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ABSTRACT
PT. Putri Daya Usaha Tarna Bandung represent the cornpany r,r,hich is active in distribution like
Noodles of Instan lndornie, Mush of Baby SUN, Snack, Taste sauce Sos Inclofbocl and Badge WholeWheat. Pursuant to research result of PT. Putri Daya Usal-ra Tama, there are problem of employees
perfbnnance that is : reached Sale amount by en-rployees in executing or finishing work still lower in
tinishing r,vork. The problern anticipated because execution of employees location, this hail secn ti'om
acadernic achievement f-actor according to background of education ancl f-actor of physical health and

bounce.
Pursuant to data obtained fiom research result, to show that there is positive influence oferr-rployees

location to employees performance at sales deparlment of PT Putri Putri daya usaha Tama Bandung.
Pursuant to coefficient detenninacy of influence of enployees losation to ernployees pedbnnance equal to
84^09% or can be told also that inf'luence that happenecl en-rployees pertbnnance equal to 84,09%

deterrninecl by location, while the rest equal to l5,9lah detem-rined by other; dissin-rilar factors like:
cnvironrnent work and atmosphere u,ork.

Keyword : Worker Replacement

PENDAHULUAN
Perkembangan dunia bisnis di belahan
dunia, baik itu negara maju maupun negaruyaflg
sedang berkembang mau tidak mau harus terlibat
dalam persaingan pasar bebas. Seiring dengan
kemajuan tersebut terdapat pula isu utama era

globalisasi yaitu kebebasan berusaha yang
kemudian dipacu dengan persaingan bebas yang
tidak ada lagi batasan dalam suatu wilayah atal
negara tertentu. Persaingan dunia usaha yang
semakin ketat dan sernakin maju dalam hal teknologi
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Anaiisis Penempatan

membuat setiap perusahaan dituntut untuk selalu
melakukan yang terbaik dalam menjalankan setiap
usahanya, sehingga perusahaan mampu bersaing
dengan perusahaan lain agar perusahaan dapat
melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan
rencana, maka perusahaan sebaiknya dapat
mengelola faktor-faktor produksi yang dimilikinp.
Salah satu faktor produksi sangat penting
dalam menunj ang pen capai an tujuan perusahaan
adalah Sumber Daya Manusia secara optimal sangat

Diperl ukan perusaha:rn untilk bcrsai n g

Llpa)'a perusaliaan untuk ntencapai tr-rjuan. Banyak

clalarn era globalisasi. Surnber Daya Manusia

faktor vang clapat lrcrnllengaruhi kincrja clari
kar-v;111,;111 antara lain kentanlpLliln
karyzru,an. nrotivasi. clr-rkungan l.ang clitcrinr.r.
kebcraclaarr pcker jaan yang clilakukan. clan

vlng
berkualitas dan benar-benar dibutLrhkan olch
pe rusahaan dapat terpenuhi rnelalui suatu proscs

individu

perekrekrutan. seleksi sarnpai dengan penetapan
kar-yalvan yang scsLrai clengan l:rtar bclakang

hubungan antara kan,Au,an clan organislsi.
BcritLrpun bahu,a kinerja karl.au,an paclir

pcndiclikan, keahlian dan pengalarnan yang dirniliki

olch calon karyau,an yang clibutLrhkan itu dapat

PT. Putri Daya LJsaha Tanta perlu lebih clitin-skatkan

terpenuhi.

ag:rr procluktivitas kerja vang cliharapkan oleli
peruseihaan clapat tercapai ciengan baik.
Berclasarkan hasil penelitian vang di

Penerlpatan karyawan merupakan
penugasan kernbali seorang pekerla pada suatu
pekerjaan atau jabatan baru. Penernpatan tenaga
kerja merupakan proses pernberian tugas dan
pekerjaan tenaga kerja yang lulus seleksi untuk
dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah
ditetapkan. serta mampu rner"npertanggung

it.
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lakukan pacla PT. Putri Daya Usaha Tanrir
ur! uk kan bahr,va kin er j a kar-vau'arr
masih renclali. hal ini terlihat clari inclikator-indikator
B anclun g. nr en

sebagai bcrikr"rt:

1.

jar,vabkan segala resiko clan kentungkinan-

Kuantitas penjualan yang clicapai olch
karyar,r'an c1 alain urelaksanakan atau

ker"nungkinan yang teq'adi atas tugas dan pekerjaan.
\\'ewenarlg, sefta tanggung jawab.

terlihat clalam pcncapaian targct pcnjualan

rnenyelesaikan pckerjaan rnasih renclah. hal ini

Penetnpatan ini harus didasarkan 7r;b
clescription dan .job .speci.ficution yang telah
ditentukan serta berpedornan kepada prinsip
penempatan orang-orang yang tepat pada ternpat
yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk
jabatan yang tepat "The right mun in the right
plnce untl the right mun behirul the right.iob."
Prinsip penempatan yang tepat harus dilaksanakan
secara konsekuen supaya karyawan dapat bekerla
sesuai dengan sepesialisasinya atau keahlianya
rnasing-rnasing clengan penetnpatan yang tepat,
gairah kerja mental kerja, cian prestasi kerja akan

pacla perusahaan PT. Putri Daya Usaha Tama

Bandung. Ciontohnya: berikut data kuantitas
target clan realisasi penjr"ralan pacla PT. putri
Daya Usaha Tarna Bandung.

