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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Rekrutmen

2.1.1 Pengertian Rekrutmen.

Rekrutmen menrupakan salah satu fungsi MSDM pada aspek

pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan

untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan

persyaratan yang diperlukan, salah satunya adalah melalui proses rekrutmen.

Kesemuanya ini menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari departemen

SDM. Kualitas sumber Daya Manusia perusahaan tergantung pada kualitas

suatu proses rekrutmen. Menurutut (Hasibuan, 2007:40 )rekrutmen

sebagaiusaha mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau

melamar lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan.

Devinisi yang serupa juga dikemukakan oleh (Nurmansyah, 2011:71)

yang mendefinisikan rekrutmen sebagai kegiatan untuk mendapatkan tenaga

kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan jabatan yang ada pada unit-unit

dalam perusahaan. Terjadinya lowongan jabatan itu disebabkan oleh beberapa

hal yaitu (Nurmansyah,2011:71):

1. Ada karyawan yang dipindahkan

2. Berhenti atas kemauan sendiri

3. Berhenti atas keputusan perusahaan
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4. Pensiun

5. Meninggal dunia

6. Perluasan usaha

7. Penyesuaian organisasi

Sementara (Simamora, 2005:170) mendefinisikan rekrutmen sebagai

serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan

motivasi,kemampuan, keahlian, da pengetahuan yang diperlukan guna

menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

Hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang kemeudian akan

diseleksi menjadi karyawan-karyawan baru diperusahaan.

Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan

menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalan suatu perusahaan (Rivai &

Sagala, 2009:148). Proses dimulai ketika pelamar dicari, dan berakhir ketika

lamaran mereka diserahkan dan diterima oleh perusahaan. Hasilnya berupa

sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain

itu rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan

sejumlah SDM yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atua

pekerjaan dalam suatu perusahaan.

Setelah perencanaan SDM ditetapkan, kemudian menjadi tugas manajer

SDM untuk memikirkan beberapa alternative rekrutmen yang bias dilakukan

oleh perusahaan dengan biaya yang paling efisien. Perlunya alternative ini,

didasarkan pada pertimbangna bahwa, rekrutmen memerlukan biaya yang
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tinggi, antara lain untuk proses riset interview, pem ayaran fee agen

rekrutmen, dan masalah relokasi, serta pemrosesan karyawan baru.

Disamping, itu para karyawan yang diproses dalam rekrutmen, kemudian

diseleksi untuk kemudian diterima sebagai karyawan, nantinya akan sulit

dikeluarkan (diberhentikan), meskipun mereka menunjukan kinerja yang

rendah, sebab karyawna tersebut telah dilindungi oleh undang-undang tenaga

kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat

terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Biaya PHK di Indonesia tidak

murah, dan sering menjadi keluhan banyak investor asing.Oleh karna itu,

alternative harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan bijaksana sebelum

memutuskan rekrutmen.

Tujuan diadakannya rekrutmen adalah menrima pelamar sebnyak-

banyakknya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dari

berbagia sumber pelamar, sehingga akan memungkinkan terjaring calon

karyawan dengan kualitas tertinggi dan terbaik (Rivai & Sagala, 2009:150)

2.1.2 Alternatif Pengganti Rekrutmen

Yang dimaksud sebagai alternative disini adalah beberapa cara yang

bias dilakukan oleh perusahan untuk menghindari dari keputusan un

tuk melakukan rekrutmen baru. Ada beberapa alternative yang dapat

dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari rekrutmen, diantaranya

(Rivai & Sagalan,2009:149) :
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a. Overtime (kerja lembur)

Metoden ini yang barangkali paling banyak dilakukan perusahaan,

untuk menghadapi peningkatan volume kerja jangka

pendek.Perusahaan memilih untuk membayar sedikit lebih banyak

kepada karyawannya sendiri untuk melakukan kerja tambahan

yang frekuensinya tidak teratur dan sifatnya jangka pendek.

Metode ini membawa kebaikan bagi dua pihak, dimana perusahaan

lebih bias menghemat pengeluaran daripada harus menambah

karyawan, sedangkan bagi karyawan, overtime merupakan

penghasilan tambahan bagi mereka.

b. Subcontracting

Meskipun terdapay perkiraan volume pekerjaan jangka panjang,

namun perusahaan masih dapat menghindari  dari kemungkinan

untuk menambah karyawan baru, caranya adalah denan

mengontrak pekerjaan tersebut kepada pihak lain, uang diistilahkan

dengan subcontracting. Selain  alasan efisiensi, cara ini juga

merupakan solusi apabila perusahaan tidak memiliki tenaga ahli

pada satu bidang pekerjaan tertentu.

c. Temporary employees

Biaya total dari karyawan tetap pada umumnya adalah 30%-40%

dari biaya total perusahaan. Untuk menghindari biaya ini dan untuk

mempertahankan flesibilitas pada saat pekerjaan bervariasi, banyak
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perusahaan mengunakan karyawan sementara yang disediakan oleh

perusahaan lain, atau yang dating secara individual.Di Indonesia

karyawan model ini dikenal dengan sebutan honorer atau timer

yaitu karyawan yang dibayar harian maupun perunit

produktivitasnya.

d. Employee leasing

Menggunakan pendekatan ini, berarti perusahaan secara formal

memberhentikan beberapa atau sebagai besar karyawannya. Suatu

leasing company memperkerjakan mereka, biasanya dengan upah

yang sama dan menyewakannya (leaset) kembali kepada majikan

semula yang mmenjadi kliennya. Praktek ini lazim disebut sebagai

outsourcing yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan dewasa

ini.

