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 There is a need for companies to have a conceptually sound framework 
(person: job-fit) and a cost-effective, speedy and convenient system (online testing) at their 
disposal to meet their personnel selection needs in a highly competitive environment. These 
days, one way of doing so is via online recruitment, a method of attracting job candidates via 
the internet. As a practice.  
Unstable unemployment from year to year in Indonesia is cause by distance or residence that 
difficult to reach and job information source only through newspaper advertising, magazine, 
and brochure. The emergence of electronic recruitment as a recruiting tool and the most 
popular resource is very easy for job seekers to apply for job without spending a lot of money 
and time, everybody can accsess the information if they are connecting the internet.  

The aims of this study is to examine attitude towards electronic recruitment as a 
driver of an intention to apply. In this research used The theory of planned behavior 
consisting of Attitude (Attitude), Subjective Norm (SN), and Perceived Behavior Control 
(PBC) as variabel independent. This study was taken because in the previous research there 
are still differences between each other and there are a differences between the result of 
previous research with existing theory.  

The sample of this research are Fresh Graduate in Universitas PROF. DR HAMKA 
(UHAMKA), Universitas Paramadina, and Universitas Bung Karno. 99 respondent are 
selected, determination of the sample in this research using purposive sampling, while data 
analysis method used was multiple linear regression. 
 The result of this study indicate that the partial effect of Perceived Behavioral Control 
have a positive effect while Attitude and Subjective Norm have no positive effect towards 
electronic recruitment as a driver of an intention to apply.. 

Keywords: Electronic Recruitment, Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral 
Control 
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 Organisasi perlu memiliki kerangka konseptual (orang, pekerjaan) dan biaya yang 
efektif, cepat, dan sistem yang mudah (pengujian online) yang mereka miliki untuk 
menemukan kebutuhan seleksi personnel pada lingkungan yang sangat kompetitif pada 
zaman sekarang, Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui rekrutmen secara 
online, salah satu metode untuk menarik kandidat melalui internet. 
 Pengangguran yang tidak stabil dari tahun ke tahun di sebabkan oleh jarak dan 
wilayah tempat tinggal yang sulit dijangkau dan sumer informasi lowongan pekerjaan yang 
masih sangat minim hanya melalui iklan di Koran, majalah, atau brosur saja. Munculnya 
elektronik rekrutmen sebagai alat perekrutan dan sumber daya yang paling populer dan 
sangat mudah bagi pencari kerja untuk melamar pekerjaan tanpa menghabiskan banyak uang 
dan waktu, semua orang dapat mengakses informasi jika mereka terhubung internet. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sikap pada elektronik rekrutmen 
sebagai pendorong niat untuk melamar pekerjaan. Dalam penelitian ini, digunakan teori 
perilaku yang direncanakan yaitu sikap, norma subjektif, dan control diri yang dirasakan 
sebagai variabel bebas. Penelitian ini dilakukan karena terdapat perbedaan pada penelitian 
sebelumnya dengan teori yang ada. 
 Sampel penelitian ini adalah sarjana yang baru lulus pada Universitas PROF. DR 
HAMKA (UHAMKA), Universitas paramadina, dan Universitas Bung Karno. 75 responden 
telah dipilih, penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, metode 
analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh parsial dari kontrol diri 
memiliki pengaruh positif sementara sikap dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap 
niat calon pelamar pada elektronik rekrutmen sebagai pendorong niat untuk melamar 
pekerjaan.  

Kata kunci: Elektronik Rekrutmen, Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Diri 

 

 

 

 

Planned behavior..., Lia Kaheru Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



 
 
 
 
 

1 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan tenaga kerja di indonesia akhir-akhir ini semakin kompleks. Hal 

ini dapat diamati dari jumlah pengangguran yang tidak stabil dari tahun ke tahun, 

Pengangguran tersebut dapat di sebabkan oleh masalah jarak atau wilayah tempat 

tinggal yang memiliki akses yang sulit di jangkau, kemudian sumber informasi 

lowongan pekerjaan yang masih sangat minim hanya melalui iklan di Koran, 

majalah, atau brosur saja. 

 

Sumber: BPS, 2016 di olah kembali 

 

Gambar 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (Indonesia) 2011-
2015 
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Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 mengumumkan jumlah 

pengangguran di indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2011 

sampai tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan dan peningkatan jumlah 

pengangguran yang tidak stabil. Pada Agustus 2015 pengangguran kembali 

meningkat sebanyak 6,18% dan bertambah 946 ribu orang atau 0,37% 

dibandingkan dengan periode yang sama bulan Februari sebesar 5,81% 

(www.bps.go.id). 

Dalam keadaan seperti ini, di mana organisasi membutuhkan sumber daya 

yang berkualitas dan juga sesuai dengan karakteristik organisasinya tidaklah 

mudah. Organisasi saling berkompetisi untuk meningkatkan nilainya dan menarik 

para pencari kerja yang berbakat serta berkualitas tinggi untuk bekerja dalam 

organisasinya. Elektronik rekrutmen atau e-recruitment menjadi Salah satu cara 

yang di tempuh perusahaan untuk meningkatkan nilai organisasinya dan bersaing 

dengan organisasi lain untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya calon 

karyawan yang berbakat dan berkualitas tinggi yang akan membawa organisasi 

mencapai tujuannya.  

Careernews.id (2013) menyatakan perkembangan teknologi yang semakin 

pesat tidak bisa dipungkiri lebih didominasi oleh perkembangan dunia informasi 

dan komunikasi. Berbagai macam kegiatan manusia semakin dimudahkan dengan 

adanya tekonologi, salah satunya adalah kemudahan dalam melamar pekerjaan. 

Fenomena dunia rekrutmen yang ada sekarang dan menjadi tren adalah melamar 

via online.Hanya dengan sekali klik saja, orang-orang bisa langsung mengirimkan 
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CV ke perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan online dan juga tidak 

lagi direpotkan mencetak CV dan berkas-berkas lainnya sehingga semakin 

menghemat biaya dan waktu perusahaan pencari tenaga kerja maupun orang yang 

mencari pekerjaan. 

