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BAB II 

KAJIAN TEORI, KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui pelaksanaan sistem rekruitmen PPIH di Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang 

berhubungan dengan tema penelitian untuk dijadikan landasan dalam analisis. 

1. Sistem  

Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan 

tertentu. Contoh sistem yang yang didefinisikan dengan pendekatan prosedur ini 

adalah sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedu-

prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar. 

Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem yang 

didefinisikan dengan pendekatan ini misalnya adalah sistem komputer yang 

didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak.6 Suatu 

sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu  
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dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan, sistem bisa berupa abstrak atau 

fisis.  

Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau 

konsepsi yang saling bergantung. Misalnya, sistem teologi adalah susunan yang 

teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia, dan lain sebagainya. 

Sedangkan sistem yang bersifat fisis adalah serangkaian unsur yang bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan.
7
 Terdapat beberapa pengertian sistem menurut para 

ahli, diantaranya : 

1. Menurut Ludwig (1997). 

Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling 

memengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. 

2. Menurut Budi Sutedjo (2002) 

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain 

yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.
8
 

Sedangkan Dalam kamus Inggris – Indonesia-nya John M.Echols dan 

Hassan Shadily, “system” diartikan sebagai susunan. Seperti misalnya yang 

terdapat dalam kata sistem syaraf berarti susunan syaraf, sistem jaringan berarti 

susunan jaringan dan lain sebagainya.
9
 Dengan sekian banyaknya arti dari kata 

sistem, penulis menyimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan utuh yang 

                                                             
7
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8
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terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Konsep aku membahas macam sistem yaitu : sistem jenuh ,Sistem jenuh 

adalah sistem yang tidak mengalami perkembangan maupun perubahan lebih jauh. 

Sekali sistem ini terbentuk, maka unsur-unsurnya akan tetap sama untuk 

seterusnya. Demikian pula cara kerjanya. Sistem jenuh dibedakan menjadi sistem 

reaktif dan sistem adaptif.
10

 

2. Rekruitmen 

A. Pengertian Rekruitmen 

Rekruitmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para 

calon karyawan untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Rekruitmen juga 

merupakan serangkaian kegiatan mencari dan memikat pelamar kerja dengan 

motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.
11

 

Sebagaimana Allah SWT berfirman : 

َٰٓأَبَِتۡۡقَالَت ۡ َدٰىهَُماۡيَٰ تَۡإِح  ُۖۡ ۡ ۡ ٱس  َهَۡمِهۡۡرِِجه  َۡخي  تَۡإِنَّ قَِويۡ ۡرَِجه  َۡۡ ۡ ٱس  َِميهُۡۡٱل   ٦٢ۡٱۡل 
 

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (QS surah Al-

Qashas : 26)”
12
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Rekruitmen merupakan suatu proses penerimaan calon pegawai/tenaga kerja 

untuk memenuhi tenaga kerja/jabatan pada suatu unit kerja dalam 

perusahaan/organisasi.
13

 Rekruitmen pada hakikatnya merupakan proses 

menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu 

perusahaan.  Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika 

lamaran-lamaran mereka diserahkan/dikumpulkan. Hasilnya adalah merupakan 

sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu 

rekruitmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah 

SDM (karyawan) yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan 

dalam suatu perusahaan. 

Proses rekruitmen sumber daya manusia tidak boleh diabaikan, hal ini 

disebabkan untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang 

diinginkan dan apa yang didapat. Artinya organisasi tersebut tidak memperoleh 

karyawan yang tepat, dalam arti baik kualitas maupun kuantitas. apabila tidak 

terjadi sesuai yang diharapkan oleh organisasi tersebut dapat dikatakan aktivitas 

kerja kurang efektif dan efesien, maka organisasi tersebut akan mengalami 

kegagalan. Agar dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan 

dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan suatu metode 

rekrutmen yang dapat digunakan dalam proses penarikan dengan dilandasi suatu 

perencanaan yang benar-benar matang.  

Berdasarkan pengertian diatas tersebut maka rekruitmen dapat didefenisikan 

sebagai proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk 
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dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi sebagai langkah awal untuk 

menadapatkan calon  PPIH  yang setepat-tepatnya untuk menduduki suatu 

pekerjaan. 