Tahel

mencapai hasil yang optirr-ral, bahkan kreativitas serla
prakarsa karyau,an akan berkernbang.

Bulan

Target

Realisasi

Persentase

Januari

8.812

8.171

88.97%

Februari

8.822

8.111

87.78%

Maret

8.943

8.323

89.56%

Aprrl

9.01 3

8.38 i

89.19'%

Mei

8.802

8.717

9L).560/o

Ini

9.211

8.823

93.30%

Jika karyawan telah ditempatkan pada
suafu posisi, maka dilakukan o,aluasi dan rnengukur

hasii pelaksanaan pekcq'aan yang telah clicapai oleh
k:uyawan tersebut, schingga dapat cliketahui apakah
karyar,van tersebut telah scsuai atau tidak posisinya,
clan juga dapat diketahui kinerja dari seorang
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Data Kuantitas Target Dan Realisasi
Penjualan Produk Indofood
Pada PT. Putri Dava Usaha Tama Bandung
Selama 6 Bulan (Januari-Juni) 2012
(NIilyar Rp)

Sunrber': P7'. Putri Du.tcr L,sctho Thnu BttniLrng

karyau,an clalant perusahaan tersebut.

Kinerja rnen4takan perilaku nyata yang
ditan-rpilkan setiap orang sebagaiprestasi ke4'a yang

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranya
dalarn perusahaan. Kinerja karyawan mempakan
sesuatu yang dicapai oleh karyawan, dan
kemar-npuan kerja yang berkaitan dengan
penggunaan peralatan kantor. Kinerja karyawan
merupakan suatu hal yang sangat penting dalarn

Tabel

I di atas, rnenunjukan

bahwa

realisasi penjualan tidak dapat dicapai sesuai dengan
targct penjualan yang dihalapkan oleh perusahaan.
I

.

,5
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Kualitas hasil kerjakaryawan pada pT. putri
Daya Usaha Tama Bandung rr-iasih rendah
dal arn rn cnyelesaikan pekerjaan. Misalnya

lat
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karyalvan bagian penjualan kurang tcliti dalaru
pcngirrputan koclc seri barang dan penuirirnrrn

N,IETODE
Metocle penelitian yang cligun:rkarr chIartr

barang. sehingga scring terjadi keticlaksesuaian

pengiriman barang clengan konsurnen.
Contohnya koclc scri kccap 0l0102 tertukar
pacla kocie seri sambal 0 10201

.

Masalah tersebut cliduga karen:r
pener-npatan karyar.r'an pacla PT. Putri Day'a Usaha
Tarn a B andung tid ak memperhati kan tirktor-

sebagai berikut

thktor

:

l. Faktor Prestiisi akaclernis

kurang

r-nemperhatikan latar belakang pcncliclikan
clalam penernpatan karyar,van pacla posisi
tertentu, clikarenakan kerterbatasan latar
belakang pendidikan yang dimiIiki karyarvan.

Contonya : Kepala bagian kurang
rlenyesuaikan latar beiakang penclidikan
dengan pekerjaan yang dibebankan
kep ad anya, seperli k aryai,v an yan g rn erl il iki
latar belakang pendidikan di bidang teknik
ditempatkan di bidang seksi administrasi
penjualan seharusnya posisi tersebut dari
bidang ahlinya yaitu bidang adrninistrasi

2.

penelitian ini aclalah nretocle penelitian clcskriptip
analisis. Menurut Sugiono (2008: l0-i,; r aitLr:
"Dcskriptif analisis aclal:rh suatu ntetoclc van-{
nr enfl-uarn b arkan clan m el uki skan kcj acl i an saat

1-rcnclitiaan clilaksan:ikan, dengan

cari,r
lurenguurpulkan clata 1,ang bcrsifat aktual kentuclian

clianalisis sehingga clapat disusun ntenjacli karya
ihnialr'.
Teknik pcnguntpulan sar-r-rpcl dalam penclitian ini
mcn[gunakan tehnik scnsus. yaitu semua karl'nn ar.r
bagian penjualan dijadikan responclen yaitu 20
orang karyawiirr yang adai pada bagian penjualan
PT. PLrtri Daya Usaha Tanta Bandung.

l.

'I'eknik Pengumpulan Data
Teknik pengurnpulan clata yang digunakan

penelitiaclalah

a.

:

Data Primer
Data primer menumt Sugiono (2008

:I

93)

adalah surnber data yang langsung

penjualzu-r. Hal ini akan rnenycbabkan karyai,van

rnemberikan data kepada pengurnpul dzita.

tidak dapat rnenyeiesaikan pekerjaan dengan
baik.
Faktor Kesehatan Fisik dan Mental kurang
dalan-r penempatan karyawan terutarna pada
bagian penjualan. Misalnyajika ada order yang
terus rnenerus rnaka bagian penjualan harus
rnenyiapkan pesanan tersebut sesuai dengan
kualitas barang yang dipesan, seclangkan
kesehatan fisik atau kemampuan terbatas, usia

Di rrana teknik pengumpulan clata prirncr,

yang n-ruda lebih energik dibandingkan usia yang

lebih tua.

