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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat 

dikisarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Khosiah 

(2013) 

Pengaruh 

Rekrutmen dan 

Pengembangan 

Karir Terhadap 

Kinerja 

Pegawai  Pada 

PT. Dirgantara 

Indonesia 

Bandung 

Jenis 

penelitian 

explanatory 

research, alat 

analisis regresi 

linier berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

rekrutmen berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada PT. 

Dirgantara Indonesia. 

Pengembangan karir 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada PT. 

Dirgantara Indonesia.  

Rekrutmen dan 

pengembangan karir 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

pada PT. Dirgantara 

Indonesia 

2 Mentari 

(2014) 

Analisis 

Pengaruh 

Rekrutmen dan 

Kompetensi 

Terhadap 

Kinerja Satpam 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Outside 

Provider PT. 

Bina Area 

Persada 

Surabaya) 

Jenis 

penelitian 

explanatory 

research, alat 

analisis regresi 

linier berganda 

Hasil penelitian ini 

membuktikan tiga hal, 

yaitu terdapat pengaruh 

simultan antara rekrutmen 

dan kompetensi terhadap 

kinerja satpam, terdapat 

pengaruh parsial antara 

rekrutmen dan kompetensi 

terhadap kinerja satpam 

dan kompetensi 

merupakan faktor yang 

paling utama dalam 

mempengaruhi kinerja 
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No Peneliti Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

satpam. Hal tersebut 

berarti bahwa rekrutmen 

dan kompetensi secara 

signifikan dapat 

meningkatkan kinerja 

karyawan satpam yang 

bekerja pada outside 

provider PT. Bina Area 

Persada Surabaya. 

3 Zulianty 

(2014) 

Pengaruh 

Strategi 

Rekrutmen, 

Seleksi Dan 

Penempatan 

Pegawai 

Terhadap 

Prestasi Kerja 

Pegawai Di 

Lingkungan 

Pemerintah 

Kota Semarang 

(Studi Pada 

Badan 

Kepegawaian 

Daerah Kota 

Semarang) 

Jenis 

penelitian 

explanatory 

research, alat 

analisis regresi 

linier berganda 

Hasil perhitungan statistik 

mengenai rekrutmen, 

seleksi dan penempatan 

kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah 

(BKD) Kota Semarang 

diketahui ada pengaruh 

yang positif dan signifikan 

antara rekrutmen, seleksi 

dan penempatan kerja 

terhadap prestasi kerja 

pegawai. Dibuktikan 

dengan hasil F hitung 

(21,061) > F Tabel ( 2.76). 

Dan variabel independen 

rekrutmen mempunyai 

pengaruh yang sangat 

besar di antara variabel 

independel seleksi (X2), 

dan penempatan kerja 

(X3), karena variabel 

rekrutmen (X1) memiliki 

nilai koefisien regresi 

sebesar 0,377 jika 

sibandingkan dengan 

variabel seleksi (X2) 

koefisien regresinya 

sebesar 0,234, sedangkan 

penempatan kerja (X3) 

memiliki nilai koefisien 

regresinya sebesar 0,314. 

Sumber: Data diolah, 2016 
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Perbedaan pokok penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak 

pada faktor-faktor yang dikaji dan jenis perusahaan, pada penelitian yang 

dilakukan Khosiah (2013) faktor yang dikaji adalah Rekrutmen dan 

Pengembangan Karir, penelitian Zulianty (2014) variabel yang dikaji adalah 

strategi rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai. Penelitian terdahulu 

meneliti pada instansi maupun perusahaan bidang jasa. Sedangkan pada 

penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu dengan mencoba 

mengkaji variabel rekruitmen dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada 

obyek yang berbeda. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji variabel yang mempengaruhi kinerja. 

 

B. Landasan Teori 

1. Rekrutmen 

a. Pengertian Rekrutmen 

Menurut Veithzal Rivai (2008:11) rekrutmen pada hakikatnya 

merupakan proses menentukan dan menarik pelamar, yang mampu 

bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika para pelamar 

dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka di serahkan atau 

dikumpulkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan 

baru untuk diseleksi dan di pilih. Sementara (Mathis,, 2006:112) 

menyatakan, penarikan (rekrutmen) pegawai merupakan suatu proses 

atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan 

tambahan pegawai melalui beberapa tahapan mencakup identifikasi dan 
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evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan 

tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. 

Penarikan pegawai bertujuan menyediakan pegawai yang cukup agar 

manajemen dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang 

mereka perlukan. 

