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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu orgnisasi dipengaruhi oleh kinerja individu pegawainya,

suatu orgnisasi akan berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawainya dengan

harapan tujuan perusahaan dapat tercapai. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang

dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja pada kayawan adalah yang

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi

antara lain termasuk kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut,

tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi (Mathis dan

Jackson,2009). Dengan demikian, kinerja merupakan hal yang paling penting bagi

organisasi atau perusahaan serta dari pihak karyawan itu sendiri.

Karyawan  merupakan aset yang berharga bagi sebuah perusahaan dalam

mencapai tujuannya. Fokus utama Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

adalah  memberikan kontribusi atas suksesnya perusahaan. Sejalan dengan itu

maka langkah awal yang menjadi kunci utama yaitu proses rekruitmen dan seleksi

untuk merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Proses seleksi

merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan

kandidat (calon karyawan) yang dapat ditempatkan secara tepat. Saat ini dimana

persaingan  untuk mendapatkan pekerjaan semakin kuat.

Apabila perusahaan sudah mempunyai gambaran tentang hasil analisis

pekerjaan dengan rancangan pekerjaan yang sesua dengan kebutuhan dan tujuan
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perusahaan, maka tugas departemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah

mengisi jabatan dengan SDM yang cocok dan berkualitas untuk pekerjaan itu

melalui rekrutmen. Proses rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat

penting, krusial,dan membutuhkan tanggung jawab yang besar.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting

dalam pencapaian tujuan. Umumnya pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja

yang baik dari masing masing karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang

diberikan oleh perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa Sumber Daya Manusia

(SDM) merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan bahkan

nasional, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan

diarahkan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Adapun aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia ini terdiri

dari : perencanaan sumber daya mnusia, pengadaan, pengarahan, pengembangan,

pemeliharaan, dan pemberhentian. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat

mengelola sumber daya manusia baik secara efektif dan efisien.

Salah satu aktivitas dalam pengelolaan SDM adalah rekrutmen dan

seleksi. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat

pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang

diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dan  perencanaan

kepegawaian. Sedangkan seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok

pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang

tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada perusahaan (Malthis:2001).
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Tidak hanya proses rekrutmen dan seleksi yang baik  saja yang akan

membantu perusahaan mencapai tujuaannya. Tetapi untuk mencapai hal tersebut

perusahaan harus memberikan motivasi yang baik kepada seluruh karyawanya

agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan perusahaan.

Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yng menyebabkan

orang tersebut bertindak. Orang bertindak karena satu alasan yaitu untuk

mencapai tujuan. Jadi, motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan

dan jarang muncul dalam kekosongan ( Mathis dan Jackson, 2009). Sedangkan

menurut Supardi dan Anwar (2004) dalam Fajar Kurniadi 2012 mengtakan

motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan

imdividu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan

tindakan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya (Hasibuan:2001).

Proses pemberian dorongan yang dilakukan kepada pegawai supaya dapat bekerja

guna mencapai tujuan organisasi. Untuk menggerakkan pegawai agar sesuai

dengan yang dikehendaki organisasi/instansi, maka haruslah dipahami motivasi

pegawai yang bekerja tersebut, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku

orang-orang yang bekerja.

PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten Magetan merupakan sebuah Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos atau

surat menyurat yang bergerak di bidang jasa. Memiliki karyawan  sebanyak  44

orang yang terbagi di beberapa kantor cabang di seluruh kecamatan di kabupaten

Magetan.Untuk itu dibutuhkan dan diperlukan karyawan yang berkompeten
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diberbagai bidangnya. Hal ini disebabkan karena tugas jasa pelayanan pos dan

produk-produk pelayanan lainnya yang diberikan oleh PT Pos Indonesia 63300

Kabupaten Magetan sangat kompleks.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa PT  Pos Indonesia

63300 Kabupaten Magetan menyadari bahwa keunggulan bersaing salah satunya

tergantung dari bagaimana mendapatkan karyawan yang mempunyai ketrampilan

dan keahlian yang berkualitas. Untuk mendapatkan karyawan yang diinginkan,

maka perusahaan harus melakukan proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Bukan

hanya proses rekrutmen dan seleksi saja tetapi untuk mencapai tujuan awal

perusahaan, maka perusahaan harus memberikan motivasi yang baik kepada

seluruh karyawannya agar dapat mencapai prestasi dan kinerja karyawan yang

lebih baik.