Taleo (2003) menunjukkan 93% dari perusahaan global telah 

menggunakan e-recruitment, 96% di Asia, 94% Eropa dan 96% Amerika. 

Selanjutnya Barber (2006) mengemukakan hal yang mendorong perusahaan atau 

organisasi untuk menggunakan e-recruitment yaitu meningkatkan citra dan profil 

perusahaan, mengurangi biaya rekrutmen, mengurangi beban administrasi, dan 

sebagai pelengkap untuk tim rekrutmen. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh 

MarkPlus Insight (Majalah Marketeers) memperlihatkan pertumbuhan 

penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat (Barber dalam Okky,2014).  

Di tahun 2010 penggunaan internet di kota-kota Indonesia masih sekitar 

30%-35%, sedangkan di tahun 2011 penggunaan internet meningkat di kisaran 

40%-45%. Angka pertumbuhan penggunaan internet masih didominasi oleh anak 

muda kelompok usia 15-30 tahun. Dari hasil riset dapat dilihat bahwa di Indonesia 

berpeluang diterapkan Online rekrutmen. Penelitian lainnya oleh lembaga riset 

pasar e-Marketer,  populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 

2014.Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya 

satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di 

dunia dalam hal jumlah pengguna internet.Pada 2017,eMarketer 

memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan 

Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih 
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lamban.Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia 

diproyeksikan bakal mencapai 3 miliar orang pada 2015. Tiga tahun setelahnya, 

pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses 

internet setidaknya sekali tiap satu bulan. 

 Terbukti saat ini sudah banyak organisasi diIndonesia yang menerapkan 

e-recruitment seperti PT. Pertamina (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

dan lain-lain serta universitas yang telah menerapkan elektronik rekrutmen dalam 

website universitasnya adalah universitas Universitas Bina Nusantara, Universitas 

Gunadarma, Universitas Nasional, dll di jakarta (Ristekdikti.go.,id). Tetapi masih 

banyak universitas belum banyak yang menerapkan e-recruitment untuk 

memudahkan para mahasiswa dan lulusannya untuk mencari pekerjaan atau 

informasi yang berkaitan dengan dunia kerja seperti UHAMKA, Universitas 

Paramadina, dan Universitas Bung Karno.  

Elektronik rekrutmen adalah bagian dari proses rekrutmen sumber daya 

manusia yang memanfaatkan teknologi seperti media social, website perusahaan, 

website pencari kerja, dll dalam bentuk digital, sumber daya manusia merupakan 

faktor yang berperan penting dalam suatu organisasi dalam memberikan 

pelayanan kepada publik (Baedhowi, 2007). Menemukan tenaga kerja pada 

tempat dan waktu yang tepat adalah tujuan perusahaan, karena tenaga kerja 

ditempatkan tidak hanya memberikan kontribusi untuk efisiensi organisasi pada 

saat ini saja tetapi juga menawarkan potensi yang signifikan untuk masa depan 

organisasi.Strategi perekrutan harus dinamis agar organisasi tumbuh, ini bertujuan 

untuk membantu para professional di departemen sumber daya dan manajemen 
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untuk mempertimbangkan serta meningkatkan bagaimana mereka 

mengembangkan dan menjaga staff mereka. Apabila  kebutuhan organisasi akan 

sumber daya manusia telah teridentifikasi, maka proses rekrutmen dapat dimulai.  

Menurut Schermerhom (1997) rekrutmen (recruitment) adalah proses 

penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong dalam 

organisasi. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada 

orang-orang yang berkemampuan dan ketrampilannya memenuhi spesifikasi 

pekerjaan. Pendapat lain menurut Mondy (2009) Rekrutmen di definisikan 

sebagai proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat, jumlah yang cukup, 

dan dengan persyaratan yang layak, untuk mengisi lowongan dalam organisasi.  

Rekrutmen secara tradisional pada umumnya di mulai dengan 

mengidentifikasi kebutuhan pelamar, lokasi mereka dan posisi pada pasar tenaga 

kerja, dan dilanjutkan dengan aktivitas menarik serta mengajak para pelamar yang 

memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan untuk melamar pada 

perusahaan tersebut. Lamaran kerja yang diterima kemudian di saring dan di pilih 

berdasarkan daftar pelamar. Proses rekrutmen tradisional ini di akhiri dengan 

menghubungi para pelamar yang di nyatakan lulus tahap awal proses rekrutmen. 

 Selanjutnya dilakukan tes dan evaluasi lainnya untuk membantu 

menemukan pelamar yang sesuai dengan kriteria posisi yang dibutuhkan. 

Bagaimanapun metode perekrutan tersebut membutuhkan banyak waktu dan 

usaha. Dalam metode tradisional baik internal maupun eksternal biasanya akan 

dibuat pengumuman lowongan melalui papan pengumuman 

perusahaan,pengumuman di koran, iklan di majalah, iklan di radio dan televisi 
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yang cenderung memerlukan biaya yang tidak sedikit demi menarik para pelamar 

agar mau bekerja pada perusahaan tersebut. 

Dengan kemudahan yang diberikan oleh perekrutan yang berbasis 

elektronik atau e-recruitment timbul munculnya persepsi para pencari kerja untuk 

memanfaatkan kemudahan yang diberikan sistem tersebut dibandingkan dengan 

persepsi para pencari kerja dalam melihat proses rekrutmen tradisional yang tidak 

efisien. Penelitian ini mendorong kesadaran yang tinggi bahwa organisasi harus 

membantu dengan melihat pada keinginan pelamar, dan apa yang mereka cari 

(Terjesen, Vinnicombe & Freeman, 2007), oleh karena itu dapat diusulkan bahwa 

mengidentifikasi dan menarik calon karyawan membutuhkan pemahaman yang 

menampilkan hal apa yang membawa lebih banyak beban berkenaan dengan daya 

tarik sebuah organisasi. Pada awal proses rekrutmen, ketika banyak yang 

membuat keputusan awal untuk mengajukan lamaran kerja (Harold &Ployhart, 

2008). Pemahaman ini mengartikan lebih dari pengetahuan dimana atribut 

organisasi penting untuk individu, sebuah pandangan menyeluruh tentang proses 

kognitif yang mendasari niat untuk melamar pada sebuah organisasi. 

