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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Persaingan dan perkembangan perusahaan kelapa sawit dan produk turunan 

dari kelapa sawit di era globalisasi semakin pesat, sehingga sumber daya manusia 

(SDM) yang dimiliki oleh perusahaan dituntut untuk dapat mampu 

mengembangkan diri secara proaktif menghadapi persaingan. Sumber daya 

manusia merupakan kekayaan yang paling penting yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga perusahaan membutuhkan orang-orang yang tangguh, mampu beradaptasi 

dengan cepat dilingkungan kerja, dan sanggup bekerja sesuai dengan ketentuan 

perusahaan. Menurut Hadari (2014:28) Jika perusahaan tidak memiliki sumber 

daya manusia yang berkualitas dan kompetitif maka perusahaan tersebut akan 

mengalami kemunduran dan tersisih karena ketidakmampuannya dalam 

menghadapi persaingan begitupun sebaliknya. Kondisi seperti ini membuat 

perusahaan lebih siap untuk melakukan pembinaan karier bagi para pekerja. 

Permasalahan pada PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso dengan produk 

turunan yang dihasilkan berupa CPO dan Kernel. Bedasarkan pengamatan yang 

dilakukan sebelumnya dilihat bahwa proses penempatan terhadap beberapa 

karyawan tidak sesuai dengan kualifikasi yang menimbulkan beberapa karyawan 

bekerja tidak berdasarkan SOP (standart operational procedure) dan pihak 

perusahaan tidak melakukan penerapan sistem pelatihan dan pengembangan 

karyawan sehingga kemungkinan karyawan belum sempurna melakukan tugas-

tugas perusahaan. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ellyta Yullyanti (2010) yang menyatakan bahwa Proses Perekrutan SDM 

mempunyai pengaruh yang sangat sighinifikan terhadap kualitas kinerja karyawan 

dan memiliki pengaruh kuat dalam mempengaruhi kinerja karyawan Pegawai Biro 

kepegawaian ESDM dan hasil penelitian Kartika (2014) analisis perekrutan, seleksi 

dan penempatan karyawan pada PT Arta Boga Cemerlang Surabaya. Penempatan 

terhadap karyawan yang dijadikan proses pertimbangan adalah yang nantinya akan 
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dikerjakan oleh calon karyawan tersebut apabila penempatan karyawan sesuai 

dengan kualifikasi. 

Faktor penyebab lainnya yang mempengaruhi kinerja dari sumber daya 

manusia yang dimiliki perusahaan  adalah kesesuaian dalam proses penempatan 

yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap karyawan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Mathis (2010) yang berpendapat bahwa kesesuaian penempatan kerja 

terhadap sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kualitas kerja dan 

kinerja karyawan. Pendapat ini diperkuat oleh Satria Nuri Sandi, Mochammad Al 

Musadieq dan Moehammad Soe’ed Hakam (2013) yang menyatakan bahwa 

penempatan karyawan yang sesuai kualifikasi yaitu: pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan dan pengalaman akan memiliki pengaruh kualitas yang signifikan 

secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. Menurut Mathis (2010) 

Penempatan (placement) adalah proses menempatkan dan menyesuaikan posisi 

seseorang  pekerjaan yang tepat. 

Kesesuaian proses perekrutan dan penempatan kerja yang dilakukan 

perusahan berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang dihasilkan perusahaan. 

Untuk mendapakan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan 

Job Description dan Job spesification dan memenuhi syarat. Pernyataan ini sesuai 

dengan pendapat Cateter dalam Tirawati (2012) yang menyatakan bahwa proses 

pelaksanaan perekrutan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, akan 

menimbulkan masalah yang bekaitan dengan kinerja rendah, biaya yang 

dikeluarkan tinggi, ketidak sesuaian antara individu satu dengan yang lain dan 

personal dengan jabatan yang dimiliki dan menimbulkan masa jabatan yang tidak 

pasti.perlunya evaluasi proses perekrutan dan penempatan kerja dilakukan untuk 

mengukur kesesuaian kerja terhadap kinerja SDM yang tepat pada enam stasiun 

produksi CPO dengan harapan agar proses evaluasi dapat dilakukan dalam satu 

periode tertentu yaitu satu tahun sekali, dengan adanya evaluasi maka dapat 

diketahui keberhasilan atau kegagalan seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya. Melalui evaluasi berarti membandingkan kinerja actual dengan standar 

yang ditentukan perusahaan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan adanya pengkajian dengan 

metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu melalui proses wawancara 

dan kuisioner hasil yang diperoleh dibandingkan dengan data HRD (human 

resource development) perusahaan dan beberapa studi pustaka. Dilakukan validasi 

data berdasarkan analisis menggunakan uji validasi data, uji reliabilitas dan uji T 

dan akan dianalisis secara deskriptif lebih dalam mengenai evaluasi proses 

perekrutan dan penempatan tenaga kerja terhadap kinerja sumber daya manusia 

(SDM) di PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Apakah proses perekrutan dan penempatan kerja SDM telah dilakukan oleh 

PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso sudah berdasarkan kualifikasi 

yang sesuai? 

2. Bagaimana prosedur dalam menentukan proses perekrutan dan penempatan 

karyawan di PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso? 

