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A. Alasan Pem ilihan Judul 

BABl 

PENDAllULUAN 

Sebagat makhluk hidup, manusia bcrkcmgman untuk dapat memenuhi 

scmua kcbutuhannya dcngan baik dun scmpurna. sohingga ia �cnantia.�a bcrusaha 

ug1 l1mlaku1111yu d:ir111 111c111hcrik1111 lia�1I yunc d1ht11npku11 l>cmil.mn Jll!Jll 

pcrusuhaun, hail.. imlustn yang mcmpro<lul<.�t barnng maupun pc1 u�ahaun 1asa. 

scbagaimana JUga mstans1-mstansi pcmcrintah dan swasta, sama-sama 

berkcinginan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesua1 dengan yang 

direncanakan Pencapaian tujuan dimaksud tergantung dari beberapa fuktor, 

misalnya : adanya organisasi dan manajemen yang sempuma. kerjasama antara 

pegawai, promosi kenaikan pangkat/jabatan, pcnempatan pegawai sesuai dengan 

b1dang dan kemampuannya, mutasi pegawai dan bcrbagai faktor lainnya. 

Sampai saat ini belum ada sualu perusahaan atau mstansi yang dapat 

mclaksanakan tugas-tugasnya tanpa adanya kerjnsama antar sesama pegawa1 alau 

dapat dikatakan personalia memegang peranan penting dalam mclaksanakan 

tugas-tugas dari pcrusahaan atau instansi tcrsebul. Ada kecenderungan mungki n 

besar perusahaan atau instansi maka semakin besarlah kcbutuhan pcrsonalianya. 

Meskipun ditemukan mcsin-mesin modem yang serba otomatis, tctapi bagi suatu 

perusahaan atau instansi saat ini masih belum dapat mclaksanakan tugasnya 

tanpa adanya pcrsonalia. Semakin besar suatu perusahaan mak;i scmakin besarlah 

personalianya dan ini berarti semakin dibutuhkan administrasi yang lebih baik 
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dan sebagainya. Hal 1m d1scbabkan karena scmakm besamya Jumlah personalia, 

bukan hanya besamya Jumlah yang diurus, 1etap1 keccndcrungan yang leb1h 

kompleks persoalannya 

Berdasarkan ura1an d1 atas rnaka penulis mcrasa tcnarik untuk melakukan 

nsct dengan JUdltl : "SIS'fEM PENEMPATAN l'EGAWAI OALAM 

MENINGKATKAN PROOllKTIVITAS KERJA PADA l'T. INDOSAT 

DIVISI REGIOl'iAL BARA1 MEDAN". 

B. Perumusan l\lasalah 

Berdasarkan at� penelitian pendahuluan yang dilakukan pada PT. 

lndosat Divisi Regional Baral Medan maka ditemukan masalah yang dihadapi 

perusahaan yang dapat d1rumuskan scbagai bcnkul . "ScJauhmana s1stcm 

pcnempatan pcgawai yBng d1laksanakan mampu mcnmgkalkan produktivttas 

kel)a pegawai". 

C. llipotesis 

Menurut Winamo Surachmad l-ltpotcs1s aclalah . "Scbuah taksiran atau 

rcfcransi yang dirumuskan serta ditenma unruk scmcntnrn yang dapat 

menerangkan fakta-fakta yang d1amall ataupun kondis1 yang d1ama11 clan 

d1gunakan sebaga1 pctunjuk untuk langkah penehtian selanJutnya" 1' 

'I Wmaroo Surakhmad, l't'J}J:<l/ll<1r fe11<lllla11 /lmiah. EdJ!i VO, l'cncrbtl, T1n1lo Bandung. 
1998, Hal 182. 
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