Berdasarkan informasi dan kondisi di tempat penelitian yaitu PT Pos

Indonesia 63300 Kabupaten Magetan manajemen memiliki kebijakan yaitu

melakukan proses rekrutmen dan seleksi dengan cara merekrut karyawan tidak

prosedural atau tidak menggunakan prosedur rekrutmen pada umumnya sehingga

dari kebijakan itu kualitas sumber daya manusia yang diperoleh kurang menjamin

dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

Proses rekrutmen sumber daya manusia tidak boleh diabaikan, hal ini

untuk menjaga dari masalah ketidaksesuaian apa yang diinginkan dengan apa

yang didapat. Artinya perusahaan atau manajemen tersebut harus memperoleh

karyawan yang tepat, dalam arti kualitas maupun kuantitasmnya. Apabila tidak

sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut dapat dikatakan aktivitas
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kerja kurang efektif dan efisien. Bila dilihat kondisi manajemen PT Pos Indonesia

63300 Kabupaten Magetan yang mempunyai kebijakan dapat merekrut karyawan

dari rekomendasi karyawan yang sudah bekerja di PT Pos Indonesia 63300

Kabupaten Magetan saja dan dengan latar belakang dan keahlian yang tidak

menggunakan prosedur yang tidak semestinya tentunya   akan dapat berdampak

pada aktivitas kinerja yang dilakukan oleh karyawan.

Kesempatan mengikuti pelatihan dirasakan belum merata oleh karyawan,

ada karyawan yang sering kali ditunjuk mengikuti pelatihan , di pihak lain ada

karyawan yang jarang sekali diikutkan pelatihan. Hal ini menyebabkan

kecemburuan bagi karyawan yang jarang dipanggil untuk mengikuti pelatihan

oleh organisasi yang berakibat pada tidak adanya kesempatan mengembangkan

diri bagi karyawan yang jarang ditunjuk mengikuti pelatihan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penekitian

dengan judul “ Pengaruh  Proses Rekrutmen, Seleksi dan Motivasi Terhadap

Kinerja Karyawan PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten Magetan”

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, rumusan masalah dalam

penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh proses rekrutmen terhadap kinerja karyawan PT

Pos Indonesia 63300 Kabupaten Magetan

2. Apakah ada pengaruh seleksi terhadap kinerja karyawan PT Pos

Indonesia 63300 Kabupaten Magetan
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3. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Pos

Indonesia 63300 Kabupaten Magetan

4. Diantara variabel yang terdiri dari proses rekrutmen , seleksi dan

motivasi apakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja

karyawan pada PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten Magetan

1.3. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan yang ada sangat luas, dan supaya penulis akan

lebih terarah, maka penulis melakukan pembatasan masalah. Adapun batasan

masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Terbatas pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).

b. Terbatas pada masalah proses rekrutmen , seleksi dan motivasi

terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten

Magetan

c. Penelitian ini hanya memfokuskan pada karyawan yang berstatus

pegawai tetap saja yang berjumlah 44 karyawan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proses rekrutmen terhadap

kinerja karyawan pada Karyawan PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten

Magetan.

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seleksi terhadap kinerja

karyawan pada Karyawan PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten

Magetan.
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c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja

karyawan pada Karyawan PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten

Magetan.

d. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan terhadap kinerja

karyawan pada Karyawan PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten

Magetan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Bagi PT Pos Indonesia 63300 Kabupaten Magetan.

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan mengenai rekrutmen,

seleksi dan motivasi guna meningkatkan kinerja karyawan sehingga

terjadi pertimbangan dalam  melaksanakannya.

b. Bagi penulis.

Dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai

Peranan rekrutmen, seleksi dan motivasi terhadap kinerja karyawan

berdasarkan praktiknya secara langsung.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan referensi bagi rekan-rekan yang memerlukan sumber

data dalam penelitian selanjutnya yang relevan.