2.1.3 Prinsip Rekrutmen yang Efektif

Perekrutan yang efektiif menjadi sangan penting saat ini karena

beberapa  alasan. Pertama, terjadi perubahan yang dramatis dimana pada

beberapa Negara muncul fenomena terjadi kekurangan tenaga kerja yang

sesuai dengan kebutuhan perusahaan.Kedua, beberapa metode perekrutan

lebih baik dari yang lain, tergantung dari jenis pekerjaan. Ketiga, keberhasilan

rekrutmen akan tergantung pada luasan area masalah dan kebijakan rekrutmen

(Dessler, 2011: 162).
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Menurut (Rivai & Sagala, 2009 :150-151) prinsip-prinsip yang

semestinya dilakukan dalam sebuah proses rekrutmen adalah sebagai berikut :

a. Mutu karyawan yang harus direkrut harus sesuai dengan kebutuhan

yang diperlukan oleh perusahaan agar sesuai dengan kualifikasi

jabatan yang akan diisi, dengan menganalisis deskridsi dan

speksifikasi pekerjaan.

b. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan

yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakikan

peramalan kebutuhan  tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan

tenaga kerja.

c. Biaya yang diperlukan minimal

d. Memiliki perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang

perekrutan.

e. Fleksibilitas

f. Pertimbangan-pertimbangan hukum

2.1.4 Tujuan dan Proses Rekrutmen

Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan pelamar-pelamar

yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang

paling sedikit (Simamora, 2005 :173). Oleh  Karen itu, pelamar yang under

qualified diprediksi  akan segera diberhentikan ditengah jalan karena tidak

mampu bekerja sesuai dengan harapan. Sedangkan yang over qualified
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(kelebihan kualifikasi) justru akan diprediksikan menguindurkan diri karena

tidak puas dengan pemenuhan yang bias dilakuka oleh perusahaan dalam

menyaring para pelamar. Yang paling aman adalah mencari pelamar yang

enar-benar sesuai kualifikasinya.

Rekrutmrn dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan dari berbagai

sumber, mencakup internal (dari dalam perusahaan ) maupun eksternal (dari

luar) sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut ini :
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Rencana suksesi
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Gambar 1 : Sumber dan Metode Rekrutmen

Sumber : Rivai dan Sagala, 2009 :152
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Penjelasan secara garis besarnya adalah :

a. Dari seumber internal perusahaan yakni, SDM yang ditarik

(diterima) adalah berasal dari perusahaan itu sendiri. Dengan cara

ini perusahaan akan memperoleh keuntungan :

- Biaya tidak terlalu mahal

- Dapat memelihara loyalitas dan mendorong usaha yang lebih

besar dari karyawan perusahaan

- Karyawan akan lebih mudah beradaptasi karena sudah

mengenal medan kerjanya.

Namun begitu, cara ini juga memiliki beberapa kelemahan :

- Pembatasan terhadap bakat-bakat baru dari luar perusahaan

- Mengurangi peluang kerja bagi masyarakat dan peluang

mendapatkan gagasan-gagasan dari orang baru.

Perekrutan dalam perusahaan dapat dilakukan melalui :

- Penawaran terbuka untuk suatu jabatan (job posting programs),

dimana pada program yang di buka oleh perusahaan ini,

karyawan dapat mengajukan diri dan permohonan untuk

mengikuti seleksi internal.

- Perbantuan pekerjaan (departing employees). Cara ini

dilakukan dengan memperbantukan seorang karyawan pada

departemen atau suatu jabatan yang lain, dna perusahaan

melakukan evaluasi selama proses perbantuan tersebut, dan
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apabila karyawan yang bersangkutan menunjukan kinerja yang

bagus pada departemen atau jabatan itu, maka perusahaan

dapat mengangkatnya menjadi aryawan untuk mengisi posisi

tersebut.

b. Dari sumber eksternal dapat dilakukan dengan cara :

1. Walks-in dan writes-in yaitu pelamar yang dating langsung

keperusahaan dan mengisi formulir lamaran kerja yang

disediakan.

2. Rekomendasi dari karyawan (teman, anggota keluarga

karyawan, atau karyawan dari perusahaan lain).

3. Pengiklanan, yaitu upaya perusahaan untuk menarik pelamar

dengan cara menerbitkan iklan lowongan kerja di media-media

cetakk atau elektronik.

4. Agen penempatan tenaga kerja, yang biasanya menyediakan

layanan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman,

publikasi secara periodic, website, email, dan media lainnya.

5. Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang

mneggunakan tenaga kerja khusus yang menghasilkan calon-

calon SDM yang berkulitas.

6. Departemen atau dinas tenaga kerja yang biasanya menampung

dan memberikan izin kerja kepada banyak calon pelamar kerja.



24

7. Organisasi profesi dan asosiasi-asosiasi, tempat dimana banyak

tenaga ahli dan professional berkumpul dan saling bertukar

informasi

8. Head hunter yaitu pencari tenaga professional yang biasa

diperuntukan untuk mencari profesinal di level manajemen

menengah dan eksekutif.

Aktifitas rekrutmen tidak akan berjalan sampai seseorang dalam

organisasi telah menetapkan karyawan seperti apa yang akan dibutuhkan dan

berapa banyak jumlahnya.

