
  

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pengelolaan terhadap sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam 

pencapaian tujuan. Umumnya pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja yang 

baik dari masing-masing karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan sebuah perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia 

merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan bahkan nasional, 

oleh karena itu kualitas sumber daya manusia senantiasa harus dikembangkan dan 

diarahkan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan 

atau organisasi (Handoko, 2006). 

 

Pengelolaan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk efektivitas sumber 

daya manusia dalam  suatu  perusahaan atau organisasi. Tujuan dari hal tersebut 

adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif agar 

mencapai tujuan studi tentang manajemen perusahaan bagaimana seharusnya 

perusahaan dapat mengembangkan menggunakan dan memelihara karyawan 

dalam kualitas dan kuantitas yang tetap. Oleh karena itu pihak manajemen 

perusahaan harus mampu memahami bagaimana cara terbaik dalam mengelola 

karyawan yang berasal dari latar belakang, keahlian, dan kemampuan yang 

berbeda-beda sehingga karyawan dapat bekerja sesuai dengan keahlian dan jenis 
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pekerjaan yang telah diberikan (Handoko, 2006). Adapun aktifitas-aktifitas dari 

manajemen sumber daya manusia ini terdiri atas perencanaan sumber daya 

manusianya seperti contoh yakni pengadaan, pengarahan, pengembangan, 

pemeliharaan dan pemberhentian. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat 

mengelola sumber daya manusia yang baik secara efektif dan efisien. 

 

PT. HM. Sampoerna Tbk, merupakan salah satu produsen penghasil rokok 

terkemuka dan terbesar di Indonesia ini sebelumnya merupakan perusahaan 

keluarga, yang dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan keluarga 

Sampoerna secara turun temurun dari generasi ke-generasi, yaitu dimulai dari 

seorang imigran Cina bernama Liem Seng Tee, selaku perintis bisnis, kemudian  

dilanjutkan oleh anaknya  yakni  Putera Sampoerna dan juga cucunya Michael 

Joseph Sampoerna. Begitu juga setelah PT. HM. SampoernaTbk di ambil alihkan 

oleh Philip Morris Indonesia, Inc (PMI) hingga sekarang ini kesuksesan ini semua 

tidak terlepas dari loyalitas dan semangat kerja dari para pegawainya.  

 

Sumber daya manusia yang handal dan kompeten merupakan faktor pengungkit 

untuk keunggulan bersaing PT. HM Sampoerna Tbk, sehingga pengembangan 

kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari kunci 

keberhasilan untuk pencapaian visi dan misi PT. HM Sampoerna Tbk. Sejalan 

dengan visi, misi, dan strategi dari perusahaan untuk menjadi sebuah perusahaan 

yang bertanggung-jawab secara sosial dan  pemimpin dalam  industrirokok 

terkemuka yang memandang ke arah cakrawala peluang bisnis yang lebih luas ke 

masa depan dan menjadi perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia. 
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Tabel 1. Struktur Organisasi PT. HM. Sampoerna Tbk 

 

 

No Departemen Devisi 
Jumlah 

Karyawan 
Keterangan 

1 Compliance     

2 Corporate Affairs     

3 Finance & Accounting     

4 General Affairs & 

Travel Services  

   

5 Human Resources     

6 Information Services     

7 Law     

8 Logistics     

9 About Marketing     

10 Functional Groups     

11 National Security     

12 Operations     

13 Planning & Business 

Development  

   

14 Sales     

15 Marketing  Director 7 Head Office 

  Brand Marketing 35 Head Office 

  Field Trade Marketing 17 Head Office 

  Field Consumer Marketing 

Support 
23 

Head Office 

  Marketing Services 16 Head Office 

  Consumer Insight & 

Marketing Intelligence 

(CIMI) 

