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ABSTRAK 

 

Sumber daya manusia perlu di tekankan dalam setiap perusahaan. 

Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus 

memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketrampilan tinggi 

serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga 

kinerja karyawan meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu (1) Bagaiamana Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap 

spesialisasi Penempatan kerja Karyawan Pabrik PT.Sumber Makmur 

Tanggamus (2) Bagaimana Pengaruh Pendidikan Terhadap 

Spesialisasi Penempatan Kerja Karyawan Pabrik PT.Sumber Makmur 

Tanggamus. (3) Bagaiaman Pengaruh Gender Terhadap Spesialisasi 

Penempatan Kerja Karyawan Pabrik PT.Sumber Makmur Tanggamus 

(4) Apakah Pengalaman Kerja, Pendidikan, dan Gender berpengaruh 

terhadap Spesialisasi Penempatan Kerja karyawan PT.Sumber 

Makmur Tanggamus dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Penelitian ini meruapakan penelitian Kuantitatif, populasi dalam 

penelitian ini yaitu 40 orang karyawan pabrik PT.Sumber Makmur 

Tangggamus. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalaha 40 

karyawan PT.Sumber Makmur Tanggamus. pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data 

menggunakan Observasi, kuesioner,Dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. 

Hasil penelitian dengan taraf signifikasi 5% menunjukan bahwa : 

(1) berdasarkan hasil dari uji persial (Uji t), Variabel Pengalaman 

Kerja berpengaruh secara Positif dan  signifikan terhadap spesialisasi 

penempatan kerja. hal ini dilihat dari signifikan pengalaman kerja 

0,002 Dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 3,354. (2) Variabel 

Pendidikan berpengaruh secara Positif dan signifikan terhadap 

spesialisasi penempatan kerja. hal ini dilihat dari signifikan 

Pendidikan 0,032 dan thitung sebesar 2.228. (3) Variabel Gender tidak 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap spesialisasi 

penempatan kerja. karna signifikan Gender  0,413 Dan dapat juga 

dilihat dari thitung 0,829 (4) Dari hasil Uji F dapat dilihat bahwa nilai F 

sebesar 8,299 dan nilai signifikasi 0,000a sehingga semua variabel 
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bebas secara simultan berpengaruh terhadap Variabel terikat 

.Pandangan perspektif ekonomi Islam Pengaruh pengalaman Kerja , 

Pendidikan dan Gender Terhadap Spesialisasi Penempatan Kerja  

sudah sejalan dengan ajaran Islam yaitu sebagai modal utama 

seseorang untuk terjun kedalam suatu bidang pekerjaan.  

Kata Kunci:  Pengalaman Kerja, Pendidikan, Gender, Spesialisasi 

penempatan Kerja, Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

 

Human resources need to be emphasized in every company. 

In order for management activities to run well, companies must have 

knowledgeable and highly skilled employees and efforts to manage 

the company as optimally as possible so that employee performance 

increases. The formulation of the problem in this study are (1) how is 

the effect of work experience on the specialization of work placement 

of factory employees at PT.Sumber Makmur Tanggamus (2) how is 

the effect of education on specialization of work placements for 

factory employees at PT.Sumber Makmur Tanggamus. (3) How 

Gender Influences on Work Placement Specialization of PT.Sumber 

Makmur Tanggamus Factory Employees (4) Does Work Experience, 

Education, and Gender affect Work Placement Specialization of 

PT.Sumber Makmur Tanggamus Employees in an Islamic Economic 

Perspective. 

This research is a quantitative research, the population in this 

study are 40 employees of the factory PT.Sumber Makmur 

Tangggamus. The sample used in this study were 40 employees of 

PT.Sumber Makmur Tanggamus. sampling using saturated sampling 

technique. Collecting data using observation, questionnaires, 

documentation. The data analysis technique used in this research is 

multiple linear regression analysis.  

The results of the study with a significance level of 5% 

showed that: (1) based on from the results of the partial test (t test) 

the work experience variabel has a positive and significant effect on 

the specialization of wor placement. this can be seen from the 

significant work experience of 0,002 and can also be seen from the 

tcount 3.354.(2) the education variabel has a positive and significant 

effect on work placement specialization. this can be seen from the 

significance of education 0,032 and tcount of 2,228. (3) Gender 

variabel does nt have a positive ad significant effect on work 

placement specialization. because the significant gender is 0,413 and 

can also be seen from the tcount 0,829. (4) from the results of the f test, 

it can be seen that the f value is 8,299 and the significance value is 

0,00a so that all independent variables simultaneously affect the 
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dependent variabel. the view of the Islamic economic perspective that 

the influence of work experience, education and gender on the 

specialization of work placements is in line with Islamic teachings as 

a person’s main capital to enter into a fiel of work. 

 

Keywords: work experience,educaton,gender,work placement 

specialization, Islamic Economic Perspective 
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MOTTO 

 

هاا ُ ناْفًسا اَِلا ُوْسعا لُِّف ّللّاه  َلا يُكا

 
Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya.  

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 286) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Sebagai langkah awal untuk mendapat gambaran yang jelas 

dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan 

secara singkat kata- kata istilah yang terdapat dalam proposal ini 

dengan adanya penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang 

ada dijudul. Penelitian ini di harapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terkait arti dan makna dari judul penelitian ini adapun 

judul penelitian ini adalah  : PENGARUH PENGALAMAN 

KERJA, PENDIDIKAN DAN GENDER  TERHADAP 

SPESIALISASI  PENEMPATAN KERJA PADA 

KARYAWAN PABRIK AIR MINUM DALAM KEMASAN 

(AMDK) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(STUDI KASUS PADA KARYAWAN PABRIK PT. 

SUMBER MAKMUR TANGGAMUS). Adapun penjelasan 

judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Pengalaman Kerja 

pengalaman kerja merupakan proses pembentukan 

pengetahuan dan keterampilan tentang metode suatu 

pekerjaan bagi para pegawai karena keterlibatan tersebut 

dalam pelaksanaan pekerjaannya.
2
 

3. Pendidikan 

Pendidikan juga merupakan aktifitas dan usaha manusia untuk 

meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-

potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan 

                                                           
1
Departemen Pendidikan Nasional, KamusBesar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta:PT.GrammediaPustaka Utama, 2008), h. 664. 
2Manulang, M.  Dasar-Dasar Manajemen. CetakanPertama. 

(Yogyakarta:Gadjah MadaUniversity Press.2005). 
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budinurani) dan jasmani (pancaindera serta keterampilan-

keterampilan).
3
 

4. Gender 

Gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang 

dimasyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, 

perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki 

dan perempuan.
4
 

5. Spesialisasi 

Spesialisasi adalah proses dengan apa macam- macam tugas 

di terjemahkan ke dalam suatu pembagian kerja.
5
 

6. Penempatan  

Penempatan yaitu penugasan kembali seorang karyawan 

kepada pekerjaan barunya.
6
 

7. Kerja 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Kerja diartikan 

sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan 

atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari 

nafkah, mata pencaharian.
7
 

8. Karyawan 

Karyawan adalah tenaga kerja yang melakuka pekerjaan dan 

memberikan hasil kerjanya pada pengusaha yang mengerjakan 

dimana hasil karyanya sesuai dengan profesi  

atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencaharian.
8
 

9. Ekonomi Islam adalah pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-

nilai islam.
9
 

                                                           
3Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 7. 
4Leonal Grob,Riffat Hasan dan Hain Gordon,Jihad fi sabillillah,Wornan’s 

Faith Journey From Struggle to Struggle , dalam buku Woman‟s and Men‟s 

Liberation, (USA: Greenwood Press, 1993),h,11-13 
5Rizky Handayani, Skripsi Pengaruh Spesialisasi Kerja Terhadap Kepuasaan 

Karyawan Pada PT. Interbat Cabang Medan.(Universitas Medan Area.2014) 
6Rivai, Veithzal dan Sagala,Ella Jauvani. Manajemen Sumber Daya Manusia 

untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik . (Jakarta: PT.Raja Grafindo.2009) 
7Alwi Hasan,dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional Balai Pustaka.2005). 
8Undang-Undang No. 14 Tahun 1996, Pokok Tenaga Kerja 
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Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud dari judul skripsi ini 

adalah sebuah penelitian yang membahasa tentang“Pengaruh 

Pengalaman Kerja, Pendidikan Dan Gender  Terhadap 

Spesialisasi  Penempatan Kerja Pada Karyawan Pabrik Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Pada Karyawan Pabrik PT. Sumber 

Makmur Tanggamus)” 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari 

Fungsi-Fungsi Perencanaan, penggoranisasian, kepemimpinan 

dan pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

efisien. Sumber daya manusia perlu di tekankan dalam setiap 

perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, 

perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan 

berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan 

seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat. 

sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam 

suatu organisasi, dimana dapat memberikan kontribusi yang tidak 

ternilai dalam strategi pencapaian tujuan organisasi.
10

 hal ini 

dijelaskan juga dalam Al-Qur’an terdapat pada surah Al-Jatsiyah 

Ayat 13 yang berbunyi :
11

 

                            

             

 

 

 
                                                                                                               

9
 Mustofa Edwin Nasution dkk,Pengantar  Eksklusif ekonomi islam, (Jakarta: 

Kencana. 2007), h.15 
10Agung Hermawan. JurnalAnalisisProduktivitasKerjaKaryawan Outsourcing 

Pada PT Siantar PutraMandiri. hal 1 
11Lajnah Pantashian Al-Qur’an Departemen Agama Republik 

Indonesia.(Jakarta: Madiatul Ilmu.2010) h, 551. 
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Artinya : “ Dan Diatelahmenundukkanuntukmuapa yang di langit 

dan apa yang di bumisemuanya, (sebagairahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikianitubenar-benarterdapattanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagikaum yang berfikir.“ (Qs. Al-

Jatsiyyah :13) 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa sumber daya manusia memiliki 

kekuatan terbesar dalam mengelolah urusan di bumi.
12

 Langit dan 

bumi diciptakan Allah SWT untuk dimanfaatkan untuk 

kemashlahatan manusia. Salah satu contoh pentingnya kontribusi 

sumber daya manusia dalam sebuahperusahaan bisa dilihat dari 

proses produksi. Dimana ketika perusahaan tersebut sudah 

memiliki financial yang kuat, bahan baku yang terpenuhi, 

danteknologi terbaru namun tidak adanya sumber daya manusia 

yang baik dan spesialisasi penempatan karyawan tidak sesuai 

dalam hal pekerjaan tersebut , makaproses produksi tidak akan 

berjalan dengan lancar oleh karnanya sangat perlunya karyawan 

yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta kemampuan dalam 

bekerja sehingga menjadi bahan pendukung dalam spesialisasi 

penempatan karyawan untuk mendapatkan hasil yang positif.  

 Penempatan kerja harus di dasarkan pada Job Descriptions dan 

Job Specification yang telah ditentukan serta berpedoman pada 

prinsip penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang 

tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat. 

