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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan karena perusahaan tidak akan mampu beroperasional tanpa 

adanya keterlibatan dari sumber daya manusia. Dalam hal ini, sumber daya 

manusia bahkan memegang unsur pengendalian dari suatu perusahaan, 

sehingga keberhasilan dari perusahaan yang bersangkutan jelas sangat 

bergantung pada sumber daya manusia tersebut.  

Maka dari itu, perusahaan membutuhkan karyawan yang berkualitas, 

yaitu karyawan yang mampu berkinerja dan berprestasi kerja yang tinggi 

dalam rangka membantu tercapainya tujuan perusahaan. Kinerja karyawan 

dalam suatu perusahaan akan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja 

dari perusahaan secara keseluruhan. Dalam mendorong agar karyawan 

melakukan kinerjanya dengan baik, maka perlu adanya motivasi diantaranya 

adalah kompensasi yang sesuai dan lingkungan kerja yang layak. 

            Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya dan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan, maka perlu dilakukan pengelolaan variabel - 

variabel yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai ke 

arah yang lebih baik. Hasil   penilaian   kinerja    dapat    menunjukkan  apakah    

sumber    daya    manusia    telah   memenuhi   tuntutan   yang  dikehendaki 

perusahaan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.  
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Salah satu kunci dalam pengembangan sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi adalah  rekrutmen. Agar karyawannya dapat didayagunakan 

secara optimal, perusahaan juga dinilai perlu untuk memiliki sistem 

penempatan kerja yang tepat untuk setiap tujuan yang ada dalam perusahaan 

itu sendiri. Menurut Rivai (2011) menjelaskan rekrutmen sebagai serangkaian 

kegiatan yang dimulai saat suatu perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan 

membuka lowongan pekerjaan, hingga sampai perusahaan tersebut 

mendapatkan calon yang diinginkan. 

Penempatan merupakan suatu tindak lanjut dari kegiatan seleksi, yakni 

menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan yang dibutuhkannya, 

serta sekaligus mendelegasikan wewenang kepada calon karyawan tersebut 

(Hasibuan, 2012). Penempatan pekerja di suatu perusahaan perlu diperhatikan, 

salah dalam menempatkan pegawai akan berakibat fatal. Penempatan kerja 

adalah suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang 

telah lulus seleksi untuk dikerjakan sesuai dengan ruang lingkup, serta untuk 

mempertanggungjawabkan segala risiko dan probabilitas yang terjadi atas 

tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. 

                Faktor    lain     yang     dapat    mempengauruhi    kinerja    karyawan     

adalah kompensasi. Pemberian kompensasi yang efektif dapat mendorong 

karyawan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, sehingga 

pada akhirnya  akan   mampu  meningkatkan  kinerja karyawan. Kompensasi  

adalah sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai yang dapat 

berupa uang, barang langsung dan  tidak langsung atau fasilitas yang diterima 
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oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada 

perusahaan. Perusahaan perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap 

pemberian kompensasi yang tepat, karena kompensasi sangat berpengaruh 

kepada karyawan agar dapat menigkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Jika  

kompensasi yang diberikan kepada karyawan dirasa tidak sesuai dengan 

pengorbanan yang mereka berikan, maka akan menjadikan karyawan malas 

bekerja sehingga berdampak pada penurunan kinerja karyawan, yang kemudian 

akan memberi dampak buruk pada kelangsungan perusahaan.  

   Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH REKRUTMEN, PENEMPATAN 

KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. 

GLOBALINDO INTIMATES KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam   penelitian   ini   penulis   mempunyai   beberapa   alasan dalam 

mengambil judul di atas antara lain: 

1. Alasan Objektif 

a. Rekrutmen karyawan harus dilakukan dengan selektif guna 

menghasilkan karyawan-karyawan yang berkualitas di perusahaan. 

b. Kinerja yang baik dapat tercapai apabila pemberian kompensasi 

dilakukan secara adil, layak dan kompetitif. 
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c. Penempatan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Penempatan 

tidak  hanya  berlaku  bagi para  pegawai  baru, akan tetapi berlaku pula 

bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Siagian 

(2000: 16). 

d. Keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi dipengaruhi oleh 

pemberian kompensasi yang adil, layak, kompetitif dan penempatan 

pegawai yang pas. 

