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RINGKASAN 

ELPHIANI. NPM.078320089 "PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN PADA PT. TIRTA LYONNAISE MEDAN". 01bawah 
Blmbingan (Drs. H. Mlftahuddin, MBA, Sebagai Pembimblng I, dan H. Syahrlandy, 
SE, Msi, Sebagai Pembimblng II). 

Untuk dapat men1ngkatkan kine�a karyawan perusahaan 
semakin dituntut untuk men1ngkatkan kemampuan surnber daya 
manus1anya dengan melakukan seleks1 terhadap karyawan agar 
ditempatkan pada pos1s1 yang tepa! Oleh sebab 1tu penempatan harus 
benar-benar dilakukan sesua1 dengan prosedur yang berlaku Masalah 
penempatan karyawan pada PT TIRTA LYONNAISE Medan d1anggap 
kurang sesusai Hal mi dapat dihhat dari penempatan yang dJiakukan 
bdak sesua1 dengan anallsa Jabatan, sehingga merasa bosan dan 
kurang berga�rah dalam beker1a 

Penellban 1n1 bertu1uan untuk mengetahul bahwa penempatan 
ker1a pengaruh terhadap kinerJa karyawan pada PT TIRTA 
L YONNAISE ME DAN Jenls penelitlan ini adalah Jems penelit1an ini 
adalah Asosiatif Korelasional dengan pendekatan kuantitabf yang 
bertujuan untuk ada dan tidaknya hubungan antara variabel x 

(penempatan kerja) dan variabel y (kine�a karyawan) dan apablla ada, 
seberapakah eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan 
1tu. Populasi dalam peneh!lan 101 adalah seluruh karyawan d1 PT TIRTA 
L YONNAISE ME DAN sek1tar 35 orang, jadi pengamb1lan sampel yang 
penulis lakukan di PT TIRTA LYONNAISE MEDAN yang berJUmlah 35 
orang yaitu seluruh populas1 men)adJ sampel yang d1sebut sampel 
jenuh. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer 
berupa pengamatan/observasi dan menyebarkan angket pada pada 
responden yang dijad1kan sampel penelitian serta data sekunder 
dengan melakukan stud! kepustakaan untuk mendapatkan data-data 
yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tekn1k analisis yang 
dipergunakan adalah Regresi Linear Sederhana. 

Dari perhitungan anahsis regresi y = 13,3+ O,B4x artinya sellap 
penambahan 1% penempatan ke�a akan mengakibatkan kontribusi 
sebesar 84% terhadap peningkatan kinerja karyawan. Darl ujl hlpotesis 
hasil pengujian hipotesls ternyata r hitung > r label, yaitu 41,41 > 

1,6909. Oleh karena itu Ho d1tolak dan Ha diterima, dapat ditarik 
kesimpulan yaitu ada pengaruh yang positif antara penempatan ke�a 
terhadap kinerJa karyawan di PT. Tirta Lyonnaise Medan 

Kata Kunci : Penempatan. Kine�a. Karyawan 
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KAT A PENGANT AR 

����------���). 
)bsaCammu 'aCai�um 'Wr.'W6 

Alhamdulillah, Puji dan Syukur yang tak henti-henunya penulls 

panjatkan kepada Allah SWT yang telah berkenan memberikan Rahmat 

serta HidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tni, 

serta tidak lupa pula Salawat dan Salam kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW yang merupakan Uswatun Tautadan bagl kita dalam 

kehidupan sehan-hari. 

Judul penelitian skripsi ini adalah . •cptn{Jarufi a>enempatan 'J(pja 

'l'erfiatfap 'J(jnnja 'Xftryawan cptufa PT. '1irta Lyonnaist !Mttfan·. yang diajukan 

sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk 

mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Medan Area. 

Penulis dengan segala kerendahan hall menyadarl bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun ketidak 

sempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki. Penulis menerlma berbagai masukan yang 

sifatnya membangun guna kesempurnaan hasil penelitian dlmasa yang 

akan datang. 

Penulis menyadari bahwa tidak akan dapat menyelesaikan 

skripsi ini tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, baik 
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secara moril maupun secara matenl yang dibenkan kepada penulis 

Penuhs juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 

1 Bapak Fool. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MM Selaku Rektor 

Universitas Medan Area. 

2 Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifud�in. SE. MEc selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area. 