B. Tujuan Rekruitmen 

Rekruitmen merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah 

perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan 

sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan/kualified sesuai dengan 

jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekruitmen adalah 

menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan 

perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon 

karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik.
14

 

Tujuan utama rekruitmen adalah menemukan pelamar-pelamar 

berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling 

sedikit. Tujuan lainnya adalah bahwa upaya rekruitmen hendaknya mempunyai 

efek luberan, yakni citra umum organisasi harus menanjak, dan bahkan pelamar 

yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap perusahaan dan produk-

produknya.
15

 

C. Alasan-alasan Dasar Rekruitmen 

Rekruitmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan 

adanya lowongan (vacancy) dengan beraneka ragaman alasan, antara lain : 

berdirinya organisasi baru, adanya perluasan kegiatan organisasi, terciptanya 
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pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, adanya pekerja yang pindah 

keorganisasi lain, adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun 

tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif, adanya pekerja yang berhenti 

karena memasuki usia pensiun, dan adanya pekerja yang meninggal dunia.
16

 

D. Prinsip-prinsip Rekruitmen 

Adapun prinsip-prinsip dalam rekruitmen antara lain :  

1. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. untuk itu sebelumnya 

perlu dibuat analisis jabatan, deskripsi pekerjan, dan spesifikasi pekerjaan.  

2. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. 

Untuk mendapatkan hal tersebut harus dilakukan peramalan kebutuhan 

tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. 

3. Biaya yang diperlukan diminimalkan.  

4. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan.  

5. Fleksibility.  

6. Pertimbangan-pertimbangan hukum.
17

 

E. Proses atau Langkah-Langkah Pengadaan atau Perekrutan Karyawan. 

Proses rekruitmen dimulai pada waktu diambil langkah mencari pelamar 

dan berakhir ketika para pelamar mengajukan lamarannya. Proses rekruitmen 

dimulai dari pengumuman, pendaftaran dan hasil akhir kelulusan
 18

 Adapun proses 
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atau langkah-langkah pengadaan atau perekrutan karyawan dapat dilakukan 

dengan melakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja, penarikan (recruitmen), 

seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi karyawan.
19

 

Langka-langkah rekruitmen dilakukan bilamana ada jabatan yang kosong 

atau dimulai dengan analisis jabatan mengenai apakah ada jabatan yang harus di 

isi oleh pemimpin baru. Kekosongan dapat terjadi dikarenakan adanya karyawan 

yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia dan akibat adanya ekspensasi 

yang dilakukan perusahan yang sebelumnya telah ditentukan dalam perencanaan 

sumber daya manusia oleh karena itu sekali lagi perencanaan sumber daya 

manusia merupakan satu kegiatan yang sangat penting, tetapi karena perekrutan 

melakukan biaya dan perubahan-perubahan bisa terjadi lebih cepat dari pada yang 

sudah direncanakan. Ada dua cara mencari dan menarik calon karyawan yaitu: 

1) Mencari dari dalam 

Yang dimaksud dengan mencari dari dalam adalah memanfaatkan sumber-

sumber atau cara yang sudah tersedia di dalam organisasi sebelum mencari. 

2) Mencari dari luar 

Cara dan teknik yang umum digunakan prusahanan untuk mencari calon 

karyawan dari sumber-sumber luar. Cara tersebut mulai dari memasang iklan, 

menggunakan jasa kantor Dinas Tenaga Kerja.  

F. Metode Rekruitmen 

Adapun Metode-metode rekruitmen karyawan antara lain : 

 

                                                             
19

 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi 

Aksara. 2009, hlm  38 



  17 
  

1. Metode Antrian 

Yaitu mencoba menentukan jumlah karyawan yang bekerja atas beban kerja 

yang bervariasi setiap harinya. Seperti misalnya berapa jumlah pewawancara yang 

diperlukan apabila datangnya pelamar tidak teratur atau tidak dapat dipastikan. 

2. Metode Pengambilan Contoh 

Pengontrolan daftar inventaris pembukuan, kesimpulan ciri-ciri populasi 

karyawan dan tingkat reabilitas yang khusus. 

3. Metode Pemecahan Permasalahan 

Menetapkan sumber-sumber yang jarang dalam kebiasaan yang umum 

dalam suatu perusahaan. Memilah-milah calon pekerja melalui simbol-simbol 

atau variabel-variabel yang diterima untuk menjadi linier. 

4. Metode Pengambilan Keputusan 

Badan eksekutif yang menetapkan langsung calon mana yang akan direkrut 

dan berapa banyak jumlah pekerja yang dibutuhkan. 

5. Metode Korelasi atau Hubungan 

Membandingkan korelasi fungsional departemen, terisi satu apakah 

menyebabkan terganggunya departemen yang lain. 

6. Metode Simulasi 

Pengetesan pekerja melalui suatu simulasi proses pekerjaan rutin dalam 

jangka pendek atau pada waktu tes. 

