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BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Operasionalisasi suatu organisasi membutuhkan para pegawai atau sumber 

daya manusia guna meningkatkan kualitas. Mengingat pegawai merupakan asset 

penting organisasi maka banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan 

peningkatan kinerjannya. Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran 

organisasi dalam mencapai produktifitas kerja yang tinggi. Tercapainya kinerja 

yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Untuk 

dapat memiliki kinerja yang tinggi dan baik, seorang pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya harus memiliki keahlian dan keterampilan yang 

sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya.  

Menurut Mathis (2006:378) Kinerja pada dasarnya adalah apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai. Kinerja seorang pegawai akan baik, 

jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesedian untuk bekerja, adanya 

imbalan/upah yang layak mempunyai harapan masa depan. Kinerja yang optimal 

akan terwujud bilamana organisasi dapat memilih pegawai yang memiliki 

motivasi dan kecakapan yang sesuai dengan pekerjaanya serta memiliki kondisi 

yang memungkinkan mereka agar dapat bekerja secara maksimal.  

Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi 

publik. Pegawai yang baik dan memenuhi standar kualifikasi, hanya akan dapat 

diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Supaya dapat melaksanakan 

proses rekrutmen secara efektif, harus tersedia informasi akurat dan berkelanjutan 
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mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan 

berbagai tugas pokok dan fungsi dalam organisasi. 

Rekrutmen yang baik akan memberikan hasil yang positif bagi lembaga 

atau kedinasan, semakin efektif proses rekrutmen semakin besar kemungkinan 

untuk mendapatkan pegawai yang tepat bagi lembaga atau kedinasan. Selain itu 

rekrutmen yang efektif akan berpengaruh langsung pada kinerja lembaga atau 

perusahaan. 

Penarikan tenaga kerja atau rekrutmen adalah proses mencari menemukan 

dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi 

tertentu, dalam proses rekrutmen agar mendapatkan pegawai yang handal 

sehingga meskipun jumlah pegawai tidak terlalu banyak namun tugas dan fungsi 

dapat ditunaikan dengan lancar, hal tersebut dapat terpenuhi apabila proses 

rekrutmen dapat dilakukan dengan baik dan bersih dari KKN. 

Proses rekrutmen dimulai pada waktu diambil langkah mencari pelamar 

dan berakhir ketika para pelamar mengajukan lamarannya. Jika proses rekrutmen 

ditempuh dengan tepat dan baik, hasilnya ialah adanya sekelompok pelamar yang 

kemudian diseleksi guna menjamin bahwa hanya yang paling memenuhi 

persyaratanlah yang diterima sebagai pekerja dalam organisasi yang 

memerlukannya.  

 Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada 

sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman 

dari lingkungan eksternal dengan segala potensi dari sumber daya yang dimiliki 
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oleh perusahaan. Sumber daya berkualitas yang tersedia merupakan kekayaan 

(asset) yang tidak ternilai bagi perusahaan. Perusahaan berusaha memperoleh dan 

menempatkan pegawai yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya masing-

masing agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Rekrutmen pegawai dilakukan 

sesuai dengan potensi sumber daya manusia.  

Kegagalan dalam melakukan rekrutmen akan mempengaruhi kinerja 

pegawai yang selanjutnya menjadi penghambat bagi proses pencapaian tujuan 

perusahaan. Rekrutmen yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan bertujuan agar tercapainya tujuan perusahaan serta kesulitan dalam 

mencari dan melatih pegawai dapat dihindari.  

Setiap organisasi terlepas dari ukuran, produk maupun jasa yang 

dihasilkannya harus merekrut pelamar kerja untuk mengisi sebuah posisi. 

Pengisian kekosongan di dalam sebuah organisasi disebabkan oleh pertumbuhan, 

perubahan struktur dan fungsi ataupun putaran karyawannya.Pada umumnya 

sumber tenaga kerja dapat digolongkan dari dua sumber terdiri dari : 

1. Sumber dari dalam perusahaan/ internal 

Sumber dari dalam didasarkan atas kecakapan yang ditunjukan oleh karyawan 

yang bersangkutan dalam memangku jabatannya yang lama. 

2. Sumber dari luar perusahaan/ eksternal  

Sumber dari luar perusahaan meliputi instansi/ badan penyalur pekerja, badan 

badan penempatan kerja, lembaga lembaga pendidikan. 