Rekrutmen online atau biasa di sebut E-recruitment didefinisikan sebagai 

penggunaan internet untuk menarik karyawan yang potensial untuk sebuah 

organisasi, yang dapat mencakup penggunaan situs web perusahaan serta 

penggunaan papan pekerjaan komersial (Parry, 2006). E-recruitment merupakan 

bagian dari E-HRM (Electronic Human Resource Management) dan aplikasi E-

HRM ini dikenal sebagai salah satu yang paling populer digunakan oleh 
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organisasi (Bartram, 2000; Chapman & Webster, 2003; Lee, 2005; 

Panayotopoulou et al, 2005).  

Perekrutan melalui alat elektronik (Online Recruiting/E-Recruitment) 

adalah suatu praktek rekrutmen melalui dunia maya yang populer pada masa 

sekarang. Hal ini diharapkan karena keuntungan dalam mengadopsi perekrutan 

elektronik. Banyak organisasi dan agen perekrutan yang telah mengubah aktivitas 

perekrutannya secara online untuk meningkatkan kecepatan mencocokkan 

kandidat yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Perekrutan 

elektronik (E-Recruitment) tidak hanya menghemat biaya tetapi juga 

memudahkan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih banyak yang 

dengan mudah dapat di perbaharui. Perekrutan elektronik memberikan lebih 

banyak tempat bagi perusahaan untuk mengenalkan posisi yang kosong dalam 

organisasi dengan harapan dapat meningkatkan ketertarikan para pelamar untuk 

bekerja. Konsep e-recruitment memastikan kemudahan pengaturan rekrutmen dan 

membuat hubungan dengan calon pelamar melalui saluran seperti e-mail dan 

layanan pesan singkat (SMS).  

Website perekrutan mulai banyak dan berdasarkan Forrester Research 

Institute, pengeluaran perekrutan  berbasis web adalah $ 7 Miliar pada tahun 

2005. Selanjutnya, 96% dari seluruh perusahaan menggunakan internet untuk 

tujuan rekrutmen. Dengan jumlah angka yang besar berasal dari website kerja 

perusahaan, banyak kemudahan dan keuntungan yang  di berikan oleh elektronik 

rekrutmen.  

Planned behavior..., Lia Kaheru Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



 
 
 
 
 

8 
 

Sikap seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang didasarkan dengan 

niat sebagai contoh, niat untuk melamar pekerjaan melalui elektronik rekrutmen di 

dasari oleh beberapa tipe keyakinan Fresh Graduate. Salah satu pembahasan yang 

paling banyak dari niat dan hubungannya dengan perilaku adalah The Theory of 

Planned behavior (TPB). The Theory of Planned behavior (TPB) atau Teori 

perilaku terencana adalah teori yang digunakan dalam berbagai penelitian tentang 

perilaku untuk menjelaskan niat seseorang kemudian perilaku yang akan 

dilakukan.  

TPB di bangun di atas dasar pemikiran bahwa perilaku manusia di 

bimbing oleh tiga tipe keyakinan yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari 

perilaku dan penilaian hasil dari keyakinan perilaku (attitude), keyakinan tentang 

harapan normatif orang terdekat dan motivasi untuk mematuhi harapan-harapan 

ini (keyakinan normatif) atau (subjective norm), dan keyakinan tentang adanya 

faktor yang mungkin memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku dan 

kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor ini (keyakinan kontrol) atau (perceived 

behavior control). Kombinasi dari attitude, subjective norm, dan Perceived 

behaviour control mengakibatkan terbentuknya intensi perilaku (behavioral 

intention). Sebagai Suatu kaidah umum bahwa sikap yang favorable/baik disertai 

dengan norma subjektif (subjective norm) yang sesuai dan dengan adanya 

perceived control yang memadai, maka akan menyebabkan kuatnya intensi 

(intention) untuk berperilaku tertentu. Norma subjektif secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat berperilaku, Pendapat orang 

terdekat tidak membuat responden berminat melakukan suatu perilaku.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Bursey dan Craig (2000) dan Adha dan 

Virianita (2011) menyebutkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap 

niat meskipun penelitian lain menunjukkan fakta sebaliknya yaitu penelitian oleh 

(Trafimow, 2000; DeBono dan Omoto, 2001; Smith, 2011) yang menyatakan 

bahwa norma subjektif secara dominan mempengaruhi minat berperilaku Berbeda 

dengan kontrol yang dirasakan, individu yang memiliki level yang rendah pada 

kontrol yang dirasakan adalah suatu ciri ketidakpercayaan diri untuk berperilaku 

dan merasakan kesenjangan yang luas antara perilaku nyata dengan kemampuan 

yang diinginkan. 

Penelitian lainnya oleh Adams (2015) mengatakan bahwa sikap tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap niat seseorang untuk melamar pekerjaan, 

pelamar yang memiliki sikap yang positif tidak memiliki kemungkinan yang lebih 

untuk melamar pekerjaan daripada orang yang memiliki persepsi yang negatif 

untuk melamar pekerjaan. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian terdahulu 

yang menunjukkan bahwa sikap secara signifikan mempengaruhi niat untuk 

berperilaku (Bursey & Craig, 2000 Dunn, dkk, 2001 : Marhaini, 2008; Adha & 

Virianita, 2011 ; Smith, 2011). 