Deskripsi pekerjaan (Job Deskripsion) adalah hasil analisis 

pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun 

dan mengolah infromasi mengnai pekerjaan. sedangkan 

spesifikasi pekerjaan (Job Specification) adalah karakteristik atau 

syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi sehingga dapat 

melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan.
13

penempatan pegawai 

berarti menempatkan pegawai sebagai unsur pelakasana 

                                                           
12Nurul chikmah, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, dan  

Kemampuan Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja Pada Kementrian Agama 

Kabupaten Gresik.(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020) h, 3 
13

Rivai,Veithzal.Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari 

Teori ke Praktik. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2009) 
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pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, 

kecakapan dan keahliaanya. hal ini telah menjadi kesadaran 

sebagian besar manajer di indonesia, baik manajer puncak  

maupun manajemen tenaga kerja bahwa penempatan tenaga kerja 

mutlak diperlakukan.  Bukan saja demi terwujudnya keuntungan 

perusahaan dalam waktu dekat, tetapi lebih banyak ditunjukan 

untuk menjamin kontinuitas perusahaan. Penempatan yang efektif 

akan menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi 

sebagai mana menjadi harapan peruasahaan.  

 Sebaliknya penempatan tenaga kerja yang sembarangan, 

mungkin hanya menghasilkan tenaga kerja jauh dari harapan 

perusahaan dan kemungkinan menjelma menjadi tenaga kerja 

yang menuntun perusahaan ke arah kebangkrutan. Kegiatan 

penempatan ini sangat penting di dalam proses manajemen 

sumber daya manusia, apabila suatu perusahaan tidak teliti dan 

tidak cermat dalam penempatan ini kemungkinan akan terjadi 

penempatan jabatan pegawai yang tidak sesuai dan tidak cocok 

dengan jabatan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, sehingga 

dia tidak bisa bekerja secara efisien dan efektif dan kemungkinan 

harus dikeluarkan biaya dan waktu yang cukup lama untuk 

mencari orang yang tepat.  Manajemen Sumber daya manusia 

yang tidak berjalan dengan lancar dan tidak sesuai dengan harapan 

perusahaan tentu akan memberikan dampak yang cukup buruk 

bagi karyawan, diantaranya adalah  efektivitas para tenaga kerja 

yang semakin menurun. Sebab buruknya  spesialisasi penempatan 

kerja Sumber daya manusia  akan membuat  pekerjaan tidak 

mengalami pengelolaan dengan baik. Tentu saja hal ini 

berpengaruh terhadap kinerja Sumber daya manusia di 

perusahaan. Kinerja Sumber daya manusia di perusahaan menjadi 

tidak terarah dan pencapaian tujuan perusahaan tidak dapat 

dicapai. Kondisi yang demikian tidak akan memberikan kontribusi 

bagi perusahaan. Bahkan bisa saja secara lambat laun perusahaan 
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akan mengalami kemunduran sehingga timbullah kerugian yang 

dialami oleh perusahaan.
14

 

 hal ini dapat dicegah  perusahaan dari awal  yaitu pada proses 

penerimaan karyawan ditekankan dalam hal  pengalaman kerja 

serta latar belakang pendidikan karyawan tersebut.Pengalaman 

kerja dan Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam 

rekrutmen atau seleksi karyawan sebagai bahan pendukung dalam 

spesialisasi penempatakan kerja karyawan. menurut Jakson  

Pengalaman kerja menjadi salah satu point bagus bagi sumber 

daya manusia sebagai tenaga kerja untuk Spesialisasi penempatan 

kerja.  Pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban 

tanggung jawab dari pekerjaan sebelumnya.
15

 orang yang 

berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap pakai. 

pengalaman kerja seorang Karyawan hendaknya mendapat 

pertimbangan utama dalam proses rekrutmen atau seleksi 

sehingga dapat menjadi bahan pendukung dalam  Spesialisasi 

Penempatan Kerja Karyawan. selain pengalaman kerja 

pendidikan juga menjadi Point penting selanjutnya bagi Sumber 

Daya Manusia dalam spesialisasi penempatan  kerja jika pegawai 

memiliki tingkat pendidikan tinggi maka akan tercipta 

pengetahuan.
16

 karena dengan Pengetahuan Pegawai dapat 

menilai kemampuan kognitif yang meliputi kemudahan 

berinteraksi, kemampuan menghayati di bidang pekerjaannya, 

pegawai yang memiliki pengetahuan dapat dengan mudah 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya.
17

 hal ini 

membuktikan bahwa pengalaman kerja dan tingkat pendidikan 

dibutuhkan dalam hal spesialisasi penempatan kerja karyawan, 

                                                           
14 Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam 

Prespektif (K3). Jakarta. Penerbit Dian Rakyat 
15Jakson. “Manajemen Sumber Daya Manusia.” (Terjemahan Jalemba empat, 

2012) 
16Meldona. “Manajemen Sumber Daya Manusia.”( Jakarta: UIN MALANG 

Press, 2009)  hal.134. 
17Putri, Hana Rianita. “Pengaruh Pendidikan, pengalaman kerja dan Jenis 

Kelamin terhadap Produktivitas kerja Karyawam bagian Produksi CV. Kurnia Abadi 

Wonosobo.” (Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negri 

Yogyaarta, 2016 
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selain kedua faktor ini gender juga menjadi pertimbangan 

perusahaan dalam hal spesialisasi penempatan kerja karna pada 

dasarnya tenaga kerja tidak dapat dibedakan oleh jenis kelamin 

tetapi pada umunya laki- laki akan lebih prduktif karna 

mengandalkan kekuatasn fisik.  dalam buku Sex and Gender Oleh 

Hillary M, Lips Mengartikan Gender sebagai harapan- harapan 

budaya terhadap laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan di 

kenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan 

sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.
18

 

dari pendapat ini maka spesialisasi penempatan kerja karyawan 

perlu di bedakan berdasarkan gender seperti sebagian pekerjaan 

Karyawan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)  yang 

pekerjaan hanya dilakukan oleh Laki- laki Karna pada sebagian 

perusahaan seperti perusahaan air minum dalam kemasan 

(AMDK ) adanya spesialisasi penempatan kerja yang harus di isi 

oleh lelaki karna pekerjannya lebih mengandalkan fisik dan 

kekuatan contohnya pada bagian penyusunan Produk di gudang 

dan muat kedalam mobil pengangkut.  

Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) adalah 

perusahaan yang berjalan di bidang pengolahan Air, Di 

Kecamatan Kotaagung , Kabupaten Tanggamus ada 3 Perusahaan 

yang bergarak di bidang air minum dalam kemasan (AMDK) 

yang pertama  Perushaan PT Sumber Makmur Tanggamus  yang 

didirikan tahun 1999 
19

 yang beralamat di Jl. 

A.Yani.No.502,Sidoharjo,Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu 

untuk kantor Pusat dan Jl. AMS Waysom Pekon 

Kotaagung,Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus untuk 

alamat pabrik tempat produksi.  yang dimiliki secara 

perseorangan yaitu milik Bapak Yanny Sugianto dengan cakupan 

pemasaran sudah mencapai seluruh Lampung . PT Sumber 

Makmur Tanggamus merupakan pabrik AMDK pertama yang 

mengenalkan kekhasan Sumber Mata Air Gunung Tanggamus 

diproduksi dengan merek ARQUANA.  PT Sumber Makmur 

                                                           
18Nasra, M. Shah (ed), Pakistan Women A Socio-Economic And Demograpich 

Profile, (Islambad:Pakistan Institute of  Develoment Economic, t, ht),22 
19Profil PT.Sumber Makmur Tanggamus. 2021 
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Tanggamus merupakan Perusahaan air minum dalam kemasan 

(AMDK) yang paling lama berdiri di Kecamatan Kotaagung, 

Kabupaten Tanggamus. PT.Sumber Makmur Tanggamus 

merupakan Usaha kecil karna berdasarkan pendapatan data 

perbulan PT.Sumber Makmur Tanggamus memiliki pendapatan 

perbulan kisaran 500Juta – 2Miliar rupiah . Menurut Undang – 

Undang Nomor 20 tahun 200 yang mengatur tentang usaha 

mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.Usaha Kecil 

merupakan jenis usaha produktif yang bisa didirikan sendiri 

dimana bisa di kelola maupun dimiliki oleh perseorangan 

maupun di kelola oleh badan usaha. usaha kecil ini memiliki aset 

kekayaan kisaran 50 Juta – 2 Miliar rupiah. 

 yang kedua yaitu  PT Wayku yang baru berdiri sejak Tahun 2007 

yang dimiliki oleh BUMD Kabupaten Tanggamus . PT Sumber 

Makmur Tanggamus  juga  merupakan salah satu pabrik AMDK 

yang mengusung kekhasan mata Air gunung tanggamus bersama 

dengan PT Wayku sehingga menjadi ciri khas produk Kabupaten 

Tanggamus  berbeda dengan PT Tirta Investama Tanggamus 

merupakan Perushaan ke tiga yang baru berdiri tahun 2016 
20

 yang 

tidak menjadi ciri khas produk Kabupaten Tanggamus karna nama 

AQUA sudah di kenal sampai Internasional dan merupakan salah 

satu cabang yang baru di dirikan sehingga tidak memunculkan 

kesan kekhasan Mata Air Gunung Tanggamus. dapat terlihat  

bahwa PT Sumber Makmur Tanggamus merupakan Pabrik 

AMDK tertua di Kecamatan Kotaagung ,Kabupaten Tanggamus. 

sehingga lebih dipercaya dan menjadi andalana masyarakat 

Tanggamus, PT Sumber Makmur Tanggamus sebagai Pabrik juga 

memiliki Sumber daya manusia yang merupakan masyarakat asli 

Tanggamus dengan Jumlah karyawan khusus Pabrik mencapai 40 

Orang,  yang di bagi kedalam beberapa bidang pekerjaan  hal ini 

dapat dilihat pada tabel Spesialisasi penempatan kerja karyawan 

Pabrik AMDK PT. Sumber Makmur Tanggamus sebagai berikut: 

                                                           
20Adi Saputra.http://www.jejamo.com/pt-tirta-investama-tanggamus-setahun-

berdiri-produksi-air-mineral-kemasan-600-mililiter-dan-galon.html.( Lampung,2018). 

diakses Sabtu 04  Desember 2021. pukul 21:39 

 

http://www.jejamo.com/pt-tirta-investama-tanggamus-setahun-berdiri-produksi-air-mineral-kemasan-600-mililiter-dan-galon.html
http://www.jejamo.com/pt-tirta-investama-tanggamus-setahun-berdiri-produksi-air-mineral-kemasan-600-mililiter-dan-galon.html
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Tabel 1.1 

Data Bidang Pekerjaan Karyawan Pabrik (Amdk) Pt. Sumber 

Makmur Tanggamus Periode Tahun 2021 

 

Data Bidang Pekerjaan Karyawan Pabrik Pt.Sumber 

Makmur Tanggamus Tahun 2021 

No Bidang Kerja 

Pendidikan 

Terakhir 

Karyawan 

Jenis 

Kelamin 

Juml

ah 

Kary

awa

n 

     1 
Packing SD-SMP 

SMA-SMK 

Perempuan 16 

2 

Packing 

(Menyusun 

Barang Jadi)  

