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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini semakin dipahami bahwa memiliki informasi dan 

memahami pentingnya informasi tentang sumber daya manusia terdapat 

dalam suatu organisasi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi 

dalam kehidupan organisasional. Dikatakan tantangan, karena tanpa informasi 

tersebut suatu organisasi tidak mungkin atau sulit mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya manusia 

semaksimal mungkin. Tenaga kerja  yang baru masuk seringkali tidak 

langsung diberikan jabatan tertentu, tetapi diberikan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan. Pekerjaan menurut Siswanto S. (2003:127) adalah ”sekelompok 

tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga 

kerja dalam kurun waktu tertentu”. Istilah pekerjaan sangat erat hubungannya 

dengan tugas atau kewajiban, tanggungjawab dan pertanggungjawaban. 

1.  Tugas/kewajiban 

Tugas/kewajiaban merupakan satu bagian itegral atau satu elemen dari 

suatu pekerjaan. Tugas merupakan satu kewajiban khusus dalam suatu 

pekerjaan. Tugas juga merupakan suatu maksud atau tujuan tertentu. 

2.  Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah kewajiban tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, ketrampilan, 
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dan keahlian. Tanggung jawab merupakan pekerjaan, fungsi, atau aktivitas 

yang diserahkan tenaga kerja untuk diselesaikan dalam jangka waktu 

tertentu.  

3.  Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban merupakan pelaporan hasil akhir terhadap tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya, baik secara tertulis maupun lisan kepada 

atasan yang telah memberikan wewenang atau tanggung jawab 

sebelumnya. Terjadinya pertanggungjawaban atas dasar pemberian 

wewenang dari atasan kepada bawahan baik kelompok kerja tenaga kerja 

atau individual. Untuk mengetahui berapa jauh efektivitas kinerja atas 

dasar pendelegasian pihak pemberi tanggung jawab tersebut. 

Pendidikan bukan merupa kan sesuatu yang asing bagi masyarakat 

Indonesia . Pendidikan diperlukan oleh semua orang, bahkan dapat dikatakan 

bahwa pendidikan itu dialami oleh semua manusia dari semua golongan. 

Tetapi seringkali, orang melupakan makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. 

Layaknya hal lain yang sudah menjadi rutinitas, Karena itu benarlah kalau 

dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan 

sepatutnya selalu merenungkan makna dan hakikat pendidikan, 

merefleksikannya di tengah-tengah tindakan/aksi dalam dunia yang 

digelutinya. Pendidikan merupakan perkara penting untuk mencapai 

kesejahteraan dan kesempurnaan hidup manusia. Ia menjadi asas dala m 

membina ilmu pengetahuan dalam membentuk diri dan masyarakat yang lebih 

dinamik serta terdidik dari sudut jasmani dan rohani. Pendidikan merupakan 
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sebagaian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator 

masyarakat itu sendiri. Memang kita semua mengetahui betapa sektor 

pendidikan selalu berkembang dalam berbagai sektor pembangunan lainnya 

bukan saja karena sektor itu lebih dilihat sebagai sektor konsumptif, juga 

karena pendidikan adalah penjaga keadaan masyarakat itu sendiri yang bisa 

digunakan sebagai dasar mencari pekerjaan. Karena pekerjaan merupakan hal 

yang sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.  

Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan 
oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk 
suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang, 
Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim 
dengan profesi(http://www.id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan ).  
 
Ketika seseorang dengan jerih upayanya dapat meraih posisi 

terhormat dalam pekerjaan, saat itu pula orang tersebut dapat dengan mudah 

memperoleh kemudahan dalam melangsungkan hidupnya. Dalam aspek ini 

peranan pendidikan memang sangat strategis karena menjadi tiang sanggah 

dari kesinambungan masyarakat itu sendiri. Bisa kita bayangkan betapa 

runyamnya kehidupan ini apabila tidak ada dasar pijakan dan tidak ada 

bintang penunjuk jalan dalam pencapaian kerja. Sementara keadaan akan 

terus berubah dan setiap perubahan membawa nilai-nilai baru. Ada yang 

sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku, tetapi banyak yang justru berlawanan. 

Apalagi kehidupan manusia dewasa ini telah mengglobal sehingga tidak bisa 

mengelak dari perubahan-perubahan yang selalu berubah. Namun semuanya 

itu tidaklah mutlak hanya pada pendidikan tetapi juga di lihat dari baik 

buruknya kualitas sumber daya manusia. Baik buruknya Kualitas sumber daya 



 4 

manusia  Indonesia saat ini tidak mutlak ditentukan oleh tingkat pendidikan 

yang diraihnya tersebut, apakah itu pendidikan menengah, akademik maupun 

sarjana atau bahkan magister dan doktor, tetapi kualitas sumber daya manusia 

dapat dilihat dari seberapa besar keahlian dan wawasan yang mereka miliki. 

Dalam hubungan dengan penempatan posisi bagian kerja, latar belakang 

pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang sangat besar atau domoinan. 

Dengan hal ini, permasalahan-permasalahan lembaga pemerintah maupun 

swasta untuk menentukan posisi tenaga kerja yang dimilikinya semakin 

banyak. 