G. Teknik-teknik Rekruitmen 

Cardoso menyatakan bahwa teknik-teknik rekruitmen baik disektor publik 

maupun swasta, dapat dilakukan melalui asas disentralisasikan atau 
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didesentralisasikan tergantung kepada keadaan organisasi, kebutuhan dan jumlah 

calon pekerja yang hendak direkrut. 

1. Teknik Rekruitmen yang Disentralisasikan  

Jika suatu instansi mempunyai beberapa ribu pekerja dan jika departemen-

departemen yang berbeda merekrut sejumlah pekerja juru ketik atau teknis bagi 

kedudukan yang sama, rekruitmen yang disentralisasikan akan lebih sering 

dipakai karena lebih efisien biaya. Jika rekruitmen disentralisasikan instansi yang 

mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dari 

para manajer akan perkiraan-perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe 

pekerja-pekerja baru yang dibutuhkan diwaktu yang akan datang.  

Untuk memenuhi peraturan perundangan affirmative action yang 

menghendaki perwakilan proporsional maka setiap pengumuman pekerjaan harus 

memasukkan informasi seperti :  

a. Jenis pekerja, klasifikasi, dan besarnya gaji. 

b. lokasi tugas (unit geografis dan organisasi). 

c. Gambaran dari kewajiban-kewajiban kerja. 

d. Kualifikasi minimal. 

e. Tanggal mulai kerja. 

f. Prosedur-prosedur pelamaran dan 

g. Tanggal penutup bagi penerimaan pelamaran-pelamaran. 

2. Teknik Rekruitmen yang Didesentralisasikan 

Rekruitmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif 

kecil, kebutuhan-kebutuhan rekruitmen yang terbatas, dan dalam mana setiap 
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instansi memperkerjakan berbagai tipe pekerja. Rekruitmen dengan cara ini selalu 

dipakai untuk posisi-posisi yang profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu 

instansi tertentu instansi-instansi secara sendiri-sendiri biasanya lebih memilih 

rekruitmen yang didesentaralisasikan karena mereka akan langsung 

mengendalikan proses rekruitmennya, hanya saja kelemahannya para pimpinan 

tingkat pusat akan kehilangan kendali mengenai apakah proses rekruitmen itu 

dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan nilai 

yang hendak diutamakan ataupun tidak.
20

 

H. Sumber-Sumber Rekruitmen 

Pada umumnya sumber rekruitmen karyawan ada dua, yaitu dari eksternal 

dan internal. Jika rekruitmen dilakukan dari internal (orang dalam) hal ini 

berdampak pada penyegaran suasana kerja jika posisi yang di isi pada level yang 

sama (mutasi jabatan), akan tetapi jika rekruitmen tersebut bersifat promosi karier 

(mengisi posisi yang lebih tinggi) maka rekruitmen ini sangat positif yang dapat 

berefek domino, artinya (bisa jadi) ada jabatan-jabatan lain yang ikut naik untuk 

mengisi posisi yang ditinggalkan oleh orang yang dipromosikan.
21

Unsur lain 

dalam strategi rekruitmen dalam suatu organisasi adalah keputusan di mana 

mencari para calon pelamar. Manajemen memulai proses perekrutan dengan 

mengingat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. 
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 Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu internal dan 

eksternal.
22

 Perusahaan dapat memperoleh orang yang direkrut dari kedua sumber 

ini. Sumber internal (internal resources) berkenaan dengan karyawan-karyawan 

yang ada saat ini didalam organisasi. Sedangkan sumber eksternal (eksternal 

resources) adalah individu yang saat ini tidak dikaryakan oleh organisasi. 

1. Sumber internal 

Randall S. Schuler dan Susan E. Jakson (1997) menyatakan bahwa sumber-

sumber internal dalam rekruitmen meliputi karyawan yang ada sekarang yang 

dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, 

serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Adapun 

metode yang dapat digunakan adalah dengan menempelkan pemberitahuan pada 

papan pengumuman, pengumuman lisan, penelitian riwayat kerja karyawan. 

penelitian daftar promosi berdasarkan kinerja, melakukan pemeringkatan dari 

kegiatan penilaian, melakukan pengecekan daftar senioritas, dan melihat daftar 

yang dibuat menurut keterampilan pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

perusahaan. Itu semua dapat dilakukan dengan membuat job posting dan daftar 

keterampilan.
23

 

Adapun keuntungan merekrut dari dalam perusahaan atau dari sumber 

internal perusahaan ini adalah :  
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a. Tidak terlalu mahal. 

b.  Dapat memelihara loyalitas dan mendorong usaha yang lebih besar antara 

para karyawan perusahaan.  

c. Dan sudah terbiasa dengan suasana perusahaan sendiri.  