Menurut Sukirno (2004: 98) mengemukakan rekrutmen adalah 

proses menarik orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk 

mengajukan lamaran atas pekerjaan yang belum terisi, yang terbagi atas 

rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal merupakan 

promosi karyawan dari dalam oganisasi yang bertujuan untuk menjaga 

dan mempertahankan karyawan yang memiliki kinerja baik. Rekrutmen 

eksternal melibatkan usaha menarik orang-orang dari luar organisasi 

untuk mengisi lowongan pekerjaan melalui pemasangan iklan, 

wawancara pameran peluang kerja dan metode lainnya. 

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen 

adalah kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari berbagai 

sumber, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga mereka 

mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan 

tujuannya. Agar kualitas tenaga kerja yang diperoleh sesuai dengan 

keinginan perusahaan, maka terlebih dahulu perusahaan harus memilih 

sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Pemilihan sumber-sumber 

tenaga kerja sangat penting mengingat jika salah dalam pemilihan 



13 
 

 

sumber tenaga kerja akan berakibat fatal bagi kelangsungan perusahaan 

karena tenaga kerja diperusahaan. 

 

b. Metode-metode Rekrutmen 

Metode penarikan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya 

lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Menurut Hasibuan (2002:44), 

metode penarikan karyawan baru terbagi dua yaitu : 

1) Metode Tertutup. Metode tertutup adalah ketika penarikan kerja 

diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu 

saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga 

kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik sulit. 

2) Metode Terbuka, Metode terbuka ketika penarikan diinformasikan 

secara luas dengan memasang iklan pada media massa, cetak 

maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan 

metode terbuka, diharapkan lamaran banyak masuk sehingga 

kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified lebih 

besar. 

c. Sumber Rekrutmen 

Randall S.Schuler dan Susan E.Jackson (2007:295) menyatakan 

bahwa sumber rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Sumber rekrutmen internal 

Sumber-sumber internal dalam rekrutmen meliputi karyawan yang 

ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dirotasi 
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tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan atau dipanggil 

kembali. 

 

2) Sumber rekrutmen eksternal  

Sumber eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan karyawan 

dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. 

 

2. Kompetensi 

a. Pengertian Kompetensi 

Pengertian kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008:13) 

yaitu : 

1) Kompetensi yang didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang 

harus diketahui atau dilakukan agar dapat melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik. Pengertian kompetensi jenis ini dikenal dengan nama 

Kompetensi Teknis atau Fungsional (Technical/ Functional 

Competency) atau dapat juga disebut dengan istilah Hard Skills/Hard 

Competency (kompetensi keras). Kompetensi jenis ini bermula dan 

berkembang di Inggris dan banyak digunakan di Negara-negara Eropa 

dan di Negara-negara Commonwealth. Kompetensi teknis adalah 

pada pekerjaan, yaitu   untuk menggambarkan tanggung jawab, 

tantangan, dan sasaran kerja yang harus dilakukan atau dicapai oleh si 

pemangku jabatan agar si pemangku jabatan dapat berprestasi dengan 

baik. 
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2) Kompetensi yang menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan 

berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Pengertian kompetensi jenis ini dikenal dengan nama Kompetensi 

Perilaku (Behavioural Competencies) atau dapat juga disebut dengan 

istilah Kompetensi Lunak (Soft skills/Soft competency). Perlu 

diketahui di sini bahwa perilaku merupakan suatu tindakan (action) 

sehingga kompetensi perilaku akan teridetifikasi apabila seseorang 

memeragakannya dalam melakukan pekerjaan.  

Mangkunegara (2005:113) mengemukakan bahwa kompetensi 

merupakan faktor mendasar yang dimiliki seseorang yang mempunyai 

kemampuan lebih, yang membuatnya berbeda dengan seseorang yang 

mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja. Apa yang dapat 

diungkapkan mengenai kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk 

menghadapi tantangan-tantangan baru di tempat bekerja di masa 

mendatang. Profil kompetensi akan semakin penting bagi eksekutif, 

manajer dan karyawan pada perusahaan masa depan yang semakin 

kompetitif. 

 Mitrani dalam Usmara (2002:109) mengemukakan bahwa 

kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat 

kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai 

keadaan dan tugas pekerjaan. Sedarmayanti (2008:126) mengemukakan 

bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki 

seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat 

memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi 
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adalah apa yang oustanding performers lakukan lebih sering, pada lebih 

banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik daripada apa yang dilakukan 

penilai kebijakan. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah perilaku. 

Malthis dan Jackson (2006:219) bahwa kompetensi adalah karakteristik-

karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan kinerja yang 

meningkat dari individu-individu atau tim.  

