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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan diantaranya 

adalah modal, bahan baku dan pegawai.  Penelitian ini akan menitikberatkan 

pada pemikiran manajemen yang lebih berorientasi pada faktor sumber daya 

manusia yaitu pegawai perusahaan, karena kedudukan manusia merupakan 

faktor utama dalam aktivitas perusahaan.  Tercapainya tujuan perusahaan akan 

sangat tergantung pada bagaimana pegawai dapat mengembangkan 

kemampuannya baik di bidang manajerial, hubungan antar manusia maupun 

teknis.  Kinerja pelaksanaan tugas sangat mencerminkan prestasi kerja yang 

sangat menentukan kualitas seorang pegawai dalam suatu perusahaan.  

Sehubungan dengan itu, program-program dan kebijakan-kebijakan yang 

berkaitan dengan  pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari proses 

rekrutmen, penempatan, pemeliharaan, pengembangan sampai dengan 

pemutusan hubungan kerja disusun dan dilaksanakan dengan  tujuan untuk 

meningkatkan keandalan sumber daya manusia yang merupakan faktor penting 

dalam perusahaan dan bagi masyarakat. 

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, terdapat hubungan 

langsung antara perusahaan dan pemakai jasa, melalui pegawai yang 

ditempatkan pada posisinya masing-masing.  Dengan demikian aspek 



24 

 

penempatan pegawai dalam mengisi posisi yang ada dalam perusahaan 

merupakan hal yang utama.  Hal ini erat hubungannya   dengan kinerja pegawai 

(performance) dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada perusahaan dan 

pemakai jasa.  Disamping itu penempatan (placement) merupakan salah  satu 

aspek yang penting dalam proses perencanaan sumber daya manusia, karena 

mempunyai hubungan yang erat dengan efesiensi dan keadilan (setiap pegawai 

diberikan peluang yang sama untuk berkembang). 

Penempatan tenaga kerja yang berasal dari penarikan (recruitment) dari 

luar perusahaan dilakukan apabila tenaga kerja dari dalam perusahaan tidak 

tersedia atau kekurangan tenaga kerja pada posisi tertentu, maka penempatan 

pegawai akan diambil melalui proses seleksi untuk mengisi posisi tersebut.  

Selain penempatan tenaga kerja yang berasal dari penarikan (recruitment) dari 

luar perusahaan, penempatan tenaga kerja juga bisa berasal dari dalam 

perusahaan sendiri atau dikenal dengan istilah alih tugas yaitu penempatan 

pegawai pada tugas baru dengan tanggung jawab yang relatif sama dengan 

statusnya yang lama.  Dengan demikian pegawai ditempatkan pada satuan kerja 

baru yang lain dari satuan kerja dimana seorang pegawai selama ini bekerja. 

Tujuan penempatan pegawai ini adalah untuk menempatkan orang yang 

tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan pegawai, sehingga 

sumber daya manusia yang ada menjadi produktif.  Penempatan yang tepat 

merupakan suatu cara yang bukan hanya untuk mengoptimalkan kemampuan 
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dan keterampilan menuju prestasi  kerja yang tinggi bagi pegawai itu sendiri, 

akan tetapi juga merupakan bagian dari proses pengembangan pegawai di masa 

depan.  Demikian halnya dengan sistem penempatan di Perusahaan Daerah 

Pasar Tohaga Kabupaten Bogor yang dalam hal ini merupakan suatu perusahan 

yang bergerak di bidang jasa pelayanan kepada masyarakat. 

Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor dalam hal 

pengaturan kepegawaian khususnya tentang penempatan pegawai, telah 

berlandaskan pada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga 

Mengenai Peraturan Kepegawaian.  Pelaksanaan penempatan pegawai harus 

memperhatikan prinsip efisiensi dan keadilan.  Prinsip efisiensi memperhatikan 

kesesuaian antara keahlian yang dipersyaratkan dengan yang dimiliki oleh 

pegawai sedangkan prinsip keadilan menekankan pada konsep adil, sah dan 

memberikan  kesempatan yang merata kepada setiap pegawai. 

Penempatan pegawai baik melalui seleksi dari luar maupun penempatan 

pegawai dalam perusahaan merupakan unsur yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena akan berpengaruh terhadap etos kerja pegawai itu sendiri.  

Meskipun dibimbing dengan misi yang jelas dan strategi-strategi manajemen 

terbaik dengan struktur organisasi dan wewenang pekerjaan yang baik, setiap 

organisasi tetap harus diisi dengan pegawai yang baik, yang cakap dan 

mempunyai komitmen jika perusahaan ingin mencapai sasarannya, sesuai yang 

terdapat pada visi & misi perusahaan tersebut. 
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Sementara ini perekrutan yang dilaksanakan pada Perusahaan Dasar 

Pasar Tohaga Kabupaten Bogor dilakukan berdasarkan seleksi pegawai yang 

diawali dengan psikotes, dilanjutkan dengan tes managerial dan wawancara, 

dimana penempatan dilakukan berdasarkan pengalaman dan latar belakang 

pendidikan calon pegawai. 

Pengamatan sementara yang dilakukan di lapangan menunjukkan 

adanya beberapa contoh ketidaksesuaian antara penempatan dan kinerja.  

Sebagai contoh, seorang pegawai dengan latar belakang pendidikan sekretaris 

yang terbiasa dan berpengalaman telah bekerja di kantor dengan suasana yang 

nyaman, bersih dan tenang, ternyata setelah menjadi pegawai Perusahaan 

Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, harus menjadi seorang staf tata usaha 

di unit pasar yang kondisi lingkungan kerjanya kurang nyaman. 

 Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibahas secara mendalam melalui 

penelitian dengan judul “Hubungan Kesesuaian Penempatan Kerja Dengan 

Prestasi Kerja Pegawai (Studi pada Perusahaan Daerah Pasar Tohaga 

Kabupaten Bogor)”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan hal di atas, timbul beberapa permasalahan yaitu : 

(1) Bagaimana kondisi kesesuaian kerja dan prestasi kerja yang saat ini telah 

dilaksanakan di Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor? 
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(2) Bagaimana hubungan penempatan berdasarkan kesesuaian pengetahuan, 

kesesuaian keterampilan dan kesesuaian sikap terhadap prestasi kerja 

pegawai di Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor?  

(3) Aspek apa memiliki hubungan yang paling kuat terhadap prestasi kerja 

pegawai di Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Menganalisis kondisi kesesuaian penempatan pegawai dan prestasi kerja di 

Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor 

(2) Menganalisis hubungan penempatan pegawai berdasarkan kesesuaian 

pengetahuan, kesesuaian keterampilan dan kesesuaian sikap terhadap 

prestasi kerja pegawai, sehingga dapat menunjukkan variabel apakah yang 

memiliki hubungan yang paling kuat terhadap prestasi kerja pegawai. 

(3) Merumuskan strategi penempatan pegawai di Perusahaan Daerah Pasar 

Tohaga Kabupaten Bogor. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Dari aspek teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan  bagi pengembangan ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. 
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(2) Membantu menciptakan komitmen kerja pegawai sehingga mendorong 

peningkatan prestasi kerja yang menguntungkan perusahaan baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

(3) Mengembangkan keterikatan pegawai dengan organisasi dalam hal ini 

stabilitas organisasi dapat terjaga. 

(4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada 

Pimpinan Perusahaan khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas 

pengelolaan sumber daya manusia. 

(5) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada peneliti lain 

yang ingin meneliti tentang penempatan dan hubungannya terhadap prestasi 

kerja pegawai.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