Sedangan kelemahan merekrut dari dalam perusahaan antara lain : 

a. Pembatasan terhadap bakat-bakat. 

b.  Mengurangi Peluang. 

c.  dan Dapat meningkatkan perasaan puas diri. 

Perekrutan dalam perusahaan dapat dilakukan melalui : 

Penawaran terbuka untuk suatu jabatan (Job Positing Programs). 

Rekruitmen terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang 

berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan 

kesempatan pada semua karyawan yang berminat untuk mengisi jabatan itu 

menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi intern. 

Adapun keuntungan lain yang didapatkan dari sumber rekruitmen internal ini 

antara lain : 

a. tenaga kerja yang direkrut sudah memahami organisasi dengan baik 

sehingga proses penyesuaian menjadi lebih mudah dan kemungkinan 

berhasil akan semakin tinggi.  

b. cara ini akan mendorong semangat kerja, loyalitas, dan komitmen kerja 

yang semakin tinggi. Ketiga, biasanya cara rekrutmen internal lebih murah 

dibandingkan dengan cara eksternal.  
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2. Sumber eksternal 

Sumber rekruitmen eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan 

karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. 

Perekrutan tenaga kerja eksternal berusaha menarik calon tenaga kerja dari luar 

organisasi. dapat dilakukan melalui iklan posisi pekerjaan melalui surat kabar atau 

majalah atau melalui universitas yang akan menghasilkan lulusan yang 

dikehendaki.  

Proses rekruitmen dapat menjadi mahal terutama karena banyak tenaga 

kerja baru yang meninggalkan organisasi setelah kerja hanya satu atau dua tahun. 

Organisasi ini akan rugi investasi pelatihan pada tenaga kerja tersebut. 

Rekruitmen dengan cara lain adalah dengan bekerja sama dengan lembaga swasta, 

baik formal maupun informal, departemen tenaga kerja, atau kelompok swadaya 

masyarakat untuk merekrut calon yang potensial.
24

 

Kebijakan rekruitmen eksternal mempunyai beberapa kelebihan, antara lain: 

 a.   Orang-orang yang direkrut dari luar membawa beragam ide dan wawasan 

baru ke dalam perusahaan, mereka juga mampu mengadakan perubahan di 

dalam organisasi tanpa harus menyenangkan kelompok kepentingan. 

b.    Rekruitmen pelamar dari luar untuk lapisan menengah dan yang diatasnya 

akan mengurangi pertikaian di antara kalangan karyawan karena perebutan 

promosi, tatkala pertikaian kian tajam organisasi mulai lebih banyak 

merekrut dari sumber eksternal guna meredakan perselisihan internal. 
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c.       Tidak banyak mengubah hierarki organisasional yang ada sekarang. 

Selain itu kebijakan rekruitmen  eksternal juga mempunyai beberapa 

kelemahan, yaitu: 

a. Perusahaan menanggung risiko dalam mengangkat seseorang dari luar 

organisasi karena kecakapan dan kompetensi orang itu tidak dinilai dari 

tangan pertama. 

b. Perusahaan menanggung biaya kesempatan karena kehilangan waktu 

yang terjadi pada saat orang tersebut diorientasikan pada pekerjaan yang 

baru. 

c. Seandainya pengangkatan dari luar sering terjadi, karyawan-karyawan 

yang ada sekarang dapat menjadi tidak puas karena mereka mendapatkan 

kesempatan promosi. 

d. Tidak ada informasi yang tersedia mengenai kemampuan individu dalam 

menyesuaikan diri dengan organisasi yang baru.25 

Sumber rekruitmen eksternal ini dapat dilakukan melalui :  

1. Melalui Media cetak (Koran). 

2. Melalui Media elektronik (Radio & Televisi). 

3. Melalui Sekolah/Perguruan Tinggi. 

4. Melalui Rekomendasi dari para karyawan. 

5. Melalui Departemen Tenaga Kerja. 

6. Melalui Internet. 

7. Melalui Bursa Tenaga Kerja dan  
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8. Melalui Asosiasi-asosiasi.26 

Dalam memberikan informasi rekruitmen ada beberapa hal yang harus 

dijelaskan, yaitu : tingkat pendidikan (mis SLTA, D3, S1) kualifikasi khusus dari 

pendidikan (misalnya sertifikat tertentu, keahlian ) kualifikasi propesional 

(misalnya bisa bernegosiasi, gesit) pengalaman kerja (biasanya dalam bidang yang 

sama) kisaran gaji. hal-hal ini harus dicantumkan dalam pengumuman dan 

diberitahukan dalam iklan ataupun pada agen, karena pengalaman dan kompetensi 

harus diperhatikan sejak dari tahap rekrutmen.
27

 

I. Kendala-Kendala Dalam Proses Rekruitmen 

Proses perekrutan bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan sederhana. 

