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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah Sumber Daya Manusia saat ini sangat kompleks karena 

adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya pertumbuhan 

persaingan. Tantangan utamanya adalah bagaimana memilih, mengelola 

karyawan dengan efektif dan menghapuskan praktek-praktek yang tidak 

selektif, yaitu dengan cara ketepatan melakukan kegiatan rekruitmen, hal ini 

akan terlihat dari hasil kinerja karyawan setelah para SDM tersebut 

melaksanakan tugas-tugas pokoknya untuk suatu periode tertentu. Untuk 

membentuk tenaga kerja yang berkualitas maka perlu menentukan kualifikasi 

mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan dan menempatkannya pada jabatan 

yang tepat, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 

Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencarai sebanyak-

banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia di 

perusahaan. Sedangkan seleksi merupakan usaha yang sistematis yang 

dilakukan guna lebih menjamin bahwa meraka yang diterima adalah yang 

dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah ditetapkan ataupun 

jumlah yang dibutuhkan (Husain Umar, 1998). 

Rekrutment, seleksi dan penempatan memiliki tujuan untuk 

mencocokkan (to match) antara karakteristik individu (pengetahuan, 

ketrampilan, pengalaman, dan lain-lain) dengan persyaratan jabatan yang 

harus dimiliki individu tersebut dalam memegang suatu jabatan. Kegagalan 

dalam mencocokkan kedua hal tersebut dapat menyebabkan kinerja karyawan 
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tidak optimal dan kepuasan kerja sangat rendah, sehingga tidak jarang hal ini 

membuat individu dan organisasi menjadi frustrasi. Dalam usaha mencari 

individu yang tepat dan sesuai untuk jabatan tertentu maka pihak manajemen 

harus melakukan pengukuran (assessment) terhadap tuntutan-tuntutan 

(demands) dan persyaratan-persyaratan (requirements) dari jabatan tersebut. 

Proses pengukuran kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu jabatan tersebut 

dinamakan Analisis Jabatan (Robbin, 2002) 

Kegagalan dalam melakukan rekrutmen dan penempatan kerja akan 

mempengaruhi kinerja karyawan yang selanjutnya menjadi penghambat bagi 

proses pencapaian tujuan perusahaan. Sistem rekrutmen dan penempatan 

kerja yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan bertujuan 

agar tercapainya tujuan perusahaan serta kesulitan dalam mencari dan melatih 

karyawan dapat dihindari. 

Perusahaan harus mampu bertindak strategik dalam melakukan proses 

rekruitmen dan seleksi, oleh karena itu manajer dituntut harus membuat 

sejumlah pilihan strategis yang berhubungan dengan strategi merekrut 

karyawan, karena semua keputusan harus dipertimbangkan dan harus sesuai 

dengan strategi dan tujuan perusahaan, ketika manajer mempunyai program 

atau rencana untuk melakukan penambahan pegawai.  

Suatu organisasi dapat membuat satu pilihan strategis untuk 

memfokuskan upaya  merekrut pada minoritas dan perempuan, organisasi 

dapat memilih membeli karyawan yaitu,  dengan melakukan kontrak dengan 

pekerja kurang trampil atau menyewa pekerja trampil dan profesional, 

organisasi membuat keputusan strategis yang mempengaruhi anggaran 

keuangan yang dialokasikan untuk merekrut dan pemilihan karyawan, suatu 
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organisasi dapat membuat satu pilihan strategis untuk mengeksplorasi dari 

satu sumber, organisasi membuat keputusan strategis yang akan 

mempengaruhi kesempurnaan teknologi, suatu organisasi dapat memilih dua 

alternatif yaitu rekrutmen internal dan eksternal (yaitu, merekrut dari dalam 

organisasi atau diluar organisasi), suatu organisasi harus memutuskan apakah 

ada atau tidak sutu rencana untuk mengembangkan pekerja yang berkualitas. 

Salah satu unsur utama yang menentukan kinerja dalam organisasi 

adalam sumberdaya manusia, yaitu pegawai atau karyawan atau tenaga kerja. 

Manusia merupakan sumber daya organisasi yang harus secara aktif dapat 

melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam suatu 

organisasi, juga sumber daya manusia itu sendiri harus sesuai dengan 

kebutuhan perusaan akan pekerjaannya.  

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

organisasi tidak akan tercapai apabila karyawan yang menjadi anggota 

oirganisasi tidak terorganisir dengan baik. Oleh karena itu hasil Rekruitmen 

yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan, karena dengan menempatkan 

posisi pekerja yang tepat maka para pekerja akan lebih cepat menguasai 

bidang pekerjaannya. Kinerja merupakan keberhasilan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan, dimana kinerja menurut Mangkunegara 

(2006:9) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.  

Menurut Notoatmodjo (1991:133) dalam bukunya tentang 

Pengembangan Sumberdaya Manusia mengemukakan bahwa Penilaian 

Prestasi Kerja ( Kinerja ) dapat digunakan untuk menilai proses Rekrutmen  
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karyawan yang telah lalu. Prestasi Kerja ( kinerja ) yang sangat rendah bagi 

karyawan baru akan mencerminkan adanya penyimpangan- penyimpangan 

pad proses Rekrutmen 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

variabel-variabel yang proses dan strategi rekrutmen yang mempengaruhi 

kinerja krayawan dapat diidentifikasi variabel-variabel yang menjadi 

determinan kinerja karyawan yaitu strategi dan proses rekrutmen. Penelitian 

ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Sahati (2008) meneliti tentang Upaya Perbaikan Proses Rekrutmen, 

Seleksi dan Orientasi untuk Meningkatkan Kinerja Perawat Trainee, dan 

penelitian Chanda, A., Bansal, T. & Chanda, R. (2010) yang melakukan 

penelitian tentang  Strategi Integrasi Proses Rekrutmen serta Dampaknya 

terhadap Kinerja Perusahaan di India. Hasil penelitian menunjukkan strategi 

integrasi rekrutmen dan seleksi berhubungan positif dengan pangsa pasar, 

pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba, produktivitas karyawan dan 

kepuasan karyawan. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana orientasi strategi rekrutmen sumber daya manusia PT. Garam 

Sumenep? 

2. Bagaimanakah kinerja karyawan PT. Garam Sumenep? 

3. Apakah Orientasi Strategi rekrutmen dampak terhadap kinerja karyawan 

PT. Garam Sumenep? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi strategi rekrutmen sumber daya manusia PT. 

Garam Sumenep? 
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2. Untuk mengidentifikasi kinerja sumber daya manusia PT. Garam 

Sumenep? 

3. Untuk mengetahui dampak Strategi rekrutmen terhadap kinerja karyawan 

PT. Garam Sumenep? 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Bagi Praktek 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pemikiran bagi PT. Garam dalam rangka menetukan strategi rekrutmen dan 

seleksi karyawan yang tepat untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan, 

dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi perusahaan dalam kegiatan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen karyawan. 

2. Bagi Pihak Akademik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu manajemen 

sumber daya manusia 