3. Apakah proses perekrutan dan penempatan kerja di PT. Perkebunan 

Nusantara II Kebun Arso mempengaruhi kinerja SDM? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penilaian ini adalah untuk 

menaganalisis atau mengetahui: 

1. Untuk mengetahui proses recruittmen dan penempatan kerja Sumber daya 

manusia PT. Perkebunan Nusantara II sudah/ belum menerapkan prosedur 

perkerutan berdasarkan kualifikasi 

2. Untuk mengetahui proses dan prosedur perekrutan yang dilakukan oleh PT. 

Perkebunan Nusantara II terhadap penempatan kerja karyawan 



 

4 
 

3. Untuk mengetahui proses perekrutan dan penempatan kerja Sumber daya 

manusia di PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso meningkatkan kinerja 

SDM atau sebaliknya. 

 

1.4 Manfaat 

Tujuan lain dibuatnya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat terhadap: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis 

tentang evaluasi proses perekrutan dan penempatan kerja Sumber daya 

manusia yang ada di PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Arso, dengan 

lingkup penelitian yang diambil adalah karyawan produksi pada 6 stasiun 

mulai dari proses dan metode yang digunakan terhadap kesesuaian data. 

Sehingga output yang dihasilkan memberikan pembelajaran bagi penulis 

dan masukan bagi perusahaan terkait pentingnya perusahaan mengikuti 

prosedur perekrutan berdasarkan kualifikasi yang ditentukan sehingga 

produktivitas yang dihasilkan baik 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat 

dipertimbangkan oleh pihak perusahaan dalam membuat prosedur dan 

merumuskan kebijakan perekrutan berdasarkan kualifikasi yang ditentukan 

terhadap pengelolaan Sumber daya manusia  yang dimiliki perusahaan. 

3. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

penelitian manajemen sumber daya manusia khususnya di bidang evaluasi 

penyesuaian penempatan kerja sumber daya manusia dalam meningkatkan 

produktivitas  

 

1.5 Luaran Penelitian 

1. Perusahaan dapat merekrut, menentukan dan memustuskan SDM yang akan 

di rekrut berdasarkan prosedur/ kualifikasi yang ditetapkan 
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2. Dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan terkait kajian yang 

dilakukan selama melakukan tugas akhir tentang proses atau prosedur 

penempatan SDM. 

3. Perusahaan dapat melakukan evaluasi satu tahun sekali terhadap proses 

perekrutan apakah mempengaruhi kinerja SDM atau sebaliknya. Jika tidak 

harapannya perusahaan dapat melakukan pelatihan khusus bagi karyawan-

karyawan yang sudah direkrut agar kompetensi yang dimiliki meningkat 

 

1.6 Batasan Penelitian 

Batasan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian: PT. Perkebunan 

Nusantara II Kebun Arso. 

2. Karyawan bagian produksi pada 6 stasiun kerja dan HRD (Human Resource 

Development). 

3. Informasi yang ditanyakan terkait kelengkapan data yang akan dikelola 

tingkat pendidikan karyawan, kemampuan karyawan beradaptasi dengan 

lingkungan kerja, kinerja masing-masing karyawan dan pengambilan data 

dokumen Human recource and development yang dimiliki perusahaan 

bahwa posisi apa yang ada di perusahaan dan kualifikasi seperti apa yang 

direkrut perusahaan. 
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1.7 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Kerangka penelitian  

SDM 

Identifikasi (+)\ 

- SDM yang diperoleh berkualitas 

- Mempengaruhi prestasi SDM 

- Kinerja yang dihasilkan karyawan 

mencapai tujuan 

- Produktivitas yang dihasilkan kontinyu 

Identifikasi (-) 

- Menuntut biaya yang tinggi 

- Kinerja rendah  

- Ketidak cocokan antara penempatan 

personal dengan pekerjaan yang 

dipercayakan 

- Masa kerja yang tidak pasti  

- Produktivitas kerja rendah sehingga 

berakibat kejenuhan dan kebosanan  
 

Faktor-Faktor yang 

Berpengaruh 

Faktor (+) 

- Kesesuaian prosedur 

perekrutan 

- Pelatihan 

- Memberi apresiasi 

terhadap kinerja karyawan 

- Evalusia kinerja kontinyu 

Faktor (-) 

- Perekrutan tidak sesuai 

prosedur 

- Tidak ada pelatihan 

- Tidak ada apresiasi 

terhadap kinerja karyawan 

- Tidak melakukan evaluasi 

- Produktivitas yang 

menurun 

Alternatif Solusi 

- Identifikasi 

kesesuaian 

penempatan 

terhadap kinerja 

- Munculkan 

validasi data: 

Proses perekrutan 

Penempatan 

Kinerja 

- Evaluasidata 

(statis) 

- Dilakukan 

Analisis 

Deskriptif 

Metode 

- Pengumpulan data: 

(wawancara dan kuisioner) 

- Analisis Data 

(Uji validasi, Uji Regresi dan Analisis 

Deskriptif) 

 

Daftar Alternatif Solusi 

- Melakukan proses perekrutan sesuai prosedur  

- Memberikan pelatihan terhadap karyawan yang sudah direkrut  

- Evaluasi pengaruh perekrutan terhadap produktivitas yang 

dihasilkan setiap  SDM 