2. Alasan Subjektif 

Peneliti tertarik untuk meneliti masalah rekrutmen, penempatan kerja dan 

kompensasi, terhadap kinerja karyawan. 

 

C.  Penegasan Judul 

Untuk memperjelas judul skripsi tersebut perlu adanya penegasan agar 

tidak terjadi kekaburan arti. Adapun penegasan judul yang penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Rekrutmen 

Rekrutmen merupakan proses mendapatkan sejumlah calon karyawan yang 

berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan perusahaan. 

Hal ini berarti rekrutmen merupakan langkah awal dalam rangka menerima 

seseorang untuk dipekerjakan dalam perusahaan (Badriyah, 2017: 88) 

2. Penempatan 

Penempatan  merupakan kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang 

telah lulus seleksi pada jabatan- jabatan tertentu sesuai dengan uraian 
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pekerjaan dan klasifikasi- klasifikasi pekerjaannya.  

Penempatan ini sangat penting karena aktivitas-aktivitas perusahaan baru 

dapat dilakukan jika semua jabatan ada pejabatnya (Raffi, 2015: 7). 

3. Kompensasi  

Kompensasi adalah imbalan jasa kepada karyawan atas kontribusi mereka 

dalam mencapai  tujuan  perusahaan. Kompensasi merupakan sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan. (Darodjat (2015: 164) 

4.  Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan 

selama satu periode (Fahmi, 2016: 127). 

 

D.  Pembatasan Masalah 

Mengingat sangat luas dan kompleknya faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, maka perlu dibatasi permasalahan dengan 

maksud agar pembahasan dapat lebih mengena sasaran. Dalam penelitian ini 

penelitia membatasi masalah pada Pengaruh Rekrutmen, Penempatan Kerja 

Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. 

1. Rekrutmen dibatasi pada proses untuk mendapatkan calon karyawan yang 

berkualitas untuk perkerjaan atau jabatan utama di PT. Globalindo 

Intimates Klaten. 
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2. Kompensasi dibatasi pada bagaimana hubungan antara pemberian 

kompensasi dengan kinerja pada PT. Globalindo Intimates Klaten. 

3. Penempatan kerja pada kebiasaan yang berlaku di PT. Globalindo 

Intimates Klaten. 

 

E.  Rumusan Masalah 

Dalam pemaparan dari latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh 

rumusan sebagai berikut: 

1. Apakah rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan di  PT. 

Globalindo Intimates Klaten ?. 

2. Apakah penempatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di  PT. 

Globalindo Intimates Klaten? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di  PT. 

Globalindo Intimates Klaten? 

4. Apakah rekrutmen, penempatan kerja dan kompensasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di  PT. Globalindo Intimates Klaten ? 

 

F.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui apakah rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di PT. Globalindo Intimates Klaten. 

2. Untuk Mengetahui apakah penempatan kerja berpengaruh  terhadap 

karyawan di PT. Globalindo Intimates Klaten. 



7 

 

 

 

3. Mengetahui apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

PT. Globalindo Intimates Klaten. 

4. Mengetahui apakah rekrutmen, penempatan kerja dan kompensasi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan di PT. Globalindo 

Intimates Klaten. 

 

G.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang mencangkup dua aspek: 

1. Manfaat teoritis, yaitu: 

a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengaruh  

rekrutmen, penempatan dan kompensasi  terhadap kinerja karyawan di 

PT. Globalindo Intimates Klaten. 

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam  

pengembangan ilmu ekonomi dan manajeman kedepan. 

2. Manfaat praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan dan  kebijakan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan pada perusahaan tersebut. 

b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak kantor PT. 

Globalindo Intimates Klaten  yang berkenaan dengan peningkatan 

kinerja karyawan. 
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    I.   Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan alur 

pemikiran penulis dari awal hingga kesimpulan akhir. Adapun rencana 

sistematika pembahasan dari awal hingga akhir kesimpulan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas tentang pustaka tentang 

informasi tentang teori, variabel yang diteliti, landasan teoritik, dan 

hipotesis yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. 