Ada semakin banyak organisasi yang menggunakan beberapa 

segi analisis kompetensi. Tiga alasan utama organisasi menggunakan 

pendekatan kompetensi  adalah : untuk mengomunikasikan perilaku yang 

dihargai di seluruh organisasi, untuk meningkatkan tingkat kompetensi 

di organisasi tersebut, dan untuk menekankan kapabilitas karyawan guna 

meningkatkan keunggulan kompetitif organisasional. 

Kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia memainkan 

peran kritikal dan esensial karena di satu sisi merupakan Human capital 

dan Active agent bagi pengembangan suatu organisasi, di sisi lain 

merupakan faktor determinan kapabilitas yang merupakan sekumpulan 

keahlian dan keterampilan dalam mengkoordinasikan dan 

mengintegrasikan serangkaian sumber daya yang ada dalam suatu sistem 

organisasi sehingga menghasilkan serangkaian kompetensi yang akan 

membentuk kompetensi inti (core competency). 

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya 

kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan 
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keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan 

meningkatkan manfaat yang disepakati. 

b. Manfaat Kompetensi 

Menurut Sutrisno, (2009:85) kompetensi memberikan beberapa 

manfaat kepada karyawan, organisasi sebagai berikut : 

1) Karyawan 

a. Kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk 

mentransfer keterampilan, nilai, dari kualifikasi yang diakui, dan 

potensi pengembangan karir.  

b. Adanya kesempatan bagi pegawai untuk mendapatkan pendidikan 

dan pelatihan melalui akses sertifikasi nasional berbasis standar 

yang ada.  

c. Penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karier 

d. Kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat 

memberikan nilai tambah pada pembelajaran dan pertumbuhan.  

e. Pilihan perubahan karir yang lebih jelas untuk berubah pada 

jabatan baru, seseorang dapat membandingkan kompetensi mereka 

sekarang dengan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan baru. 

Kompetensi baru yang dibutuhkan mungkin hanya berbeda 10% 

dari yang telah dimiliki.  

f. Penilaian kinerja yang lebih obyektif dan umpan balik berbasis 

standar kompetensi yang ditentukan dengan jelas.  

g. Meningkatnya ketrampilan dan ‘marketability’ sebagai karyawan.  
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2) Organisasi  

a. Pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang 

ada yang dibutuhkan.  

b. Meningkatnya efektifitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan 

kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang dimiliki 

pelamar. 

c. Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada kesenjangan 

keterampilan dan persyaratan keterampilan perusahaan yang lebih 

khusus. 

d. Akses pada pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dari segi 

biaya berbasis kebutuhan industri dan identifikasi penyedia 

pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal berbasis 

kompetensi yang diketahui.  

e. Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri 

karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh 

dalam pendidikan dan pelatihan.  

f. Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil 

pendidikan dan pelatihan akan lebih reliable dan konsisten. 

g. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi 

kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan.   

Menurut Dharma (2005:99) penilaian kompetensi kerja dapat 

dilakukan dengan memperkirakan kinerja suatu pekerjaan. Menetapkan 
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dua puluh kompetensi yang paling sering dipakai untuk memperkirakan 

keberhasilan.  

Menurut Hutapea kemudian mengembangkan secara bersama 

dengan koleganya suatu “expert system” yang berisi data base definisi 

kompetensi pada butir-butir tersebut diatas. Metode penilaian 

kompetensi dipakai sebagai model kompetensi untuk suatu pekerjaan 

yang generik. Misalnya suatu posisi yang dipegang oleh sejumlah 

pemegang pekerjaan dimana tanggung jawab dasarnya sama, seperti 

peneliti atau manajer penjualan. Metode ini didasarkan kepada daftar 

kompetensinya dan menggunakan data base yang dikembangkan 

berdasarkan hasil penelitiannya.   

c. Komponen Utama Kompetensi 

Memiliki SDM adalah keharusan bagi perusahaan. Mengelola 

SDM berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan 

mencapai tujuan. Sebagian besar perusahaan memakai kompetensi 

sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan dan 

pengembangan serta pemberian kompensasi. Prihadi (2004:17) 

mengatakan bahwa komponen utama kompetensi  adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait mempengaruhi 

sebagian besar jabatan (peranan atau tanggung jawab),             berkorelasi 

dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar-

standar yang dapat diterima, serta dapat ditingkatkan melalui upaya-

upaya pelatihan dan pengembangan. 
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Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada empat 

komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang 

dimiliki seseorang, kemampuan, pengalaman, dan perilaku individu.  

d. Ciri-ciri Kompetensi 

Kompetensi menurut Sutrisno (2009:85) merupakan landasan 

dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau 

berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu 

cukup lama.  Ada lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut : 

1) Motif (Motive), apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-             

keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang 

mendorong perilaku mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau 

tujuan tertentu. Contoh motif berprestasi akan memotivasi orang-

orang secara terus menerus untuk merancang tujuan yang cukup 

menantang serta mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya dan 

menggunakan umpan balik untuk menjadi lebih baik. 