Proses penarikan karyawan yang baik adalah  :

a. Penentuan dasar penarikan

Dasar penarikan harus berpedoman kepada spesifikasi pekerjaan

yang telah ditentukan untuk menduduki  jabatan tersebut. Job

spesifikasi harus diuraikan secara terperinci dan jelas agar pelamar

mengetahui kualifikasi yang dituntut oleh lowongan kerja tersebut.

b. Penentuan sumber-sumber penarikan

Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan karyawan yang dibutuhkan

harus ditentukan sumber-sumber penarikan calon

karyawan.Sumber penarikan calon karyawan bisa berasal dari

internal dan eksternal perusahaan.
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2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rekrutmen Efektif

Sering terjadi pada suatu informasi lowongan kerja, tidak banyak

pelamar yang berminat untuk mengajukan lamarannya.Oleh

karenanya, perusaala yang menjadi haan harus peka terhadap kendala-

kendala yang men efektif. Factor-faktor yang lazim ditemukan dalam

rekrutmen meliputi :

1) Kerakteristik orgnaisasional

Hal ini mempengaruhi desain dan implementasi system rekrutmen

yang dijalankan perusahaan. Misalnya, organisasi yang sentralistik

lebih suka melakukan model rekrutmen berdasarkan kedekatan

kronisme, atau perusahaan yang tidak memiliki pola promosi dan

mutasi yang efektif, akan lebih suka melakukan pola rekrutmen

dari luar perusahaan.

2) Citra organisasi

Banyak pelamar yang enggan melamar disuatu perusahaan tertentu

yang memiliki citra negative, sebaliknya pelamar akan

berbondong-bondong mengajukan aplikasi keperusahaan-

perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek

kesejahteraan karyawan maupun keunggulan dalam b idang

usahanya.

3) Kebijakan organisasi
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Kebijakan organisasi menjadi acuan bagi manajer  untuk

mengambil keputusan mengenai rekrutmen. Misalnya kebijakan

status kepegawaian.Beberapa perusahaan yang lebih suka

melakukan system kontrak dengan karyawan baru dalam jangka

waktu yang lama, biasanya kurang disukai oleh para pelamaryang

terdidik dan berpengalaman tinggi.

4) Rencana strategik dan rencana sumber daya manusia

Rencana strategis menunjukan arah perusahaan dan menetapkan

jenis tugas dan pekerjaan yang perlu dilaksanakan oleh sumber

daya manusia. Banyak perusahaan lebih suka merekrut dari

internal perusahaan dengan alas an pemahaman dan pengalaman

yang lebih baik dari pada karyawan yang sama sekali baru.

5) Kondisi eksternal

Para tenaga kerja akan berpengaruh pada proses perekrutan.

Misalnya, pada suatu daerah yang surplus (kelebihan angkatan

kerja) maka tanpa melakukan upaya iklan lowongan kerjapun

perusahaan sudah dapat mendapatkan banyak pelamar.

6) Persyaratan pekerjaan

Pelamar memiliki kemampuan dan minat terhadap posisi yang

sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu,  penting bagi

perusahaan untuk menjelaskan secara detail apa-apa persyaratan

yang dibutuhkan untuk posisi yang ditawarkan.
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2.2 Pelatihan

2.2.1 Pengertian Pelatihan

Pelatihan (coaching) adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan

dengan cara mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja tertentu kepada

karyawan (Hasibuan, 2007:81)

Pelatiha adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar

untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan

formal, berlangsung dalam waktu yang relative singkat, dan mempergunakan

metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori (Rivai, 2009 : 211).

Pelatihan merupakan wahana untuk membangun SDM menuju era globalisasi

yang penuh tantangan.Kerena itu kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan

begitu saja, terutama pada aspek pengembangan keterampilan kerja dan

kesehatan serta keselamatan kerja bagi karyawan.Oleh kerena itu, pelatihan

menjadi bagian fundamental yang tidak dapat dipisahkan begi embangunan

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan.

Pelatihan menjadi sangat penting bagi karyawan baru maupun

karyawan yang sudah lama sebagai bentuk edukasi bagi karyawan, maka

pelatihan juga memiliki prinsip-prinsip pelatihan (Rivai, 2009:212), yaitu :

- Pihak yang diberikan pekatihan (trainee) harus dapat

dimotivasi untuk belajar dan dilatih.
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- Trainee harus memiliki kemampuan untuk belajar

- Proses pelatihan harus dapat dipaksa atau diperkuat .

- Pelatihan harus menyediaka bahan-bahan yang dapat

dipraktekkan atau diterapkan

- Bahan-bahan yang dipresentasikan harus memiliki arti yang

lengkap dan memenuhi kebutuhan.

- Materi yang diajarkan ahrus memiliki arti yang lengkap dan

memenihi kebutuhan.

2.2.2 Sasaran Pelatihan

Pelatihan sebagai salah satu bentuk dari program pengembangan

karyawan tentu mempunyai sasaran yang jelas .dan berisi tujuan atau hasil

yang ingin dicapai.Sasaran ditentukan dengan maksud yang diinginkan,

apakah untuk meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan manajerial atau

kemampuan konseptual.