Banyak hambatan yang ditemui  dalam kegiatan tersebut. Perekrutan merupakan 

fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting sekaligus menarik karena 

praktik ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, yaitu keadaan sosial, efisiensi 

manjemen, dan daya tanggap politik. 

Adapun Kendala-kendala dalam proses perekrutan antara lain : 

1. Karakteristik organisasi 

Karakteristik organisasi akan menentukan desain dari pelaksanaan sistem 

rekruitmen dalam organisasi. karakteristik organisasi tercermin dari sistem nilai, 

norma dan budaya perusahaan, filosofi organisasi, visi dan misi organisasi, serta 

tujuan dan strategi organisasi. Karakteristik organisasi yang khas seperti 

organisasi yang berada dibawah naungan pemerintah sebagai pemegang saham 

terbesar seperti BUMN juga memiliki ciri tersendiri dalam mengelolah model 
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rekrutmen. Sementara penggabungan atau merjer antar BUMN yang terjadi 

dewasa ini menimbulkan masalah perekrutan bagi karyawannya. 

2. Tujuan dan kebijakan organisasi 

Tujuan organisasi adalah ingin mencapai penggunaan sumber daya yang 

efektif dan efisien. Efisiensi adalah kemampuan menggunakan sumber daya 

dengan benar dan membuang sumber daya yang tidak perlu. Sementara efektifitas 

banyak berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, yaitu memperoleh 

keuntungan. Semakin dekat organisasi ke tujuannya, semakin efektif organisasi 

tersebut dalam mengendalikan program perekrutan karyawan. Berbagai kebijakan 

organisasi dapat menjadi hambatan dalam implementasi perekrutan.  

Namun hendaknya manajemen dan karyawan berupaya menyelaraskan 

tujuan dan kebijakan organisasi yang berbeda-beda untuk menjadikannya sebagai 

kelebihan dalam mencapai tujuan organisasi. di antara kebijakan tersebut adalah 

kebijakan promosi, status tenaga kerja, kebijakan penerimaan, dan tenaga lokal. 

Tujuan penggabungan dua atau lebih organisasi adalah menciptakan nilai tambah. 

Hal ini berarti jika dua perusahaan digabung maka akan menghasilkan nilai 

tambah. Tetapi tidak selamanya hal ini akan mendapat keuntungan. Tujuan dan 

kebijakan organisasi dapat mempengaruhi proses rekruitmen karyawan, seperti 

penggabungan atau merger organisasi yang berbeda bidang, dapat menghadapi 

kendala dari aspek legal dan aspek bisnis. 

3.  Kondisi lingkungan eksternal 

 Kondisi lingkungan akan memengaruhi nasib organisasi secara 

keseluruhan. Karena sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan 
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lingkungannya. Apabila ingin bertahan hidup maka organisasi harus beradaptasi 

dengan lingkungannya. Apalagi dalam kapasitas penentuan pelaksanaan 

perekrutan tentunya kebiasaan organisasi akan melihat lingkungan sekitar 

organisasi.  

Kondisi lingkungan tersebut seperti kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, 

konsumen, pemasok, pemerintah, pesaing, lembaga keuangan, karyawan, 

pemegang saham, dewan komisaris, faktor demografi, gaya hidup, teknologi, dan 

dimensi internasional.  

4.  Biaya rekruitmen 

 Biaya yang dibutuhkan dalam proses rekruitmen bisa cukup besar, yang 

mungkin tidak tersedia dalam anggaran organisasi. ketika jumlah sumber tenaga 

kerja yang akan ditarik sedikit dan diprediksikan mereka akan ditempatkan 

ketempat yang tersebar, hendaknya organisasi harus membuat iklan dibeberapa 

tempat yang tersebar yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

5. Kompensasi 

Kompensasi ini bisa bertindak sebagai perangsang atau insentif untuk 

menarik calon tenaga kerja. kebijakan kompensasi organisasi biasanya 

menetapkan batasan upah atau gaji yang berbeda pada berbagai pekerjaan. 

Besarnya kompensasi akan memengaruhi minat pelamar untuk menjadi karyawan 

pada sebuah orgaanisasi. 