SMA-SMK Laki/Laki 11 

3 
Operator Galon SMA Laki-Laki / 

Perempuan 

2 

4 Operator SMA Laki-Laki 3 

5 Kepala Operator SMA Laki-Laki 1 

6 
Kepala/Wakil 

Gudang 

SD-SMA Laki-Laki 2 

7 Kepala Produksi MAN Perempuan 1 

8 Admin SMA Perempuan 1 

9 
Perhitungan 

Barang 

SMK Perempuan 1 

10 Mekanik SMA Laki-Laki 1 

11 
Spesialis 

Laboratorium 

S1 Perempuan 1 

Sumber : Data Internal PT. Sumber Makmur Tanggamus (2021) 

dari tabel  1 di atas dapat terlihat bagaimana Spesialisasi 

penempatan kerja karyawan pabrik PT Sumber Makmur 

Tanggamus saat ini . Dapat terlihat bahwa PT. Sumber Makmur 

Tanggamus memiliki 11 bidang pekerjaan yang di isi oleh 40 

Karyawan dengan pengalaman kerja,pendidikan dan gender yang 

berbeda – beda dari data di atas terlihat bahwa spesialisasi 
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penempatan kerja karyawan tidak didasarkan pada latar belakang 

tingkat pendidikan  padahal menurut Siswanto faktor yang perlu di 

pertimbangkan dalam penempatan kerja salah satunya yaitu faktor 

prestasi akademik dan faktor pengalaman
21

 begitu pula menurut 

Mangkunegara ada beberapa faktor yang harus di pertimbangkan 

dalam penempatan kerja karyawan yaitu Pendidikan , Pengetahuan 

Kerja, Keterampilan Kerja dan lainnya.
22

 dapat terlihat pada tabel 

di atas PT Sumber Makmur Tanggamus menerapkan  pada  

sebagian Spesialisasi Penempatan Kerja di tempatkan berdasarkan 

Gender  hal ini dapat terlihat pada bagian Packing, packing, 

(Menyusun Barang Jadi), Oprator, Lab, Kepala Produksi, 

Perhitungan barang keluar, Admin , gudang, Mekanik.Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kepala Pabrik PT Sumber Makmur 

Tanggamus yaitu Bapak Iqbal , beliau menerangkan bahwa 

Spesialisasi penempatan kerja hanya di bedakan berdasarkan 

Kemampuan  dan Gender, selain itu ada pula spesialisasi 

penempatan berdasarkan pendidikan yaitu pada bagian Lab yang 

diharuskan seseorang yang memiliki pendidikan minimal S1. 

sedangkan  untuk Gender dilakukan spesialisasi penempatan kerja  

karna pada Pabrik AMDK sebagian pekerjaanya memang 

membutuhkan kekuatan fisik hanya hanya dimiliki oleh Laki-laki 

hal ini yang mendasari adanya  Spesialisasi Penempatan Kerja 

berdasarkan Gender. serta kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

di bidangnya hal ini di tentukan ketika diadakannya pelatihan 

karyawan atau training sebelum di terima menjadi karyawan tetap. 

berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul yaitu “Pengaruh Pengalaman Kerja, 

Pendidikan Dan Gender  Terhadap Spesialisasi  Penempatan Kerja 

Pada Karyawan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) dalam 

Perspektif Ekonomi Islam  (Studi Kasus Pada Karyawan Pabrik Pt. 

Sumber Makmur Tanggamus).” 

 

                                                           
21

Siswanto,bejo.Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan 

Administratif dan Operasional.(Jakarta:Bumi Aksara. 2005) 
22Mangkunegara, A. Anwar Prabu. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan.( Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007) 
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C. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperlukan 

pembatasan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini. 

Pembatasan masalah dibuat dikarenakan luasnya permasalahan 

dan banyaknya faktor yang mempengaruhi permasalahan yang di 

teliti. Sehingga penelitian ini di fokuskan pada Spesialisasi 

Penempatan Karyawan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) PT. Sumber Makmur Tanggamus  yang beralamat di 

Jalan AMS Waysom Pekon Kotaagung,Kecamatan Kotaagung, 

Kabupaten Tanggamus,  Lampung 35213. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi yang hanya berkaitan dengan variabel yaitu, 

Pengalaman Kerja, Pendidikan dan Gender serta dalam perspektif 

ekonomi islam. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkanlatarbelakangmasalah yang telah di uraikan, 

pokokmasalah yang dirumuskandalampenelitianiniadalah : 

1. Bagaiaman pengaruh pengalaman kerja terhadap spesialisasi 

penempatan kerja karyawan Pabrik Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) PT. Sumber Makmur Tanggamus ? 

2. Bagaiaman pengaruh pendidikan terhadap spesialisasi 

penempatan kerja karyawan Pabrik Air Minum Dalam 

Kemasan  (AMDK) PT. Sumber Makmur Tanggamus ? 

3. Bagaiaman pengaruh gender terhadap spesialisasi penempatan 

kerja karyawan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) PT. Sumber Makmur Tanggamus ? 

4. Apakah pengalaman kerja, pendidikan dan gender 

berpengaruh terhadap spesialisasi penempatan kerja 

karyawan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

PT.Sumber Makmur Tanggamus dalam perspektif ekonomi 

islam ? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun tujuan yang ingin 

dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman kerja 

terhadap spesialisasi penempatan kerja karyawan pabrik  Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT. Sumber Makmur 

Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan terhadap 

spesialisasi penempatan kerja karyawan Pabrik Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) PT. Sumber Makmur 

Tanggamus. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gender terhadap 

spesialisasi penempatan kerja karyawan Pabrik Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) PT. Sumber Makmur 

Tanggamus. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman kerja,pendidikan 

dan gender terhadap spesialisasi penempatan kerja karyawan 

Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT.Sumber 

Makmur Tanggamus dalam perspektif ekonomi islam 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak, bukan hanya bermanfaat bagi 

penulis melainkan juga bermanfaat bagi pembaca. Berikut 

beberapa manfaat yang bisa di dapat dari penelitian ini : 

1. Secara Teoritis 

Di harapkan hasil penelitian ini menambah wawasan 

keilmuan ekonomi khususnya manajemen bisnis yang di 

tinjau dari perspektif ekonomi Islam.hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran yang menambah pengetahuan Serta manfaat bagi 

ilmu pengetahuan untuk melengkapi kajian mengenai 

Spesialisasi Penempatan Kerja Karyawan dengan 

mengungkap keterkaitan Pengalaman Kerja, Pendidikan dan 

Gender. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pengelola PT. Sumber Makmur Tanggamus 

Semoga penelitian ini bermanfaat dalam memberikan 

pertimbangan dan kebijakan- kebijakan yang dapat 
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digunakan dalam mengatur spesialisasi penempatan 

karyawan pabrik. 

b. Bagi Penulis 

Sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir ilmiah, dan kemampuan untuk menuliskannya 

kedalam bentuk karya ilmiah berdasarkan teori ekonomi 

islam .  

c. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat 

dijadikan untuk referensi penelitian selanjutnya.  

 

G. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data, metodeanalisis data 

yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis 

mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

Pengaruh Pengalaman Kerja, Pendidikan dan Gender Terhadap 

Spesialisasi Penempatan Kerja. Berikut ini adalah penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

Tabel 1.2 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

No Nama 

Penulis 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Bustam, 

Nurlaely 

Razak, Andi 

Rahmat 

Hidayat, 

Natasya 

Ayudia, 

Hesti 

Pratiwi, 

2016 

Pengaruh 

Penempatan 

Kerja Dan 

Pengalaman Kerja 

Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan 

Pada PT. PLN 

(Persero) 

Area Makasar 

Selatan 

hasil penelitian ini 

menunjukan variabel 

penempatan kerja 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap prestasi 

kerja karyawann, 

variabel pengalaman 

kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap prestasi 
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kerja karyawan. 

2 Nur Syafitri, 

2020 

Pengaruh Gender 

Terhadap Jenjang 

Karir (Studi 

Kasus Di Sanmin 

SCI Batam) 

hasil penelitian ini 

menunjukan 

variabeljenis 

kelamin berpengaruh 

positif dan signifikan 

pada karier. 

3 Maartje 

Paais, 2020 

Penempatan 

Kerja, 

Pengalaman 

Kerja dan Kinerja 

Karyawan. 

hasil Penelitian dan 

pembahasan ini 

menunjukan  

Variabel penempatan 

kerja dan 

pengalaman kerja 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja. 

4 Winda Maria 

Febriani, 

2017 

Penempatan Kerja 

Pegawai 

Berdasarkan 

Latar Belakang 

Pendidikan Di 

Kabupaten Kutai 

Timur (Studi 

Perbandingan 

Antara Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Dengan Dinas 

Sosial) 

Hasil penelitian ini  

menunjukan 

penempatan kerja 

pegawai di Badan 

Penanggulangan 

Bencana tidak 

memiliki syarat 

pendidikan dan 

kualikasipersonil, 

kecuali yang bersifat 

teknisi sedangkan  di 

Dinas Sosial 

memerlukan 

pegawai dengan 

disiplin ilmu yang 

sesuai . 

5 Erfan 

Robyardi, 

2020 

Pengaruh Tingkat 

Pendidikan dan 

Pembagian Kerja 

 Hasil penilitian ini 

menunjukan 

Variabel  tingkat 
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Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan 

pada PT Pos 

Indonesia 

(Persero) 

Palembang 

pendidikan dan 

pembagian kerja. 

Memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai. 

6 Dewi 

Cahyani 

Pangestuti, 

2019 

Analisis 

Pengalaman 

Kerja, 

Kompetensi,Pend

idikan, dan 

Pelatihan 

Terhadap 

Pengembangan 

Karir Dengan 

Interventing 

Prestasi Kerja 

 Hasil dari penelitian 

ini diketahui bahwa 

prestasi kerja 

menjadi faktor 

dominan ,kemudia 

pengalaman kerja, 

disusul pendidikan 

dan pelatihan dan 

terakhir adalah 

kompetensi. 

7 Hanna 

Rianita 

Putri, 2016 

Pengaruh 

Pendidikan,Penga

laman Kerja, dan 

Jenis Kelamin 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Bagian Produksi 

CV. Karunia 

Abadi 

Wonosobo. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan 

Variabel Pendidikan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

produktivitas kerja,  

Pengalaman Kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

produktivitas kerja 

dan  Jenis Kelamin 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

produktivitas kerja. 

8 Akbar R, 2020 Pengaruh Hasil penelitian ini 
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Pengalaman 

Kerja Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

PT. Bank Rakyat 

Indonesia 

(PERSERO) Tbk. 

Kantor Cabang 

Polewali 

menunjukan 

Variabel  

pengalaman kerja 

memiliki pengaruh 

positif dan signifan 

terhadap 

produktivitas 

karyawan. 

9 Nuning 

Purnama 

Syarthini, 

2014 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Keterampilan, 

Dan Pengalaman 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT. 

Mitra Pinasthika 

Mustika Finance 

Cabang Bengkulu 

hasil penelitian ini 

menunjukan variabel 

pendidikan,keteramp

ilan dan pengalaman 

kerja berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

10 Rizky 

Handayani, 

2014 

Pengaruh 

Spesialisasi Kerja 

Terhadap 

Kepuasaan Kerja 

Karyawan Pada 

PT.Interbat 

Cabang Medan. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan 

Variabel 

Spesialisasi kerja 

berpengaruh 

signifikasi terhadap 

kepuasaan kerja 

karyawan. 