Sasaran pelatihan yang dapat dirumuskan dengan jelas akan dapat

menjadiacuan penting dalam menentukan materi yang akan diberikan, caraa

dan sarana-sarana yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika sasarna tidak spesifik

atau terlalu umum, akan menyulitkan persiapan dan pelaksanaan pelatihan itu

sendiri, sehingga pelatihan akan menjadi mubazir dan tidak dapat menjawab

kebutuhan perusahaan.
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Sasaran pelatihan yang dirumuskan akan memberikan mmanfaat dalam

(Rivai, 2009:214)

1. Menjamin konsistensi dalam menyusun program pelatihan yang

mencakup materi, metode, cara penyampaian, dan sarana pelatihan.

2. Memudahkan komunikasi antara penyusun program pelatihan

dengan pihak yang membutuhkan pelatihan.

3. Memberikan kejelasan bagi peserta tentang apa yang hrus

dilakukan dalam rangka mencapai sasaran.

4. Memudahkan penilaian peserta dalam mengikuti pelatihan.

5. Memudahkan penilaian hasil program penelitian

6. Menghindari kemungkinan konflik antara penyelenggara dengan

peserta pelatihan mengenai efektivitas pelatihan yang

diselenggarakan.

Tujuan atau sasaran dari pelatihan pada dasarnya dapat dikembangkan

dari serangkaian pertanyaan sebagai berikut :

1. keefektivan atau validitas   pelatihan. Apakah peaerta memperoleh

keahlian, pengetahuan dan kemampuan dari pelatihan.

2. Keefektivan pengalihan atau transfer ilmu pengetahuan apakah

pengetahuan, keahlian atau kemampuan yang dipelajari dari

pelatihan dapat meningkatkan kinerja atau keselamatan diri dari

dalam melakukan tugas-tugasnya.
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3. Keefektivan intraoragnisasional. Apakah kinerja perusahaan dari

grup yang menjalani pelatihan samadengan kinerja dari grup yang

telah lebih dahulu menjalani pelatihan.

4. Efektivitas atau validitas interorganisasional. Dapatkah suatu

program pelatiha yang diterapkan disuatu perusahaan berhasil

diperusahaan lain.

Dengan demikian, maka kegiatan pelatihan pada dasarnya dilakukan

untuk menghasilkan perubahan tingkah lakuk dari orang-orang yang

mengikutii pelatihan.Perubahan tingkah laku yang dimaksudkan disini adalah

dapat berupa sikap dan perilaku. Berdasarkan hal tersebut, maka sasaran

pelatihan dapat dikategorikan kedalam beberapa tipe tingkah laku yang

diinginkan, antara lain (Rivai, 2009:215) :

1) Kategori psikomotorik, meliputi pengontrolan otot-otot sehingga

dapat melakukan gerakan secara tepat. Sasarannya adalah agar

orang memiliki keterampilan fisik tertrntu.

2) Kategori efektif, meliputi perasaan, nilai dan sikap, sasaran

pelatihan adalah untuk membuat seseorang menjadi memiliki sikap

tertentu yang diharapkan.

3) Kategori kognitif, meliputi proses intelektual seperti mengingat,

memahami dan menganalisis. Sasaran pelatihan pada ketegori ini

adalah untuk membuat orang mempunyai pengetahuan dan

keterampilan berpikir.
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2.2.3 Kegunaan Pelatihan

(Rivai, 2009:217-218) membagi manfaat pelatihan kedalam tiga

kelompok peruntuka, yaitu :

1) Manfaat untuk karyawan

- Membantu karyawan membuat keputusan terhadap suatu

permasalah secara efektif.

- Membantu karyawan memiliki kepercayaan diri.

- Membantu karyawan mengatasi dan menghindari perasaan

tertekan frustasi akibat kerja

- Meningkatka kepuasan kerja karyawan

- Membantu mengembangkan kemampuan psikomotorik, efektif

dan kognitif karyawan.

2) Manfaat untuk perusahaan :

- Meningkatkan profitabilitas perusahaan

- Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semau level

perusahaan

- Memperbaiki moral SDM

- Membantu perusahaan agar karyawan mengetahui tujuan

perusahaan

- Meningkatkan citra perusahaan

- Perusahaan memiliki kemampuan mengambil keputusan secara

lebih efektif dengan dukunhan karyawan yang terlatih
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3) Manfaat dalam hubungan SDM, intra dan atar grup dan

pelaksanaan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi dalam organisasi

- Membantu orientasi karyawan baru atau karyawan mutasi atau

promosi

- Meningkatkan keterampilan interpersonal

- Membangun kesamaan dalam kelompok

- Memberikan iklim belajar kondusif, pertumbuhan dan

kosdinasi

- Menjadika perusahaan sebagai tempat yang lebih baik untuk

bekerja.

2.2.4 Metode Pelatihan

Metode pelatihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan, yang

dipengaruhi oleh factor waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar

peserta, latar  bbelakang social, dan lain-lain. Metode-metode yang umum

dilakukan adalah (Hasibuan, 2007:77) :

a) On the job training, yaitu metode dimana para peserta latihan langsung

melakukan praktek kerja ditempat, dengan cara meliha dan meniru

karyawan lain melakukan suatu pekerjaan, dengan didampingi atau

dibawah pengawasan seorang trainee.
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b) Vestibule, yaitu metode pelatihan yang dilakukan didalam ruangan

yang biasanya dilakukan untuk memperkenalkan sebuah pekerjaan

kepada karyawan.

c) Demonstration & example, adalah metode yang dilakukan dengan cara

peragaan dan penjelasan mengenai bagaiman cara mengerjakan sebuah

tugas melalui contoh-contoh dan demonstrasi

d) Simulation, yaitu situasi yang ditampilkan semirip mungkin dengan

situasi yyang sebenarnya kepada para peserta.

e) Apprenticeship, yaitu suatu cara untuk mengembangkan keahlian

teknis tertentu sehingga para peserta dapat mempelajari segala aspek

dari pekerjaan.

f) Classroom method, yaitu metode pertemuan didalam kelas yang

meliputi pengajaran, rapat, pemberian instruksi, briefing, dtudi kasus,

diskusi dan metode seminar.

