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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi menjadi salah satu tema yang sering diperbincangkan di media 

massa, baik digital maupun cetak. Adanya Globalisasi ini mempengaruhi 

beberapa aspek, salah satunya sumber daya manusia. Manajemen sumber daya 

manusia dituntut untuk terus menerus melakukan perkembangan dan 

meningkatkan kemampuan dimasa yang akan datang guna menjawab tantangan 

global yang semakin fluktuatif. Manusia memiliki peran penting dalam suatu 

organisasi. Tidak adanya peran manusia membuat organisasi tidak akan bisa 

berjalan, meskipun faktor – faktor atau sumber daya lain yang dibutuhkan 

tersedia. Sumber daya manusia atau karyawan adalah sebuah roda yang mampu 

membawa perusahaan atau organisasi bergerak dan berjalan menuju arah yang 

dituju. Oleh karena itu, organisasi sangat membutuhkan peran sumber daya 

manusia dalam kegiatannya. . Organisasi membutuhkan sumber daya manusia 

yang memiliki kinerja tinggi untuk dapat membawa perusahaan kearah yang 

positif. 

Job performance atau actual performance (Prestasi kerja) adalah hasil dari 

kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Semua karyawan yang melakukan pekerjaan pasti akan membuat 

sesuatu atau hasil, hasil inilah yang disebut kinerja.  
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Berdasarkan hasil penelitian Sendow (2015), kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh rekrutmen, motivasi, dan pelatihan. Rekrutmen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja. Rekrutmen yang selektif perusahaan menginginkan 

kinerja yang baik dari pegawai yang telah direkrutnya untuk kemajuan 

perusahaan. Dalam penelitian Hasanah (2017), Rekrutmen, pelatihan, dan 

penempatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan Setyawan (2015), dimana hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa rekrutmen, seleksi, dan pelatihan berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap kinerja karyawan Pabrik Gula Ngadiredjo. 

Mengelola Sumber Daya Manusia merupakan hal penting untuk mencapai 

tujuan organisasi. Organisasi mengharap kinerja yang baik dari setiap 

pegawainya. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik akan memudahkan 

perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia (SDM) terdiri dari beberapa aktivitas seperti perencanaan SDM, 

pengadaan, pengarahan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemberhentian 

atau pemutusan. 

Proses rekrutmen adalah salah satu cara pengelolaan Sumber Daya 

Manusia. Rekrutmen adalah suatu proses upaya organisasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan tenaga kerja yang melalui beberapa tahapan .  Perusahaan 

membutuhkan rekrutmen apabila perusahaan kekurangan sumber daya 

manusia. Tujuan rekrutmen ini guna memenuhi kebutuhan perusahaan terkait 

sumber daya manusia.  
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Selain rekrutmen, pelatihan juga salah satu cara untuk meningkatkan 

kinerja perusahan. Pelatihan (training) adalah proses pendidikan jangka pendek 

dimana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis 

dalam tujuan terbatas (Mangkunegara, 2002).  

Pelatihan dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan 

kinerjanya. Ada beberapa tujuan dari dilakukannya pelatihan oleh perusahaan, 

seperti meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas kerja, meningkatkan 

rangsangan prestasi kerja, dan meningkatkan kemampuan maupun 

keterampilan pegawai. 

Rekrutmen dan pelatihan menjadi penting dan sangat dibutuhkan dalam 

menghadapi situasi dimana dunia kerja yang sangat fluktuatif. Saat ini, dalam 

dunia kerja terjadi banyak persaingan guna menunjukan eksistensi suatu 

perusahaan atau organisasi. Situasi ini sering terjadi pada perusaahan swasta,  

maupun instansi negara. 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah salah satu instansi 

pemerintah di Kota Balikpapan yang menyusun dan melaksanaan kebijakan 

daerah di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Kota Balikpapan sebagai instansi pemerintah dituntut mencapai 

keberhasilan dalam fungsi dan tugasnya.  

Berikut ini adalah tabel perbandingan target dan realisasi Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2016 : 
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Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

Meningkatnya 

minat budaya 

baca dan gemar 

mengunjungi 

perpustakaan 

• Jumlah 

pengunjung / 

pemustaka 

58.000 48.789 

• Jumlah pengadaan 

bahan pustaka 

27.000 21.747 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan arsip 

daerah dan 

pelayanan publik 

dalam 

pengelolaan arsip 

yang otentik dan 

terpercaya 

• Terdatanya 

dokumen / arsip 

daerah 

4 SKPD 2 SKPD 

• Jadwal Retensi 

Arsip Substantif 

1 Pedoman 1 Pedoman 

• Terlaksananya 

Sosialisasi 

kearsipan 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Kota Balikpapan Tahun 2016, lampiran 1 

Pada sasaran strategis meningkatnya minat budaya baca dan gemar 

mengunjungi perpustakaan dengan indikator kinerja jumlah pengunjung hanya 

berada pada 48.789 orang, sedangkan target tahun 2016 berjumlah 58.000 

pengunjung. Begitu juga dengan indikator kinerja jumlah pengadaan bahan 

pustaka, dimana target tahun 2016 berjumlah 27.000 buku, sedangkan yang 

tercapai hanya berjumlah 21.747. Sasaran strategis meningkatnya kualitas 

pengelolaan arsip daerah dan pelayanan publik dalam pengelolaan arsip yang 

otentik dan terpercaya pada indikator kinerja terdatanya dokumen / arsip daerah 

tidak mencapai target, dimana hanya terealisasi 2 SKPD dari 4 SKPD yang 

ditargetkan. 
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Berikut ini adalah tabel realisasi kinerja tahun 2016 dengan target jangka menengah dalam renstra :  