Sumber : Data diolahan Penulis ( 2021) 

 

Berdasarkan Tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan 

dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu : 

a. Penelitian yang di lakukan oleh Bustam, Nurlaely, Andi, 

Natasya dan Hesti (2016) dengan judul Pengaruh 

Penempatan Kerja Dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan Pada PT .PLN (Persero) Area Makasar 

Selatan. 
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Persamaannya: yaitu sama- sama mengkaji mengenai 

Pengaruh penempatan Kerja, Pengalaman Kerja.  

Perbedaannya:  yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

Variabel pendidikan dan Gender , Variabel Ynya tidak 

menggunakan Spesialisasi Penempatan Kerja  dan Tempat 

Penelitiannya tidak di Pabrik AMDK PT.Sumber Makmur 

Tanggamus. 

b. Penelitian yang di lakukan oleh Nur Syafitri (2020) dengan 

judul Pengaruh Gender Terhadap Jenjang Karir (Studi Kasus 

Di Sanmin SCI Batam). 

Persamaannya : yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

Gender.  

Perbedaanya    : yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

Pengalaman Kerja dan pendidikan serta variabel Ynya tidak 

menggunakan Spesialisasi penempatan Kerja dan Studi 

kasusnya bukan di Pabrik AMDK PT Sumber Makmur 

Tanggamus. 

c. Penelitian yang di lakukan oleh Maartje paais (2020) dengan 

judul Penempatan Kerja, Pengalaman Kerja dan Kinerja 

Karyawan. 

persamaannya : yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

Penempatan Kerja dan Pengalaman Kerja .  

perbedaanya  : yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

Gender dan pendidikan serta variabel Ynya tidak 

menggunakan Spesialisasi penempatan Kerja dan Studi 

kasusnya bukan di Pabrik AMDK PT Sumber Makmur 

Tanggamus. 

d. Penelitian yang di lakukan oleh Winda Maria Febriani (2017) 

dengan judul Penempatan Kerja Pegawai Berdasarkan Latar 

Belakang Pendidikan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi 

Perbandingan Antara Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Dengan Dinas Sosial).  

persamaannya : yaitu sama-sama mengkaji mengenai Latar 

Belakang Pendidikan.  

perbedaanya : yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

Pengalaman Kerja dan Gender serta variabel Ynya tidak 
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menggunakan Spesialisasi penempatan Kerja dan Studi 

kasusnya bukan di  Pabrik AMDK PT Sumber Makmur 

Tanggamus. 

e. Penelitian yang di lakukan oleh Erfan Robyardi (2020) 

dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pembagian 

Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT Pos 

Indonesia (Persero) Palembang. 

persamaannya :yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

Tingkat Pendidikan dan Pembagian Kerja .  

perbedaanya:yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

Pengalaman Kerja dan Gender serta variabel Ynya tidak 

menggunakan Spesialisasi penempatan Kerja dan Studi 

kasusnya bukan di  Pabrik AMDK PT Sumber Makmur 

Tanggamus. 

f. Penelitian yang di lakukan oleh Dewi Cahyani Pangestu 

(2019) dengan judulAnalisis Pengalaman Kerja, Kompetensi, 

Pendidikan, dan Pelatihan Terhadap Pengembangan Karir 

Dengan Interventing Prestasi Kerja . Persamaannya: yaitu 

sama-sama mengkaji mengenai Pengalaman Kerja dan 

Pendidikan .  

perbedaanya:yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

Gender serta variabel Ynya tidak menggunakan Spesialisasi 

penempatan Kerja dan Studi kasusnya bukan di Pabrik 

AMDK PT Sumber Makmur Tanggamus. 

g. Penelitian yang di lakukan oleh Hanna Rianita Putri (2016) 

dengan judul Pendidikan,Pengalaman Kerja, dan Jenis 

Kelamin Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian 

Produksi CV. Karunia Abadi Wonosobo. 

Persamaannya : yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

Pengalaman Kerja, Pendidikan dan Jenis Kelamin. 

Perbedaanya     :yaitu variabel Ynya tidak menggunakan 

Spesialisasi penempatan Kerja dan Studi kasusnya bukan di 

Pabrik AMDK PT Sumber Makmur Tanggamus. 

h. Penelitian yang di lakukan oleh Akbar R (2020). dengan judul 

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
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Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. 

Kantor Cabang Polewali.  

Persamaannya : yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

Pengalaman Kerja.  

Perbedaanya : yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

pendidikan dan Gender serta variabel Ynya tidak 

menggunakan Spesialisasi penempatan Kerja dan Studi 

kasusnya bukan di Pabrik AMDK PT Sumber Makmur 

Tanggamus. 

i. Penelitian yang di lakukan oleh Nuning Purnama Syarthini 

(2014)dengan judulPengaruh Pendidikan, Keterampilan, Dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Mitra 

Pinasthika Mustika Finance Cabang Bengkulu  

Persamaannya:yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

Pengalaman Kerja dan Pendidikan. 

Perbedaanya   : yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

Gender serta variabel Ynya tidak menggunakan Spesialisasi 

penempatan Kerja dan Studi kasusnya bukan di Pabrik 

AMDK PT Sumber Makmur Tanggamus. 

j. Penelitian yang di lakukan oleh Rizky Handayani 

(2014)dengan judul Pengaruh Spesialisasi Kerja Terhadap 

Kepuasaan Kerja Karyawan Pada PT.Interbat Cabang Medan. 

persamaannya: yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

Spesialisasi Kerja. 

perbedaanya: yaitu Variabel Xnya tidak menggunakan 

Pengalaman Kerja, Pendidikan dan Gender serta variabel 

Ynya tidak menggunakan Spesialisasi penempatan Kerja dan 

Studi kasusnya bukan di Pabrik AMDK PT Sumber Makmur 

Tanggamus. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pada penulisan skripsi pada penelitian ini disusun 

dalam bentuk, sebagi berkut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal pada skripsi bersis cover skripsi, halam sampul, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orasionalitas, halaman 
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persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Subtansi (Inti) 

Bagian Inti skripsi terdiri dari : 

 

BAB  I       PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi teori-teori mengenai pengalaman 

kerja,pendidikan, gender,  dan spesialisasi penempatan kerja 

kerangka pikir dan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi, sampel dan pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas data,Statistik deskripsi,  uji hipotesis 

dan uji koefisien determinasi. 

 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan pembahasan 

hasil penelitian dana analisis secara kuantitatif. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis serta rekomendasi penulis untuk 

penelitian. 

3. Bagian akhir 

Pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar rujukan dan 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Manajemen Sumber Daya Insani ( MSDI) 

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Insani 

(MSDI) 

Pengertian manajemen sumber daya manusia 

menurut beberapa ahli, di antaranya Hall T. Douglas 

dan Goodale G. James (1986: 6) bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah the prosess through 

which optimal fit is achieved among the employee, 

job, organization, and environment so that 

employess reach their desired level of satisfaction 

and performance and the organization meets it’s 

goals” (manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu proses melalui mana kesesuaian optimal yang 

diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi 

dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai 

tingkat kepuasan dan performansi yang mereka 

inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya).  

Manajemen menjadi salah satu cabang ilmu 

pengetahuan dan dapat diterapkan untuk 

memecahkan persoalan-persoalan dalam perusahaan 

serta mengambil keputusan oleh pemimpin atau 

manajer. Sumber daya insani adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki oleh manusia yang terdiri 

dari kemampuan berpikir, berkomunikasi, bertindak, 

dan bermoral untuk melaksanakan suatu 

kegiatan baik bersifat teknis maupun manajerial. 

Sumber daya insani merupakan orang-orang yang 

merancang dan menghasilkan barang atau jasa, 

mengawasi mutu, memasarkan produk, 

mengalokasikan sumber daya financial, serta 

merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. 
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Unsur-unsur sumber daya insani meliputi 

kemampuankemampuan (capabilities), sikap 

(attitudes), nilai-nilai (values), kebutuhankebutuhan 

(needs), dan karakteristik demografinya (penduduk). 

Manajemen sumber daya insani merupakan suatu 

gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur 

manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial 

perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan 

kontribusi yang maksimal bagi perusahaan dan 

pengembangan dirinya. Manajemen sumber daya 

insani digunakan untuk mengetahui pentingnya 

karyawan sebagai aset perusahaan  karena 

keterampilan, pengetahuan dan pengalaman 

karyawan memiliki nilai 

ekonomis terhadap perusahaan.
23

 

Manajemen sumber daya insani sebagai ilmu yang 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara 

efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan 

organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber 

daya insani dapat juga diartikan sebagai kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, 

pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan 

dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya 

insani untuk mencapai sasaran perorangan, 

organisasi dan masyarakat.
24

 

Manajemen sumber daya insani lebih memfokuskan 

pembahasan mengenai pengaturan peranan manusia 

dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan 

tersebut meliputi masalah perencanaan (human 

resource planning), pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

                                                           
  

23
 I Komang, et al., Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), 4-5 
           

24
 M.Yani, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Mitra 

Wacana Media, 2012), 2 
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kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian 

tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen 

sumber daya insani mengatur tenaga kerja manusia 

sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan 

perusahaan, kepuasan karyawan, dan masyarakat. 

adapun Menurut T. Hani Handoko (2001: 4), 

manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, 

seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan- tujuan, baik induvidu maupun organisasi.
25

  

b. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan sumber daya manusia merupakan 

proses analisis dan identifikasi tersedianya 

kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga 

organisasi/perusahaan tersebut dapat mencapai 

tujuannya. Strategi sumber daya manusia (SDM) 

adalat alat yang digunakan untuk membantu 

organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur 

penawaran dan permintaan SDM. Strategi SDM ini 

memberikan arah secara keseluruhan mengenai 

bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan 

dikelola.
26

 Langkah-langkah perencanaan SDM 

adalah sesuai dengan fungsinya untuk membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya dari aspek 

sumber daya manusia, dan fokus perhatian sumber 

daya manusia ditunjukkan pada proses peramalan 

dan penentuan kebutuhan SDM di masa depan, 

                                                           
25

 M. Nazar Almasr, Manajemen Sumber Daya Manusia: Imlementasi Dalam 

Pendidikan Islam, Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.19, No.2 

Juli -Desember 2016. h,136 

 
          

26
 M.T.E Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

Grasindo, 2002), 76. 
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maka proses penentuan tersebut dilakukan melalui 

langkahlangkah sebagai berikut : 

1.  Analisis beberapa faktor penyebab perubahan 

kebutuhan sumber daya manusia. 

2. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. 

3. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia di 

masa yang akan datang. 

4. Analisis ketersediaan sumber daya manusia dan 

kemampuan perusahaan. 