Banyak penelitian yang telah di laporkan dari rekrutmen berbasis web 

dirasakan berdampak  positif dan negatif terhadap organisasi dengan teori  yang 

terbatas dan penelitian empiris untuk mendukung hal tersebut. Fresh graduate 

merupakan suatu bahasan yang menarik untuk diteliti niatnya dalam melamar 

pekerjaan, mereka pastinya sudah memikirkan untuk melamar pekerjaan, bahkan 

mereka sudah mencari-cari pekerjaan di sela-sela perkuliahan mereka yang sudah 
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tinggal sebentar lagi lulus, pada sebuah universitas biasanya terdapat portal karir 

yang disediakan untuk mempermudah para fresh graduate untuk menemukan 

peluang karir atau lowongan pekerjaan yang tersedia di website universitas 

tersebut, tetapi kadangkala masih banyak universitas yang tidak memiliki portal 

karir karena belum tergabung dengan CDC atau Career Development 

Centerseperti Universitas Muhammadiyah prof DR.HAMKA (UHAMKA), 

Universitas Paramadina, dan Universitas Bung Karno yang menjadi pembahasan 

penelitian ini.  

CDC adalah pusat pengembangan karir yang menyediakan layanan untuk 

mahasiswa, sarjana, pascasarjana, alumni, pengusaha, dan staf pengajar untuk 

membantu mereka dalam mengeksplorasi karir dan pengambilan keputusan serta 

pengalaman yang berharga, mencari pekerjaan, magang ataupun memilih 

melanjutkan pendidikan pascasarjana. CDC  memungkinkan para lulusan dapat 

menemukan peluang jangka pendek maupun panjang untuk kelangsungan karir 

mereka. Tidak adanya CDC membuat mereka sulit untuk mendapatkan lapangan 

pekerjaan dan membuat masa tunggu kerja mereka menjadi lebih lama karena 

mereka masih harus mencari-cari informasi pekerjaan dengan sumber yang 

terbatas. Di zaman perkembangan teknologi yang semakin maju ini internet 

menjadi salah satu media untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan uraian latar 

belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Planned Behavior Pada Elektronik Rekrutmen Sebagai 

Pendorong Intention To Apply” (Studi Kasus Pada Fresh Graduate 

UHAMKA, Universitas Paramadina, dan Universitas Bung Karno). 
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1.2 Masalah Penelitian  
 
Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Attitude memiliki pengaruh positif terhadap Intention To Apply pada 

fresh graduate? 

2. Apakah Subjective Norm memiliki pengaruh positif terhadap Intention To 

Apply pada  fresh graduate? 

3. Apakah Perceived Behavioral Control memiliki pengaruh positif terhadap 

Intention To Apply pada  fresh graduate? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih 

lanjut. Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

Penulis fokus membahas pengaruh Attitude, Subjective Norm, dan Perceived 

Behavioral Control terhadap niat fresh graduate padabeberapa institusi 

pendidikan yang tidak memiliki portal karir dalam website universitasnya yaitu 

Universitas Muhammadiyah prof DR.HAMKA (UHAMKA), Universitas 

Paramadina, dan Universitas Bung Karno untuk melamar pekerjaan pada 

organisasi menggunakan elektronik rekrutmen, karena tindakan manusia 

dibimbing oleh tiga macam faktor, yaitu keyakinan (belief) tentang hasil perilaku 

dan evaluasi terhadap hasil perilaku (behavior belief ), keyakinan tentang harapan 

normatif dari orang lain, motivasi untuk menuruti adanya harapan tersebut 
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(normative belief ), dan keyakinan tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau 

menghambat perilaku, serta persepsi adanya power pada faktor tersebut (control 

belief ).  

Berdasarkan perspektif tersebut, maka keyakinan perilaku (behavior belief) 

menimbulkan sikap positif (favorable) atau negatif (unfavorable), terhadap 

perilaku tertentu, keyakinan normatif nornative belief) mengakibatkan 

terbentuknya persepsi adanya tekanan (pressure) sosial untuk melakukan tindakan 

atau norma subjektif (subjective norm), dan control belief menimbulkan persepsi 

atas kontrol perilaku (perceived behavior control). Kombinasi dari sikap terhadap 

perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas kontrol perilaku (perceived behavior 

control), mengakibatkan terbentuknya intensi perilaku (behavioral intention). 

fresh graduate di duga memiliki intensi untuk melamar pekerjaan di ukur dari 

Attitude, Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control yang di tunjukkan 

oleh fresh graduate. Implementasi niat ke dalam kehidupan kerja yakni sikap, 

norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dengan sikap dan norma 

subjektif yang baik, serta kontrol perilaku yang dirasakan besar maka niat yang 

diimplementasikan ke dalam kehidupan kerja semakin kuat (Zainuddin, 2013).  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

1. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Attitude terhadap Intention To 

Apply pada fresh graduate untuk melamar pekerjaan pada organisasi 

menggunakan elektronik rekrutmen.  
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2. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Subjective Norm terhadap Intention 

To Apply pada fresh graduate untuk melamar pekerjaan pada organisasi 

menggunakan elektronik rekrutmen.  

3. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Perceived Behavioral Control 

terhadap Intention To Apply pada fresh graduate untuk melamar pekerjaan 

pada organisasi menggunakan elektronik rekrutmen.  

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 
Dengan disebutkannya tujuan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:  

1. Manfaat Akademis 

Sebagai sarana informasi dan pembelajaran mengenai faktor penentuyang 

menyebabkan niat mahasiswa untuk melamar pekerjaan pada organisasi 

menggunakan Elektronik Rekrutmen. 

2. Manfaat Bagi Organisasi 

Sebagai pedoman dalam melakukan pembaharuan alat rekrutmen sumber 

daya manusia yaitu dengan Elektronik Rekrutmen sehingga perusahaan 

mendapatkan kemudahan proses rekrutmen karyawan yang tepat sesuai 

kriteria yang dibutuhkan organisasi dan penghematan biaya operasional 

serta kemudahan dalam perekrutan sumber daya yang dapat 

menguntungkan organisasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang kemudian dijabarkan lebih rinci 

dalam beberapa sub bab. Berikut penjelasan masing – masing sub bab: 

 

 BAB I  Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 

masalah,masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematikapenulisan yang digunakan. 