6. Kebiasaan perekrutan 

Kebiasaan perekrutan pada masa lalu yang dianggap sudah baku dan 

dilakukan berulang-ulang akan mampu meningkatkan keahlian seorang perekrut 
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dalam menilai calon karyawan sehingga proses perekrutan dapat berjalan dengan 

baik. 

7. Pasar tenaga kerja 

Sewaktu menarik tenaga kerja, manajemen harus memerhatikan keadaan 

pasar tenaga kerja. jenis-jenis karyawan yang bagaimana yang tersedia dan 

bagaimana mereka mencari pekerjaan. Dengan memahami kondisi pasar tenaga 

kerja, akan membantu manajemen untuk menaksir penawaran tenaga kerja yang 

tersedia untuk diterima sebagai karyawan.
28

 

J. Evaluasi Rekruitmen 

Mengevaluasi kesuksesan upaya-upaya perekrutan adalah penting, hal itu 

adalah cara utama untuk menemukan apakah upaya-upaya tersebut efektif dalam 

aspek waktu dau uang yang dikeluarkan. Menurut Mathis dan Jackson (2001:295) 

terdapat hal-hal umum yang perlu dievaluasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Jumlah Pelamar 

Karena tujuan program perekrutan yang baik adalah menghasilkan jumlah 

pelamar yang besar sehingga dapat dipilih maka kuantitas adalah hal yang 

alamiah untuk memulai evaluasi, yang nantinya muncul pertanyaan  apakah cukup 

untuk mengisi lowongan pekerjaan. 

2. Tujuan EEO yang ingin dicapai 

Program perekrutan adalah aktivitas kunci yang digunakan untuk mencapai 

tujuan merekrut individu-individu dari kelas yang diproteksi, hal ini khususnya 
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relevan ketika sebuah perusahaan benar-benar ingin mencapai tujuan-tujuan 

seperti itu. apakah perekrutan menghasilkan para pelamar yang berkualifikasi 

dengan sebuah campuran yang tepat dari individu-individu dari kelas yang 

diproteksi . 

3. Kualitas pelamar 

Disamping kuantitas, harus ditanyakan pula apakah kualifikasi dari 

kumpulan pelamar adalah cukup untuk mengisi lowongan pekerjaan yang 

tersedia. Apakah para pelamar memenuhi spesifikasi pekerjaan dan dapatkan 

mereka melakukan pekerjaan tersebut? 

4. Biaya per Pelamar yang Direkrut 

Biaya bervariasi bergantung pada jabatan yang akan diisi, tetapi mengetahui 

berapa biaya untuk mengisi sebuah jabatan yang kosong memberikan perspektif 

tentang tingkat perputaran tenaga kerja(turnover) dan gaji. biaya yang besar dalam 

perekrutan adalah biaya memiliki staf perekrutan. Apakah biaya untuk merekrut 

para tenaga kerja dari berbagai sumber itu mahal? 

5. Waktu yang Dibutuhkan untuk Mengisi Jabatan Kosong 

Lamanya waktunya yang diperlukan untuk mengisi jabatan kosong adalah 

cara yang lain untuk mengevaluasi upaya-upaya perekrutan. Apakah lowongan 

pekerjaan cepat diisi oleh para calon yang berkualifikasi sehingga pekerjaan dan 

produktivitas perusahaan tidak tertunda oleh kekosongan jabatan?29 
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3) Sistem Rekruitmen 

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang berarti 

“cara,strategi”. Dalam bahasa inggris system berarti “sistim, susunan, jaringan, 

cara”. Sistem juga diartikan “sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model 

berpikir.
30

 Definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat 

komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan.
31

 

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain 

yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan, sedangkan 

yang dimaksud dengan Rekruitmen merupakan proses menentukan dan menarik 

pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi yang dimaksud 

Sistem rekruitmen adalah satuan dari aturan yang telah dibuat dalam proses 

rekruitmen.
32

 

Menurut Simamora (1997 : 246) untuk menciptakan suatu sistem rekruitmen 

yang efektif para manajer dan manajer sumber daya manusia, seyogyanya 

menerapkan beberapa hal, antara lain : 

1. Mendiagnosis seefektif mungkin (berdasarkan kendala waktu, sumber 

daya finansial, dan ketersediaan staff pelaksana yang ada) faktor-faktor 

lingkungan dan organisasional yang mempengaruhi posisi yang perlu diisi 

dan aktivitas rekruitmen. 
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2. Membuat deskripsi, spesifikasi dan standart kinerja yang rinci.  