5. Penentuan dan implementasi program. 

c. Manajemen Sumber Daya Insani Dalam 

Perspektif Islam 

Sumber Daya Insani merupakan kekuatan terbesar 

dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di 

muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah swt. 

sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan 

sumber daya yang ada di dalamnya demi 

kesejahteraan manusia sendiri, makhluk dan seluruh 

alam semesta, karena pada dasarnya seluruh ciptaan 

Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan 

oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal 

ini sangat jelas ditegaskan oleh Allah dalam al-

Quran surat al-Jatsiyah ayat 13:  

 

 ْٖ ٌَُْ ۗاِىَّ فِ ًْ٘عا هِّ َها فِٔ اْْلَْسِض َجِو َّ ِت  ْٰ ٰو ا فِٔ السَّ َش لَُكْن هَّ َسخَّ َّ

ى ّْ ُش ٍم َّٗتَفَكَّ ْْ ٍث لِّمَ ٰٗ ََ ٰرلَِك َْلٰ  

Artinya : “ Dan Dia telah menundukkan untukmu 

apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, 

(sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.
27

 

Manajemen Sumber Daya Insani adalah suatu proses 

menangani berbagai masalah pada ruang lingkup 

                                                           
27

 H. Ali Hardana, Manajemen Sumber Daya Insani, AL-MASHARIF 

Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2015. H, 116 
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karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja 

lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi 

atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya 

mengurusi SDM adalah departemen Sumber Daya 

Insani atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau 

human resource department. Manajemen Sumber 

Daya Insani adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. Menurut Mathis dan 

Jackson Sumber Daya Insani adalah rancangan 

sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara 

efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

organisasi.
28

 

 

2. Spesialisasi  

a. Pengertian Spesialisasi  

Spesialisasi dalam Ekonomi adalah suatu bentuk 

pembagian tenaga kerja dimana individu atau 

perusahaan memusatkan usaha – usaha produktif 

mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan 

– kegiatan yang terbatas. Spesialisasi kerja yaitu 

pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, 

atau kegiatan-kegiatan yang sama kedalam satu unit 

kerja (departemen) hendaknya didasarkan atas 

eratnya hubungan pekerjaan tersebut.
29

Spesialisasi 

pekerjaan adalah pembagian kerja berdasarkan oleh 

keahlian atau ketrampilan khusus. Inti dari 

spesialisasi kerja adalah pembagian tugas 

berdasarkan skill yang miliki oleh individu dalam 

organisasi agar tidak ada istilahnya pemborongan 

                                                           
  

28
 Opcit, h. 117 

29Hasibuan, Malayu. Manajemen Sumber Daya Manusia.(Jakarta: Penerbit 

Bumi Aksara.2016).h 125 
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tugas oleh seseorang sehingga yang lain tidak 

melakukan hal apapun
30

. Istilah spesialisasi kerja 

untuk mendeskripsikan sampai tingkat mana tugas 

dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan-

pekerjaan yang terpisah.
31

 Spesialisasi membantu 

mempermudah pengelolaannya. Dengan spesialisasi 

organisasi juga terhindar dari menempatkan “orang 

yang salah di tempat yang salah”. Misalnya 

seseorang yang lebih cocok di pekerjaan tertentu 

(karena misalnya tingkat kerumitannya tinggi), 

bekerja dibagian lain (yang tingkat kerumitannya 

rendah). Padahal, kompensasi yang diberikan kepada 

orang itu seharusnya sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukannya. Sebaliknya, bisa saja seorang yang 

punya kemampuan terbatas, ditempatkan pada 

pekerjaan yang menuntut kecakapan yang tinggi. 

Kedua-dua hal ini merupakan hal yang mubazir bagi 

organisasi. Namun demikian, spesialisasi tidak boleh 

dilakukan secara ekstrim. Organisasi, betapa pun 

memerlukan spesialisasi haruslah bersifat fleksibel. 

Artinya, pada tingkat tertentu spesialisasi memiliki 

kekurangan. Misalnya, ia akan membuat tingkat 

kebosanan, kelelahan, stres menjadi tinggi dan 

produktivias akan menjadi rendah bila spesialisasi 

diberlakukan secara luar biasa; misalnya, seseorang 

tidak pernah di pindahkan posisinya setelah sekian 

tahun. Tingkat spesialisasi orang itu barangkali 

meningkat, tapi dari semangat kerja, dan motivasi 

manajer harus mengontrolnya dan wawasannya 

menjadi terbatas. Manajer harus menentukan kapan 

seseorang harus di rolling dipindahkan ke posisi lain, 

                                                           
30Yusdiana, Pengertian Spesialisasi (online) 

http://ekonomiyusdiana2012unm.blogspot.co.id/2013/10/manfaat-spesialisasi-html.   

(diakses pada 28 September 2021) Pukul 21.50 
31Khaerul Umam, Perilaku Konsumen, (Bandung :Pustaka Setia, 2012) hlm. 

371. 

http://ekonomiyusdiana2012unm.blogspot.co.id/2013/10/manfaat-spesialisasi-html
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diberikan wawasan tambahan yang berbeda demi 

keberhasilan organisasi dan si karyawan yang 

bersangkutan.
32

 

Spesialisasi dapat di pandang dari dua macam sudut, 

yakni: Pertama, dengan jalan membagi sesuatu 

pekerjaan dalam bagian yang kecil. Kedua, dengan 

memusatkan usaha-usaha individual pada aktivitas-

aktivitas yang memanfaatkan bakatnya semaksimum 

mungkin. Spesialisasi memungkinkan seseorang 

untuk membatasi atau mengkhususkan bidang 

pengetahuannya, pekerjaannya, latihannya sehingga 

dicapai keahlian karena pekerjaan yang dilakukan 

berulang-ulang sehingga oleh karenanya 

produktivitas meningkat.
33

 

b. Hakekat Spesialisasi kerja 

Hakekat dari spesialisasi kerja adalah tidak seluruh 

pekerjaan dilakukan oleh satu individu, melainkan 

dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah, dan setiap 

langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan. 

Pada hakikatnya, individu-individu berspesialisasi 

dalam mengerjakan bagian kegiatan tertentu, bukan 

mengerjakan seluruh kegiatan.
34

 

Manfaat Spesialisasi Kerja 

manfaat spesialisasi kerja adalah agar supaya 

pekerjaan terselenggara dengan baik sesua rencana 

dan dapat diketahui dengan jelas tujuan suatu 

organisasi, pegawai atau karyawan yang 

bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan 

                                                           
32 M. Taufiq Amir, Belajar Manajemen Dari Konteks Dunia Nyata, 

(Yogyakarta :Graha Ilmu, 2006) hlm. 159. 
33 J. Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi, Prenada media, Jakarta, 2004, 

hlm. 119.  (Wibowo. 2006) (Hariandja. 2002) (Abdurrahmat 2006) (V. Rivai 2014.) 
34Khaerul Umam, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rajawali Press , 

Jakarta, 2005 , hlm.372. 
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tersebut.
35

 adapun manfaat serupa dalam spesialisasi 

kerja yaitu : 

1. Memudahkan bagi seseorang untuk 

melaksanakan tugas pekerjaannya tanpa nunggu 

perintah atau komando.  

2. Diketahui dengan jelas wewenang dan tanggung 

jawab dari pekerjaan itu.  

3.  Tidak meragukan dalam pemberian tugas atau 

pelaksanaan pekerjaan. 

4. Memudahkan dalam pengawasan  

5. Tidak terjadinya simpang siur atau benturan 

dalam pelaksanaan pekerjaan. 

6. Menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan 

kebutuhan pendidikan. 

selain manfaat  berikut Pentingnya Spesialisasi Kerja 

Adapun alasan diadakan spesialisasi kerja adalah 

bahwa seseorang tidak akan melakukan semua 

pekerjaan yang ada di dalam organisasi seorang diri 

tanpabantuan orang lain. Alasan-alasan tentang 

pentingnya spesialisasi
36

antara lain:  

1. Karena orang berbeda dalam pembawaan, 

kemampuan, kecakapan dan mencapai 

ketangkasan yang besar dengan spesialisasi.  

2. Karena orang yang sama tidak dapat dapat berada 

di dua tempat pada saat yang sama.  

3. Karena seorang tidak dapat mengerjakan dua hal 

pada saat yang sama.  

4. Karena bidang pengetahuan dan keahlian bigitu 

luas, sehingga dalam rentang hidup tidak 

mungkin dapat mengetahui lebih banyak dari 

pada sebahagian kecil dari padanya. 

 

                                                           
35Wibowo..Manajemen Kinerja. PT. Raja Grafindo Parsada: Jakarta..2007, hal 

115 
36Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, Grasindo, Jakarta, 2002, hal 

78 
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c. Indikator-Indikator Spesialisasi Kerja 

untuk mengukur spesialisai kerja digunakan 

indikator-indikator sebagai berikut
37

 :  

a. Penempatan karyawan  ialah bahwa setiap 

pegawai atau karyawan telah ditempatkan sesuai 

dengan kemampuan, keahlian dan pendidikan 

yang dimiliki sebab ketidaktepatan dalam 

menetapkan posisi karyawan akan menyebabkan 

jalannya pekerjaan menjadi kurang lancar dan 

tidak maksimal.  

b. Beban kerja Beban kerja adalah tugas pekerjaan 

yang dipercayakan untuk dikerjakan dan 

tanggung jawabkan oleh satuan organisasi atau 

seorang pegawai tertentu. Beban kerja yang harus 

dilaksanakan karyawan hendaknya merata, 

sehingga dapat dihindarkan adanya seorang 

karyawan yang mempunyai beban kerja terlalu 

banyak atau terlalu sedikit. Namun demikian 

beban kerja yang merata ini tidak berarti bahwa 

setiap karyawan di perusahaan tersebut harus 

tetap sama beban kerjanya.  

c. Pembagian pekerjaan  adalah pekerjaan yang 

diberikan berdasarkan keahlian atau keterampilan 

khusus. Pembagian pekerjaan sangat diperlukan 

dalam setiap organisasi karena tidak semua 

pekerjaan membutuhkan keahlian dan tidak 

semua orang mempunyai keahlian yang sama 

sebab setiap orang mempunyai kelebihan dan 

keterbatasan sendiri. Agar semua tugas pekerjaan 

yang ada dapat dilaksanakan dengan baik maka 

perlu sekali adanya pembagian pekerjaan, 

pembagian pekerjaan bukan berarti merupakan 

                                                           
37Abdurrahmat, Fathoni.  Manajemen Kinerja . Jakarta: PT Rineka 

Cipta.2006. hal 87 
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tujuan mengkotak-kotakan pegawai atau 

karyawan.  

d. Spesialisasi dalam Perspektif Islam 

Spesialisasi dalam islam Rasulullah selain sebagai 

nabi dan rasul yang terakhir dengan 

rendah hati mengatakan bahwa segala sesuatu 

yang diketahuinya terbatas. Hal tersebut 

menunjukan bahwa segala sesuatu yang 

diketahuinya terbatas. Hal tersebut menunjukan 

bahwa kita memerlukan spesialisasi kerja karena 

keterbatasan pengetahuan manusia.
38

 

Firman Allah dalam surat Al-an’am ayat 132 

 

هَ  َّ ا َعِولُْا ۚ  لُِكلٍّ َدَسَجاٌت ِهوَّ ا َْٗعَولُْىَ َّ ا َسبَُّك بَِغافٍِل َعوَّ  

 

 artinya: “tiap-tiap orang mempunyai derajat 

(tingkatan) menururt pekerjaan masing-masing. 