 

BAB II Kajian Teori 

Dalam bab ini penulis menjelaskan terlebih dahulu teori yang mendasari 

adopsi E-recruitment. Kemudian penulis menjabarkan teori yang digunakan dalam 

menganalisis atribut yang berpengaruh terhadap adopsi E-recruitment dalam 

organisasi. Teori tersebut adalah teori perilaku Teori perilaku yang direncanakan 

atau The Theory of Planned behavior (TPB) .Manajemen SDM ini membahas 

atribut yang menimbulkan niat melamar pekerjaan pada organisasi melalui metode 

perekrutan online atau elektronik rekrutmen. Penulis  menjelaskan elektronik 

rekrutmen secara garis besar. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu mengenai 

niat melamar menggunakan elektronik rekrutmen. Bab ini juga membahas 

pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Objek Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Jenis dan sumber data, penggunaan variabel dan 

Teknikanalisis data. 

 

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

pengaruh atribut Penyebaran E-recruitment terhadap Niat pencari kerja dalam 

menggunakannya baik mengenai pengujian variabel dengan analisis regresi 

berganda dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan 

menjawab secara ringkas pertanyaan rumusan masalah. 

 

BAB V Kesimpulan 

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari penelitian dan memuat saran 

bagi penulis selanjutnya, sehingga penulis selanjutnya dapat meneliti secara 

akurat dan menghilangkan kekurangan dari hasil penelitian sebelumnya. Tidak 

hanya itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan dalam meningkatkan metode perekrutannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumer Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM), adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pelepasan  sumber 

daya manusia agar tercapai tujuan orgaisasi dan masyarakat (Efendi. 2007) 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pemanfaatan 

sejumlah individuuntuk mencapai tujuan-tujuan organisasi (Mondy, 2009). 

Manajemen Sumber Daya manusia adalah desain sistem formal dalam 

organisasi untuk memastikan pemanfaatan manusia secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan sederhana yaitu membuat system yang mengarahkan kemampuan 

karyawan untuk keberhasilan organisasi (Aprinto, 2014). 

Manajemen Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan 

sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi 

perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber 

daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 
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kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial menurut 

(Marwansyah, 2010) dalam artikel Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia . 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas 

perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna 

mencapai tujuan yang ditetapkan (Panggabean, 2007) dalam artikel Pengertian 

dan Tugas Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur 

tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan 

kompensasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses 

manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Yuli, 2005) dalam artikel 

Pengertian dan Tugas Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2.1.2 Rekrutmen 

A. Pengertian Rekrutmen 

Untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas, maka perusahaan 

harus dapat melakukan proses rekrutmen yang baik.Perusahaan harus mampu 

mengidentifikasi kebutuhan karyawannya. Selain itu, perusahaan jugaharus 

mampu menentukan dasar rekrutmen, sumber-sumber rekrutmen, metode 

rekrutmen yangdigunakan, dan mengidentifikasi kendala-kendala rekrutmen. 
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Menurut (Chandoko, 2008) Rekrutmen merupakan proses pencarian dan 

pemikatan para calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai 

karyawan. 

Menurut Schuler dan Jackson (1997) dalam Nuryanta (2008), rekrutmen 

antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi 

syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi 

orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. 

Menurut Gomes (1995) dalam artikel Rekrutmen Karyawan. Rekrutmen 

merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar uk 

dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses 

komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat 

mengenai seperti apakah rasanya bekerja dalam suatu organisasi 

bersangkutan.Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat 

tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat 

sebagai pegawai. Di bawah ini adalah bagan alur rekrutmen yang biasa di lakukan 

organisasi pada umumnya. 

Gambar 2.1 

Rekrutmen Tradisional 
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Sumber : Holm dan Aarhus (2010) 

Berbeda dengan rekrutmen berbasis web terdapat tiga langkah awal yaitu 

menarik, menyaring, dan menghubungi para pelamar. Langkah pertama meliputi 

desain yang menarik dari halaman web, menggunakan jaringan elektronik untuk 

promosi, mencari kandidat potensial di internet dan database online. Langkah 

selanjutnya adalah menyaring kandidat dengan kemudahan ujian melalui sistem 

online. Pada langkah ketiga, menghubungi para pelamar.  Sistem e-recruitment 

adalah sesuatu yang sangat membantu, sejak mereka dapat membuat semua tugas 

dalam hal komunikasi dan hal lainnya menjadi otomatis. 

Tabel 2.2 

Perbandingan sistem Rekrtutmen Tradisional Dengan E-Recruitment 

Proses Tradisional E-Recruitment 

Menarik Calon Menggunakan sumber 
yang tidak didukung 
teknologi seperti iklan, 
selebaran, untuk menarik 
sebanyak mungkin 
pelamar untuk 
menghubungi organisasi 
itu 

Menggunakan citra 
produk reputasi organisasi, 
teknologi online dan 
metode lain untuk menarik 
sebanyak mungkin 
pelamar untuk masuk ke 
situs web organisasi 
dimana organisasi dapat 
mempresentasikan dirinya. 

Penyortiran pelamar Menggunakan tes 
berbasis kertas bagi 
pelamar untuk 
Mendapatkan 

Mendayagunakan tes 
online canggih dan 
terstandarisasi untuk 
menyeleksi kandidat, dan 

Menghubungi 
para pelamar 

untuk rekrutmen 
tahap awal 

Menginformasikan 
kepada pelamar 
tentang hasil 
penyaringan lamaran 

Mengatur jadwal 
wawancara 
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sekumpulan pelamar 
yang akan dikelola 

untuk memisahkan 
sejumlah kelompok 
pelamar untuk dikelola. 

Menghubungi Menghubungi pelamar 
yang telah disortir 
menggunakan telepon 
dan melakukan 
percakapan face to face 
 

Menggunakan automated 
hiring management system 
untuk menghubungi calon 
yang paling diinginkan 
dengancepat, sebelum 
mereka dihubungi oleh 
perusahaan lain. 