3. Menemukan tipe individu – individu yang sering dikaryakan oleh organisasi 

dalam posisi yang sama.  

4. Menentukan kriteria-kriteria rekruitmen.  

5. Mengevaluasi berbagai saluran dan sumber rekruitmen. 

6. Menyeleksi sumber rekruitmen yang kemungkinan menghasilkan kelompok 

kandidat yang paling besar dan paling sesuai pada biaya yang serendah 

mungkin.  

7. Mengidentifikasikan saluran-saluran rekruitmen untuk membuka sumber-

sumber tersebut, termasuk penulisan iklan, menjadwalkan program 

rekruitmen. 

8. Menyeleksi saluran rekruitmen yang paling efektif biaya. 

9. Menyusun rencana rekruitmen yang mencakup daftar aktivitas dan daftar 

untuk menerapkannya. 

Sistem rekruitmen dilakukan melalui : Proses Mencari, menemukan dan 

menarik para calon tenaga kerja yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan maupun 

organisasi. Upaya ini di mulai dari deskripsi kerja dan spesifikasi kerja. Deskripsi 

kerja  mendatakan tugas-tugas aktual yang harus dilaksanakan dalam setiap posisi 

atau jabatan khusus. Spesifikasi kerja mengidentifikasikan karakteristik pekerjaan 

yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dengan sukses. 

Kedua dokumen ini penting bagi proses rekruitmen. Spesifikasi kerja 

membantu memastikan bahwa orang yang direkrut adalah mereka yang memiliki 

keterampilan yang tepat, sedangkan deskripsi kerja memungkinkan anda untuk 
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mengomunikasikan dengan apa yang harus dilakukan seseorang dengan 

pekerjaannya. Setelah melengkapi dua dokumen ini selanjutnya menentukan 

bagaimana dan dimana bisa mendapatkan PPIH yang dimaksud.
33

 

4) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 

Pada masa operasional haji, meliputi masa pemberangkatan jamaah haji dari 

asrama embarkasi ke Arab Saudi sampai dengan pemulangan haji dari Jeddah dan 

kedatangannya diembarkasi asal, dibentuk PPIH yang berfungsi sebagai pelaksana 

operasional. PPIH adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, 

pelayanan,dan perlindungan kepada jamaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi 

selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. 

Tercatat dalam lima tahun terakhir tingkat kepuasan jamaah haji 

berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Biaya Penyelenggara Ibadah 

Haji (BPIH) diantaranya : 

Tahun 2011 rata-rata BPIH sebesar USD 3.533 kepuasan 83,31% 

Tahun 2012 rata-rata BPIH sebesar USD 3.613 kepuasan 81,32% 

Tahun 2013 rata-rata BPIH sebesar USD 3.528 kepuasan 82,69% 

Tahun 2014 rata-rata BPIH sebesar USD 3.219 kepuasan 81,52% 

Tahun 2015 rata-rata BPIH sebesar USD 2.717 kepuasan 82,69% 

Tahun 2016 rata-rata BPIH sebesar USD 2.585 kepuasan 83-84%.
34

 

Meski indeks kepuasan naik, pelaksanaan haji masih menyimpan beragam 

persoalan. Untuk layanan petugas kloter misalnya, Dr. Suhariyanto selaku Kepala 
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Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, masih menjumpai petugas kloter dan 

non kloter yang kurang aktif berkomunikasi dengan jamaah haji, akibatnya ada 

jamaah yang tidak mengenali ketua kloter dan petugas non kloter lainnya. 

Dibidang pelayanan akomodasi pemondokan, dibidang katering makanan, dan 

pelayanan bus, BPS menemukan bahwa  jamaah memberikan banyak catatan 

negatif terhadap petugas haji dalam bidang layanan ini.
35

 

Dalam melaksanakan tugasnya PPIH dibantu oleh petugas yang menyertai 

jamaah haji, atau disebut petugas kloter, terdiri dari TPIHI, TKHI dan TPHI, yang 

direkrut dari unsur pegawai negeri sipil dilingkungan Depaq, instansi lain, ormas 

dan unsur masyarakat lainnya.
36

 

1. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) 

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) merupakan petugas yang 

menyertai jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan 

pelayanan bimbingan ibadah bagi jamaah haji. 

2. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)  

Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)  merupakan petugas yang menyertai 

jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan 

kesehatan bagi jamaah haji. 

3. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) 

Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) merupakan petugas yang menyertai 

jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan 
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umum bagi jamaah haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua 

kelompok terbang 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan 

penelitian ini yaitu  : 

1. Penelitian Permaini “Sistem Rekruitmen Pembimbing Ibadah Haji Di 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru” Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negri Sulthan Syarif Kasim 

Riau tahun 2013. Rekomendasi hasil penelitian dengan menggunakan analisisnya 

tentang sistem rekruitmen yang dilakukan Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

dalam merekrut pembimbing ibadah haji. 

Dalam penelitiannya, dia mengambil kesimpulan bahwa sistem rekruitmen 

pembimbing jama’ah haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dilakukan 

dengan cara mensosialisasikan penerimaan calon pembimbing jamaah haji 

terlebih dahulu melalui surat dan iklan, melakukan tes terhadap pembimbing 

jama’ah secara lisan maupun tulisan, memberikan pelatihan terhadap pembimbing 

jama’ah haji sebelum menjalankan tugasnya dan melakukan pembagian tugas 

secara tertulis dan lisan kepada pembimbing jama’ah haji dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya. 
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2. Penelitian Aulia Ul Ummah “Sistem Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah 

Haji (PPIH) Pada Direktoral Jendral Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian  

Agama Republik Indonesia” Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 

2013. Rekomendasi hasil penelitian dengan menggunakan analisisnya tentang 

sistem rekruitmen yang dilakukan Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan 

Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia mengikuti beberapa tahapan 

mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat dalam merekrut Panitia 

Penyelenggara Ibadah Haji. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan judul “Pelaksanaan 

Sistem Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar Tahun 2016”. Kesamaannya skripsi penulis dengan 

kedua rujukan skripsi diatas sama-sama membahas sistem rekruitmen dan 

perbedaannya terdapat pada analisis yang penulis lakukan. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting.
37

 Kerangka pikir diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap 

gejala yang menjadi objek permasalahan.
38

 Kerangka pikir biasa juga disebut 

kerangka konseptual. Kerangka pikir meruapakan uraian atau pernyataan 

mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau 
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dirumuskan.
39

 Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat 

Pelaksanaan Sistem Rekruitmen PPIH yang dilakukan di Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanatkan perlunya penyempurnaan sistem 

dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus agar 

penyelenggaraan haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung 

tinggi asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas. Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk menghasilkan dan terwujudnya amanat undang-undang tersebut, 

adalah melalui penyempurnaan sistem rekruitmen PPIH.  

Secara prinsip keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 

bertumpu pada profesionalisme PPIH, oleh karena itu diperlukan sistem 

rekrutmen  untuk menghasilkan PPIH yang berkompeten, memiliki komitmen, 

loyal dan profesional. Sistem Rekruitmen PPIH yang dilakukan di Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar adalah  mencari, menemukan, dan menarik para calon 

pekerja yang memang ahli dan profesional untuk PPIH yang berkompeten, 

memiliki komitmen, loyal dan profesional.  

Sistem rekruitmen PPIH di Kementerian Agama Kabupaten Kampar 

melakukan beberapa proses rekrutmen yang dibuat diantaranya : 

1. Mencari Calon PPIH 

2. Menemukan Calon PPIH 

3. Menarik Calon PPIH 
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Berdasarkan kerangka pikir dikembangkan indikator kerangka pikir yang 

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan sistem rekruitmen PPIH di Kementerian 

Agama Kabupaten Kampar dengan menerapkan proses rekrutmen dalam merekrut 

PPIH dapat dijabarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :  
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Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Sistem Rekruitmen PPIH di Kementerian 

Agama Kabupaten Tahun 2016 

Mencari Calon PPIH 
Menemukan Calon 

PPIH 

Menarik Calon PPIH 

1. Mengumumkan Calon 

PPIH yang telah lulus 

tes ujian tertulis  untuk 

melakukan tes 

selanjutnya di tingkat 

Kanwil Propinsi. 

2. Dikeluarkannya Surat 

Keputusan sebagai 

Petugas Haji 

 

Tujuan Rekruitmen PPIH 

adalah untuk menghasilkan 

PPIH yang berkompeten, 

memiliki komitmen, loyal 

dan berakhlakul karimah. 

 

1. Membuka Pendaftaran 

untuk para calon PPIH. 

2. Melakukan seleksi 

bahan pendaftaran. 

3. Pengumuman Kelulusan 

bahan pendaftaran. 

4. Melaksanakan Ujian 

Tertulis. 

 

1. Membuat Pengumuman 

berupa surat edaran. 

2. Membuat Pengumuman 

secara lisan. 

3. Mencari Calon PPIH dari 

dalam lingkungan 

Kementerian Agama 

Kabupaten Kampar. 

 


