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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan dalam melakukan aktivitasnya pasti memiliki 

tujuan-tujuan tertentu yang hendak di capai, untuk mencapai atau mewujudkan 

tujuan-tujuan tersebut setiap perusahaan harus pandai dalam memilih strategi. 

Yang utamanya adalah perencanaan sumber daya manusia yang pada intinya 

adalah terfokus pada langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen. 

Atas tersedianya tenaga kerja yang tetap untuk menduduki berbagai 

kedudukan, jabatan dan pekerjaan serta waktu yang tepat yang kesemuanya 

dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang ditetapkan. 

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang menuju ke arah masyarakat 

yang berorientasi kerja (work oriented) mereka memandang kerja adalah 

sesuatu yang mulia sehingga factor sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

kerja tidak boleh di abaikan. Hal tersebut terlihat dari semakin kecilnya 

permintaan untuk memperhatikan aspek manusia bukan hanya terfokus pada 

aspek teknologi dan ekonomi. 

Persaingan dalam dunia kerja yang semakin meningkat memacu 

instansi atau perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja. Sehingga, dapat 

menciptakan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk 

menciptakan suatu produk atau jasa yang bermanfaat tentunya diperlukan 

tenaga kerja yang benar-benar memiliki kemampuan dalam bekerja dan 



 

memiliki semangat kerja yang tinggi. Ada banyak factor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan, diantaranya adalah pengalaman sebagai langkah untuk 

melaksanakan frequensi dan jenis tugas sesuai dengan kemampuannya dan 

penempatan sebagai upaya menciptakan efektifitas efisiensi kerja karyawan 

guna menghasilkan pendayagunaan sumber daya menusia yang optimal bagi 

perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. 

Dalam suatu instansi atau perusahaan mungkin akan timbul 

permasalahan-permasalahan yang tidak bisa di pastikan walaupun sudah 

direncanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sebelum melakukan penilaian 

terlebih harus menentukan kebutuhan karyawan yang tepat baik kuantitas 

maupun kualitas yng dikehendaki. 

Sebagai seorang pengusaha dibekali banyak pengalaman maka 

kemungkinan untuk mewujudkan prestasi atau kinerja yang baik cukup 

meyakinkan dan sebaliknya bila tidak cukup berpengalaman di dalam 

melaksanakan tugasnya seseorang akan besar kemungkinan mengalami 

kegagalan. Pengalaman pernah atau lama menjadi wirausaha akan 

memudahkan bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas dan fungsinya sesuai 

denga kewenangannya. Faktor kemampuan seseorang tidak cukup hanya di 

lihat dari segi pendidikan dan pelatihan saja namun bisa juga dilihat dari segi 

pengalaman kera seseorang selama bekerja pada organisasi atau lembaga 

tertentu. (Samsudin, 2003:33) pengalaman dalam pekerjaan dengan sendirinya 

dapat meningkatkan kemampuan kerja karena makin banyak variasi pekerjaan 



 

dan obyeknya makin intensif pengalaman pekerjaan yang diperoleh oleh orang 

yang bersangkutan. 

Selain itu juga yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

placement atau penempatan kerja karena merupakan factor penting yang dapat 

menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal bagi 

perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. 

Penempatan adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada 

pekerjaan barunya (Veithzal Rifai, 2005: 170) atau dengan kata lain 

penempatan adalah penugasan seorang pekerja pada suatu jabatan atau unit 

kerja dilingkungan suatu perusahaan (H. Hadari Namawi, 1997: 79). Setiap 

intansi atau perusahaan harus dapat memilih dan menentukan karyawan yang 

berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas pokok pada 

jabatan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu harus diperoleh pekerja yang 

memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan menjadi tanggung 

jawabnya dengan kata lain calon yang ditempatkan harus memiliki kompetensi 

yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan 

secara efektif dan efisien. 

Berhubungan dengan penilaian kinerja factor kinerja merupakan 

masalah lain yang timbul pada kalangan pekerja atau karyawan keahlian yang 

diperlukan oleh seorang karyawan untuk melaksanakan suatu proses kinerja 

seringkali terlalu diremehkan. Seorang manajer atau pimpinan perusahaan 

harus tahu bagaimana menetapkan sasaran yang jelas dapat di ukur dan telah 

di capai kepada karyawan. Mereka harus dapat menyediakan umpan balik 



 

yang membantu karyawan bukan hanya bagaimana menghargai apa yang telah 

di capai bawahannya (karyawan) pada rapat evaluasi tetapi dengan 

memberikan bonus, kenaikan gaji atau bahkan memberikan kenaikan jabatan 

dengan kata lain penilaian kinerja mengacu pada suatu system formal dan 

terstruktur dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk juga tingkat 

kehadiran kegiatan-kegiatan ini dapat memperbaiki kepuasaan sumber daya 

manusia (SDM) dan dapat memberikan umpan balik perusahaan atau instansi 

tentang pelaksanaan kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja dan penempatan kerja 

terhadap kinerja karyawan maka dalam menyusun skripsi ini penulis 

memutuskan untuk mengambil judul “ PENGARUH PENGALAMAN KERJA 

DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 

PT PALOMA CITRA INTERNATIONAL SURAKARTA”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian dalam melakukan penelitiannaya maka 

perlu adanya pembatasan masalah sehingga dapat tercapai tujuan dari 

penelitian tersebut adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sesuai dengan judul yang diajukan membahas tentang pengalaman kerja 

penempatan kerja terhadap kinerja karyawan PT Paloma Citra 

International Surakarta. 

2. Pengamatan dan penelitian terbatas pada karyawan PT paloma Citra 

International Surakarta. 



 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

dikemukakan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Paloma Citra International Surakarta. 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara penempatan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Paloma Citra International Surakarta. 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja dan 

penempatan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Paloma Citra International Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sebuah penelitian dilakukan tentu saja memiliki tujuan dan manfaat 

yang diharapkan baik bagi kepentingan keilmuan serta pihak-pihak terkait. 

Oleh karena itu, diperlukan perumusan tujuan atau sasaran yang hendak 

dicapai dalam sebuah penelitian. Dengan adanya tujuan yang ditetapkan 

tersebut maka penelitian dapat terarah dan memiliki fokus yang jelas dan 

permasalahan yang diteliti. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menetapkan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT Paloma Citra International Surakarta. 



 

2. Untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Paloma Citra International Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengalaman kerja dan penempatan kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Paloma Citra 

International Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Karyawan 

Sebagai bahan informasi dan acuan untuk meningkatkan kinerjanya 

atau performance dalam bekerja di PT Paloma Citra International 

Surakarta 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan atau 

manajemen perusahaan dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam 

rangka meningkatkan kinerja karyawan khususya berkaitan dengan 

pengalaman kerja dan penempatan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Paloma Citra International Surakarta. 

 

 

 

 

 

 



 

F. Sistematika Penulisan Skripsi  

Penulisan skiripsi ini terdiri dari 5 bab: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

penulisan skripsi. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi Tentang kinerja, Pengalaman kerja, Penempatan kerja, 

Hubungan pengalaman kerja dan Penempatan kerja terhadap 

kinerja karyawan, Kerangka pemikiran dan hipotesis.  

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang pengertian metode penelitian, metode obyek 

penelitian, Metode pengumpulan data, Uji instrumen, Uji prasarat 

analisis, dan Teknik analisis data. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum perusahaan, Pelaksanaan uji coba 

angket (Try out), Penyajian data, Uji prasyarat analisis, Analisis 

data, Pengujian hipotesis dan Pembahasan. 

 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