data yang diperoleh dengan cara
rnengaclakan penelitian langsung di
lapangan atau terhadap objek yang cliteliti
guna melnperoleh data. Data tersebut

b.

diperoleh dengan cara :
1. Observasi non parlisipan
2. War,vancaraterstruktur.
Data Sekunder, cliperoleh dengan cara
studi Iiterature/studi kepustakaan.
Penulis dalaur pcnelitian ini rnerurnuskan
operasionaiisasi variable yang dapat cliiihat
pada tabel sebagai berikut :

Tabel2
OPE RAS I ONALISASI

Inclikator

Variable
Penempatan

karyawan (X)

A1

I

) Faktor prestasi
akaden-ris

VARIABEL
Sub indikator

No
item

a. Prestasi akadernis menurut latar belakan,,

I

pendidikan
b. Prestasi yang diperoleh berdasarkan seleksi

2
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2) Faktor Pengalantan
3) Faktor kesehat:ur trsik

rliul

&

a. Pensalantan lebih cli utantakan

_)

b. Merniliki keahlian clalanr bckcrja

1

a. Tes kesehatan clokter dif adikan pcfiimbangan

5

mental

iptip

dalaur urenentltatkan karlrar,r,an

b. Kcschatan fisik karyau,an clijaclikan

ritu:
4) Faktor Status perkau,inan

saat

perkarvinan sebagi peftinrbangan
penelnpatatr karyau'an

a. StatLrs

tara
5) Faktor Usia

n ini

8

a. Usia ntcnjacli pertirrbangan dalant lrcnentpatan
karyalvan

t)

b. Usiamernpengaruhi tcrhaclap prelaksanaiin

l0

IWan

alan

1

b. Memperhatikan status perkau.inan

dian
arya

u20

6

perti ur bangan cial an-r pen etltpatan kar1.lu.l,an

iang

pekcrjaan

Kine{a

1) Kuantitas

karyalvan
(Y)

a. Juntlah hasil kerja suclah r-ncncapi targct,vang

ll

direncanakan

b. Pengcluarar realisasi pel aksanaan kegi atan

l)

2) Kualitas

a. Mutu hasil kerja telah rnencapaihasil kcqa yang
rnaksirnurn

,1

3) Ketepatan u,aktu

a. Ketepatan rvaktu dalarn rnemulai melaksanerkan

t4

pekerjaan
b. Waktu yang di berikan teiah ntencukupi dalam

l5

Jata.

rncnyelesaikan pekerjaan
c. Kesal ahan-kesalaltan yang rrcnyebabkan

l6r

mer,

pekerlaan tidak selesaitepat pacla lvaktu

akan

1

e3)

ung

I

l-1

ara

gdi

Sumber: Hasil Studi Kepustukuun.

teliti
ebut

Uji Validitas Instrumen
cara
skan

lihat

lnstrumen penelitian di uji coba dengan
tujuan untuk mengetahui apakah variabel telah
memenuhi persyaratan ditinjau dari segi validitas
maupun dari segi reliabilitasnya. Menurut Sugiyono
(2008: 172) mendefinisikan bahwa: "valid berarti

variabel tersebut dapat digunakan untuk mengukur

diukur".
Secara singkat dapat dikatakan bahwa

apa yang seharusnya

validitas alat penelitian mempersoalkan apakah alat
itu dapat mengukur apa y ang seharusnya diukur.
Untuk mengukur validitas tersebut digunakan rumus:

JF"-E-A
Jika koefisien I yang diperoleh dari pada
koefisien di tabel nilai-nilai kritis q yaitu pada taraf

signifikan 5Yo atau l%o variabel tes yang
diujicobakan tersebut temyata valid. Namun, harus
dicatat bahwa salah satu alat tes yang dipergunakan
sebagai pembanding bukan alat uj i cob akan, harus

terlebih dahulu diujicobakan.

Uji Reliabilitas Instrumen
Menurut Sugiyono (2008: 1 83), reliabilitas
variabel dapat dilakukan secara eksternal rrtraupun
intemal yang dapat menunjukkan pengertian apakah
sebuah variabel pengukur adalah konsisten dari
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Waktu ke waktu. Jadi kata kunci untuk
syarat kualiflkasi suatu r.ariabel penuukur aclaIah
konsisten. kecludukan, atau ticlak berubah-ubalt.
Aclapun rulnus koetisien rcabilitas Alpha
Cron bach (2004 2 8 2) trclal ah schagai bcri k Lrt
:

:

,_t,), Is,
u-,)l' s,

I

I

A b. -

HargaYbilaX:0(hargakonstan)
Angka arah atau koctlsien rc[r'r,-si,
yang menLurjLrkkan angkapeninrkatan

ataupun pcnurLlnan variabel clepcnclen
1,ang clidasarkan pacla vanabcl inclcpendcn.
tsila b (+) nraka naik. clan bila (-) rnaka
terjadi pcnLlrunau.
X : Subyek pacla variabcl indepenclen vang
r-nernpunyai nilai terlentu.
A clan b clapat dicari cicngan lnenggunakan rumus
(2008:272):

Dimana:

r

K

Is,'
Sr'

:

koefisien reabilitas yane clicari
mean kuadrat antara subyck

:

rrean kuadrat kcsalahan

_

(;r t(Ir')- (Ir, I[.r,r;
,,\x'; - (I r,)'

vanans total

Mengerjakan rurnus cliattrs clalam uji
reabilitas sebuah variabel. yang sering banyak
lnemakan lr,,aktu adalah perhitungan varians tiap
butir soal tergantung padajumlah pernyataan yang

b:

,Zx,v,-(Zx,\Zy,)

ada. Semakin banyakjun-rlah pemyataan yang acla

akan semakin banyak perhitungan varians setiap
br-rtir. Varians butir itu sendiri dapat dipcroleh dengan
rlenggunakim rumus:

)

,,\xi - (Ir,)'

Koefisisen Korelasi Rank Spearman
Analisa iniclipakai untuk rnelihat pengaruh

.l

Ol- =

(I")'

F,.i'L,

l/

l/

yang terjadi diantara variabel yang clite liti. yaitu
variabel bebas (Penernpatan Karayar,van) dan
variabel terikat (Kinerja Karyawan), karena
pengantatan dari clua variabel terebut berskala
ordinalr'ranking maka derajat korelasi clicari clengan

Dirnana:

oi) : Varians butir pemyataan ke n (rnisalnya
ke- 1, ke-2, dan seterusnya)

L X' : Jurnlah skor jaw-aban subje k untuk

koefisien korelasi rank spearman yang digunakan
rurLrs Sidney Siegel ( 1994:2,56), sebagai berikut:
I

.

Apabila ada data kembaq rlaka:

butirpernyataan ke-n
Regresi Linier Sederhana
Menurut Sugiyono (2008:270) regresi
seclerhana didasarkan pada hubungan fungsional
ataupun kausal satu variabel indepenclen dengan
satu variabel dependen.
Persarn aan regresinya adal ah

:

Y =u+bX

Z*'+Zy' -Zai'

2]T7IE.f,

Dimana:

frr
L"

,vr

-l/ _Fn
/-'/

12

Dimana:

y:

Subyek dalam variabel dependen yang

. l/t *ly'

diprediksikan.
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Untuk mencari pernccahan
'esi,
atan

len

L

t.,

(rf ,1r l
rr\rt'-l)

| 7r clan

lr - l--F----

selanjutnya clilakukan dcngan cara seba-rrai

berikut:

Dirniura:

nden.

I

.ka

rs
tfi

n-l * lr

n.=

12

Y

ng

L,t'=

umus

Koetlsicn Korclasispcanlan
Selisih rutk r cian rank Y
Variabcl bcbas
Variabclterikat

,]
ry
-N

A n alis:r

t2

Koefisien f)etcrminasi
Digunakan untuk ntclihat bebcrapzr

perscntase (9'i,) dan ntengetahui besarnva kontribr_rsi

pengaruh variabel

Dirniura:

:
ls
t
I ,f :
:
cli)
\
l.

X

(Pencmpatan Karyau,an)

terhac'lap naik atau turunnya variabel Y (Kincr-ja
Karyati,an) hnr-us ciiIiitung clengan r.tulus Kocfisien
Detenn inast sebagai berikut:

Koefisien Korelasi Rank Speannan
Skor variabel X sctelah Faktor Koreksi

Skor variabele Y setclah Faktor
Koreksi

Kcl :,,-,sr x 100%,

: Selisih dLra rangking
: Jurnlah Responden

Dirrana:

Kd : koefisien detenlinasi
rs : koefrsien korelasi rank speaman

Apabila tidak ada data kernbar, rnaka:

Tabel 3
Pedoman unfuk memberikan interpretasi koefesien korelasi

garuh

1'aitu

No

) dan
]rena
)ngan

rakan

ikut:

TingkatHubungan

0,199

SangatRendah

2

0,00
0,20 -

0,399

Rendah

J

0..10

0,599

Seclang

4

0,60

-

0.799

Kr:at

5

0,80

-

1,000

SangatKuat

1

skala

Interval Koevesien

Suntbet.

: Srrgilono ()008 2-i0l

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada umurnnya seleksi tenaga ker-ja
tenaga kerja yang dilakukan memerlukan alokasi
tlan biaya yang cukup besar. Hasil yang dicapai
sesuai dengan harapan telah terwujud, yaitu
nretnperoleh tenaga kerja sesuai dengan lou,ongan
vang tersedia. Seurentara para pelarnar yang lulus
seleksi tenaga kerja masih ada dalam bayangan
tentang tugas dan pekerjaan di rnasa menclatang.

\\-irausaha, Volurne

iosid)
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Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia
setelah seleksi tenaga kerja yang harus segera
dilaksanakan adalah penempatan karyawan.
Penempatan karyawan pada pada posisi yang tepat,
bukan saja m*judi idaman perusahaan, tetapi juga
keinginan karyawan. Dengan begitu karyaw&r yang
bersangkutan dapat mengetahui ruang lingkup
pekerjaan yang diberikan kepadanya. Prinsip

No. 2, Agustus 201 3 : Ilal. 545 - 557
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atan

g

at

aru s
c'liIaksanakan secara konsekucn agar karl,aw'an

yang tepat maka gairah kcrja. rnental kerja akan

dapat bekerja sesuai dcnsan spesialis:isin1,ai

prerkarsa karl'au'an clapat berkembang.