2) Sifat/ciri bawaan (Trait), ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat 

konsisten terhadap situasi atau informasi. Contoh, reaksi waktu, luas 

pandangan yang baik merupakan kompetensi bagi seorang pilot. 

3) Konsep diri (Self concept), sikap, nilai atau self image dari orang-

orang. Contoh, percaya diri (self confidence), keyakinan bahwa ia 

akan efektif dalam berbagai situasi, merupakan bagian dari konsep 

dirinya. 



21 
 

 

4) Pengetahuan (Knowledge), yaitu suatu informasi yang dimiliki 

seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan 

kompetensi yang kompleks. Biasanya tes pengetahuan mengukur 

kemampuan untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak 

bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan 

berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu. 

5) Keterampilan (Skill), kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-

tugas fisik dan mental tertentu. Contohnya seorang dokter gigi 

memiliki kemampuan menambal dan mencabut gigi tanpa merusak 

syaraf. Atau seorang programmer komputer memiliki kemampuan 

mengorganisasikan 50.000 kode dalam logika yang sekuensial,  

3. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja  

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Mangkunegara (2005:9) 

menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan istilah yang berasal dari 

job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang). Kinerja karyawan merupakan 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 
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Menurut Mathis dan Jackson (2006:378) mendefinisikan bahwa 

kinerja karyawan pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak 

dilakukan karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan 

pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut: (1) Kuantitas dari hasil; (2) 

Kualitas dari hasil; (3) Ketepatan waktu dari hasil; (4) Kehadiran; (5) 

Kemampuan bekerja sama. 

Menurut Rivai (2008: 14), menjelaskan bahwa kinerja karyawan 

merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Maka 

dapat dikatakan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah prestasi 

kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam 

melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

b. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis and Jackson (2000:381) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu. Beberapa faktor yang menjadi indikator dari 

kinerja adalah sebagai berikut : 

1) Kuantitas pekerjaan 
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Yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam 

kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang ditetapkan 

perusahaan. 

2) Kualitas pekerjaan 

Yaitu kualitas hasil dari pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan 

dalam waktu tertentu berdasarkan standar kerja perusahaan. 

3) Ketepatan waktu  

Yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawab seseorang karyawan dan pencapaian target 

berdasarkan standar kerja waktu perusahaan. 

4) Kerjasama  

Kerjasama dengan rekan kerja yaitu kemampuan karyawan dalam 

bekerjasama dengan rekan kerja dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat serta adanya pembagian tugas dalam setiap 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan job description masing-masing 

karyawan. 

Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam 

menggerakkan perusahaan/ organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Tercapainya tujuan perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para 

pelaku yang terdapat dalam perusahaan, untuk berkinerja dengan baik. 

Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009:7) 

mengemukakan ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu : 

1) Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level 

atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait 
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dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen 

organisasi. 

2) Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam 

menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini 

dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen 

proses. 

3) Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat 

karyawan atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh 

tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan 

serta karakteristik individu.  

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan 

kinerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada di 

bawah pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada 

tempat yang sama namun produktifitas mereka tidaklah sama. Secara 

garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor (As’ad 

2001:49), yaitu: faktor individu dan situasi kerja. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

Menurut Gibson (2008:123) ada tiga faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja yaitu: 

1) Faktor individu yang terdiri dari: kemampuan dan ketrampilan, latar 

belakang keluarga, dan demografis. 

2) Faktor psikologis yang terdiri dari: persepsi, sikap, kepribadian, 

motivasi, kepuasan kerja dan stress keja. 
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3) Faktor organisasi yang terdiri dari: kepemimpinan, kompensasi, 

konflik, kekuasaan, struktur organisasi, desain pekerjaan, dan karir.  

Menurut Mahmudi (2005:20), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah terdiri dari lima faktor, sebagai berikut. 

1) Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu. 

2) Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan 

dorongan semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer 

dan team leader. 

3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama 

anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. 

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja 

dalam organisasi. 