3. Bapak Hery Syahrial, SE, Msi, Selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area. 

4. Bapak Drs. Muslim Wijaya, Msi, Selaku Wakil Dekan Ill Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area. 

5. Bapak Drs. H. Miftahuddin, MBA selaku Pembimblng I yang Ieiah 

memberikan sumbangan pikiran, waklu dan lenaga dalam 

membimbing dan mengarahkan penulis. 

6. Bapak H. Syahriandy, SE, Msi selaku Pembimbing II yang Ieiah 

banyak membanlu penulis hingga selesalnya skripsi 

7. Bapak lhsan Effendi, SE. MSi selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. 

8. Majelis Seminar Meja Hijau. 

9. Pimpinan dan seluruh Pegawai PT. Tirta Lyonnaise Medan yang 

telah mengizinkan penuHs untuk menelili serta memberikan data

data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi inl. 

10. Seluruh staff Dosen Pengajar dan Pegawai Biro Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area. 
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11 Tensllmewa saya ucapkan tenma kasth yang tak terhmgga buat 

Ayahanda dan lbunda yang dengan penuh kasth sayang 

membesarkan. mendoakan dan b erkorban deml masd depan 

Ananda serta seluruh keluarga yang sangat saya sayangl 

12. Buat sahabat-sahabat saya dan Teman-teman rnanaJemen 

akuntansi '06' dan 07'. beserta adtk-adik stambuk manaJemen yang 

telah membenkan semangat serta doanya kepada saya dalam 

menyelesatkan sknps1 '"' 

Akhtr kata. penuhs berharap semoga skrips1 1ni bermanfaat untuk 

menambah wawasan bag1 para pembaca. 

Medan. Apnl 2010 

Penulis 

(ELPHIANI) 
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BAB I 

PENDA HULU A N  

A. Lltar Belakang Masalah 

Dunia usaha yang semakin lama semakin berkembang 

persaingan merupakan hal yang biasa. Hanya perusahaan yang 

memiliki keunggulan yang kompetitif yang dapat bertahan dan 

berkembang untuk memenangkan persaingan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perfonnan karyawan 

adalah terciptanya hubungan yang hannonis yaltu suatu iklim kerja 

yang menjamin terciptanya hubungan yang hannonis. Kegiatan suatu 

perusahaan belum dapat dilaksanakan tanpa adanya faktor produksi 

tenaga kerja, walaupun tersedia faktor alam, modal, dan teknologi. 

Karenanya peranan sumber daya manusia amat menentuka.n bagi 

pertumbuhan suatu organisasi. 

Sebagai makhluk hidup, manusia selalu berkeinginan untuk 

dapat rnemenuhi semua kebutuhannya dengan baik dan sempuma, 

sehingga ia senantiasa berusaha agar tindakannya dapat memberikan 

hasil yang diharapkan. Demikian juga dengan perusahaan, baik 

industri yang memproduksi barang maupun jasa, sebagaimana 

instansi-instansi pemerintah dan swasta, sama-sama berkeinginan 

agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang 

direncanakan. Pencapaian tujuan yang dimaksud tergantung dari 

beberapa faktor, mlsalnya adanya organlsasi dan manajemen yang 
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sempuna, promosi dan mutasi karyawan sesuai deogan bidang sefta 

kemampuan dan berbagai faktor lainnya. 

Aset organisasi paling penting yang harus dimilikl perusahaan 

dan sangat dlpematikan oleh manajemen adalah aset manusia dari 

perusahaan tersebut. Manusla merupakan elemen yang selalu ada di 

dalam perusahaan. Apabila dilihat dari petSpektif organisasl, maka 

manusia tersebut adalah sumber daya mereka bukanlah sumber daya 

yang tldak hidup sepertllayaknya modal, tanah, dan pabrik, melainkan 

sumber daya manusia. Tldak peduli apa keunggulan lainnya yang 

dimRikl oleh perusahaan, perusahaan tidak akan dapat 

memaksimalkan produktivitas dan labanya tanpa adanya manusia 

yang berdedlkasl temadap keinginan perusahaan. 

Salah satu dorongan seseorang bekerja pada suatu perusahaan 

atau organisasl adalah adanya kesempatan untuk maju. Sudah 

menjadi sifat dasar dari manusla pada umumnya untutc lllflr4adi lebih 

balk dan lebih maju dari keadaan sebelumnya, karena itulah mereka 

menginginkan suatu kemajuan dalam hldupnya. 

