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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Kota Batam merupakan salah satu daerah dengan sektor perindustrian 

yang terus berkembang dan memiliki potensi ekonomi yang baik dan memiliki 

sumber daya manusia yang terlatih menjadikan kota Batam sebuah daerah yang 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduknya yang tinggi. Dengan 

adanya hal tersebut menjadikan kota Batam menjadi daya tarik tersendiri untuk 

para investor untuk membuka bisnis di sektor manufacturing di kota Batam 

karena letak geografis Batam yang mendukung dan daerah-daerah industrial yang 

siap mendukung dalam operasional perusahaan, serta lokasi Batam yang dekat 

dengan negara Singapura yang merupakan sebuah hub dalam perdagangan 

internasional. Dengan berbagai keuntungan dan nilai tambah tersebut menarik 

sejumlah investor untuk membuka perusahaan garmen di kota Batam antara lain 

PT. Ghim Li , PT. Bintan Bersatu Apparel dan PT. Shallwin Enterprise dan 

beberapa perusahaan lainnya. 

Dalam menjalankan perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja atau 

sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam 

melakukan pekerjaannya. Sumber daya manusia yang terlatih dianggap sebagai 

faktor pendorong utama dalam menentukan kesuksesan sebuah perusahaan 

tersebut. Sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan tersebut seperti mesin, 

keuangan dan metode tidak dapat memberikan hasil yang terbaik apabila tidak di 

dukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang tinggi. 
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Perusahaan selalu ingin agar karyawannya dapat bekerja dengan 

maksimal, dengan demikian untuk mengikatkan kinerja para karyawan kepada 

perusahaan, maka perusahaan tersebut harus mampu meningkatkan dan 

megembangkan kreativitas dari para karyawan. Oleh karena itu perusahaan harus 

melakukan perberdayaan terhadapat karyawannya karena itu merupakan bagian 

yang penting dalam rangka menjamin agar para karyawan memiliki sifat yang 

kompetitif dalam melaksanakan kerjanya. Adanya kepuasan kerja karyawan tidak 

dapat terlepas dari adanya beberapa faktor-faktor yang mempergaruhi karyawan 

tersebut. Untuk dapat membuat seorang karyawan merasakan kepuasan kerja, 

karyawan tersebut harus memiliki lingkungan kerja yang baik dan rekan kerja 

yang membantu dalam menjalakan tugasnya. Permasalahan budaya perusahaan 

merupakan hal yang penting karena akan selalu berhubungan dengan kehidupan di 

dalam perusahaan. Budaya perusahaan merupakan sebuah ideologi, nilai-nilai dan 

norma-norma yang dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu komunitas 

perusahaan. 

Serta Permasalahan yang sering terjadi di Batam dimana setiap tahun para 

buruh pekerja selalu melakukan demo untuk mendapatkan kenaikan gaji yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri dan tidak memikirkan pada sisi 

perusahaan megalami kenaikan biaya yang tinggi yang membuat perusahaan 

melakukan pengurangan tenaga kerja yang berdampak kepada mereka sendiri. 

dimana mereka menginkan gaji atau upah yang lebih besar tetapi hasil produksi 

mereka tidak berubah sehingga membuat perusahaan kehilangan laba. 

Sehingga dalam hal ini proses rekrutmen dan seleksi merupakan sebuah 

proses untuk menghasilkan sekumpulan pelamar yang potensial untuk melamar 
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pada sebuah posisi pekerjaan dalam sebuah organisasi. Seleksi merupakan sebuah 

proses dimana penggunaan instrumen tertentu dalam memilih dan menentukan 

dari sekelompok pelamar yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut dengan 

mempertimbangkan tujuan manajemen dan persyaratan yang ditentukan (Tanveer 

et al., 2011). Pelatihan kerja merupakan sebuah proses yang mengajarkan 

pengetahuan dan keahlian serta sikap dalam meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

baik dan sesuai standar perusahaan. Pelatihan merupakan salah satu usaha dan 

upaya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. 

(Tanveer et al. 2011).  

Menurut Shabbir (2014), evaluasi atau penilaian kinerja karyawan 

merupakan sebuah proses yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan 

dalam menilai, mengevaluasi sikap atau kualitas pekerjaan karyawan dalam 

jangka waktu tertentu. Penilaian kinerja ini diyakini menjadi deskripsi secara 

sistematis tentang kekuatan dan kelemahan seorang karyawan. Berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, “Faktor-Faktor 

Praktek Sumber Daya Manusia yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Perusahaan Garmen di Batam”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara rekrutmen dan seleksi terhadap 

kinerja karyawan? 
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b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara penilaian kinerja terhadap kinerja 

karyawan? 

1.3      Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara rekrutmen dan seleksi terhadap 

kinerja karyawan 

b. Untuk mengetahui pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan 

c. Untuk mengetahui pengaruh antara pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan   

d. Untuk mengetahui pengaruh antara penilaian kinerja terhadap kinerja 

karyawan  

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi manajemen perusahaan garmen di Batam: penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi masukan atau saran bagi perusahaan dalam mengetahui faktor 

– faktor yang memhubungani kinerja karyawan berkaitan dengan penerapan 
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praktek sumber daya manusia yang baik dan benar sehingga manajemen 

perusahaan garmen mampu meningkatkan kinerja karyawannya. 

b. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan variabel kinerja karyawan pada 

perusahaan garmen dan faktor-faktor yang memhubunganinya.  

1.4.  Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta                     

sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap variabel kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis  dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 
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BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  
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