Membuat kesepakatan 
 

 

Membuat panggilan 
telepon, menyiapkan 
pertemuandan berjabat 
tangan 

Membuat panggilan 
telepon, menyiapkan 
pertemuan dan berjabat 
tangan 

Sumber: Arief, Jatnika, dan Hustinawati (2013) 

 

2.1.2.1 Sumber Rekrutmen 

 Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal 

organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam 

biasanya dilakukan oleh organisasi yang telah lama berjalan dan memiliki sistem 

karier yang baik. Perekrutan tenaga kerja secara internal memiliki keuntungan 

yaitubiayanya tidak mahal, dapat memelihara loyalitasdan dedikasi pegawai, dan 

tidak memerlukan masa adaptasi yang terlalu lama, karena sudah terbiasa dengan 

suasana yang ada. Namun perekrutan secara eksternal juga dapat membawa 

peluang bagi perusahaan untuk menerima masuknya pemikiran baru.  

1. Perekrutan internal dapat melalui; 

a) Lermbaga pendidikan 

b) Teman/anggota keluarga karyawan 

c) Lamaran terdahulu yang masuk 

d) Agen tenaga kerja 
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e) Karyawan perusahaan lain, dll 

 

2. Perekrutan Internal dapat melalui: 

a) Promosi 

b) Transfer/rotasi 

c) Karyawan kontrak 

2.1.2.2 Tujuan Rekrutmen 

1. Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja/karyawan yang 

memenuhi syarat 

2. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan 

3. Untuk membantu kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama 

bekerja 

4. Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi 

dan pelatihan 

5. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya 

menciptakan kesempatan kerja. 

 

2.1.2.3 Metode Rekrutmen 

Metode rekrutmen internal: 

a)  basis data karyawan 

b) prosedur pengumuman pekerjaan (Job posting) 

c) pengajuan pekerjaan (Job bidding)  
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Metode rekrutmen eksternal: 

a) Iklan media 

b) Agen tenaga kerja 

c) Bursa kerja 

d) Open house 

 

Metode Rekrutmen Online: 

a) Perekrut internet (Internet recruiter) 

b) Bursa kerja virtual 

c) Situs web karir perusahaan 

d) Situs web ketenagakerjaan umum, dll 

 

2.1.3 Seleksi 

 Seleksi (Selection) adalah proses memilih dari sekelompok pelamar, orang 

yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dan untuk organisasi.  

Menurut Rivai (2008) dalam kompas.com, seleksi adalah kegiatan dalam 

manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. 

Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk 

kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu 

perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi. 

Menurut Sunyoto (2008) dalam Kompas.com. proses seleksi adalah usaha 

menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan 
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pekerjaan yang ditawarkan, mereka dianggap dapat memperlihatkan unjuk kerja 

yang diharapkan oleh para pimpinan organisasi. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006) dalam Kompas.com. Seleksi adalah 

proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk 

mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. 

Pengertian seleksi menurut Simamora (2004) dalam scribd.com (artikel 

pengertian Seleksi). Seleksi adalah “proses pemilihan dari sekelompok pelamar, 

orang atau orang-orang yang palingmemenuhi kriteria seleksi yang tersedia 

berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan”. 

 

2.1.4 Theory Of Planned Behaviour (TPB) 

Untuk menjelaskan pengaruh dari berbagai faktor yang berhubungan 

dengan niat individu dan aplikasi sebenarnya pada sebuah organisasi. Theory Of 

Planned Behavior (TPB) dipilih sebagai kerangka penelitian untuk menjelaskan 

perilaku dari sebuah ketertarikan. TPB telah dikembangkan oleh Ajzen dan 

berdasarkan dua asumsi yaitu (1) Manusia sebagai makhluk yang rasional dan 

menggunakan informasi yang sistematis dan tersedia untuk mereka, dan (2) 

Orang-orang mempertimbangkan tindakan mereka sebelum mereka memutuskan 

apakah akan terlibat dalam perilaku tertentu (Levina & Pauls, 1997). Sebagai 

contoh, perilaku ketertarikan pelamar kerja untuk melamar kerja pada sebuah 

organisasi. Inti dari teori ini adalah bahwa semua tindakan atau perilaku diawali 

denganniat. Perilaku tersebut tidak bisa muncul secara tiba-tiba.  
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Teori tindakan yang direncanakan (theory of planned behavior) 

mengemukakan bahwa tindakan manusia dibimbing oleh tiga macam faktor, yaitu 

keyakinan (belief ) tentang hasil perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku 

(behavior belief), keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain, motivasi 

untuk menuruti dari adanya harapan tersebut (normative belief), dan keyakinan 

tentang hadirnya faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku, serta 

persepsi adanya power pada faktor tersebut (control belief). Berdasarkan 

perspektif tersebut, maka keyakinan perilaku (behavior belief) menimbulkan sikap 

positif (favorable) atau negatif (unfavorable), terhadap perilaku tertentu, 

keyakinan normatif (nornative belief) mengakibatkan terbentuknya persepsi 

adanya tekanan (pressure) sosial untuk melakukan tindakan atau norma subjektif 

(subjective norm), dan control belief menimbulkan persepsi atas kontrol perilaku 

(perceived behavior control). Kombinasi dari sikap terhadap perilaku, norma 

subjektif, dan persepsi atas kontrol perilaku (perceived behavior control), 

mengakibatkan terbentuknya intensi perilaku (behavioral intention).Sebagai suatu 

kaidah umum bahwa sikap yang favorable disertai dengan norma subjektif 

(subjective norm) yang sesuai dan dengan adanya perceived control yang 

memadai, maka akan menyebabkan kuatnya intensi (intention) untuk berperilaku 

tertentu.  

Theory Of Planned Behavior (TPB) berasumsi bahwa tindakan melamar 

kerja tergantung pada niat pelamar. Calon pelamar yang mengirim lamaran 

kepada organisasi mendahulukan formasi pembentukan niat. Niat untuk melamar 

di prediksi oleh (1) Sikap (Attitude) terhadap melamar, (2) Norma subjektif 

Planned behavior..., Lia Kaheru Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



 
 
 
 
 

25 
 

(Subjective Norm), dan (3) Kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) 

(Ajzen, 1991).  