P

kcah I i anya

en eur p

rn asi n

g-rn

as

i

-yan

t

ep

h

ng. Den gan pener-npatan

menuqrai hasil vang optintal. barlikan kreativitas serta

Caurbaran Lln-lLu'n penilaian mengcnai
pcncnr patan karr'nrl'an yan cl i lkuk an PT. P utri D aya
-rr
LJsaha Tarna Banclung.i.rclalah dapat dilihat pacia
tabcl schauai bcrikut
:

Tabel4
Hasil Keputusan Validitas Hasil Analisis Validitas Item Variabel X
No. Butir

Koefisien

Batas

Instrumen

Korelasi

Minimum

I

0.54t2

0,4440

Valid

2

0,521

I

0.4440

Valid

-)

0,,+601

0,4440

Valid

4

0.6,1l9

0^1440

Valid

5

0,4839

0,4440

Valid

6

0,4817

0,4440

Valid

7

0,7 566

0.4410

Valid

8

0,6008

0,4440

Valid

9

0 5097

0.4410

Valid

10

0.6466

0.4440

Valid

Keterangan

Surlber: FlasiI Pengolahan Data.

Berclasarkan hasil pengolahan data
clcngan valiclitas instrumen, diperoleii hasil bahu,a
clarike l0 item pemyataan, seluruh item peml,ataan

clinyatakan valicl. sehingga seluruh itern pcmyataan

tersebut dapat cliikutseftakan dalam pengolahan
selanjutnya karena rnemiliki makna pada penel itian.

Tabel5
Hasil Keputusan Validitas Variabel Y
Hasil Analisis Validitas Item Variabel Y

Butir

Koefisien

Batas

Instrumen

Korelasi

Minimum

No.

Keterangan

1

0,107

5

0,4440

Valid

2

0,4776

0,4440

Valid

J

0,4119

0,4440

Valid

4

0,8218

0,4440

Valid

5

0,7347

0,4440

Valid

6

0,7602

0,4440

Valid

Sumber: Hasil Pengolahan l)ata.
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Berclasarkan
lkan
sefta

hasil

pengolahan clata

rlengan valiclitas instrur.nen, diperoleli hasil baltrva
clarike 6 itern pemyataan, seluruh itent clirtvatakan

enai
)aya

valicl. sehingga scluruh itcut terscbut clapat
cliikutscrtakan dalam pengolahan selanjutnya karena
nrcrriliki makna pacla penelitian

Tabel 6
H :rsil Keputusiln Rcliabilitas
Tabulasi Reliabilitas berdasarkan rumus .4lphu Cronbuchlnstrunten Xdan Y

rada

Vhriabel

Alpha

Peneurpatan Karlavr';ln

(X)

0.1811

Kinerja Karyawan (Y)

0.6895

Sunrber : Hasil Pengolalran Data

Berclasarkan hasil perhitungan reliabi litas

Usaha Tarna bahr,r,a Kinerja karyarvan adalah hasil

Crutnhuch tersebut diatas rnenunjukkan
seiuruh variabel, reliubel. Karena Menurut
Burhan. N.,, Gunawan Nlarzuki (2008:312)
nrenyatakan bahwa selurul-r variabel reliabel, bila
harga indeks reliabilitas yang cliperoleh paling ticiak
nrencapai 0,6. Sedangkan untuk tes - tes st:rndar
ltau yang distandarkan, harga indeks reliabilitas
:aling tidak harus mencapai 0,85 atau bahkan
t.90. Arlinya berdasarkan data tersebut rata-rata
:-esponden sungguh-sungguh dalarn rlengisi ;m g]<et.
Sernentara gambaran ulrull kinerja
iaryawan pada Bagian Penjualan di PT Putri Daya

kerja yang dicapai olch pekerjaan clalarn

llphu

r-nel ak

sanakan

tu gas

yang

cl i

beban kan kepacla nya.

Kinerja akan tercapai apabila terclapat karryar,van
yang cukr"rp urcrniliki kemampuan clan keteampilan
serla clibanfu oleh sareura lain yang rnernaclai. Kinerja
karyarvan sangat penting dalarn organisasi kerja
sebab hal ini berkaitan erat dengan kuantitas clan
kuaiitas hasil kerja. Oleh karena itu apabila liasil
kerja tersebut clapat sesuai dengan target yang telah
ditentukan tnak output dan outcurrc yang akan
diterir-na perusahaan akan mernberikan keuntungan

yangoptirnal.

Tabel 7
Hasil Keputusan Validitas HasilAnalisis Validitas Item Variabel X

rtaan
ahan

Butir

Koefisien

Batas

Instrumen

Korelasi

Minimum

1

0,5412

0,4440

Valid

2

0,521

0.4440

Valid

-)

0,4601

0,444A

Valid

4

0,6419

0,4440

Valid

5

0,4839

0,4440

Valid

6

0,4877

0,4440

Valid

7

0,7 566

0,4440

Valid

8

0"6008

0.4440

Valid

9

0,5097

0,4440

Valid

10

0,6466

0,4440

Valid

No.

itian.

I

Keterangan

Sumber: Hasil Pengolahan Data

.'''rr ausaha,

osid)
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Bcrclasarkan hasil pengolahan clata
ricngan valiciitas instruuren, cliperoleh hasil bahu a
clari ke l0 itcnr plyataan, seluruh itet-u pemyataan

dinyatakan valid, sehingger se lr.rruh itern pemyataan
tcrsebut clapat cliikutserlakan clalerrl pe ttgolahan
selanjutnya karena rncmiliki makna pada penelitian.