Perusahaan adalah tempat berkumpulnya beberapa orang yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. PT. TIRTA 

L YONNAJSE MEDAN adalah suatu perusahaan swasta yang befgerak 

dalam bidang pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Oleh karena itu, 

perusahaan lnl sangat rnembutuhkan sumber daya manusla yang 

mempunyai klnerja yang tinggl. 
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LAMPIRAN I 

ANGKET PENGUMPULAN DATA 

PENGARUH PNEMI'ATAN KERJA TERHADAP KJNERJA KARYAWAN 

PADA PT.TIRTA LYONNAJSE MEDAN 

ldenlilas Respondeo 

I. Jenis Kelarnin :0 Laki-laki O Pcrempuan 

2. Umur :0 Tllhun 

3. Pendidikan :0 SLTA 0 Sazjana 

D Diploma/D-Ill D ........................... 

Cara Peogisian Kuesioner 

l. Mohon memberi tanda checliSt (-../) pada jawaban yang Bapak!Ibu anggap 

paling sesuai. 

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja 

3. Setelah melakukan pengisian, mohon .Bapakllbu mengembalikannya kepada 

yang menyrahlc:an kuesioner. 

PERT ANY AAN PENEMP ATAN KERJA (V ARIABEL BEBAS X) 

Kriteria Jawaban I s/d 10 

I 2 �· 4 s 

Sangat Setuju Setuju Ragu-Ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 
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Pencmpatan Kerja (X) 

rNo 
-

Penan)aan I 2 3 4 � _I 
I Urnur seorang �aryawan mempeogaruhi penempatan 

kerJa di perusahaan 

2 Umur seorang karyawan sangat menemukan dalam 

pencapaian tugas dan tanggungjawab yang diberikan . .  

3. Pembinaan kepribadian perlu dilakukan dalam hal 

penempatan kerja demi meningkatkan kinerja 

karyawan. 

4 . Tingkat pendidikan san gat berpengaruh dalam 

penempatan kerja 

5. Pengalaman kerja dapat memban tu dalam 

menyelesaikan pekerjaan a tau menguasai pekerjaan 

dengan lebih baik. 

6. Pengalaman kerja berpengaruh besar dalam 

pelaksanaan penempatan kerja karyawan. 

7. Sarana pendukung dan peralatan kerja sangat memadai 

di kantor. 

8. Tups dan tanggung jawab ya ng diberikan sesuai 

dengan pendidikan dan kemampuan. 

9. Kondisi fisik seorang karyawan dijadikan tolak ukur 

dalam penempatan kerja. 

10. Kondisi fisik karyawan mempengaruhi kinerja 

karyawan. 
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PERT A:'>\ AAl' KINERJA KARYAWAN ( VARlAOEL TERIKAT Y) 

Kriterl• Ja,.aban I s'd 10 

I 2 3 4 5 

Sangat SeruJu Setuju Ragu-Ragu TidAk Setuju San gat Tidak Setuju 

Kinerja Karyawan (Y) 

N o Pertanyaan I 2 ) 4 

I. Kesetiaan san gat mempengaruhi kinerja karyawan 

sehmgga karyawan dapat ditempatkan pada posis1 yang 

lebih baik. 
., .. Selalu bekerja sesuai dengan instruksi pimpinan 

). Pemberian penghargaan bagi karyawan yang 

berprestasi akan meningkatkan kineJja karyawan. 

4 . Lingkungan kerja yang baik, nyaman dapat 

mempengaruhi kinerja bagi karyawan. 

s. Efisiensi dan efektifitaS kerja mampu men ingkatkan 

standar hllsil kerja. 

6. Pekerjaan yang diberikan atasan selalu mendapatkan 

bimbingan dan petunjuk kerja dalam melaksanakan 

tugaslpekerjaan. 

7. Karyawan yang selalu mematuhi sega.la peraturan 

perusahaan menandakao bahwa kinerja karyawan 

tersebut baik. 

8. Pimpinan selalu tegas dalam menerapkan disiplin kerja 

kepada karyawan yang melakukan kesalahan. 
. 

9. Demi meningkatkan kinerja, karyawan sudah bekelja 

secara efektif dan efisien. ., 

10. Aclanya penghargaan yang diberikan dapat 

meningkatkan kinerja anda. . 
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