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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian

Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi sebuah 

perusahaan dalam mengelola, mengatur dan memanfaatkan para karyawan 

sehingga keberadaannya dapat berfungsi secara produktif dalam rangka 

pencapaian tujuan perusahaan. Melalui pengelolaan sumber daya manusia 

secara profesional dapat mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan para 

karyawan dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan. Dengan demikian 

perkembangan sebuah perusahaan sangat dipengaruhi dengan terjadinya 

keseimbangan hal tersebut sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang 

secara wajar (Mangkunegara, 2005:19)  

Semakin berkembangnya sistem teknologi sekarang ini banyak 

perusahaan yang menggunakan teknologi modern terutama pada bagian 

produksi, namun keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya mengandalkan 

kecanggihan teknologi saja, tapi juga faktor-faktor yang menangani teknologi 

tersebut karena pada akhirnya kualitas dari semua jasa dari aktivitas produksi 

sangat tergantung dari unsur manusia. Masalah perusahaan, tidak lepas dari 

orang yang menjalankan kegiatan perusahaan, yaitu adanya tenaga kerja. 

Faktor tenaga kerja atau disebut juga dengan karyawan, mempunyai peranan 

penting terhadap berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan (Rivai, 2008: 16).  
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Penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja 

agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Salah satu faktor agar prestasi kerja meningkat diperlukan pimpinan yang dapat 

memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawan. Seorang manajer 

mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi, sebab keberhasilan manajemen 

dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sangat tergantung pada pengetahuan manajer mengenai hakekat motivasi serta 

kemampuan teknik menciptakan situasi, sehingga menumbuhkan dorongan 

bagi karyawan untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang 

dikehendaki organisasi. 

Seorang manajer dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan 

yang pada akhirnya harus dapat memberikan kepuasan kepada karyawan. 

Kepuasan itu sendiri dapat terwujud apabila kebutuhan yang ada pada diri 

setiap karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi 

rendahnya motivasi kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh seberapa jauh 

pemenuhan kebutuan dari masing-masing karyawan. Pemenuhan kebutuhan 

karyawan adalah faktor yang penting untuk menciptakan dorongan atau 

motivasi terhadap karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, serta 

meningkatkan prestasi kerjanya, yang pada akhirnya tujuan organisasi dapat 

tercapai dimana salah satu upaya yang dilakukan yaitu penempatan tenaga 

kerja (Sudarmanto, 2009:7). 
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Upaya untuk mendapatkan kriteria karyawan yang  benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan maka proses rekrutmen dilakukan sebagai upaya 

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh karyawan akan diambil 

melalui proses seleksi untuk mengisi posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Tujuan rekrutmen karyawan ini adalah untuk menempatkan orang tepat dan 

jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan karyawan, sehingga sumber 

daya manusia yang ada menjadi produktif. Upaya untuk menyesuaikan dengan 

kemampuan yang dimiliki karyawan dalam proses penempatan dalam rangka 

untuk nengoptimalkan kemampuan dan keterampilan menuju prestasi kerja 

tinggi bagi karyawan itu sendiri, akan tetapi juga merupakan bagian dari proses 

pengembangan karyawan di masa depan (Mathis dan Jackson, 2006:378). 

Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk 

mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang 

tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk 

waktu yang lama. Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses 

tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang 

tidak sedikit dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam 

menentukan orang yang tepat.  

Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya 

bagi perusahaan atau organisasi. Hal tersebut bukan saja karena proses 

rekrutmen & seleksi itu sendiri telah menyita waktu, biaya dan tenaga, tetapi 

juga karena menerima orang yang salah untuk suatu jabatan akan berdampak 

pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang 
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bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya.  Proses rekrutmen juga selalu 

diikuti untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar memiliki kompetensi 

dalam bidang yang telah ditetapkan. Tingginya kompetensi karyawan secara 

langsung akan memberikan jaminan bahwa aktivitas yang harus diselesaikan 

dapat berjalan sesuai dengan harapan karyawan dan perusahaan (Rivai, 2008: 

16). 

PT. Kabina Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam produksi batubara, dimana dalam aktivitasnya perusahaan 

melakukan eksploitasi sumber daya alam batubara. Proses untuk pengolahan 

batu bara tersebut secara langsung membutuhkan keberadaan karyawan yang 

benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya. Upaya perusahaan untuk 

mendapatkan tenaga kerja tersebut yaitu dengan melakukan proses rekrutmen 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.  