2.2.5 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

Idealnya, setiap penempatan seseorang pada posisi apapun dalam

perusahaan, harus ada kesesuaian antara kemampuan dan tuntutan jabatan atau

pekerjaannya.Jika terjadi perbedaan antara keduanya, inilah yang disebut

dengan kesenjangan, yang dapat diatasi dengan adanya program pelatihan.

Untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan, perusahaan dapat

melakukan dengan cara (Rivai, 2009:220) :
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1) Membandingkan uraian pekerjaan dengan pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki karyawan atau calon karyawan.

2) Menganalisis penilaian prestasi. Beberapa prestasi yang dibawah

standar kemudian dianalisis dan ditentukan apakah disebabkan

oleh penyimpangan yang terjadi atau karena adanya kesenjangan

pengetahuan.

3) Menganalisis catatan karyawan, dimana perusahaan dapat melihat

rekan jejak karyawan yang bersangkutan.

4) Menganalisis masalah yang dialami oleh perusahaan, apakah yang

berkenaan dengan pihak luar  (pemasok, rekanan, konsumen) atau

masalah internal organisasi.

2.2.6 Indikator Kualitas Pelatihan

Untuk mengevaluasi apakah pelatihan yang dilaksanakan perusahaan

berhasil atau tidak, hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator (Umar,

2009 :217) sebagaiberikut :

1. Metode pelatihan

Bagaimana metode pelatihan yang diberikan dan apakah metode

tersebut cocok dengan kebutuhan.

2. Banyaknya materi

Apakah materi pelatihan cukup jumlahnya dan isinya tepat seperti

yang dibutuhkan.
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3. Keterampilan penatar

Apakah penatar memiliki kemampuan dalam memberikan

pelatihan secara tepat dan mudah dipahami.

4. Lama waktu pelatihan

Dengan materi yang ada apakah waktunya sudah memadai dan

tepat pada saat dibutuhkan.

5. Sasaran pelatihan

Apakah pelatihan memiliki sasaran yang jelas adan apakah sasaran

tersebut tercapai dengan adanya pelatihan tersebut.

6. Aspek yang tidak dicantumkan

Apakah ada materi-materi penting yang diharapkan namun tidak

dimasukkan sebagi materi pelatihan.

7. Alih pengetahuan

Seberapa banyak materi yang dapat diserap oleh peserta untuk

menambah pengetahuannya.

8. Tempat penyelenggara

Apakah tempat diadakannya latihan sudah sesuai dengan materi

yang disampaikan

9. Relevansi dengan pekerjaan

Apakah materi memiliki hubungan dengan tugas sehari-hari

10. Penerapan hasil pelatihan pada pekerjaan

Apakah hasil pelatihan dapat diterapkan dala tugas keseharian
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11. Peruubahan perilaku setelah pelatihan

Bagaimana perbedaan perilaku antara sebelum dan sesudah

pelatihan.

12. Efisiensi dan efektivitas pekerjaan  setelah pelatihan

Sejauh mana pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif sebagai

hasil dari pelatihan.

2.2.7 Pandangan Islam Tentang Rekrutmen Dan Pelatihan

a. Rekrutmen adalah merupakan proses mencari, menemukan, dan

menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu

organisasi atau perusahaan. Maksud rekrutmen adalah untuk

mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar

sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar

untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap

memenuhi standar kualifikasi organisasi.

Hukum islam mengklarifikasi bahwa proses yang dijalankan antara

pemilik perusahaan dan pekerjanya dalam pencarian seorang pegawai,

dapat digolongkan dalam kategori Ijarah (sewa-menyewa), tapi konsep

ijarah disini janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil

manfaatnya saja, akan tetapi ijarah haruslah dipahami dalam arti luas.

Terkait dengan persoalan diatas penulis lebih memfokuskan
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pembahasanya pada ijarah al-‘amal karena berkaitan dengan obyek

penelitian yaitu tentang mekanisme rekrutmen dalam islam.

Yang menjadi dasar hukum rekrutmen dan seleksi dalam al-qur’an

terdapat dalam surah Al-Qashash ayat 26 sebagai berikut :

قَالَْت إِْحَداھَُما یَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْألَِمیُن 

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.

a. Menurut Abdul Rahman Nahlawi : Pelatihan adalah bimbingan

terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam

dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan

mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam

adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama

Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut

ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain sering kali beliau

mengatakan kepribadian yang memiliki nalai-nilai agama Islam,

memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam,

dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu

Rasulullah Saw juga menegaskan bahwa setiap individu muslim baik

pria maupun wanita berkewajiban mengenyam pendidikan yang layak

dan baiksebagaimana yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Saw:
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ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم طَلَُب  ِ َصلَّى هللاَّ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاَّ
واَلتربیّةُ اإلْسالَ ِمیَّةُ ِھَي ا لتَّْنظیُم الُمْنفَِسيُّ اْلِعْلِم فَِریَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلِم

واإلجتماعيُّ الَّذْي یُْؤدْي إلى اْعتنَاق اإلْسالَم وتَْطبْیقَة كلّیّا فى َحیاة اْلفْرِد 
َواْلجَماَعِة◌ِ 

Artinya :Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda:
Menuntut ilmu adalah kewjiban bagi setiap individu muslim dan Pendidikan
Islam ialah pengaturan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapatlah
memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam
kehidupan individu maupun kehidupan kolektif. (H.R Ibnu Majah)

Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pendidikan agama

Islam, antara lain:

1. Menurut Omar Muhammad Al – Thoumy al – Syaebani

Pelatihan agama Islam diartikan sebagai usaha mengubah tingkah

laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan

kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui

proses kependidikan.