Penerapan TPB sebagai kerangka untuk menggambarkan perilaku terhadap 

ketertarikan. Perilaku ketertarikan yang terjadi di sini adalah pelamar yang 

melamar pekerjaan pada organisasi, keterlibatan, dan penyelesaian seluruh 

prosedur pelamaran. Individu sadar akan kemampuannya untuk terlibat dalam 

perilaku ini. Penulis lain melihat proses ini sebagai bagian dari aktivitas mengejar 

pekerjaan (Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasentin & Jones, 2005; Jaidi Van 

Hooft & Arends, 2011). Penelitian TPB yang berfokus pada investigasi 

mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate masih terbatas. Salah satu penelitian 

(Jaidi et al. 2011), menginvestigasi pengaruh dari rekrutmen yang berbeda 

berhubungan dengan sumber informasi dari niat dan perilaku mengejar pekerjaan 

yang sebenarnya dalam sampel mahasiswa tingkat akhir. Penelitian mereka 

menandai peran sumber informasi pada proses mengejar pekerjaan.  

Penelitian lain oleh (Gomes dan Neves. 2011) menguji proses yang membawa 

pelamar kerja untuk melamar pada posisi suatu ketika sedang dipertimbangkan. 

TPB memberikan beraneka ragam kerangka yang menjelaskan perilaku 

ketertarikan, yang berarti, keterlibatan dan penyelesaian prosedur lamaran 

kerja.Dengan hal tersebut, penerapan TPB telah dibahas untuk dilakukan 

penyelidikan pada variabel yang behubungan dengan niat untuk melamar. 
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Gambar 2.4 Model Theory Of Planned Behavior (TPB) 

 

Sumber: Machrus, Purwono (2010) 

Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam TPB, niat ditentukan oleh tiga 

variabel antecedent, yaitu: 

 

2.1.4.1 Attitude 

Attitude atau sikap adalah sebagai pendahuluan dari niat perilaku. Secara 

ringkas dikatakan, sikap adalah tanggapan positif atau negatif dalam melakukan 

perilaku tertentu (Ajzen & Fishbein, 1980). Kekuatan keyakinan (belief) dan 

evaluasi hasil perilaku untuk pengukuran keyakinan (belief) merupakan informasi 

sesungguhnya tentang sikap, yang membimbing keputusan untuk melakukan 

tindakan, atau tidak melakukan tindakan tertentu, sebagai refleksi dari sikap.  

Jika individu mengevaluasi hasil perilakunya positif, kecenderungan niat 

untuk untuk bertindak akan semakin tinggi. Oleh karena itu, nilai subjektif 

memberikan kontribusi hasil terhadap sikap sehingga berbanding lurus pada 

kekuatan keyakinan yang  dimiliki individu (Ajzen, 1991). Organisasi yang 
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menarik tercermin dari individu yang terpengaruh dan sikap pemikiran tentang 

perusahaan tertentu sebagai tempat yang berpotensi untuk bekerja (Highhouse et 

al., 2003). Oleh karena itu, sikap terhadap melamar kerja mencakup evaluasi dari 

ketertarikan melamar pada organisasi yang berdasarkan pada keyakinan yang di 

bangun dari evaluasi secara subjektif dari kepentingan organisasi.  

Sebuah tindakan mungkin berhubungan dengan ketertarikan terhadap 

organisasi yang termasuk  pada rekomendasi dari teman, perhatian pada iklan dan 

kampanye dan ingin mencari pekerjaan di organisasi tersebut. Bagaimanapun 

hanya sikap yang berhubungan dengan percobaan mencari pekerjaan yang dapat 

memprediksi perilaku, seperti mengisi lamaran pekerjaan dan akhirnya menerima 

pekerjaan tersebut (Hooft, Born & Tarris, 2006). 

Untuk alasan ini perilaku yang berhubungan langsung adalah niat untuk 

bertindak. Semakin kuat niat tersebut,semakin individu ingin melakukan hal 

tersebut, itu meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku akan dilakukan (Ajzen & 

Madden, 1986). Dengan kata lain, jika pelamar memiliki keyakinan yang positif 

tentang melamar pekerjaan untuk pekerjaan yang ditawarkan, mereka memilih 

terlibat dalam proses melamar pekerjaan. Walaupun pengaruh niat melamar 

pekerjaan tidak secara langsung dapat diukur, asumsi yang mendasar di berikan 

oleh teori direncakan (TPB) Ajzen akan di asumsikan. 

 

2.1.4.2 Subjective Norm 

Subjective norm juga di asumsikan sebagai fungsi dari keyakinan bahwa 

individu menerima atau tidak menerima untuk melakukan perilaku (normative 
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belief). Individu pada umumnya akan berperilaku ketika dirinya merasakan bahwa 

orang-orang yang penting seperti orang tua, teman dekat, guru,dan lain-lain juga 

melakukan hal tersebut. Sebuah penelitian di buat dengan menanyakan kepada 

responden tentang bagaimana orang yang mereka anggap penting akan menerima 

atau tidak menerima perilaku yang diberikan (Levine & Pauls, 1996). Komponen 

tersebut juga di pengaruhi oleh keyakinan tentang ekspektasi normatif dari 

komponen lainnya dan sejauh mana individu di motivasi untuk menyesuaikan 

ekspektasinya (Ajzen, 1991).  

Subjective norm mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tung (2011) dalam Wahyono, 

mengatakan bahwa “subjective norm refers to the social pressures perceived by 

individuals to perform or not to perform the behavior. It relates to the beliefs that 

other people encourage or discourage to carry out a behavior” (norma subjektif 

mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku.Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa orang lain 

mendorong atau menghambat untuk melaksanakan perilaku). Seorang individu 

akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang 

menyetujuinya untuk melakukan perilaku tersebut.  

