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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri perbankan merupakan salah satu unsur penting dalam kelancaran 

kegiatan ekonomi, dilihat dari perkembangan saat ini masyarakat telah banyak 

yang menggunakan fasilitas perbankan sehari-hari dimulai dari menabung, 

kebutuhan transaksi, menerima gaji, bahkan dibutuhkan oleh masyarakat untuk 

memperoleh dana dalam kegiatan ekonomi. Sesuai dengan UU Perbankan nomor 

10 tahun 1998, Kasmir (2012: 24) bank merupakan badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan hidup taraf rakyat banyak. Dari Undang-Undang yang telah 

diberlakukan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan memiliki tiga kegiatan 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan (giro, tabungan, dan 

deposito), menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan memberikan jasa bank 

lainnya (hanya jasa pendukung). 

Pada umumnya suatu bank berusaha untuk memuaskan nasabah baik dalam 

kualitas pelayanan yang diberikan, kepercayaan dan bahkan ciri baik dari bank 

yang akhirnya akan berpengaruh pada nasabah. Pada zaman sekarang ini, 

perusahaan perbankan menyadari pentingnya peranan nasabah, menurut (UU RI 

No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 angka 17) disebutkan bahwa 

kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh 

perusahaan, karena nasabah merupakan target utama perusahaan perbankan. 
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Setiap perusahaan perbankan sudah seharusnya menyediakan sumber daya 

manusia yang bisa memberikan pelayanan yang baik sehingga kinerja karyawan 

yang diharapkan oleh setiap bank untuk memuaskan para nasabah bisa tercapai. 

Saat ini banyaknya perusahaan perbankan yang bersaing dalam mencari 

sumber daya manusia sebagai karyawan yang bertanggung jawab, berkualitas, 

dapat memajukan dan mempertahankan nama baik perusahaan dan juga 

membantu terwujudnya pencapaian perusahaan. Maka dari itu, karyawan 

merupakan pelaku utama yang berperan penting dalam setiap proses yang ada di 

perusahaan. Tanpa adanya peran sumber daya mansuia yang bertanggung jawab 

dan berkualitas, serta kurangnya pengetahuan tentang pekerjaan dari karyawan 

tentunya perusahaan akan mengalami kehambatan dalam proses pencapaian yang 

sudah dituju. Setiap perusahaan harus memperhatikan dan melihat langsung 

bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, karena kinerja 

karyawan dapat diperbaiki dan ditingkatkan oleh perusahaan. 

Kinerja karyawan juga menjadi tumpuan utama dalam  tercapai atau tidaknya 

tujuan sebuah perusahaan dan kemampuan seorang karyawan pasti akan tercermin 

dari kinerjanya. Kinerja karyawan yang baik adalah kinerja yang optimal dalam 

menjalankan tugas yang telah ditetapkan untuk karyawan tersebut. Menurut 

(Umar Nimron: 2016) Semakin tinggi kinerja karyawan, semakin mudah pula 

perusahaan mencapai tujuannya dan sebaliknya semakin rendah  kinerja 

karyawan, semakin terhambat pula perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka 

dari itu perusahaan harus bisa menerapkan seleksi yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 
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Seleksi merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh 

karyawan yang kompeten dalam menjabat dan mengerjakan semua pekerjaan 

yang ditugaskan. Dalam tujuan dilakukannya seleksi, perusahaan berusaha untuk 

memberikan penempatan yang sesuai untuk calon karyawan, perusahaan juga 

memberikan kesempatan untuk calon karyawan yang telah memiliki pengalaman 

dan prestasi kerja untuk menempatkan jabatan sesuai minat yang dicantumkan 

oleh calon karyawan, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang 

telah ditetapkan perusahaan. Tujuan diadakannya seleksi untuk mendapatkan 

calon karyawan yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang dibutuhkan 

perusahaan.  

Selain seleksi, penempatan kerja juga bisa mempengaruhi kinerja karyawan. 

Perusahaan yang bisa menempatkan kerja karyawan sesuai dengan 

kemampuannya setelah melalui tahapan seleksi, akan membuat karyawan merasa 

senang dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Maka dari 

itu ketika karyawan merasa senang dalam pekerjaannya, kinerja dari karyawan itu 

sendiri pun akan baik dan meningkat. Sementara itu, jika perusahaan tidak 

menenpatkan kerja karyawan tidak sesuai kemampuannya, karyawan akan merasa 

tidak nyaman dan mengalami tekanan ketika menyelesaikan pekerjaannya. 

Keadaan seperti ini sudah pasti akan menurunkan kinerja karyawan dan akan 

menurunkan kinerja perusahaan juga. 
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PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dengan Akta No. 

4 Tahun 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Popy Kuntari Sutresna SH. Notaris di 

Bandung tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 18 Tanggal 31 

Maret 2015 dibuat oleh Notaris R.Tendy Suwarman S.H Notaris di Bandung, 

sebagaimana terdapat dari sejarah umum PT. Bank  Pembangunan Jawa Barat dan 

Banten Tbk. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Staf SDM dan 

Umum pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang 

Sukabumi ditemukan permasalahan dari Kinerja Karyawan yang menurun selama 

tiga bulan terakhir, hal ini dapat dilihat dari tabel rata-rata penilaian Kinerja 

Karyawan dibawah ini :  

Tabel 1.1 Data Penilaian Kinerja Karyawan PT. Bank Pembangunan Jawa 

Barat dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi 

Penilaian Juli Agustus September 

Bobot 

(%) 

Nilai Skor 

(%) 