 

Selanjutnya dalam surat Bani Israil ayat 84  

 

ُْذٰ  َْ أَ ۗ فََشبُُّكْن أَْعلَُن بَِوْي ُُ  َ ًًْ٘ل ؑلُْل ُكلٌّ َّْٗعَوُل َعٰلٔ َشاِكلَتِ ٨ٓ َسبِ  

 

Artinya : “katakanlah, tiap-tiap orang berbuat 

menurut yang disukainya” 

 

Ayat-ayat diatas menunjukan perlunya 

spesialisasi kerja karena.
39

 Persoalan yang 

dihadapi dalam zaman modern semakin kompleks 

sehingga spesialisasi sangat diperlukan baik 

dalam organisasi maupun dalam penempatan 

anggota pada suatu jabatan. 

 

                                                           
38

  Mochtar Effendy, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran 

Islam, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986, hlm. 132. 
39

 Ibid, hlm. 175. 
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3. Penempatan Kerja 

a. Pengertian Penempatan Kerja 

Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali 

sesorang karyawan pada pekerjaa barunya.
40

 penempatan 

karyawan  merupakan proses menempatkan  para 

karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan 

keterampilannya agar mereka bekerja secara efektif yang 

didasari oleh informasi analisis pekerjaan.
41

Penempatan 

juga  suatu kebijakan yang diambil oleh suatu pimpinan 

instalansi atau bagian personalia untuk menentukan 

seseorang pegawai masih tetap atau tidak ditempatkan 

pada suatu posisi atau jabatan tertentu berdasarkan 

pertimbangan keahlian, keterampilan atau kualifikasi 

tertentu. adapun penempatan kerja pegawai merupakan 

tindak lanjut seleksi, yaitu penempatan calon pegawai 

yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang 

membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan 

authority kepada orang tersebut.  Penempatan merupakan 

akhir dari proses seleksi. Dari beberapa penelitian diatas 

dapat disumpulkan penempat merupakan kebijakan akhir 

dari suatu proses seleksi karyawan baru untuk menempati 

posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 
42

 

b. Pelaksanaan Penempatan SDM  

Dengan penempatan SDM yang tepat tidak saja 

menguntungkan organisasi/perusahaan, tetapi juga 

menguntungkan SDM itu sendiri. Keuntungan bagi 

organisasi/perusahaan dengan menempatkan SDM yang 

tepat.: 
43

 

                                                           
40Rivai,Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hal156 
41Trisnawati,.Pengaruh Seleksi dan Penempatan terhadap Kinerja Karyawan  

pada PT. Linggar jati Mahardika Mulia Pacitan. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, 

2019 
42Pratama, P. I. Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Disiplin Kerja. Jurnal Administrasi Bisnis Vol 26, No 2, 1-10.  (2013). 
43Sedarmayanti.  Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. (Bandung 

:Mandar Maju. 2017) hal 63 
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a. Perusahaan dapat mengisi lowongan pekerjaan.  

b. Peerusahaan dapat meningkatkan semangat dan gairah 

kerja.  

c. Perusahaan memperoleh ide baru dalam 

mengembangkan perusahaan.  

d. Terdapat suasana kerjahar harmonis karena orang 

bekerja sesuai bidangnya. 

Keuntungan bagi SDM dengan penempatan yang 

tepat yaitu : 

a. Adanya kepastian memulai kerja.  

b. Kesempatan mengembangkan tenaga dan pikiran 

untuk kepentingan perusahaan. 

c. Menigkatkan kemampuan dengan menggali potensi 

diri.  

d. Meningkatkan dengan disiplin, loyalitas, dan percaya 

diri serata tanggung jawab atas pekerjaan sesuai 

kemampuan. 

Ada juga Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penempatan 

Karyawan Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan 

karyawan sebagai berikut:
44

 

a. Pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan bisnis atau 

perkembangan kondisi pemerintahan umumnya 

menyebabkan terjadinya pengisian posisi pekerjaan 

baru, baik melalui promosi karyawan yang sudah ada 

atau yang baru sama sekali. Hal ini karena adanya 

pengaruh ekspansi bisnis yang mampu menciptakan 

posisi pekerjaan baru. Tentu saja proses tersebut 

sangat didukung oleh keadaan stabilitas sosial-

ekonomi-politik dalam dan luar negeri.  

b. Reorganisasi. Sebuah restrukturisasi pokok dari 

sebuah perusahaan akan menghasilkan jenis yang 

beragam dalam hal kegiatan-kegiatan personal, 

misalnya jika terjadi merger dan reorganisasi 

perusahaan. Pembelian atau penjualan perusahaan 

                                                           
44Handoko 2007, Mengukur Kepuasan Kerja, Erlangga, Jakarta. 
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atau merger dengan perusahaan lain akan 

mempengaruhi aktivias departemen SDM, seperti 

rancangan pekerjaan, kompensasi, manfaat, hubungan 

pekerja, dan program pensiun dini. Ujung-ujungnya 

adalah mempengaruhi keputusan karyawan.  

c. Kecenderungan ekonomi umum. Satu konsekuensi 

dari pengaruh menurunya pertumbuhan ekonomi 

adalah secara signifikan akan menurunkan 

ketersediaan pekerjaan, baik bagi mereka/karyawan 

yang permanen dan temporer, serta sekaligus bagi 

pencari kerja. Resesi ekonomi akan mengakibatkan 

terjadinya pengangguran besa r-besaran. Sebaliknya, 

jika kondisi ekonomi keseluruhan, semakin membaik, 

rekrutmen, dan seleksi karyawan baru.  

d. Atrisi. Pengurangan karyawan yang disebabkan 

terjadinya terminasi, pengunduran diri, pensiun, 

pengalihan keluar dari unit bisnis, dan 18 meninggal 

disebut atrisi. Secara khusus, program pensiundini 

telah meningkat selama terjadinya penurunan aktivitas 

usaha dan kelambanan aktivitas ekonomi. Dalam 

situasitersebut para karyawan berada pada posisi 

tertekan dan terjadilah pemangkasan kelebihan 

karyawan (rasionalisasi).  

 

c. Indikator penempatan kerja 

Penempatan adalah menempatkan posisi seseeorang ke 

posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang 

karyawan cocok dengan pekerjaanya akan mempengaruhi 

jumlah dan kualitas pekerjaan , Adapun beberapa 

indikator penempatan kerja Sebagai berikut :
45

 

1. Kemampuan yang di butuhkan untuk melakukan 

berbagai aktivitas mental -berpikir, menalar, dan 

memecahkan masalah.  

                                                           
45Ardana.  Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : GrahaIlmu. 
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2. Kecakapan merupakan kecakapan yang diperlukan 

semua orang, baik mereka yang bekerja, belum 

bekerja, tidak bekerja maupun mereka yang masih 

menempuh pendidikan  

3. Keahlian, kemahiran, atau kepandaian dalam sesuatu 

bidang kepakaran. 

 

d. Penempatan Kerja Dalam Perspektif Islam 

Menurut ajaran Islam suatu pekerjaan merupakan 

tanggung jawab atau amanah ilmiah dan oleh karena itu 

hendaknya diberikan kepada yang tepat dan tanggung 

jawab hendaknya diberikan kepada orang yang mampu 

memikulnya dan yang mempunyai kemampuan untuk 

bertindak adil atas amanah yang dipercayakan 

kepadanya.
46

 Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 

ayat 286 mengatakan: 

                     

                        

                           

                       

                      

    

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan 

sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari 

kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 

                                                           
46 Ibrahim, Abu Sinn, Ahmad.  Manajemen Syariat. Jakarta: Raja 

Grafindo.2006. 
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(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika 

kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 

memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan 

rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka 

tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 

Oleh karena itu seharusnya manusia menolak tugas dan 

urusan-urusan yang tidak mampu dilaksanakan. 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya :“Orang Mukmin 

seharusnya tidak menjerumuskan dirinya sendiri (pada 

kesulitan). Sahabat bertanya, „bagaimana dia 

menjerumuskan dirinya sendiri ?‟ Rasul menjawab, dia 

memikulkan pada dirinya urusan-urusan yang tidak 

mampu di pikulnya”. 

Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Israa’ ayat 36 Allah 

berfirman : 

                         

               

 

Artinya : “ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang 

kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” 

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk 

mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan 

hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang 

halalan thayiban termasuk kedalam jihad di jalan Allah 

yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun 

Islam. Dengan demikian bekerja adalah ibadah dan 
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menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang 

baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Rasulullah, 

para nabi dan para sahabat adalah para profesional yang 

memiliki keahlian dan pekerja keras. Mereka selalu 

menganjurkan dan menteladani orang lain untuk 

mengerjakan hal yang sama. Profesi nabi Idris adalah 

tukang jahit dan nabi Daud adalah tukang besi pembuat 

senjata. Jika kita ingin mencontoh mereka maka 

yakinkan diri kita juga telah mempunyai profesi dan 

semangat bekerja keras. Profesi yang dikembangkan di 

lingkungan kita seperti profesi dosen, profesi verifikator 

keuangan, profesi ahli hukum, profesi laboran, profesi 

administratur, profesi supir, dan lainnya merupakan 

profesi yang harus kita kerjakan untuk kemaslahatan 

masyakat banyak. Satu langkah setelah meyakini 

memiliki profesi maka wajib hukumnya kita untuk 

bekerja keras. “Sesungguhnya Allah suka kepada 

hamba yang berkarya dan terampil dan siapa yang 

bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga maka 

dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza 

Wajalla (H.R. Ahmad).Pekerjaan merupakan suatu 

amanat wajib diberikan kepada orang yang berhak 

menerimanya, begitu juga dalam menempatkan 

karyawan pada suatu pekerjaan tertentu harus dilihat 

dahulu apakah orang tersebut benar-benar mempunyai 

kemampuan dalam mengerjakan semua pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya atau tidak karena pekerjaan 

juga merupakan amanat yang harus dipegang oleh 

penerimanya. 

 

4. Pengalaman Kerja 

a. Pengertian Pengalaman Kerja 

Dalam rangka penempatan karyawan seoarang 

manajer perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang 

mungkin dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. Salah satufaktor yang perlu dipertimbangkan 
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adalah pengalaman kerja. pengalaman kerja adalah suatu 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki 

pegawai untuk mengemban tanggung jawab dari pekerjaan 

sebelumnya.
47

orang yang berpengalaman merupakan calon 

karyawan yang telah siap pakai. Pengalaman kerja seorang 

pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utamadalam 

proses seleksi. 
48

pengalaman penting artinya dalam proses 

seleksi pegawai. Pengalaman dapat menunjukan apa yang 

akan dapat dikerjakan oleh calon pegawai. Pengalaman dapat 

menunjukan apa yang dapat dikerjakan oleh calon pegawai 

pada saat dia melamar. 
49

Keahilian dan pengalaman 

merupakan dua kualifikasi yang selalu di perhatikan dalam 

proses pemilihan karyawan.  

Teori yang dikemukan oleh Bill Foster bahwa 

pengalaman kerja merupakan suatu ukuran tentang lama 

waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang 

dalam memahami tugas-tugas dalam pekerjaan dan sudah 

melaksanaannya dengan baik. hal ini memnunjukan bahwa 

penelitian sejalan dengan teori yang ada dimana artinya 

pengalaman seseorang karyawan memiliki nilai yang sangat 

berharga bagi kepentingan karirnya dimasa yang akan datang. 

