepat merupakan salah satu faktor penting dalam usaha membangkitakan 

kegairahan kerja karyawan itu sendiri. Dengan penempatan yang tidak tepat, 

kinerja seseorang tidak akan sesuai dengan harapan manajemen dan tuntutan 

organisasi, dengan demikian mereka menampilkan produktifitas kerja yang 

rendah sehingga dapat berakibat pada kejenuhan dan kebosanan (Siagian 2004). 

Secara teoris, seperti yang disampaikan oleh (Rivai,2011) bahwa penempatan 

karyawan dalam suatu organisasi harus memiliki kesesuaian antara kualifikasi 
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atau latar belakang pendidikan pegawai dengan kualifikasi pekerjaan yang akan 

diembannya. 

Penempatan kerja merupakan salah satu faktor penting yang tidak boleh 

diabaikan dalam mencapai tujuan instansi atau lembaga. Dewasa ini kebanyakan 

Organisasi melakukan pengadaan (recruitment) karyawan melalui sistem 

kedekatan (Nepotisme) dan juga melalui sistem sogokan (Kolusi). Artinya pihak 

perusahaan tidak memperhatikan betul latar belakang dari tingkat pendidikan, 

pengalaman, kesehatan fisik dan mental,dan usia dari calon pegawai itu sendiri. 

Jika institusi menempatkan karyawan pada tempat yang bukan keahliannya maka 

kinerja pegawai tidak maksimal sehingga tujuan institusi tidak efektif dan efisien. 

Padahal sebenarnya harus ada beberapa faktor yang harus di perthatikan leh 

perusahan dalam penempatan kerja. Salah satunya yaitu faktor prestasi, akademis, 

dan pendidikan.  

Berdasarkan uraian latar belakang  tersebut maka peneliti tertarik untuk 

memilih dan meneliti  judul “PENGARUH KOMUNIKASI DAN 

PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PERUSAHAAN  ROKOK PUTRA MASA DEPAN NGANJUK”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana komunikasi, penempatan kerja, dan kinerja karyawan pada  

PR.Putra Masa Depan ? 

2. Apakah terdapat pengaruh variabel komunikasi dan penempatan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PR.Putra Masa Depan secara parsial ? 

3. Apakah terdapat pengaruh variabel komunikasi dan penempatan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PR.Putra Masa Depan secara simultan ? 

C. Tujuan penelitian  

Penelituan ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui komunikasi, penempatan kerja, dan kinerja karyawan pada 

PR.Putra Masa Depan 

2. Menganalisis pengaruh komunikasi dan penempatan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PR.Putra Masa Depan secara parsial. 

3. Menganalisis pengaruh komunikasi dan penempatan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PR.Putra Masa Depan secara simultan. 

 

D. Batasan Malasah  

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, peneliti membatasi penelitian yang 

dilakukan hanya pada analisis pengaruh komunikasi dan penempatan kerja 

pegawai dan mengetahui apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada 
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PR.Putra Masa Depan. Adapun teori unuk membahas variabel penempatan kerja 

diadopsi dari buku MSDM B. Siswanto Sastrohadiryo (2003), Teori komunikasi 

dari konsep milik  Handoko (2001), dan kinerja (Mangkunegara,2006) 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi PR.Putra Masa Depan 

terutama sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan 

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sistem komunikasi dan efektifitas 

penempatan kerja yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan sebagai pemberi pelayanan ke konsumen. 

2. Bagi Fakultas 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi pada 

penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis apabila tujuan / praktek 

diperusahaan dan memperluas cakrawala ilmu terutama dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan pengaruh komunikasi dan penempatan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

 