2. Menurut Ahmad D. Marimba

Pelatihan agama Islam adalah suatu bimbingan jasmani dan rohani

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

3. Pakar lain berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan

pergaulan yang mengandung rasa kemanusiaan terhadap anak dan

mengarahkan kepada rasa kemanusiaan terhadap anak dan

mengarahkan kepada kebaikan disertai perasaan cinta kasih

kebapakan dengan menyediakan suasana yang baik dimana bakat

dan kemampuan anak dapat tumbuh berkembang secara lurus.
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Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Umum Negeri (Ditbinpasiun), pengertian pelatihan agama Islam adalah suatu

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik, agar nantinya setelah selesai dari

pelatihan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara

keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta menjadikan ajaran-ajaran

agama Islam ya.ng telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya, sehingga

dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.

2.3 Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas

tertentu.Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, kinerja

seseorang karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk

mencapai prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan

perusahaan.

Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau

juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya.(Mangkunegara 2007 : 67).

Berdasarkan definisi diatas bahwa kinerja merupakan suatu konsep

yang strategis dalam rangka menjain hubungan kerja sama antara pihak
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manajemen dengan para karyawan untuk mencapai kinerja yang baik, unsur

yang paling dominan adaah sumber daya manusia, walaupun perencanaan

telah tersusun dengan baik dan rapi tetapi apabila orang atau personil yang

melaksanakan tidak berkualitas dengan tidak memiliki semangat kerja yang

tinggi, maka perencanaan yang telah disusun akan sia-sia.

2.3.2 Indikator Penilaian Kinerja

Indikator penilaian kinerja menunjukan tingkat yang diharapkan dari

kinerja, dan merupakan pembanding kinerja (bencmark),dengan

acuan/indikator yang dapay diukur, dipahami dengan jelas, dan bermanfaat

bagi karyawan dan organisasi (Mathis & Jackson, 2011:380). Secara singkat

Mathis & Jackson (2011:378) membagi standar penilaian kinerja sebagai

berikut:

1) Kuantitas dari hasil

2) Kualitas dari hasil

3) Ketepatan waktu dari hasil

4) Kehadiran

5) Kemampuan bekerjasama

Dalam menetapkan sebuah standar penilaian prestasi kerja, Istijanto

(2008:187) membagi kelompok penilaian menjadi 5 kategori sebagai berikut:

1. Kualitas kerja, yang diukur dengan:
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- Tingkat kesalahan kerja

- Menyelesaikan tugas tepat waktu

- Memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan

- Perilaku bekerja yang cepat namun tetap cermat

- Jumlah hasil (output) kerja yang sesuai target

2. Tanggung jawab terhadap pekerjaan.

- Malu meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas

- Serius ketika melakukan pekarjaan

- Bersedia bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas

- Meapor dan meminta petunjuk bila menemui kendala

3. Kekompakan, yang diukur dengan:

- Tidak kesulitan untuk bekerja sama dengan rekan satu bagian

- Tidak kesulitan bekerja dengan bagian lain

- Aktif berkontribusi didalam tim kerja

- Siap membantu rekan kerja yang kesulitan

4. Tingkat inisiatif yang diukur dengan:

- Meakukan pekerjaan tanpa harus menunggu diperintah oleh

pemimpin

- Bersedia melakukan pekerjaan yang bukan merupakan tugasnya,

apabila dalam situasi yang mendesak

- Bersedia mengakui kesalahaan, dan memperbaikinya tanpa harus

ditekan oleh pemimpin
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- Mau mengingatkan rekan kerja lain agar tidak menunda pekerjaan.

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua

alasan pokok, yaitu :

1)manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja

karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat

keputusan di bidang SDM dimasa yang akan datang; dan

2) manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu

karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan,

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk

perkembangan karier dan memperkuat kualitas hubungan antar

manajer yang bersangkutan dengan karyawannya. Selain itu untuk

mengetahui adanya kegagalan serta untuk mengetahui bidang

mana yang perlu ditingkatkan, serta melihat perkembangan di

masa yang akan datang dalam hubungannya dengan sasaran

khusus, juga pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan di

masa datang.