Pada masa krisis ekonomi global seperti sekarang ini, sangat sulit mencari 

pekerjaan. Untuk menyiasati situasi tersebut, efektivitas rekrutmen sebagai jasa 
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penyalur pekerja semakin bermunculan belakangan ini. Fenomena ini terjadi 

karena makin banyaknya pula perusahaan penyedia tenaga kerja bermunculan 

belakang ini.  

Penempatan yang tepat yang terdiri dari kesesuaian kemampuan akademis, 

kesesuaian pengalaman, kesesuaian kesehatan fisik dan mental, dan kesesuaian 

status perkawinan juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan orang-orang 

yang tepat, sehingga tujuan perusahaan yang telah direncanakan akan berhasil. 

Dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja, dan kinerja pegawai 

akan mencapai hasil yang optimal bahkan kreativitas pegawai dapat berkembang. 

Perusahaan akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang apabila 

perusahaan tersebut tidak menempatkan pegawai sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya. Salah satu dari kesulitan itu dapat berupa turunnya semangat 

kerja pegawai serta tingginya labour turn over (tingkat keluar masuknya 

pegawai). Efektivitas rekrutmen yang efektif mungkin agar memperoleh 

pegawaiyang sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sesuai pada 

tempatnya (the right man on the right place).  

Menurut Mathis (2006:227), perekrutan adalah sebagai proses penarikan 

sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai atau 

dapat juga diartikan, penarikan (recruitment) adalah masalah penting 

dalam pengadaan tenaga kerja. Penarikan berhasil jika banyak pelamar 

yang memasukkan lamarannya ke perusahaan sehingga peluang untuk 

mendapatkan pegawai yang baik terbuka lebar dan perusahaan dapat 

memilih terbaik dari yang baik. 

 

Pelaksanaan rekrutmen yang efektif yang dilakukan sesuai dengan tujuan, 

sesuai dengan peraturan dan dengan cara yang benar terhadap calon pegawai 

dimaksudkan agar perusahaan memperoleh pegawai yang berkualitas dan mampu 
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merealisasikan tujuan perusahaan sehingga diharapkan dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.  Kegagalan 

alam melakukan rekrutmen dapat mempengaruhi pegawai pada suatu perusahaan. 

Fenomena fenomena yang ada di BKPLD yang menyebabkan kinerja 

kurang baik meliputi faktor kehadiran para pegawai yang suka terlambat juga 

bolos kerja, fasilitias kantor yang kurang memadai, lingkungan kerja yang kurang 

baik, juga bonus. Jadi kendala untuk para pegawai yang ada di sana.  

Tabel 1. 1 

Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) 

Kabupaten Tasikmalaya 

 

No Posisi Jumlah 

1 Pengembangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Latihan Daerah (BKPLD) 
8 

2 Keuangan 7 

3 Mutasi Pegawai 7 

4 Pendidikan dan Pelatihan 4 

5 Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai 5 

6 Jabatan Fungsional 4 

Jumlah 35 

       Sumber :Badan Pengembangan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan 

Daerah (BKPLD) Kabupeten Tasikmalaya 

 

 

 

 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.1 dari sebagian pegawai yang 

berjumlah 35 orang ternyata pegawai belum maksimal. Dikarenakan kinerjanya 

yang kurang baik meliputi kehadiran para pegawai yang suka terlambat juga bolos 

kerja, fasilitas kantor yang kurang memadai, lingkungan kerja yang kurang baik, 

juga bonus sehingga para pegawai kurang efektif.  



6 
 

Riza Budi Abdul Barry, 2014 
Pengaruh Efektivitas Rekrutmen Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian 
Pendidikan Dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 BKPLD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah) 

merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang ada di Pemda (Pemerintah 

Daerah) yang bergerak dibidang ke dinasan dan mempunyai komitmen untuk 

membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 

dinas daerah dan lembaga teknis daerah. BKPLD yakni menjadikan pemerintahan 

dinas daerah yang tangguh dan kompepetitif yang dapat diwujudkan dengan 

dilakukannya rekrutmen pegawai yang sesuai dengan prinsip the right man on the 

right place dan ditempatkan sesuai diskripsi pekerjaan dan spesipikasi pekerjaan 

melalui program-program yang telah dirancang untuk mendapatkan pegawai yang 

tepat dan berkualitas. 