Tabel 8
Hasil Keputusan Validitas Variabel Y
Hasil Analisis Validitas Item Variabel !'

Butir

Koefisien

Batas

Instrumen

Korelasi

N{inimum

No.

Keterangan

I

0,707

5

0,4,+.+0

Valid

2

0.4716

0.44,+0

Valid

J

0.4779

0.4110

Vaiid

4

0,821 8

0,4140

Valid

5

0,1317

0.1410

Valid

6

0,1602

0.4440

Valid

Sumber : i IasiI Pengolahan l)ata.

Berdasarkan hasil pengolahan data
validitas
instrumen, diperoleh hasil bahu,a
dengan
dari ke 6 item pen-ryataan, seluruh item clinyatakan

valid, sehingga seluruh itern tersebut dapat
diikutserlakan dalarn pengolah:ur selanjutnya karena

rnemiliki rnakna pada penelitian

Tabel 9
Hasil Keputusan Reliabilitas
Tabulasi Reliabilitas berdasarkan rumusl lpha Cronbachlnstrtmen X dan Y

Variabel
Penempatan Karyarvan (X)
Kinerja Karyar,van (Y)

AIpha
0.7847
0.6895

Sumber : Hasil Pengolahan Data.

atar yangdistandarkan, harga indeks reliabilitas
paling tidak harus mencapai 0,85 atau bahkan
0,90. Artinya berdasarkan data tersebut rata-rata

Berdasarkan hasil perhihrngan reliabilitas

Alpha Cronbach tersebut diatas menunjukkan
seluruh variabel, reliabel. Karena Menurut
Burhan. N., Gunawan Marzuki (2008 :312)

responden sungguh-sungguh dalam mengisi angket.

menyatakan bahwa seluruh variabel reliabel, bila
harga indeks reliabilitas yang diperoleh paling tidak
mencapai 0,6. Sedangkan untuk tes - tes standar

Peneliti melakukan pengolahan data
regresi linier sederhana dengan menggunakan
Program SPSS, diperoleh hasil :

[. {r effi

cie rrls3
i]it

r: ti

rl;r rd

i

tED
[-J

-

lt,i,rdeI
It-i o rrst .: rrtJ

rr rr d ,: rd i: e d
tl: r: e11r-: ie nt

rr=t

!-r

=

iltrl.
nqif

Errr:rr

il.

,-r

etttr-: j e rr

tE
EEtA

t

Siit
nr-rn

1 ,I ;rt=,
I Lit_t.J

.IL-lt]

,i. fleFenderit'r,'ari;:Lrle. i'
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ataan

ahan
litian.

Bcrclasarkan hasil pengolahan data
drpcroleh Persarnaan Regresi :
\ : 9,058 + 0,375 X
\rtinyer:
I ) b bemilai positif 1,aitu 0.375 afiin_va tcrclapat
pcn_rraruh positif X tcrhaclap \'.

l)

-l

)

Contoh : .lika X (Pcrrentpatan Karvalvan)
clilakukan nrinimal (X:30). nrakzr Y (Kinerja
Karyar,r,an) akan rncningkat rrenjacli Y :

9,058 + 0,375 (30)

20.038

Konstanta sebesar9,058 ntcnyatakan bahr,r,a

-iika Penempatan Karyar,r,an ticlak
clipertimbangkan (X : 0), rnaka Kiner-ja

clan hipotesis kerja (pcnclitian)

Karyar,r,,an adalah sebesar

9,058 satuan.
Koeflsicn regresi sebesar 0,375 rnenyatakan

Koelisien Korclasi Rank Spearman

bahwa setiap peningkatan (karena b bertand:r
*) I satuan Pencmpatan Karyawan akan
ru-reningkatkan Kinerja Karyar,r,an sebesar
0.375 satuan.

ur cn_rlgunakan S P S S

{*.{r

;1;:*,,rrrilatr',:

teruji.

Berclasarkan hasi I perhitungan dc'ngan
clipcroleh hasi I pert itungan

koefisien korelasi sebagai berikut

:

Nonparanretric Correlzrtions

rre littio rrs
I

I'l

rli,:

r.-.:arrel;tir:tr ,:l:,=n-t,:

I"_

Lt

1 t-il]rr

L-l

Eiil l,'-t':iledi
:al'ena

l=;il=1.

r,l-i,:ile,Jj

r:

rre I ;rt

i

rr

r-r

i::

:; i!l rr itrr: ir

rit

l

0,917
Koctrsien Detemt inasi (rsr)

rnelihat seberapa besar pengaruh variabel X
terhadap (Y). Perhitungannya diperoleh dengan cara
men gkuadratkan koefi s ien koreiasi.

a-rata
:rgket.

data
rakan

t-ltlr-r

I-il-il-t

ler'el i.t-t:-riled!

Dengan dernikian, maka kontribusi atau
pengaruh Penernpatan Karyawan terhadap Kinerja

Koefi sien detenr-rinasi ini diperlukan untuk

Berdasarkan koet'isien korelasi tersebut.
rnaka hasil koefisien determinasi yang diperoleh
adalah sebagai berikut :

x

r-l-l

1

'-rt-l

D

Jadi rs :

rilitas
rhkan

?l-l
u 1lH

-

I'.,1
r._t

1 Ii

Drltl

t,l

lapat

*.

satuan.