Adapun kegunaan dari penilaian kinerja bagi perusahaan adalah :

a. Posisi tawar. Untuk memungkinkan manajemen melakukan

negosiasi yang objektif dan rasional dengan serikat buruh atau

langsung dengan karyawan.
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b. Perbaikan kinerja. Umpan balik pelaksanaan kerja yang bermanfaat

bagi karyawan, manajer, dan spesialis personil dalam bentuk

kegiatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan.

c. Penyesuaian kompensasi. Penilaian kinerja membantu pengambil

keputusan dalam penyesuaian ganti rugi, menentukan siapa yang

perlu dinaikkan upahnya atau kompensasi lainnya.

d. Keputusan penempatan. Membantu dalam promosi, keputusan

penempatan, perpindahan, dan penurunan pangkat pada umumnya

didasarkan pada masa lampau atau mengantisipasi kinerja.

e. Pelatihan dan pengembangan. Kinerja buruk mengindikasikan

adanya suatu kebutuhan untuk latihan.

f. Perencanaan dan pengembangan karier. Umpan balik penilaian

kinerja dapat digunakan sebagai panduan dalam perencanaan dan

pengembangan karier karyawan. Penyusunan program

pengembangan karier yang tepat.

g. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan

dapat pula dijadikan dasar atau pedoman untuk mengadakan

perbaikan berupa saran-saran, nasehat, kursus atau pendidikan.
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2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja adalah Faktor

kemampuan(ability) dan faktor motivasi (motivation).(Mangkunegara

2007:67)

1. Faktor Kemampuann

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ)

dan kemampuan realita, artinya karyawan yang memiliki IQ yang rata-

rata (IQ 110-120) dengan memadai dengan jabatanya dan terampil

dalam mengerjakan pekerjaanya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah

mencapai kinerja yang diharapkan oleh karena itu karyawan perlu di

tempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (Attitude) seorang karyawan dalam

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang

menggerakan diri karyawan  yang terarah untuk mencapai tujuan

organisasi atau tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental

yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja

secara maksimal. (Sikap mental yang siap secara psikofik) artinya,

seorang karyawan harus siap mental, mampu secara fisik, memahami

tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, dan mampu

memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja.
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Kinerja dipengaruhi oleh faktor intrinsik yaitu personal individu dan

faktor ekstrinsik yaitu kepemimpinan, sistem, tim, situasional, dan konflik.

(Sjafri 2007:155)

Uraian rincian faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

a. Faktor Personal atau individual, meliputi unsur pengetahuan, ketrampilan

(skill), kemampuan, kepercayaan diri, kepuasan kerja, motivasi dan

komitmen yang dimiliki oleh setiap individu karyawan.

b. Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan tim leader

dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja

kepada karyawan.

c. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,

kekompakan dan keeratan anggota tim.

d. Faktor Sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang

diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam

organisasi.

e. Faktor Situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal

dan internal.

f. Konflik, meliputi konflik dalam diri individu atau konflik peran,konflik

antar individu, konflik antar kelompok atau organisasi.
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2.3.5 Unsur – Unsur Penilaian Kinerja karyawan

Menurut(Husein,2007), kinerja karyawan dapat dikatakan baik atau

dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu :

1. Kesetiaan

Kinerja dapat diukur dari kesetiaan pegawai terhadap tugas dan

tanggung jawabnya daam organisasi.Kesetian adalah tekad dan

kesanggupan, menaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu

yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

2. Prestasi Kerja

Hasil prestasi kerja pegawai, baik kualitas maupun kuantitas dapat

menjadi tolak ukur kinerja.Pada umumnya prestasi kerja seorang

pegawai dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman

dan kesanggupan pegawai dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

3. Kedisiplinan

Sejauh mana pegawai dapat mematuhi peraturan-peraturan yang

ada dan melaksanakan instruksi yang diberikan kepadanya.

4. Kreatifitas

Merupakan kemampuan pegawai dalam mengembangkan

kreatifitas dan mengeluarkan potensi yang dimiliki dalam
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menyelesaikan pekerjaannya sehingga bekerja lebih berdaya dan

berhasil.

5. Kerjasama

Dalam hal ini kerja sama diukur dari kemampuan pegawai untuk

bekerja sama dengan pegawai lain dalam menyelesaikan suatu

tugas yang ditentukan, sehingga hasil pekerjaanya akan semakin

baik.

6. Kecakapan

Dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai yang disesuaikan

dengan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

7. Tanggung Jawab

Yaitu kesanggupan seoran pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaanya yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya

dan tepat pada waktunya serta berani memiliki resiko kerja yang

dilakukan.

2.3.6 Penilaian Kinerja

Seluruh perusahaan menginginkan karyawan melakukan pekerjaan

mereka dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sistem manajemen kinerja yang

merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur,

mengevaluasi, meningkatkan dan memberikan penghargaan kinerja karyawan
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(Mathis & Jackson, 2011:377). Salah satu bagian dari sistem manajemen

kinerja adalah dilakukan penilaian kinerja yang didefinisikan sebagai proses

mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika

dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan

informasi tersebut kepada karyawan (Mathis & Jackson, 2011:382).

Penilaian adaah  pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang

dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai, (Wahyudi, 2008:70). Penilaian

pada akhirnya menghasilkan keputusan tentang pelaksanaan pekerjaan dalam

kategori baik atau buruk, berhasil atau gagal, dengan cara melakukan

perhitungan secara kuantitatif. Penilaian jug berarti melihat keberhasilan

setiap tahapan dalam mencapai tujuan organisasi.
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2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel5 : Penelitian Terdahulu
No Nama

Peneliti
Judul
Penelitian

Hasil
Penelitian

Metode
Analisis

1 Wiwit
Hartanti,
2010

Pengaruh pendidikan
dan pelatihan
terhadap kinerja
karyawan pada
PT.Altrak 78 cabang
Pekanbaru

Berdasarkan hasil perhitungan
Koefisien determinasi
diketahui bahwa variabel
pendidikan dan pelatihan
memberikan pengaruh sebesar
87.8%, sehingga hipotesis H0

ditolak dan Ha diterima.