Rekrutmen pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan 

Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

kedinasan. Sumber rekrutmen yang dilakukan pada Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya berasal dari 

dalam dan luar pemerintahan yang masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Pegawai yang direkrut dari dalam pemerintahan merupakan pagawai 

yang sedang promosi jabatan dan transfer jabatan sedangkan pegawai yang 

direkrut dari luar adalah pegawai yang direkrut dari luar pemerintahan karena 

alasan  tertentu seperti ada posisi yang kosong dikarenakan pensiun dan dengan 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya. Pegawai yang 

direkrut dari luar pemerintahan mengikuti on the job training yang tujuannya 

untuk menyesuaikan diri pegawai dengan pekerjaan. 
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Survey awal yang dilakukan oleh peneliti, metode rekrutmen yang 

dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) di 

Kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya menggunakan metode terbuka dan 

tertutup. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) 

Kabupaten Tasikmalaya juga menggunakan rekrutmen yang tertutup yang hanya 

diketahui oleh orang-orang yang tertentu saja. Rekrutmen tertutup sifatnya terlalu 

pribadi atau kekeluargaan. Metode tertutup hanya diinformasikan kepada para 

pegawai atau orang-orang tertentu saja, akibatnya lamaran yang masuk relatif 

sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan pagawai yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan sulit dan  proses penempatan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan spesifikasi keahlian dalam melakukan pekerjaan pada perusahaan tersebut. 

Tabel 1.2 menunjukan jumlah pegawai pelaksana yang direkrut dan 

diterima dari tahun 2009-2012 : 

Tabel 1.2 

Jumlah Pelamar Bagian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan 

Daerah (BKPLD) Dari Tahun 2009-2012 

 

Tahun 
Jumlah Pelamar 

(orang) 

Jumlah Pelamar Yang Diterima 

(orang) 

2009 123 115 

2010 179 155 

2011 85 66 

2012 134 125 

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah 

(BKPLD)Kabupaten Tasikmalaya (Desember 2012 ) 

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa banyak pelamar yang memasukkan 

lamarannya sehingga peluang di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan 

Daerah (BKPLD)  Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan pegawai yang 
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baik terbuka lebar, karena lembaga kedinasan dapat memilih terbaik dari yang 

baik, berkualitas, dan dapat ditempatkan pada jabatan yang tepat. 

Didasari oleh adanya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

handal dan profesional untuk ditempatkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya maka penyedia jasa yang 

profesional tersebut menawarkan pegawai yang sudah direkrut dan siap kerja di 

kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten 

Tasikmalaya untuk ditempatkan di fungsi (unit kerja) yang ada di kantor BKLPD 

Kabupaten Tasikmalaya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian pada Kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya dengan judul 

“Pengaruh Efektivitas Rekrutmen Terhadap Kinerja Pegawai di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten 

Tasikmalaya”. 

1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai 

Pengaruh Efektivitas Rekrutmen terhadap Kinerja Pegawai di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya. 

Dari masalah pokok tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana gambaran efektivitas rekrutmen yang diselenggarakan di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten 

Tasikmalaya? 

2. Bagaimana gambaran tingkat kinerja pegawai di Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya? 

3. Adakah pengaruh efektivitas rekrutmen terhadap kinerja pegawai di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten 

Tasikmalaya? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan 

danmelakukan penelitian secara ilmiah tentang pelaksanaan efektivitas rekrutmen 

terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah 

(BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui bagaimana gambaran efektivitas rekrutmen di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten 

Tasikmalaya. 

2. Ingin mengetahui bagaimana gambaran kinerja pegawai di Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten 

Tasikmalaya. 
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3. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas rekrutmen terhadap 

kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah 

(BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi Perusahaan  

Sebagai masukan yang bermanfaat mengenai efektivitas rekrutmen yang baik 

untuk meningkatkan kinerja pegawai di pemerintahan khususnya di BKPLD 

Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang 

penelitian tentang efektivitas rekrutmen pegawai serta pengaruhnya terhadap 

kinerja pegawai pada suatu pemerintahan. 

3. Bagi pihak lain  

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan 

perbandingan dalam melakukan pengembangan dalam melakukan yang sama 

di masa yang akan datang. 
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1.4 Kegunaaan Hasil Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Jurusan 

Pendidikan Manajemen Perkantoran dan para pembaca pada umumnya,dengan 

adanya penelitian ini akan memberikan gambaran yang sangat berarti tentang 

perekrutan pegawai. Dari setiap penelitian yang dilakukan dipastikan dapat 

memberikan kontribusiatau manfaat bagi perkembangan pengambilan keputusan 

dalam hal perekrutan pegawai. 

 

 

 