9 

Head Office 

  Marketing OD & 

Compliance 
11 

Head Office 

  Marketing Public Relation  8 Head Office 

  Field Marketing Area    

  - Zona Manager 
4 

West, Jakarta, 

Central & East 

  - Regional Manager 

11 

Sumatera1, 

Sumatera2, 

Sumatera3, 

Jakarta 1&2, 

West Java, 

Central Java, East 

Java, Kalimantan, 

Sulawesi, Bali 

  - Regional Trainer 11 Regional Office 

  - Regional Analyis 11 Regional Office 

  - Area Manager 62 Area Office 

  - Area Analyis  62 Area Office 

  - Area Supervisor 252 Area Office 

  - Driver 41 Area Office 

Sumber : PT. HM. Sampoerna, Tbk  Divisi Marketing Area Office Surakarta tahun 2012 
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Untuk menunjang operasional PT. HM Sampoerna Tbk diperlukan sumber daya 

manusia yang handal. Salah satu sumber daya manusia yang mempunyai peranan 

penting dalam kegiatan PT. HM Sampoerna Tbk adalah karyawan marketing, 

dimana dalam bagian marketing merupakan ujung tombak dari berjalan atau  

tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilihan karyawan yang 

tepat pada perusahaan akan dapat meningkatkan jumlah keuntungan perusahaan 

yang akan dilihat pada kinerja karyawan tersebut. 

 

Menurut Gibson (1998), kinerja organisasi atau kinerja perusahaan merupakan 

indikator  tingkatan  prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan 

manajer atau pengusaha. Kinerja merupakan hasil yang dicapai dari perilaku 

anggota organisasi. Kinerja yang dihasilkan oleh anggota organisasi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah seleksi, kompensasi dan promosi. Sistem 

seleksi yang dilakukan oleh PT. HM. Sampoerna Tbk, secara keseluruhan  baik 

untuk kantor cabang yang ada di daerah maupun departemen yang lain yang 

berada di kantor pusat, sebagai contoh: Departemen Logistik, Treasury, Pabrik, 

Sales, Procurement, Legal, Accounting, dan lain-lain, dilakukan secara centralize 

di bawah departemen HRD divisi Rekruitmen, dimana masing-masing departemen 

atau divisi mengajukan permohonan kebutuhann karyawan berdasarkan man 

power planning yang telah dibuat sebelumnya. Untuk proses dari seleksi yang 

dilakukan, terdiri atas beberapa bagian, diantaranya: 

a. Seleksi Team Recruitment HO (Head Office), dimana calon karyawan akan 

melalui  proses seleksi dan disesuaikan  kebutuhan dari area, kemudian Team 

Recruitment akan melakukan tes tertulis. 
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b. Selanjutnya dari  hasil  tes tertulis, Divisi Recruitment akan menyampaikan ke 

user didalam hal ini PT. HM. Sampoerna Tbk, cabang Surakarta dan juga 

termasuk Manager Regional yang berada di Jawa Tengah akan di infokan dan 

di undang untuk menghadiri atau menyeleksi tes berikutnya (tes ini lebih 

bersifat wawancara, FGD, minat, karakter, analisa psikologi yang dilakukan 

oleh user serta didampingi oleh Team Recruitment) 

 

Tabel 2. Jumlah Karyawan Marketing PT. HM. Sampoerna, Tbk Cabang 

Surakarta 

 

NO JABATAN 
JUMLAH 

KARYAWAN 

1 Area Marketing Manager 1 

2 Area Marketing Executive 1 

3 Supervisor Area Marketing LAMP 3 

4 SPG + Driver SAM LAMP 12 

5 Supervisor Area Marketing Event & Sponsorship 1 

6 Special Event Organizer 2 

7 Supervisor Area Marketing Trade 2 

8 Merchandiser 14 

9 Driver Merchandiser 12 

10 Supervisor Area Marketing Media 1 

11 Admin Area 2 

12 Driver  1 

13 Office Boys 1 

14 Security 2 

 Total  55 
   Sumber : PT. HM. Sampoerna, Tbk  Divisi Marketing Area Office Surakarta tahun 2013 

 

 

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan secara keseluruhan sama untuk 

setiap area-nya, sebagai contoh biaya pengobatan (MBA), biaya kematian, izin 

cuti, THR, acara Employ Gathering, jamsostek, uang pensiun, dan lain-lain yang 

membedakannya adalah Bonus kwartalan dimana hal ini diperoleh dari  

pencapaian Target Penjualan, Market Share dan Zero Accidents. 