Karna pada umumnya perusahan-perusahan lebih condong 

memilih tenaga kerja yang berpengalaman. perputaran 

pekerjaan (job rotation) merupakan pemidahan pekerjaan 

lainnya dalam organisasi, sehingga dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman tenaga kerja. Pengalaman kerja 

adalah suatu dasar atau acuan seorang karyawan dapat 

menempatkan diri secara tepat kondisi, berani mengambil 

resiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh 

tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan baik 

terhadap berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas, 

                                                           
47

 Marwansyah. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi kedua.(Bandung: 

Alfabeta.2015) 
48Malayu Hasibuan S. P. Manajemen Sumber Daya 

Manusia.(Jakarta:PT.Bumi Aksara.2015) 
49Manulang, M.  Dasar-Dasar Manajemen. CetakanPertama. (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press.2005). 
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kinerja dan menghasil kan individu yang kompeten dalam 

bidangnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan 

pengetahuan seta keterampilan seseorang dalam 

pekerjaannya yang dapat di ukur dari masa kerja dan dari 

tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. 

Pengalaman usaha, terutama pekerjaan yang membutuhkan 

banyak keahlian, kecakapan dan inisiatif dalam bereaksi, 

sehingga menghasilan produk yang lebih baik dilihat dari 

segi kuantitas dan kualitas. 

b. Faktor-faktor dan Pengukuran PengalamanKerja 

Selain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengalaman kerja karyawan. Beberapa faktor lain mungkin 

yang berpengaruh dalam kondisi-kondisi
50

 tertentu sebagai 

berikut : 

1) Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, 

latihan, bekerja. Untuk menunjuk kenapa yang telah 

dilakukan seseorang di waktu yang lalu.  

2) Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan 

kapasitas atau kemampuan seseorang.  

3) Sikap dan kebutuhan (attitudes dan needs) untuk 

meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang.  

4) Kemampuan-kemampuan analisis dan manipulatif untuk 

mempelajari kemampuan penilaian dan penganalisaan. 

Keterampilan dan kemampuan teknik, untuk menilai 

kemampuan dalam aspek-aspek teknik pekerjaan. 

Pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana untuk menganalisa 

dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan Ada 

beberapa hal yang digunakan untuk mengukur pengalaman kerja 

seseorang adalah
51

 :  

 

                                                           
50

Handoko, T. Hani. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. 

(Yogyakarta.BPFE.2012) 
51Basari Indra (Asri). Disiplin Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT  Centra Multi Karya Bandung. Jurnal Manajemen. Vol 4. No 2. 

Hal 139-159. 
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1) Gerakannya mantap dan lancar 

Setiapp egawai yang berpengalaman akan melakukan 

gerakan yang mantap dalam bekerja tanpa di sertai 

keraguan.  

2) Gerakannya berirama 

Artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan 

pekerjaan sehari-hari. 

3) Lebih cepat menanggapi tanda – tanda 

Artinya tanda – tanda seperti akan terjadi kecelakaan 

kerja.  

4) Dapat menduga akan timbulnya kesulitan 

Sehingga lebih siap menghadapinya karena didukung 

oleh pengalama kerja dimilikinya maka seorang pegawai 

yang berpengalaman dapat menduga akan adanya 

kesulitan dan siap menghadapinya.  

5) Bekerja dengan tenang 

6) Seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki 

rasa percaya diri yang cukup besar.  

c. Indikator Pengalaman kerja
52

 

1) Lama waktu/ masa bekerja 

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah di 

tempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu 

pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.  

2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, 

kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh 

pegawai. Pengetahuan juga mencangkup kemampuan 

untuk memahami dan menerapkan Informasi pada 

tanggung jawab pekerjaan. 

3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan 

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-

aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan. 
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Adapun tujuan pengalaman kerja yaitu ada berbagai 

macam tujuan seseorang dalam memperoleh pengalaman 

kerja. adapun tujuan pengalaman kerja sebagai berikut : 

1. Menambah rekan kerja sebnyak mungkin dan 

menambah pengalaman kerja daam berbagai bidang. 

2. mencegah dan mengurangi persaingan kerja yang 

sering muncul dikalangan tenaga kerja.  

d. Pengalaman Kerja Dalam Perspektif Islam 

islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai 

berdasarkan kemampuan ,pengalaman dan keahlian teknis 

yang dimiliki. hal ini disampaikan dalam firman Allah QS-

Qashas Ayat 26 : 

 

ُّٕ اْْلَِه٘يُ  ِْ َْ٘ش َهِي اْستَأَْجْشَت اْلمَ  لَالَْث إِْحَذاَُُوا َٗا أَبَِث اْستَأِْجْشٍُ ۖ إِىَّ َخ

 

Artinya :“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 

ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya". 

Pemahaman kekuatan disini bisa berbeda sesuai dengan 

perbedaan jenis pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab 

yang di pikulnya. Ibnu. Taimiyah dalam Ahmad Ibrahim 

mengatakan bahwa definisi kekuatan berbeda sesuai dengan 

ruang yang melingkupinya.
53

 

 

5. Pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam 

pengembangansumber daya manusia. Pendidikan tidak 

saja menambah pengetahuan,akan tetapi juga 

meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan 

demikianmeningkatkan poduktivitas kerja.Pendidikan 
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memberikan pengetahuan bukan saja yang 

langsungdengan pelaksanaan tugas, akan tetapi juga 

landasan untukmemperkembangkan diri serta kemampuan 

memanfaatkan semua saranayang ada sekitar kita untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. Semakintinggi tingkat 

pendidikan semakin tinggi produktivitas kerja.Pengertian 

pendidikan menurut instruksi Presiden No. 15 Tahun1974 

pendidikan adalah segala usaha
54

 untuk membina 

kepribadian dan mengembangkan kemampuan 

manusiaIndonesia jasmani dan rokhaniah, yang 

berlangsung seumur hidup, baikdi dalam maupun di luar 

sekolah, dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia 

dan masyarakar adil dan makmur. Teori pendidikan 

menurut Mudyahardjo (2002) menjelaskan bahwa teori 

pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian 

pendapat ikhwal pendidikan yang disajikan dalam sebuah 

sistem konsep. hal ini memnunjukan bahwa penelitian 

sejalan dengan teori yang ada dimana artinya pendidikan 

seseorang karyawan harus memiliki  .  Sesuai dengan 

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 

bahwa:" Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan,akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa dan negara.” 

 

b. Jalur Pendidikan 

Menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistempendidikan nasional, jalur pendidikan terdiri atas 

pendidikan formal,nonformal, dan informal yang dapat 
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saling melengkapi danmemperkaya jalur pendidikan 

adalah sebagai berikut:
55

 

1. Jalur pendidikan sekolah (formal) 

Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang 

diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar 

mengajar secara berjenjang dan bersinambungan 

(pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi). Sifar jalur pendidikan ini adalah 

formal, yang diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, 

dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat 

nasional. 

2. Jalur pendidikan luar sekolah (nonformal)  

Jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang 

bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar 

sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak 

berjenjang dan tidak berkesinambungan. Pendidikan luar 

sekolah memberikan kemungkinan perkembangan sosial 

yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk 

mengembangkan dirinya dan membangun 

masyarakatnya.  

3. Jalur pendidikan informal  

Jalur pendidikan informal adalah melalui pendidikan 

yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri. Jalur pendidikan 

informal ini berfungsi untuk menanamkan keyakinan 

agama, nilai budaya dan moral, serta ketrampilan 

praktis. 

 

c. Fungsi Pendidikan 

Menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistempendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkankemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuanuntuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yangdemokratis serta 

bertanggung jawab.
56

 

fungsi pendidikan terhadapmasyarakat setidaknya ada dua 

bagian besar, yaitu fungsi preserveratifdan fungsi direktif. 

Fungsi preserveratif dilakukan dengan melestarikantata 

sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat, 

sedangkan fungsidirektif dilakukan oleh pendidikan 

sebagai agen pembaharuan sosialsehingga dapat 

mengantisipasi masa depan. Selain itu 

pendidikanmempunyai fungsi :
57

 

1. Menyiapkan sebagai manusia 

2. Menyiapkan tenaga kerja, dan\ 

3. Menyiapkan warga negara yang baik 

fungsi pendidikan adalah menyiapkan tenagakerja. Hal 

ini dapat dimengerti karena dalam hidup manusia pasti 

harusmemiliki dan melakukan suatu karya demi 

berjalannya kehidupan.Untuk dapat berkarya maupun 

bekerja, maka manusia tersebut haruslahdipersiapkan. 

Penyiapan manusia untuk menjadi tenaga kerja 

dilakukanmelalui pendidikan baik itu di sekolah maupun 

di luar sekolah. 

d. Pendidikan Dalam Persefektif Islam  

Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, Islam 

sangatmenekankan umatnya untuk belajar dan tahu 

(berpendidikan).Hal itu bisa dibuktikan dengan 

banyaknya seruan-seruan untuk belajar yang dapat 

ditemui baik di dalam Al-Qur’an, Hadits maupun Ibarah-
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ibarah dari Ulama pendahulu.  yaitu dalam QS. At-Taubah 

, 9 : 122 berikut : 

                           

                    

              

Artinya: “ Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (kemedan perang). mengapa tidak pergi dari 

tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 

dapat menjaga dirinya.” 

 

Islam begitu menganggap penting terhadap Ilmu 

Pengetahuan (baca:Pendidikan). Dalam Islam, kedudukan 

orang yang berpendidikan, terutama pendidikan agama, 

sangat dimuliakan. Bisa juga dilihat sendiri di kalangan 

masyarakat,bagaimana seorang guru atau ustadz 

mendapatkan posisi yang cukup bergengsi. Lebih- lebih 

jika orang tersebut menyandanggelar Profesor atau 

Doktor (Ilmu Umum) dan Kiai (Ilmu Agama),maka dia 

akan dihormati oleh setiap lapisan masyarakat 

bahkanpejabat pemerintah sekalipun.Dalam al-Qur’an, 

Allah SWT pun telah berfirmanmengenai kedudukan 

orang yang berpendidikan, dalam QS. Al- Mujadalah : 11 

berikut : 
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Artinya:” Hai orang-orang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", 

Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antara mu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Dari sini bisa disimpulkan bahwa Islam begitu menghargai 

sebuah sistem yang namanya pendidikan dan orang-orang 

yang aktif di dalamnya. 

 

6. Gender 

a. Pengertian Gender 

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-

laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial 

maupun kultural atau dalam artian pembedaan peran, atribut, 

sifat, sikap, dan prilaku yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyrakat 
58

. Dengan kata lain gender berarti konstruksi 

sosial yang memberikan stereotipe (penanda) kepada laki-laki 

dan wanita gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang 

dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan 

perempuan.
59

 Hasil konstruksi sosial dan kultural yang 

menghasilkan gender yang membedakan antara laki-laki dan 

perempuan secara sosial. Di dalam masyarakat, peran gender 

sesuai dengan masyarakat yang berbudaya dan tata nilai 

dibentuk sedemikian rupa sehingga ada peran yang 
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dimainkan oleh kaum laki-laki dan peran yang diserahkan 

kepada perempuan. Peran publik yang menghasilkan uang, 

kedudukan yang berpengaruh dan kekuasaan di serahkan 

kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja seperti itu 

terjadi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. 