Analisis
Regresi linear
berganda

2 Andi
Habibi
Pratama,
2011

Pengaruh rekrutmen
dan pelatihan
terhadap kinerja
perusahaa pada PT.
Gregas  Utama
Medan.

Berdasarkan uji F variabel
rekrutmen dan pelatihan
secara bersama-sama memiliki
pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap variabel
terikat (kinerja perusahaan)
pada PT. Gregas  Utama
Medan.

Analisis Regresi
Linear berganda

3 Fitri
Yunila
Sari, 2010

Pengaruh Rekrutmen
Terhadap Kinerja
Karyawan
Outsourching  pada
PT.Personel Alih
Daya Wilayah
Sumbagut

Berdasarkan hasil uji F
diketahui bahwa variabel
proses seleksi dan penempatan
secara bersama-sama
berpengaruh terhadap kinerja
karyawan outsourcing pada
PT. Personel Alih Daya
Wilayah Sumbagut.

Analisis Regresi
Linear berganda

4 Muhamad
Aji
Nugroho

Pengaruh Proses
Rekrutmen dan
Seleksi Terhadap
Kinerja Karyawan
Pada PT. Angkasa
Pura I (Persero)
Bandara Internasional
Sultan Hasanuddin
Makassar

Berdasarkan hasil analisis
yang dilakukan terhadap
variabel rekrutmen dan
selaksi, diketahui bahwa ada
pengaruh yang positif dan
signifikan antara rekrutmen
dan seleksi terhadap kinerja
karyawan Pada PT.Angkasa
Pura 1 (Persero) Bandara
Internasional Sultan
Hasanuddin Makasar.

Analisis jalur

5 Setiawan
Dodik
Firman,
2009

Pengaruh pelatihan
terhadap kinerja
karyawan pada PT.
Asuransi Jiwa Sraya
Cabang Malang

Berdasarkan hasil analisis
regresi linear sederhana
pelatihan terhadap kinerja
karyawan yaitu perhitungan
koefisien korelasi (r) sebesar
0,890 atau 89,0 pengaruhnya.

Analisis
Regresi linear
berganda
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2.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dan bertitik tolak

pada permasalahan yang ada, maka penulis membuat suatu hipotesis sebagai

berikut :

a. Diduga rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.

Traktor Nusantara Pekanbaru.

b. Diduga pelatihan  berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.

Traktor Nusantara Pekanbaru

c. Diduga faktor yang memiliki pengaruh yang paling dominan

terhadap kinerja karyawan pada PT. Traktor Nusantara Pekanbaru

adalah dipengaruhi oleh rekrutmen.

2.6 Pengaruh Rekrutmen dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan

Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia

(SDM) professional adalah terletak pada proses rekrutmen calon tenaga kerja.

Rekrutmen merupakan masalah yang penting bagi perusahaan dalam hal

pengadaan tenaga kerja. Jika suatu rekrutmen berhasil dengan kata lain

banyak pelamar yang memasukkan lamarannya, maka peluang perusahaan

untuk mendapatkan karyawan yang terbaik akan menjadi semakin terbuka

lebar, karena perusahaan memiliki banyak pilihan yang terbaik dari para

pelamar yang ada.Rekrutmen merupakan awal dari pembentukan karyawan-

karyawan terpilih yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
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Menurut Handoko,(2008:69) menjelaskan bahwa rekrutmen

merupakan proses pencarian dan “pemikatan” para calon karyawan (pelamar)

yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. rekrutmen sebagai suatu

rangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan

tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon yang

diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan jabatan yang ada.

Pelatihan juga memiliki peranan yang sangat penting bagi karyawan

dan bagi perusahaan.pelatihan merupakan salah satu alat untuk menyesuaikan

antara tugas dan pekerjaan dengan kemampuan, ketrampilan atau kecakapan

dan keahlian dari setiap karyawan serta merupakan usaha untuk meningkatkan

kinerja karyawan sebagai kegiatan pengenalan terhadap pekerjaan tertentu

bagi yang bersangkutan. Baik tidaknya kinerja karyawan jelas akan

mempengaruhi kestabilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang

ditetapkan.

Menurut (Handoko, 2008:103)Pelatihan adalah suatu proses

menambah kecakapan dan kemampuan karyawan untuk permintaan jabatan

serta dengan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan

efektifitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah

ditetapkan.

Selanjutnya, (Handoko, 2008)mengemukakan bahwa proses

rekrutmen dan pelatihan adalah serangkaian kegiatan awal yang dilakukan



52

oleh perusahaan untuk menambah jumlah karyawan dan menambah

pengetahuan dan wawasan karyawan yang diharapkan mampu meningkatkan

kinerja karyawan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

proses rekrutmen dan pelatihan sangat perlu diterapkan oleh perusahaan agar

perusahaan dapat menambah karyawan dan dapat meningkatkan pengetahuan

karyawan serta meningkatkan kinerja karyawan. Dengan demikian,

diharapkan profit perusahaan.

2.7 Kerangka Penelitian

Gambar 2 : Kerangka Penelitihan

Sumber :Handoko (2008)

Rekrutmen(X
1)

Kinerja
(Y)

Pelatihan
(X2)