 

Kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi. 

Kebijakan yang diberikan dapat berupa peningkatan gaji (salary Increase) dan 
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atau bahkan dapat di promosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Bea siswa kepada 

karyawan yang memiliki keluarga, Beasiswa dapat diberikan kepada karyawan 

yang memenuhi kriteria-kriteria dan  berdasarkan kebiasaan hanya untuk level 

salesman ataupun driver. Setiap tahun program ini pasti dilakukan, hanya saja saat  

ini masih akan ditentukan maksimal 3 orang atau area dengan Surat Keterangan  

Ranking dari Sekolah, dan setiap tahun juga akan dinilai apakah siswa yang 

menerima beasiswa tersebut tetap berprestasi atau bahkan menurun. Sedangkan  

promosi  bagi setiap karyawan di PT HM SampoernaTbk, Cabang Surakarta 

mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang sebelumnya, sebagai 

contoh email yang diterima terkait dengan promosi jabatan ke tingkat yang lebih 

tinggi, dimana untuk mendapatkan peningkatan gaji (salary increase) 

merchandiser kenaikan diperlukan karena basic salary dianggap masih belum 

memadai dan untuk supervisor dikarenakan performance kerja karyawan yang 

bersangkutan dianggap sangat kurang dalam pencapaian suatu target. 

Faktor seleksi, kompensasi dan promosi dapat meningkatkan kinerja karyawan 

dimana pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada kelangsungan hidup 

PT. HM. Sampoerna Tbk khususnya di kantor Cabang Surakarta. Selain itu, 

perusahaan juga mengadakan pelatihan sebagai upaya untuk pengembangan 

karyawannya. Hal ini memiliki tujuan memotivasi kinerja karyawan agar dapat 

meningkatkan perubahan yang lebih baik didalam organisasi atau perusahaan.  

 

Perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan menciptakan 

kondisi dimana pasar usaha dapat bersaing ditingkat global. Oleh karena itu, 

mengelola karyawan yang berjumlah ratusan untuk skala nasional bukan 

merupakan perkara yang mudah, jika dilihat dari karakteristik individu, perspektif 
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budaya yang beraneka ragam atau berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga 

dibutuhkan kemampuan dan ketrampilan yang kuat dalam mencetak kader-kader 

yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan atau organisasi.  

 

Berdasakan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: Pengaruh Seleksi, Kompensasi dan Promosi Terhadap Kinerja 

Karyawan Marketing pada PT. HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah seleksi karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

(maketing) PT. HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta? 

2. Apakah kompensasi karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan (marketing) PT. HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta? 

3. Apakah promosi karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

(marketing) PT. HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta? 

4. Apakah seleksi, kompensasi dan promosi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan (marketing) PT. HM. Sampoerna Tbk, 

Cabang Surakarta? 
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1.3      Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan seleksi terhadap kinerja karyawan 

(marketing) pada PT. HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

(marketing) pada PT. HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan promosi terhadap kinerja karyawan 

(marketing) pada PT. HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta. 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan seleksi, kompensasi dan promosi 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan (marketing) pada PT. HM. 

Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta. 

 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam 2 aspek, yaitu aspek 

teoritis dan praktis: 

a.   Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan 

referensi mengenai pengembangan sumber daya manusia khususnya mengenai 

seleksi, kompensasi dan promosi terhadap kinerja karyawan. 

 

b.   Aspek Praktis 

1. Bagi perusahaan, untuk memberikan masukan yang bermanfaat mengenai 

seleksi, kompensasi dan promosi perusahaan sehingga dapat mengurangi 

apabila terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kinerja karyawan. 
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2. Bagi peneliti, menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

3. Bagi penelitian lanjutan, sebagai bahan referensi yang dapat memberikan 

perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama. 