 Ketatnya persaingan dalam meraih posisi kerja di Indonesia 

khususnya dalam instansi swasta mengakibatkan permasalah yang sulit 

dipecahkan untuk sekarang ini. Pengaruh latar belakang pendidikan dan 

kinerja pegawai  merupakan suatu faktor dominan yang mempengaruhi status 

perkerjaan atau profesi seseorang tanpa melihat apakah orang tersebut adalah 

ahli dibidangnya atau tidak. Menurut M.R. Kurniadi, S.Th (2007:2) 

mengatakan bahwa: 

Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan 
akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih 
mengalami 'sakit'. Dunia pendidikan yang 'sakit' ini disebabkan 
karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi 
manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak begitu.   
 
Pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh suatu 

organisasi atau perusahaan. Dengan pendidikan, dapat diperoleh gambaran 

tentang pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja, walaupun 

tidak mutlak demikian. Masih berhubungan dengan pernyataan diatas, faktor  
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kinerja pegawai merupakan masalah lain yang timbul pada kalangan pekerja. 

Keahlian yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk melaksanakan suatu 

proses kinerja seringkali terlalu diremehkan. Seorang manajer atau pimpinan 

perusahaan harus tahu bagaimana menetapkan sasaran yang jelas, dapat 

diukur dan sesuatu yang telah dicapai para pegawai. Mereka harus dapat 

menyediakan umpan-balik yang membantu pegawai, bukan hanya bagaimana 

menghargai apa yang telah dicapai bawahannya (pegawai) pada rapat evaluasi 

(yang merupakan hal yang mudah), tetapi dengan memberikan bonus, 

kenaikan gaji, atau bahkan dengan memberikan kenaikan jabatan.  

Persoalan-persoalan mengenai kinerja pegawai tidak hanya dalam 

satu bidang persoalan saja, namun dengan perolehan prestasi kerja yang baik 

itu apakah dapat memberikan penempatan posisi bagia kerja yang lebih tinggi 

sesuai dengan prestasi yang telah dicapainya. Ini sering kali menjadi 

pertanyaan bagi para pegawai. P.T. DAN LIRIS merupakan perusahaan tekstil 

yang sangat besar yang didalamnya terdapat beraneka ragam tenaga kerja baik 

itu pendidikannya maupun jenis kegiatnnya yang menurut penulis perusahaan 

itu perlu untuk diteliti. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul "PENGARUH 

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN KINERJA PEGAWAI 

TERHADAP PENEMPATAN POSISI TENAGA KERJA DI KANTOR 

GARMENT PT. DAN LIRIS SUKOHARJO TAHUN 2008"  
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B. Pembatasan Masalah 

Supaya masalah yang diteliti tidak meluas maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Batasan masalah sangat penting karena merupakan 

fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.  Latar belakang pendidikan dibatasi pada tingkat pendidikan. 

2.  Subyek penelitian khusus  karyawan bagian kantor garment PT. DAN 

LIRIS Sukoharjo. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan: 

1.  Adakah pengaruh latar belakang pendidikan terhadap penempatan posisi 

tenaga kerja? 

2.  Adakah pengaruh kinerja pegawai terhadap penempatan posisi tenaga 

kerja? 

3.  Adakah pengaruh latar belakang pendidikan dan kinerja pegawai terhadap 

penempatan posisi tenaga kerja? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian 

sehingga dengan tujuan penelitian akan dapat bekerja secara terarah baik 

dalam mencari data dan pemecahan masalah, adapun tujuan dari penelitian 

tersebut adalah: 
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1.  Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 

penempatan posisi tenaga kerja  

2.  Untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai terhadap penempatan posisi 

tenaga kerja 

3.  Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan dan kinerja 

pegawai terhadap penempatan posisi tenaga kerja. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1.  Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi pimpinan perusahaan untuk mengevaluasi 

kebijakan mengenai perolehan prestasi kinerja pegawai dalam usaha 

menempatkan posisi tenaga kerja yang sesuai 

2.  Bagi Pegawai  

Sebagai bahan masukan pentingnya keahlian dalam bidangnya sehingga 

dapat bekerja secara optimal 

3.  Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat menerapkan disiplin ilmu 

selama mengikuti kuliah serta sebagai kepuasan intelektual 

4.  Bagi Pihak lain  

Sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian berikutnya. 
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F. Sistematika Skripsi 

Dalam hal ini digambarkan sedikit tentang materi yang akan diteliti. 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang Persepsi Siswa tentang latar belakang 

pendidikan, pengertian pendidikan, pusat pendidikan, tujuan 

pendidikan, perkembangan pendidikan, pengertian kinerja, macam-

macam bagian kerja, permasalahan kinerja. Pengaruh latar belakang 

pendidikan dan kinerja pegawai terhadap penempatan posisi bagian 

kerja 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian Metode Penelitian, Jenis 

Penelitian, Tempat Penelitian, Populasi, Sampel, Sampling, Variabel 

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Instrument, 

Try Out Angket, Uji Prasyarat Analisis, Teknik Analisis Data. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini diuraikan tentang Sejarah singkat perusahaan, lokasi dan 

luas areal perusahaan, struktur organisasi, pembahasan dari hasil 

penelitian yang berupa penjelasan teknik, pengumpulan data dan 

analisis data 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang 

dilakukan penulis dan saran.   

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