Proses rekrutmen terdiri dari metode dan sumber, metode rekrutmen 

yang digunakan oleh perusahaan PT. Kabina Sukses Makmur adalah metode 

tertutup sedangkan sumbernya berasal dari internal. Namun demikian dalam 

proses rekrutmen perusahaan belum menjalankan prosedur dengan benar, hal 

ini ditunjukkan dengan sistem kekeluargaan masih diterapkan dalam proses 

untuk mendapatkan karyawan, sehingga tidak jarang ditemui karyawan 

menempati bidang tidak sesuai dengan kompetensinya, misalnya karyawan 

dengan kompetensi teknik permesinan menempati bidang kelistrikan ataupun 
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teknik informatika. Kebijakan ini menjadikan perusahaan belum mendapatkan 

karyawan yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diharapkan.  

Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk merekrut penduduk lokal 

sekitar. Penduduk lokal sekitar perusahaan merupakan penduduk yang 

memiliki pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 

Kompetensi tenaga kerja penduduk lokal mejadikan aktivitas produksi belum 

berjalan sesuai dengan harapan dan secara langsung mempengaruhi tingkat 

kinerja karyawan. 

Permasalahan mengenai proses rekrutmen dan kompetensi karyawan 

tersebut memberikan dampak terhadap upaya untuk memaksimalkan kinerja 

para karyawan. Kompetensi yang dimiliki oleh karyawan PT. Kabina Sukses 

Makmur saat ini masih menjadi perhatian, karena masih ada beberapa 

kesalahan yang dilakukan seperti kesalahan pemilihan batu bara, 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perusahaan seperti absensi, tidak 

menggunakan standar keamanan seperti helm, sepatu dan seragam.  

Kurangnya kompetensi karyawan berdampak pada kinerja karyawan. 

Kondisi ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kemampuan kerja para 

karyawan sebagai tolak ukur atas keberhasilan karyawan dalam mencapai 

target kerja yang ditetapkan. Data mengenai pencapaian kinerja karyawan 

dapat ditunjukkan atas kemampuan dalam mencapai target produksi yang telah 

ditetapkan, dimana perbandingan antara target dan realisasi produksi secara 

lengkap dapat disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Perbandingan Target dan Realiasi Jumlah Produksi Pada PT. Kabina Sukses 

Makmur Kintap Kalimantan Selatan Tahun 2014-2015 (Dalam Ton) 

Kwartal Target Realisasi Selisih 

Jumlah % 

I 600.000 537.650 62.350 10,39% 

II 600.000 540.770 59.230 9,87% 

III 600.000 512.677 87.323 14,55% 

I 600.000 509.540 90.460 15,07% 

II 600.000 500.005 99.995 16,66% 

III 600.000 499.450 100.550 16,75% 

Sumber: PT. Kabina Sukses Makmur Kintap Kalimantan Selatan 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2014-2015 

karyawan belum mampu mencapai target produksi yang telah ditetapkan. Hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan PT. Kabina Sukses Makmur masih 

belum maksimal karena belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka judul dalam penelitian ini yaitu: 

PENGARUH REKRUTMEN DAN KOMPETENSI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT. KABINA SUKSES MAKMUR 

KINTAP KALIMANTAN SELATAN. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana rekrutmen, kompetensi dan kinerja karyawan pada PT. Kabina 

Sukses Makmur? 

2. Apakah rekrutmen dan kompetensi berpengaruh secara parsial dan simultan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Kabina Sukses Makmur? 

3. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Kabina Sukses Makmur? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas maka pada 

penelitian ini hanya meneliti tentang rekrutmen terdiri dari sumber rekrutmen 

dan metode rekrutmen (Veithzal Rivai, 2008:71). Dalam hal kompetensi 

penelitian hanya fokus pada keterampilan, pengetahuan dan sikap karyawan 

(Sutrisno, 2009:85). Sedangkan pada kinerja menurut pendapat Mathis dan 

Jackson (2006:381) yang terdiri dari kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, 

ketepatan waktu, dan kerjasama dengan rekan kerja karyawan. Penelitian ini 

hanya dilakukan pada karyawan bagian produksi PT. Kabina Sukses Makmur. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan rekrutmen, kompetensi dan kinerja karyawan pada 

PT. Kabina Sukses Makmur. 

2. Untuk menganalisis pengaruh rekrutmen dan kompetensi secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. Kabina Sukses Makmur. 
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3. Untuk menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Kabina Sukses Makmur. 

 

E. Kegunaan penelitian 

1. Bagi PT. Kabina Sukses Makmur  

Sebagai pertimbangan atau masukan bagi perusahaan dalam mendukung 

proses rekrutmen dan mendapatkan karyawan yang memiliki kompetensi 

dalam bekerja sehingga dapat d meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi dan bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang sumber 

daya manusia terutama yang berkaitan dengan rekrutmen, kompetensi dan 

kinerja karyawan. 
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