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

4. Hubungan Rekrutmen dengan Kinerja 

Rekrutmen dengan kata lain berfungsi untuk menentukan “the right 

man on the right place”, yaitu sebuah proses dalam mendapatkan karyawan 

yang tepat untuk posisi yang tepat Simammora (2004: 46). Proses rekrutmen 

disetiap perusahaan berbeda-beda, pada umumnya dibedakan berdasarkan 

kebutuhan jabatan. 
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Perusahaan menaruh perhatian yang lebih besar atas proses 

rekrutmen karena mengakui bahwa rekrutmen merupakan pijakan awal 

untuk membangun kualitas organisasi. Individu-individu yang telah disaring 

dengan teliti menurut spesifikasi pekerjaan yang telah dibuatkan 

kemungkinan besar akan lebih siap beradapatassi dengan kondisi kerjanya 

daripada orang-orang yang diangkat melalui jalur informal. Jadi hasil 

rekrutmen yang cermat akan bermanfaat bagi individu maupun organisasi. 

Hasil rekrutmen yang baik akan mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini 

sesuai dengan pendapat Simammora (2004: 46) bahwa “Jikalau proses 

rekrutmen dengan baik, karyawan akan mampu menyadari tujuan karir 

pribadi mereka, sedangkan organisasi menimba manfaat dari karyawan 

produktif dan puas.” Rekrutmen yang tidak berhasil dan kompetensi yang 

buruk dapat mengakibatkan rendahnya kinerja karyawan, hal ini sesuai 

dengan pendapat Mentari (2014) bahwa “Rekrutmen dan kompetensi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.” 

5. Hubungan Kompetensi dengan Kinerja 

Kemampuan atau yang sering disebut dengan kompetensi, 

merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi budaya perusahaan. 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan 

suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut (Wibowo, 2009:110). Apabila sebagian besar karyawan memiliki 

kompetensi yang tinggi, maka perusahaan akan memiliki budaya kualitas 

kerja yang tinggi pula.  
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Berkaitan dengan budaya kualitas kerja, menurut Rivai (2008: 148) 

kualitas sumber daya manusia perusahaan tergantung pada kualitas suatu 

proses rekrutmennya. Salah satu tugas departemen sumber daya manusia 

adalah mengisi jabatan dengan karyawan yang cocok dan berkualitas untuk 

pekerjaan tersebut. Apabila karyawan dapat menjalankan fungsinya dengan 

tepat, maka akan menghasilkan kinerja perusahaan yang memberikan 

manfaat bagi perusahaan maupun bagi dirinya sendiri.  

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kuantitas pekerjaan, 

kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu yang dapat dinilai dari hasil 

kerjanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari 

(2014) menyatakan bahwa “Rekrutmen dan kompetensi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan.” 

 

C. Kerangka pikir 

Pada bagian ini diuraikan tentang hubungan rekrutmen dan kompetensi 

terhadap kinerja karyawan : 

Gambar 2.1 

Hubungan Rekrutmen dan Kompetensi dengan Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

  (Y) 

 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

- Kuantitas pekerjaan  

- Kualitas pekerjaan  

- Ketepatan waktu  

- Kerjasama dengan rekan kerja 

Rekrutmen (X1) 

a. Sumber-sumber rekrutmen  

b. Metode rekrutmen  

 

Kompetensi (X2) 

a. Keterampilan  

b. Pengetahuan  

c. Sikap  

 

H1 

H3 

H2 
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Keterangan  

= Parsial 

= Simultan 

Berdasarkan kajian teori dapat dibangun kerangka pikir seperti gambar 

2.1. Rekrutmen yang terdiri dari sumber-sumber rekrutmen dan metode 

rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja, hal ini sesuai dengan pendapat 

Castetter dalam Tirawati (2012:66) yang mengemukakan bahwa pelaksanaan 

rekrutmen yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, akan 

menimbulakan masalah yang menuntut biaya tinggi, seperti ketidakcocokan 

antara penempatan personel dengan jabatan yang dipercayakan, kinerja rendah, 

ketidakhadiran pegawai tinggi, sering terlambat, perilaku anti organisasi, dan 

masa kerja jabatan yang tidak pasti. Dengan rekrutmen yang baik, maka 

karyawan yang akan diperoleh lebih berkualitas sehingga kinerja mereka pun 

akan lebih baik. Sedangkan kompetensi yang terdiri dari keterampilan, 

pengetahuan dan sikap berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang meliputi 

kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu dan kerjasama dengan 

rekan kerja berpengaruh terhadap kinerja sesuai dengan pendapat Wibowo 

(2009:325) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang 

mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang 

direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah 

pekerjaan atau situasi.  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau 

dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin 
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salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang 

disajikan penulis adalah : 

H1 :  Rekrutmen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. 

Kabina Sukses Makmur.   

H2 :  Kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. 

Kabina Sukses Makmur.  

H3 :  Rekrutmen dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan PT. Kabina Sukses Makmur.  

H4 :  Kompetensi berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan PT. 

Kabina Sukses Makmur.
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