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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Bahan acuan untuk menunjang dasar pengetahuan mengenai variabel – 

variabel yang mempengaruhi kinerja. Berikut penelitian yang digunakan: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 
Peneliti 
(Tahun) 

Judul 
Variabel 

Penelitian 
Metode 
Analisis 

Hasil 

Imro’atul 
Hasanah 
(2017) 

PengaruhzRekrutmen, 
Pelatihan, zdan 
Penempatanzkerja 
TerhadapzKinerja 
padazPada RSU Haji 
Surabaya 

Kinerja (Y) 
Rekrutmen (X1) 
Pelatihan (X2) 
Penempatan 
Kerja (X3) 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Rekrutmen, pelatihan, 
zdan penempatanzkerja 
berpengaruhzpositif 
terhadapzkinerja 
karyawan 

Giska 
Anggia 
Putri 

(2015) 

PengaruhzRekrutmen 
danzPelatihan 
TerhadapzKinerja 
Karyawan pada PT. 
SamudrazOceaneering 
Batam 

Kinerja (Y) 
Rekrutmen (X1) 
Pelatihan (X2) 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Rekrutmenzdan 
Pelatihanzberpengaruh 
signifikanzterhadap 
kinerjazkaryawan 

Jesica 
Sendow, 
Peggy A. 
Mekel 

(2015) 

 

PengaruhzPerekrutan, 
Motivasi, zdan 
PelatihanzTerhadap 
KinerjazPegawai Pada 
PT. PLN Wilayah 
Suluttenggo 

Kinerja (Y) 
Perekrutan (X1) 
Motivasi (X2) 
Pelatihan (X3) 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Perekrutan, zmotivasi, 
danzpelatihan 
berpengaruhzsiginifikan 
terhadapzkinerja 
karyawan 

Fajar 
Setyawan 

(2015) 

  

Pengaruh Rekrutmen, 
Seleksi, dan Pelatihan 
Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada 
Pabrik Gula Ngadirejo 

Kinerja (Y) 
Rekrutmen (X1)  
Seleksi (X2) 
Pelatihan (X3) 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Rekrutmen, seleksi, dan 
pelatihan berpengaruh 
signifikan dan positif 
terhadap kinerja 
karyawan 
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Dari penelitian yang dilakukan diatas, terdapat beberapa kesamaan dan 

perbedaan. Berikut persamaan dan perbedaan dari peneliti sebelumnya dan 

penelitian peneliti : 

1. Hasanah (2017), ditemukan perbedaan yaitu pada variabel independen 

dimana adanya penambahan variabel penempatan kerja, selain itu 

objek pada penelitian juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian 

Hasanah (2017) menggunakan objek RSU Haji Surabaya. 

2. Pada penelitian Putri (2015), adanya perbedaan terletak pada objek 

yaitu menggunakan objek karyawan PT. Samudra Oceaneering Batam. 

Perbedaan lainnya terdapat pada  indikator kinerja, indikator pelatihan, 

dan indikator rekrutmen, dimana Putri  (2015) menggunakan indikator 

kinerja menurut Wibowo (2014), indikator rekrutmen dan indikator 

peatihan menurut Rivai (2009). 

3. Pada penelitian Sendow & Mekel (2015), ditemukan perbedaan pada 

variabel independen, dimana adanya penambahan variabel motivasi. 

Selain variabel, terdapat perbedaan pada objek dimana penelitian 

Sendow & Mekel (2015) menggunakan objek pegawai di PT. PLN 

Persero wilayah Suluttenggo. 

4. Pada penelitian Setyawan (2015), perbedaan ada pada variabel 

independen, adanya penambahan variabel seleksi. Objek pada 

penelitian Setyawan (2015) menggunakan objek karyawan Pabrik Gula 

Ngadiredjo. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja 

a. PengertianzKinerja 

Pengertian kinerja adalahzhasil kualitaszdan kuantitaszyang 

dicapaizoleh seseorang dalam tugas dan pekerjaannya sesuai  

tanggungzjawab yangzdiembannya (Mangkunegara, 2002). 

Bernadin dan Russel mendefinisikan kinerja sebagai hasil yang 

didapat dari kegiatan selama kurun waktu tertentu (Tika, 2005). 

Prawiro Suntoro mengemukakan kinerja adalah hasil capaian 

seseorang dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu 

kurun waktu (Tika, 2005). 

Berdasarkan definisi – definisi yang sudah dijelaskan diatas, peneliti 

mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari kegiatan seseorang dalam 

organisasi dalam kurun waktuztertentu. 

b. Faktor – Faktor yangzMempengaruhizKinerja 

Berdasarkan hasil penelitian Sendow & Mekel (2015), kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh rekrutmen, motivasi, dan pelatihan. 