Berarli clari lrasil tcrsebut dapat clikatakan
tcrclapat ltcn[aruh positif X (Pencrrpatan
Karyau,an) terhadap Y (Kincrja Karyarvan),

100%

0.9172

X

84,09

%

100%

Karyawan adalah sebesar 84,09 oh atau dapat
dikatakan pula, bahu,a varians yang terjacli pada
variabel Kinerja Karyarvan (Y) 84,0q %ditentukan
oleh vadans yang terjadi pada variabel Penernpatan

Karyau,an

(X).

Sisanya. sebesar 15.91%

ditentukan ol eh iaktor-faktor lain diluar peneliti an,
seperli lingkungankerja.kernalnpuan ker-ja dan
suasana kerja
Berdasarkan hasil penelitian tersebut
dapat digarnbarkan paradigma hasii penelitian
sebagaiberikut :

Gambar.l Paradigma Hasil Penelitian

84.09%

l5 ,g lo/o

Kinerja Karyavvar.r
Surnber

:

Hasil penelitian.

Wirausaha, Volurne 8, No. 2, Agustns 20i 3 : FIal. 545 - _557

{osid)

554

1.

KESINTPULAN

Berdasarkan hasil pcnclitian dan
pernbahasan maka clapat ciitarik kesintpulan
I

.

Pclaksanaarl penernpiltan karl,au'an

:

clalan-r

ni eni n gkatkar"r k i ncr-i a kerryai,i,an p acl a bagi an

pcnjualan di PT. Putri daya Usaha Tartra
banclung dapat dilihat clari taktor yang diper oleh

berciasarkan seleksi, faktor latar belakang

pendidikan. taktor pengalanran, faktor
kcsehatan fisik dan r-ncntal. faktor status
perkawinan serla firktor usia yang rnenjadi
pertim bangan clalarn penernpatan karyar,van

Hambatan-harnbatan yang dihaclapi cli dalam

peIaksanaan peneutpatan karyau'an untuk
mencapai kincrja yang lebih baik aclalah :
a. PT. Putri Daya Usalia Tarla Bandung
dal ant ltelaksanan pencrrpatan karvau,ur-r
seringkali bcrciasarkan pada hubungan
kekeluargaan sehingga Llpaya
rnenclapatkan kaqyau,an yang tepat pada
posisi yang tepat sr"rlit terlaksana.
b. PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung
dalam rnenjalankan aktivitas pekerj aan
lebih cenclerung atau didorninasi oleh
ur-nur antara 55-60 tahun yang seharusnya

aksanakan

sudah pensiun sehingga kinerja

yaitu Faktor prestasi akader-nis rnenurut latar
belakang pendidikan dan taktor kesehatan fisik
dan mental yaitu berupa kesehatan flsik dan

yang dihasilkan karyau,an tersebut kurang
produktif karena kcsehata:-r tisiknya tidak

scclangkan yang bel unr rnaksimal

d

iI

energik dibanciinngkan usia yang lebih
muda yang mempunyai fisik yang lebih

mental.

2.

Berdasarkan penelitian mengenai kinerja
karyawan, dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperli kuantitas meliputi jumlah hasilkerja

energik

c.

kepada para karyawan, sehingga hasil
kerja para karyar,van tersebut kurang

sudah mencapai target yang direncanakan, clan

pengeluaran clari proses atau realisai
pclaksanaan kegiatan, kualitas rneliputi
ketepatan waktu dalan"r rnelaksanakan

3.

pekerjaan, ketepatan waktu yang diberikan
telah mencukupi dalatn rnenyelesaikan
pekerjaan, dan kesalahan-kesalahan yang
rnenyebabkan pekerjaan tidak selesar tepat
pada rvaktunya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan
data yang telah dilakukan yaitu:
a. Beldasarkan anarlisisi penelitian koetlsien
korelasi Rank speannan menujr-rkkan
adanya hubungan yang renc'lah. Hasil
tersebut dapat dilihat dalarn tingkat
signifikansi hLrbungan tes satu sisi korelasi
Rank Spearman.
b. Berdasarkan uji koefisien detenninasi

dipt;rhatikan oleh kepala bagian.
Akibatnya sering terjadi kesalahan clan
kekeliman dari hasil pekerjaan karyawan
k:rena kurang teliti dalarn rnenge{akannya,
schi nngga hasi I pekerjaan tersebut kurang
berkualitas.
Usaha-usaha yan-q dilakukan pemsahaan
dalan'r mengatasi berbagai hambatan tersebut yaitu:

a.

bahwa varians yang terjadi pada variabel
penempatan karyawan (X). Sisanya
ditentukan oleh faktor-taktor lain seperti
lingkungan, dan suasana kerja

PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung
berusaha untuk melakukan perekrutan
karyawan sesuai dengan prosedur atau
latar belakang pendidikan yang scsuai
dengan standar perusahaan, dengan
clernikian penempatan karyawan yang tepat
pada posisi yang tepat akan berpengaruh

terhadap kinerja karyawan atau dapat

rn enunj ukkan bahwa besamya persentase
pengaruh penempatan karyawan terhadap

kinerja karyawan adalah kontribusi X
terhadap Y atau dapat dikatakan pula,

Kepala bagian terlalu rnenyerahkan
tanggung jawab hasil kerja sepenuhnya

tercapai tujuan yang diharapkan
perusahaan.

b.