Laki-laki berada di daerah yang semakin berkuasa, 

menghasilkan uang dan pengaruh, sedangkan perempuan 

tidak menghasilkan uang dan pengaruh. Dengan demikian, 

lahir ketimpangan gender dan ketidakadilan gender.Koalisi 

Perempuan Indonesia 4 Mei 2011 menyatakan bahwa, 

seperangkat ide-ide dan sistem nilai yang didasarkan pada 

determinisme biologis telah menghasilkan seksisme dan 

diskriminasi utamanya terhadap perempuan. Sebagai 

ilustrasi, karena perempuan berkemampuan hamil dan 

melahirkan, ia diasumsikan sebagai orang yang paling 

mampu mengurusi rumah tangga dan keluarga, dan 

karenanya ia tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-

laki untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar rumah. 

Gender dan marginalisasi perempuan erat hubungannya 

dengan ketimpangan. 

Teori yang dikemukan oleh Charles Dharwin teori nature 

berpegang pada keyakinan bahwa peran laki-laki dan 

perempuan merupakan hal yang sudah digariskan oleh alam 

(Faktor biologis) .Proses marginalisasi terbentuk adanya 

keyakinan masyarakat terhadap kurangnya kemampuan 

perempuan dalam bidang publik, sehingga tidak adanya 

kepercayaan terhadap kekuasaan terhadap suatu hal yang 

bersifat kepemimpinan. Marginalisasi merupakan suatu 

proses pengabaian hak-hak yang seharusnya diterimaoleh 

kaum perempuan sebagai pihak yang termarginalkan
60

. 

bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses 

marginalisasi perempuan merupakan suatu proses 

pemiskinan, atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini 
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merujuk kepada perempuan yang kemudian diperkuat oleh 

adat istiadat dan tafsir keagamaan. Marginalisasi perempuan 

dapat terjadi di mana saja seperti di tempat pekerjaan, dalam 

rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara.
61

 

Pandangan gender juga dapat menimbulkan subordinasi 

terhadap perempuan, anggapan bahwa perempuan pola 

pikirnya adalah irrasional atau emosional sehingga berimbas 

pada stigma ketidakmampuan tampil untuk memimpin, 

berakibat munculnya sikap bahwa perempuan berada disisi 

yang tidak penting dan tidak strategis (second person). 

Kedudukan sebagai “Liyan” mempengaruhi segala bentuk 

eksistensi sosial dan kultural perempuan. Sedangkan 

stereotipe merupakan pemberian citra baku atau pelabelan 

atau penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok 

tertentu yang sering kali menimbulkan ketidakadilan. 

Pelabelan ini sering diberikan kepada perempuan yang 

dianggap memiliki sifat rajin sehingga, perempuan 

dibebankan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan 

domestik rumah tangga.
62

 

b. Indikator Gender 

a. Jenis kelamin  laki-laki dengan kode 1 

b. Jenis kelamin perempuan dengan kode 2 

c. Gender dalam Persefektif Islam 

Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda 

dengan pria.Kaum pria di berikan kelebihan oleh Allah 

subhanahu wata‟ala baik fisik maupunmental atas kaum 

wanita sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas 

kaumwanita terdapat di dalam Al-Quran pada surat An 

Nisa‟: 35 berikut : 

 

 ِِ ٌِْ٘ إِْى ِخْفتُْن ِشمَاَق بَ ُْلَِِآ إِى َّ ْي أَ َحَكًوا هِّ َّ ُْلَِِۦ  ْي أَ َوا فَٲْبَعثُْ۟ا َحَكًوا هِّ

َ َكاَى َعلًِ٘وا َخبًِ٘شا ٌََُِْ٘وآ ۗ إِىَّ ٱَّللَّ ُ بَ فِِّك ٱَّللَّ َْ ًحا ُٗ
 ُِٗشَٗذٓا إِْصلَٰ
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Artinya : “ Dan jika kamu  khawatir karna ada 

persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang 

hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberitaufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Hakam 

ialah juru pendamai.” 

Sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu tanggug 

jawab kaum laki. Asysyaikh Ibnu Baaz berkata :“Islam 

menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki 

kewajiban yang khusus agar kedua nya menjalankan 

perannya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di 

dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari 

nafkah dan penghasilan sedangkan istri berkewajiban 

mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, 

menyusui dan mengasuh mereka serta tugas-tugas lain 

yang sesuai baginya, mengajar anak-anak perempuan, 

mengurusi sekolah mereka, dan mengobati mereka serta 

pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila 

wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya 

berarti ia menyianyiakan rumah berikut penghuninya. 

Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga baik hakiki 

maupun maknawi.
63

 Dalam perspektif Islam, semua yang 

diciptakan Allah swt berdasarkan kudratnya masing-

masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam 

Al-Quran dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang 

ditetapkan Allah swt bagi segala sesuatu, dan itu 

dinamakan kudrat. Dengan demikian, laki-laki dan 

perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki 

kudratnya masing-masing. 

Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan 

manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga 
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merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai 

Rahmatan Lil-‟alamin. Sehingga – sebuah konsekuen 

silogis – bila penciptaan Allah atas makhluk-Nya – laki-

laki dan perempuan –memiliki missi sebagai 

khalifatullah fil ardh, yang memiliki kewajiban untuk 

menyelamatkan dan memakmurkan alam, sampai pada 

suatu kesadaran akantujuan menyelamatkan peradaban 

kemanusiaan. Dengan demikian, wanita dalam Islam 

memiliki peran yang konprehensif dan kesetaraan harkat 

sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang 

sama dengan laki-laki. 

 

B. HIPOTESIS 

Menurut pendapat Sugiyono “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih 

sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data 

empirik yang terkumpul”.
64

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Spesialisasi 

Penempatan Kerja 

Pengalaman kerja pada pekerjaan yang sama bisa menjadi 

pertimbangan dalam penempatan seorang pegawai. Seseorang 

yang memiliki masa kerja yang panjang, umumnya memiliki 

banyak pengalaman, sebaliknya makin pendek masa kerja 

maka makin sedikit pengalaman yang diperoleh individu 

tersebut. Pengalaman kerja juga menjadi salah satu faktor 

pertimbangan dalam hal spesialisasi penempatan kerja, 

menurut (Siswanto,2002)  ada beberapa faktor yang perlu di 

pertimbangkan dalam penempatan kerja karyawan yaitu 

Faktor Prestasi Akademik , Faktor Pengalaman, Faktor 

kesehetan Fisik dan Mental serta Faktor Sikap.
65

 menurut 

(Jakson,2012) Pengalaman kerja menjadi salah satu point 
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bagus bagi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja untuk 

Spesialisasi penempatan kerja.  Pengalaman kerja adalah 

suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

dimiliki pegawai untuk mengemban tanggung jawab dari 

pekerjaan sebelumnya.
66

berdasarkan hal tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1 : Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap 

spesialisasi penempatan kerja karyawan Pabrik Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT. Sumber Makmur 

Tanggamus 

 

2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Spesialisasi Penempatan 

Kerja 

Menurut (Meldona,2009) pendidikan juga menjadi Point 

penting selanjutnya bagi Sumber Daya Manusia dalam 

spesialisasi penempatan  kerja jika pegawai memiliki tingkat 

pendidikan tinggi maka akan tercipta pengetahuan.
67

 karena 

dengan Pengetahuan Pegawai dapat menilai kemampuan 

kognitif yang meliputi kemudahan berinteraksi, kemampuan 

menghayati di bidang pekerjaannya, pegawai yang memiliki 

pengetahuan dapat dengan mudah meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuannya.(Putri HanaRianita, 2016). 

(Siswanto, 2005) faktor yang perlu di pertimbangkan dalam 

penempatan kerja salah satunya yaitu faktor prestasi akademik 

dan faktor pengalaman
68

. berdasarkan hal tersebut maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Hipotesis 2 : Pendidikan  berpengaruh terhadap 

spesialisasi penempatan kerja karyawan pabrik  Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT. Sumber Makmur 

Tanggamus 
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3. Pengaruh Gender Terhadap Spesialisasi Penempatan 

Kerja 

Isu tentang gender menjadi bahasan analisis sosial dan juga 

menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai 

pembangunan dan perubahan sosial.gender di persoalkan 

karena secara sosial telah melahirkan perbedaan 

peran,tanggung jawab,hak dan fungsi serta ruang aktivitas 

laki-lakidan perempuan dalam masyakarat (Netti 

Syafitri,2020).
69

 menurut (Dessler, 2006) perbedaan tersebut 

akhirnya membuat perusahaan cederung pilih-pilih perlakuan 

atas akses,pasrtisipasi,penempatan,dan pekerjaan dalam 

perusahaan.
70

(Hanna Rianita Putri,2016) gender juga menjadi 

pertimbangan perusahaan dalam hal spesialisasi penempatan 

kerja karna pada dasarnya tenaga kerja tidak dapat dibedakan 

oleh jenis kelamin tetapi pada umunya laki- laki akan lebih 

prduktif karna mengandalkan kekuatasn fisik. berdasarkan hal 

tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

Hipotesis 3 : Gender  berpengaruh terhadap spesialisasi 

penempatan kerja karyawan pabrik  Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) PT. Sumber Makmur Tanggamus 

atas penjelasan di atas maka kerangka pikir penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

4. Pengaruh Pengalaman Kerja, Pendidikan dan Gender 

Terhadap Spesialisasi Penempatan Kerja. 

Menurut ajaran Islam suatu pekerjaan merupakan tanggung 

jawab atau amanah ilmiah dan oleh karena itu hendaknya 

diberikan kepada yang tepat dan tanggung jawab hendaknya 

diberikan kepada orang yang mampu memikulnya dan yang 

mempunyai kemampuan untuk bertindak adil atas amanah 
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yang dipercayakan kepadanya.
71

 Artinya Spesialisasi 

penempatan kerja karyawan harus di dasarkan pada 

kemampuan, tanggung jawab,Memiliki Pengetahuan dan 

kekuatan dalam menanggung beban yang akan diterima. 

dalam hal ini Pengalaman Kerja, Pendidikan dan Gender 

sudah sesuai dengan Spesialisasi penepatan karyawan yang 

harus di dasarkan atas kemampuan , tanggung jawab, 

pengetahuan dan kekuatan. 

Hipotesis 4: Pengalaman Kerja, Pendidkan dan Gender  

berpengaruh terhadap spesialisasi penempatan kerja 

karyawan pabrik  Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

PT. Sumber Makmur Tanggamus Dalam Persfektif 

Ekonomi Islam. 
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Pendidikan  (X2) 

Gender  (X3)                        

Spesialisasi 

penempatan 

Kerja  (Y) 

Pengalaman Kerja                             

(X1) 

 

                                                     

 

 

                                   

                                         

                                                                 

 
 

 

 

 

 

 
                                            

                                                  

     

                      

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

Kerangka pemikiran diatas dmaksudkan untuk menjelaskan 

mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan 

antara variabel yang akan diteliti yaitu pengalaman kerja, pendidikan 

dan gender terhadap spesialisasi penempatan kerja karyawan dalam 

pandangan perspektif ekonomi islam seperti pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi berbagai altenatif. 
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