Rekrutmen secara signifikan mempengaruhi kinerja. Dengan rekrutmen 

yang selektif perusahaan menginginkan kinerja yang baik dari pegawai 

yang telah direkrutnya untuk kemajuan perusahaan. 
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c. Indikator Kinerja 

Terdapat enam aspek kinerja (Robbins, 2006), yaitu kualitas, 

persepsizkaryawan terhadapzkualitas pekerjaanzyang dihasilkanzserta 

kesempurnaanztugas. Kuantitas, zjumlah yangzdihasilkan, jumlahzunit, 

jumlahzsiklus aktivitas yangzdiselesaikan. Ketepatanzwaktu, merupakan 

tingkatzpenyelesaian waktu yang dinyatakan, memaksimalkan waktuzyang 

tersedia untukzaktivitas kain. Efektivitas, ztingkat penggunaanzsumber 

dayazorganisasi dimaksimalkanzdengan maksudzmenaikan hasilzdari 

setiapzunit. Kemandirian, ztingkat seorangzyang akan dapat 

menjalankanzfungsizkerjanya. Komitmenzkerja, dimana karyawan 

mempnyaizkomitmen danztanggung jawabnya terhadapzinstansi. 

2. Rekrutmen 

a. Pengertian Rekrutmen 

Rekrutmen adalah tindakan perusahaan dalam menambah pegawai 

melaluiztahapan yangzmencakup identifikasizdan evaluasi 

sumberzpenarikan pegawai, zmenentukan kebutuhanzpegawai yang 

diperlukan perusahaan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi pegawai 

(Mangkunegara, 2002).  

Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa penarikan pegawai adalah 

tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan 

tambahan pegawai untuk tujuan operasional. Penarikan pegawai 
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melibatkan sumber daya manusia yang mampu berfungsi sebagai input 

lembaga (Mangkunegara, 2002).. 

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para 

pelamar untuk diperkerjakan dalam suatu organisasi (Siagian, 2011). 

Berdasarkan penjelasan para ahli tentang definisi rekrutmen, peneliti 

menyimpulkan bahwa rekrutmen adalah suatu usaha yang dilakukan 

organisasi dengan cara mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan 

organisasi. 

b. Indikator Rekrutmen 

Indikator Rekrutmen menurut (Sudiro, 2011):  Proseszrekrutmen, 

Metodezrekrutmen, Pelaksanaanzrekrutmen, Persyaratanzrekrutmen, 

Tujuanzrekrutmen, Penentuanzjumlah dan kualifikasizcalon karyawan, 

dan Hasilzrekrutmen.. 

3. Pelatihan 

a. Pengertian Pelatihan  

Andrew Sikula mengemukakan pelatihan adalah proses pendidikan 

jangka pendek yang sistematis dan terorganisir dimana pegawai 

manajerial membelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan 

terbatas (Mangkunegara, 2002). 

Kegiatan untuk memperbaiki performansi pekerjaan pada pekerjaan 

terbaru yang merupakan tanggung jawabnya (Sihotang, 2007). 
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Rae, pelatihan adalah usaha dalam peningkatan pengetahuan dan 

kemampuan pegawain dalam melaksanakan pekerjaan agar lebih efektif dan 

efisien (Sofyandi, 2008). 

Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai. 

Pelatihan memberkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkanzuntuk 

pekerjaanzmereka saatzini (Mondy, 2008).  

Berdasarkan definisizpara ahli, pelatihanzadalah salah satu cara 

meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan pegawai untuk 

memudahkan pegawaizdalam melakukanzpekerjaan yangzmenjadi 

tanggungzjawabnya. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Pelatihan 

Pelatihanzdipengaruhi beberapazfaktor, yaitu dukungan Maanajemen, 

komitmenzpara spesialiszdan generalis, teknologi, 

kompleksitaszorganisasi, dan gaya belajar (Mondy,2008). 

c. Indikator Pelatihan 

Indikator pelatihan (Mangkunegara, 2013), diantaranya: 

Jeniszpelatihan, Tujuanzpelatihan, Materi, Metode yangzdigunakan, 

Kualifikasizpeserta, Kualifikasizpelatih, dan Waktu. 

4. Hubungan Antar Variabel 

 

a. Hubungan Rekrutmen dengan Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian Sendow & Mekel (2015), kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh rekrutmen, motivasi, dan pelatihan. 
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Rekrutmen mempengaruhi kinerja. Dengan rekrutmen yang selektif 

perusahaan menginginkan kinerja yang baik dari pegawai yang telah 

direkrutnya untuk kemajuan perusahaan. 

b. Hubungan Pelatihan dengan Kinerja Karyawan 

Pelatihan mempengaruhi kinerja. Pelatihan merupakan upaya dalam 

meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja 

organisasi dapat ditingkatkan dan diperbaiki dengan cara pelatihan yang 

dilakukan perusahaan kepada para pegawainya. (Mondy, 2008).  

c. Hubungan Rekrutmen dan Pelatihan dengan Kinerja Karyawan 

Berdasarkan penelitian Putri (2015), variabel rekrutmen dan pelatihan 

berpengaruh siginifikan terhadap variabel kinerja karayawan. Ini dilihat 

dari hasil penelitian dimana variabel indepen mempengaruhi secara 

kolektif terhadap kinerja yakni sebessar 82.7%. 

5. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah polazpikir yangzmenunjukan hubunganzantara 

variabelzyang digunakan, sekaliguszmencerminkan jeniszdan jumlah 

rumusan yangzperlu dijawabzmelalui penelitian, jumlah hipotesis, dan 

teknikzanalisis statistic yangzdigunakan (Sugiyono, 2014). 

3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu dukungan 

manajemen, kompetensi individu, dan dukungan organisasi, (Simanuntak, 

2011). Faktor dukungan manajemen seperti kemampuan teknis, 

keterampilan konseptual, keterampilan hubungan dengan orang lain. 
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Dukungan organisasi seperti gaji, lingkungan kerja, dan sarana prasarana. 

Kompetensi individu seperti kesehatan fisik dan jiwa, pendidikan, dan 

pelatihan. 

Berdasarkan penelitian Putri (2015), kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh rekrutmen dan pelatihan secara bersama – sama dan siginifikan. 

Artinya, variabel rekrutmenzdan pelatihanzmemiliki pengaruhzterhadap 

kinerjazkaryawan. 

Berdasarkan hasil penelitian lain yaitu Sendow & Mekel (2015), 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh rekrutmen, motivasi, dan pelatihan. 

Rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja, Dengan rekrutmen yang selektif 

perusahaan menginginkan kinerja yang baik dari pegawai yang telah 

direkrutnya untuk kemajuan perusahaan. 

Pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Pelatihan 

dilalkukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang mengikuti 

pelatihan. Kinerja organisasi dapat ditingkatkan dan diperbaiki dengan 

cara pelatihan yang dilakukan perusahaan kepada para pegawainya. 

(Mondy, 2008).  

Kinerja karyawan memiliki beberapa indikator dan yang akan 

dijadikan referensi adalah indikator kuantitas, kualitas dan ketepatan 

waktu. 
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Rekrutmen memiliki beberapa indicator, beberapa indikator yang 

dapat dijadikan acuan adalah indikator proses rekrutmen, metode 

rekrutmen, pelaksaan rekrutmen, dan persayaratan rekrutmen. 

Sedangkan pada variabel pelatihan ada beberapa indikator dan 

beberapa indikator tersebut yang sesuai dengan penelitian adalah indikator 

materi, metode, kualifikasi pelatih, dan waktu. 

Berikut merupakan gambaran kerangka pikir penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

6. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai 

berikut: 

Rekrutmen (X1) 
1. Proses rekrutmen 
2. Metode Rekrutmen 

 (Sudiro, 2011) 

Pelatihan (X2) 
1. Materi 
2. Metode yang digunakan 
3. Kualifikasi pelatih 
4. Waktu 

(Mangkunegara, 2013) 

Kinerja Karyawan (Y) 
1. Kualitas  
2. Kuantitas  
3. Ketepatan waktu 

(Robbins, 2006) 



20 
 

 
 

a. Berdasarkan hasil penelitian Sendow & Mekel (2015), menyatakan 

bahwa variabel rekrutmen mempengaruhi kinerja secara signifikan. 

Maka dibuat hipotesis sebahai berikut : 

H1 : Diduga rekrutmen berpengaruhzpositif dan siginifikan 

terhadapzkinerja Non Pegawai Negeri Sipil Dinas 

Perpustakaan danzArsip Kota Balikpapan. 

b. Berdasarkan hasil penelitian Hasanah (2017), menyatakan bahwa 

variabel pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja. Maka 

dibuat hipotesis sebahai berikut : 

H2 : Diduga pelatihan berpengaruhzpositif danzsignifikan 

terhadapzkinerjazNonzPegawaizNegerizSipilzDinaszPerpustak

aan danzArsip KotazBalikpapan. 

c. Berdasarkan penelitian Putri (2015), rekrutmen dan pelatihan 

berpengaruh siginifikan secara simultan terhadap kinerja 

karayawan. Maka dibuat hipotesis sebahai berikut : 

H3 : Diduga Rekrumen danzpelatihanzberpengaruh 

positifzdan signifikan terhadapzkinerja NonzPegawai Negeri 

Sipil Dinas PerpustakaanzdanzArsip Kota Balikpapan. 

  

 

 