Bobot 

(%) 

Nilai Skor 

(%) 

Bobot 

(%) 

Nilai Skor 

(%) 

Absensi 10 85 8,5 10 80 8 10 75 7,5 

Pengerjaan e-

learning 

30 85 25,5 30 85 25,5 30 85 25,5 

Kecepatan 

dalam 

menyelesaikan 

transaksi dan 

tugas 

30 85 25,5 30 80 24 30 80 24 

Ketepatan 

dalam 

menghitung 

30 85 25,5 30 85 25,5 30 85 25,5 

JUMLAH 100  85 100  83 100  82,5 

Sumber : PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi 
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Berdasarkan tabel rata-rata penilaian kinerja seluruh karyawan diatas 

menunjukkan bahwa kinerja karyawan pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat 

dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi terlihat baik, namun dilihat dari tiga bulan 

terakhir terjadi penurunan pada kinerja karyawan dari bulan Juli sebesar 85%, 

Agustus 83% dan September 82,5%. Permasalahan tersebut disebabkan oleh 

seleksi yang dilakukan perusahaan belum terealisasikan dengan baik maka dirasa 

tidak sesuai karena adanya calon karyawan yang melamar belum memiliki 

pengalaman kerja sebelumnya sehingga membutuhkan proses adaptasi yang 

cukup lama walaupun perusahaan sudah memberikan pelatihan sebelum 

memasuki pekerjaan di lapangan. Adapun penyebab lainnya yaitu penempatan 

kerja, perusahaan tidak menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Masing-masing karyawan memiliki kepintaran dan pengetahuan yang 

berbeda-beda, oleh karena itu perusahaan baiknya dapat melihat karyawan dari 

sisi pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, agar dapat ditempatka di posisi yang 

sesuai sehinga karyawan dapat memberikan kinerja yang optimal. Sehubungan 

dengan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Seleksi dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. 

Cabang Sukabumi.” 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat diidentifikasi 

masalahnya yaitu adanya penurunan kinerja karyawan selama tiga bulan terakhir 
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mengenai pengetahuan pekerjaan karyawan. Hal ini disebabkan oleh seleksi yang 

dirasa tidak sesuai karena adanya calon karyawan yang melamar belum memiliki 

pengalaman kerja sebelumnya sehingga membutuhkan proses adaptasi yang 

cukup lama walaupun perusahaan sudah memberikan pelatihan sebelum 

memasuki pekerjaan di lapangan. Adapun penyebab lainnya yaitu diduga oleh 

penempatan kerja, perusahaan tidak menempatkan karyawan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Masing-masing karyawan memiliki kepintaran dan 

pengetahuan yang berbeda-beda, oleh karena itu perusahaan baiknya dapat 

melihat karyawan dari sisi pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, agar dapat 

ditempatka di posisi yang sesuai sehinga karyawan dapat memberikan kinerja 

yang optimal.  

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana 

Penerapan Seleksi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Pembangunan Jawa 

Barat dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi. 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1.2.2.1 Bagaimana Seleksi yang dilaksanakan pada PT. Bank Pembangunan Jawa 

Barat dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi? 

1.2.2.2 Bagaimana Penempatan Kerja yang dilaksanakan pada PT. Bank 

Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi? 
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1.2.2.3 Bagaimana Kinerja Karyawan pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat 

dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi? 

1.2.2.4 Seberapa besar Pengaruh Seleksi dan Peenempatan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. 

Cabang Sukabumi. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1.1 Untuk mengetahui Seleksi yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Jawa 

Barat dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui Penempatan Kerja yang terjadi pada PT. Bank 

Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi. 

1.3.1.3 Untuk mengetahui Kinerja Karyawan pada PT. Bank Pembangunan Jawa 

Barat dan Banten Tbk. Cabang Sukabumi. 

1.3.1.4 Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Seleksi dan Penempatan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan 

Banten Tbk. Cabang Sukabumi. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi ilmu 

pengetahuan serta adanya gambaran untuk mengembangkan ilmu manajemen 

sumber daya manusia berdasarkan teori-teori yang ada, yang dalam hal ini 

berkenaan dengan Seleksi, Penempatan Kerja dan Kinerja Karyawan. Penelitian 

ini juga dilakukan sebagai salah satu penerapan ilmu yang diperoleh pada 

program studi Administrasi Bisnis. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan diantaranya adalah : 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Peneliti ini dapat menambah pegetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

meneliti permasalahan yang sama yang terjadi dilapangan tentang sumber daya 

manusia, khususnya yang berkaitan dengan Seleksi, Penempatan Kerja dan 

Kinerja Karyawan. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

masukan positif yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi masalah 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan untuk memperbaiki kekurangan untuk 
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menjadikan perusahaan lebih baik lagi dalam melakukan pengembangan lebih 

lanjut kedepannya. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi 

mereka yang ingin melakukan penelitian dalam konsentrasi imu administrasi 

bisnis terutama di bidang manajemen sumber daya manusia dan diharapkan dapat 

memberikan sumber informasi yang berkaitan dengan Seleksi, Penempatan Kerja 

dan Kinerja Karyawan atau atau permasalahan yang sama. 

1.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten  

Tbk. Cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No.35 A-37 

Sukabumi. 

1.4.2. Lamanya Penelitian 

 Adapun jadwal penelitian yang dilakukan penulis selama kurang lebih tiga 

bulan, terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Juli 2019. Dimana 

selama kurun waktu tersebut, penulis melakukan beberapa tahapan penelitian 

mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian siding skripsi. 