Tabel 1.2 Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

T R T R T R T R T R 

Meningkatny

a minat 

budaya baca 

dan gemar 

mengunjungi 

perpustakaan 

Jumlah 

Pemustakan / 

Pengunjung 

30.00

0 

44.48

4 

40.00

0 

71.47

3 

48.00

0 

90.22

0 

54.00

0 

131.21

3 

58.00

0 

48.78

9 

Meningkatny

a kualitas 

pengelolaan 

arsip daerah 

dan 

pelayanan 

publik dalam 

pengelolaan 

arsip yang 

otentik dan 

terpercaya 

Presentae OPD 

yang telah 

mengimplementas

i kan SKPD 

- - - - - - - - 0% 0% 

Presentasi OPD 

Arsipnya telah 

terdata dan tertata 

- - - - - - 5% 5% 10% 10% 

Keterangan : T = Target, R = Realisasi 
Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016, lampiran 1 
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Dapat dilihat dari data diatas bahwa pada tahun – tahun sebelumnya pada 

indikator kinerja jumlah pengunjung / pemustaka selalu memenuhi target. 

Sedangkan tahun 2016 realisasi jumlah pemustaka tidak memenuhi target 

58.000 pengunjung, karena yang terealisasi hanya 48.789 orang. Artinya 

terdapat selisih 9.211 pengujung. Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kota Balikpapan mengalami penurunan dibanding tahun 2015, 2014, dan 2013.  
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Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2016 dengan tahun 2015, 2014, 2013, 

dan 2012 : 

Tabel 1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 

2012 – 2016 ( 3 Indikator yang Tidak Tercapai ) 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

R C R C R C R C R C 

Meningkatnya 
minat budaya baca 
dan gemar 
mengunjungi 
perpustakaan 

Jumlah 
Pemustakan / 
Pengunjung 

44.484 149% 71.473 178% 90.220 187% 131.213 242% 48.789 84% 

Jumlah pengadaan 
bahan pustaka 

12.789 - 15.665 - 0 - 19.637 - 21.747 80% 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan arsip 
daerah dan 
pelayanan publik 
dalam pengelolaan 
arsip yang otentik 
dan terpercaya 

Terdatanya 
dokumen / arsip 
daerah 

20 - 20 - 20 - 20 - 2 50% 

Keterangan : R = Realisasi, C = Capaian 
Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2016, lampiran 1
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Tidak tercapainya beberapa indikator kinerja ini disebabkan beberapa 

permasalahan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kota Balikpapan membutuhkan tambahan sumber daya manusia. Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan hanya memiliki 1 orang tenaga fungsional 

perpustakaan atau pustakawan, dan 4 orang yang memiliki latar belakang teknik 

arsip atau arsiparis selebihnya hanya dibantu oleh tenaga fungsional umum dan Non 

PNS yang tidak berlatar belakang teknis perpustakaan. Ini menyebabkan beberapa 

indikator kinerja menjadi tidak mencapai target. Semua pegawai non PNS yang 

dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tidak mmemiliki latar 

belakang teknis sesuai dengan pekerjaannya, yaitu pustakawan dan arsiparis.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggia (2015), rekrutmen 

dan pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat 

fenomena di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menjadi 

sebuah penelitian dengan judul “ Pengaruh Rekrutmen dan Pelatihan 

Terhadap Kinerja Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kota Balikpapan “. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana rekrutmen, pelatihan, dan kinerja pegawai non PNS 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ? 

2. Apakah rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja pegawai non PNS 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ? 
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3. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai non PNS 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan ? 

4. Apakah rekrutmen dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai non PNS Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 

secara bersama – sama ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan pada objek penelitian ditujukan kepada pegawai non PNS di 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang berjumlah 33 pegawai 

dengan batasan masa kerja paling lama 5 tahun, Batasan rekrutmen paling 

lama 5 tahun terakhir. Batasan pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan 

pada tahun 2016. Pada indikator kinerja digunakan indikator kinerja 

menurut Robbins (2006), indikator rekrutmen menurut Sudiro (2011), dan 

pada pelatihan menggunakan indikator pelatihan menurut Mangkunegara 

(2013).  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian adalah: 

1. Mendeskripsikan rekrutmen, pelatihan, dan kinerja pegawai non 

PNS di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 

2. Menganalisis pengaruh rekrutmen terhadap kinerja pegawai non 

PNS di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. 

3. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai non PNS 

di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. 

4. Menganalisis pengaruh rekrutmen dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai non PNS di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota 

Balikpapan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian Pengaruh Rekrutmen dan Pelatihan Terhadap 

Kinerja Pegawai Non PNS Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Manajemen Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen dalam 

konteks rekrutmen, pelatihan dan kinerja karyawan di Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang kemudian dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia 

Diharapkan dapat memberikan referensi Ilmu manajemen 

khususnya mengenai rekrutmen, pelatihan dan kinerja karyawan. 

3. BagizPeneliti Lain 

Diharapkanzdapat menjadizreferensi peneliti lain dalam meneliti 

tentang mengenai rekrutmen, pelatihan dan kinerja karyawan. 

  

 

 