PT. Putri Daya Usaha Tama Banclung

sebaiknya rnelakukan pelatihan
kerj a terh adap karyar,van yeng
berusia rnuda yang rnempunyai kesehatan

fisik yang enegik

agar pekerjaan

yang dilakukan karyar,van tersebut
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sesuai clcn_ean kincr';a yans diharapkan
Ialarn

intuk

c. Kcpala bagian berusaha

:

dr,rng
.ngan

paya
pada

dung
rjaan
oleir
lsnya
rerj a

hkan
rhnya

hasil
lrang
g ian.
n dan
'awan
uln),4,

urang

karena pengern ban gan karyar,r,an rn erupakan
suatu usaha 1,an-u perlu dilaksanakan untuk
n-rcncapai kincrj a karyar,van.

cli s i ni

karyawan

perlr-r urengerrbangkan pengetahuan,
kecakapan clan keterampilan yang sesuai
clengan biclang tugas clan pekerjaan yang
karyawan s iap ruenghadap i
perkernbangan yang terjadi baik untuk rnasa
cli

peneliti

dapat

5.

diketahui bahwa pencmpatan karyarvan terhadap
kinerja karyau,an pada PT. Putr-i Daya Usaha Tama
Banclung. Telah berjalan clengan cukup baik
selingga mernpunyai penggaruh yang signifikan dan
positif, hal ini harus clapat perhatian serius untuk

ruremperbaiki kekr-rrangan yang masih ada dalaur
perusahaan. Adapun dalam rangka pernbahasan
rnasalah yangpeneliti uraikan dan simpulkan, rnaka
penelti mencoba mernberikan masukan / saran
kepada pil-rak perusahaan antara lain.
I . Perusahaan hendaknya dalaur rnenernpatkatr
karyau,an harus sesuai dengan io&

t Ie s

c,

clr"rduki n1,a, agar

sekarang l.naupltn lnasa yang akan datang.
Kepala bagian liendaknya selalu rneluangkan
lr,aktu unfuk rncmelihara hubungan baik dengan
para karyawan, sehingga dapat menerirna dan
menyelesaikan keiuh kesah karyalvan, baik
masalah penyelesaian pekerjaan inaupun cli luar
pekerjaan. Hubungan baik antara atasan clan
barvahan akan rlernbawa clarnpak positif bagi
keclua be lah pihak, sehingga setiap kesalahan
dan k ekurangan lrasi

Ip

ekerj aan dapat I angsung

diperbaiki. Dengan dernikian, rnaka mutu kerja
serla jr"ullah pekerjaan mencapai target yang
telah ditentukan

r i p ti o n

dan.i o b sp

e c i f i c' u t i rtiz seft a berpeclom an pacla
prinsip the right mun in the right pluce. Hal

yaitu:
rdung

tersebut dilakukan untuk mengetahui terlebih

dahulu uraian jabatan yang akan diisi dan
tcntang peryaratan karyawan yang akan
rnenducluki jabatan tersebut, sehigga tidak

.rutan
r atau
;esuai

)ngan

pkan

karyrar,r'an yang lebih ber*ualitas clan berpotensi.

Berdasarkan hasi I penelitian, pembahasan
clan analisis yang telah clilakukan

Pcncrtrpatan kiiryau,iin yang tclah cliIaksanakan

agar dapat dipertahankan clan jika mungkin
untuk ciikembangkan agar rnenghasilkan

SARAN

ahaan

ttepat
garuh
dapat

c'lapat berjalan clengan optinT al.

1.

cliharapkan.

urang

Perusahaan scbai kny'a rtren-rpcrhatr kan taktrr r
pcneurpatan karyawan di clalam rnenempatkan
karvar,van. clcngan cara rnerckrut karvau an
bcrsangkntan. schingga peneutpatan karr,au an

untuk

rncruperlratikan sctia;r hasil kerja para
karvau'an clcnsan tcliti. dan hcrusaltir
mcntberikan tegur:ur sefta pengarahanjika
mutu hasil kerja itu bisa terkorcksi. clan
karyarvan pun akan lebih teliti clalant
rnengcryakalt tugas clan pckerjaanya. Dan
ticlak acla pcngr-rlangan kerja Iagi oleh
kalvar,r,an untuk ntendapatkan hasil kerja
vang benar scrta sesuai dengan yang

a\Ylu1

tidak
lebih
lebih

-).

perusahaan agar sesuai clengan kLralitas.
kr-ranti tas serta ketcpatan r,r,aktu.

l.

terjadi kesalahan didalam merekrut karyarvan
dal arn m enernpatkan karyawan.
Untuk mendorong kinerja karyar,van pada PT.
Putri Daya Usaha Tama Bandung. sebaiknya
perusahaan mernberikan penghargaan berupa

bonus kepada karyawan yang telah
rdung

tihan
yang
:hatan

rj aan

melaksanakan tugas-tugas dengan baik sefia
mernberikan sanksi kepada karyawan yang
kurang disiplin dalam melaksanakan tugastugasnya yang tnengakibatkan rendahnya
kinerja
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