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang metode-

metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi penjelasan 

mengenai model penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengukuran data, sumber data, definisi operasional variabel 

instrument penelitian, pengujian instrument penelitian dan teknis 

analisis. 

BAB IV: Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil analisis dari 

pengelolaan data, baik analisis data secara deskriptif maupun 

analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.Analisis 

tersebut diintreprestasikan terhadap pengolahan data dengan 

menggunakan teori. 
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BAB V: Simpulan dan Saran. Bab ini memaparkan simpulan dan saran dari 

hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari rekrutmen, 

penempatan kerja dan kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Globalindo 

Intimates Klaten, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu : 

                      Y= 7,181 + 0,025 X1 + 0,192 X2 + 0,446 X3 

Menunjukkan bahwa rekrutmen, penempatan kerja dan kompensasi 

berpengaruh positif, dengan variabel penempatan kerja yang lebih dominan 

terhadap kinerja Karyawan PT. Globalindo Intimates Klaten.  

2. Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

sendiri-sendiri antara rekrutmen, penempatan kerja, dan kompensasi 

terhadap kinerja Karyawan PT. Globalindo Intimates Klaten karena t hitung 

rekrutmen = 0,256, penempatan kerja = 1,808 dan kompensasi = 4,681 dari 

ketiga variabel tersebut, yang  lebih besar dari t tabel (1,665) adalah variabel 

penempatan kerja dan kompensasi. 

3. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara rekrutmen, penempatan kerja dan kompensasi terhadap 

terhadap kinerja Karyawan PT. Globalindo Intimates Klaten secara 

bersama-sama, karena nilai F hitung = 4.051> F tabel 2,37. 
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4. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh veriabel bebas rekrutmen (X1), penempatan kerja (X2) 

dan kompensasi (X3), koefisien determinasi (R Square) yang di peroleh 

sebesar 0,401. Hal ini berarti 40,1% kinerja pegawai dapat di jelaskan oleh 

variabel rekrurmen, penempatan kerja dan  kompensasi. Sedangkan sisanya 

yaitu 59,9% kinerja karyawan PT. Globalindo Intimates Klaten dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Penempatan  kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan  PT. 

Globalindo Intimates Klaten. Untuk penempatan kerja karyawan 

perusahaan sebaiknya juga harus memperhatikan latar belakang 

pendidikan karyawan, menempatkan karyawan sesuai dengan kwalifikasi 

ijazah,  serta pengalaman, keahlian dan ketrampilan yang sudah dimiliki 

individu sangat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan semakin 

tinggi pengalaman kerja maka semakin tinggi hasil kerjanya, sehingga 

karyawan  bisa bekerja dengan lebih baik 

2. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan maka sudah seharusnya PT. 

Globalindo Intimates Klaten lebih memerhatikan proses rekrutmen, 

penempatan karyawan dan memberikan kompensasi yang lebih baik 
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kepada karyawannya. Untuk penempatan karyawan perusahaan sebaiknya 

juga harus memperhatikan latar belakang pendidikan karyawan untuk 

meminimalisir kendala atau hambatan dalam mengelola sumber daya 

manusia demi meningkatkan produktivitas karyawan. 

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, PT. Globalindo Intimates 

Klaten sebaiknya mampu menerapkan berbagai kebijakan yang dapat 

memotivasi pegawainya. Upaya yang dilakukan misalnya memberikan 

dorongan kepada pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas 

hasil kerja melalui pemberian kompensasi yang lebih baik, penghargaan 

atas prestasi, kebijakan pemberian tunjangan ataupun bonus yang lebih 

baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga 

pegawai bisa bekerja dengan lebih baik dan tentunya lebih nyaman. 

4. Sebaiknya peneliti yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

variabel independen lainnya selain variabel rekrutmen, penempatan kerja 

dan kompensasi yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen 

kinerja karyawan dan menambah jumlah respondennya agar lebih 

melengkapi penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi kinerja  

karyawan. 
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