 
2.1.4.3 Perceived Behavioral Control  

Perceived behavioral control berbeda dari variabel lainnya yang 

berhubungan dengan kontrol perilaku individu. Kontrol perilaku mengarah kepada 

derajat di mana individu merasa keputusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku adalah di bawah kehendak dirinya sendiri (Ajzen, 1991). 
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Faktor dari kontrol ternasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi 

bakat, kemampuan, informasi, emosi seperti stress, dan sebagainya.Faktor 

eksternal meliputi situasi atau faktor lingkungan. Tung (2011) mengemukakan 

bahwa kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan tentang ketersediaan 

dukungan dan sumber daya atau hambatan untuk melakukan suatu perilaku 

kewirausahaan.Menurut Wijaya (2007) kontrol perilaku merupakan persepi 

terhadap kekuatan faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit. Sangat 

mungkin atau tidak mungkin bagi subyek untuk melakukan tindakan tertentu 

(terkait dengan sumber dari diri sendiri atau lingkungan). Sangat benar jika 

subyek mau, subyek dapat melakukan tindakan tertentu. 

 

2.1.4.4 Intention To Apply 

Konsep niat merupakan keinginan dari seseorang untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu perilaku dan niat merupakan penentu langsung dari 

perilaku. Individu akan bertindak sesuai dengan niat-niat mereka sendiri 

(Hartono, 2007) dalam Agus (2014). Pada konteks sistem informasi berbasis 

teknologi, keinginan tersebut bisa diartikan sebagai keinginan untuk menerima 

dan mengimplementasikan sistem tersebut. Konsep perilaku berarti tindakan 

nyata yang dilakukan oleh individu karena individu mempunyai niat atau 

keinginan untuk melakukan perilaku tersebut dan niat perilaku akan menentukan 

tindakan nyata dari individu itu sendiri (Ajzen dan Fishbein, 1980 dan 

Hennington dan Janz, 2007) dalam Agus (2014).  
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Hartono (2007) dalam Agus (2014), menyatakan bahwa jika niat diyakini 

sebagai penentu langsung dari perilaku maka seharusnya berkorelasi kuat 

dengan perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor penentu yang lainnya. 

Terkait dengan perilaku penggunaan sistem informasi berbasis tekonologi, 

individu akan mengimplementasikan atau menggunakan sistem informasi 

tersebut, setelah individu memiliki niat untuk menggunakan. 

 

2.2  Kerangka Konseptual 

2.2.1 Attitude Memiliki Pengaruh positif Terhadap Niat calon pelamar 

Untuk Melamar Pekerjaan 

Sikap adalah hal pertama dalam niat perilaku, Secara ringkas dapat 

dikatakan hal tersebut adalah sikap positif atau negatif dari sebuah perilaku 

tertentu (Ajzen & Fishbein, 1980). Keyakinan perilaku individu  dalam bertindak 

di tentukan oleh positif atau negatifnya evaluasi dari hasil tindakan tersebut. Hal 

ini dapat dikatakan sebagai evaluasi hasil (Ajzen, 1991). Jika individu 

mengevaluasi kinerja perilakunya positif, maka kecenderungan untuk bertindak 

akan semakin tinggi. Sikap terhadap perilaku akan dievaluasi oleh ketertarikan 

calon pelamar berdasarkan keyakinan dari individu tersebut sebagai hasil evaluasi 

subjektif dalam ketertarikan organisasi.  

Banyak tindakan yang mungkin berhubungan dengan ketertarikan terhadap 

organisasi, termasuk merekomendasikannya kepada teman, tetap setia terhadap 

produk tersebut, memperhatikan iklan dan kampanyenya, dan mencoba untuk 

mendapatkan pekerjaan di organisasi tersebut, bagaimanapun hanya sikap 
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mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat memprediksi perilaku seperti 

mengisi formulir lamaran dan menerima pekerjaan (Hooft et al., 2006).  

Berdasarkan proposisi tersebut, di katakan bahwa niat untuk melamar 

pekerjaan  adalah positif dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku. Penelitian 

terdahulu  menunjukkan bahwa sikap secara signifikan mempengaruhi niat 

(Bursey & Craig, 2000 Dunn, dkk, 2001 : Marhaini, 2008; Adha & Virianita, 

2011 ; Smith, 2011).  

penelitian terdahulu lainnya juga menyatakan bahwa sikap berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan sesuatu (Bursey et al, 

2000; Ismail dan Zain, 2008). Sikap yang posisitf akan mendorong niat seseorang 

untuk berperilaku tertentu. Dengan demikian penelitian ini mengusulkan bahwa: 

 

H1: Attitude (Sikap) memiliki pengaruh positif terhadap Niat calon 

pelamar Untuk Melamar Pekerjaan 

 

2.2.2 Subjective Norm Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Niat Calon 

Pelamar Untuk Melamar Pekerjaan 

Bahwa serangkaian faktor perilaku tersebut, masih dipengaruhi pula oleh 

satu faktor yang sangat penting yaitu adanya faktor belief atau keyakinan, yang 

merupakan dasar penggerak dalam berperilaku. Faktor belief yang berpengaruh 

masing-masing terhadap sikap adalah behavior belief yaitu keyakinan bahwa akan 

berhasil atau tidak berhasil dalam suatu tindakan, terhadap norma subjektif 

(subjective norm) adalah keyakinan normatif (normative belief ) yaitu keyakinan 
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bahwa tindakannya didukung atau tidak didukung oleh orang tertentu ataupun 

masyarakat.  

Sebuah Penelitian menyatakan bahwa norma subjektif secara dominan 

mempengaruhi niat berperilaku (Trafimow, 2000 dan DeBono dan Omoto, 2001). 

Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan (RS AHUW) mempunyai beberapa 

klinik layanan rawat jalan, salah satunya adalah Klinik Medical Check Up (MCU). 

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kunjungan di Klinik MCU bulan 

Januari hingga Agustus 2012 sangat kecil (0,08% dari total kunjungan). Selain itu, 

sebagian besar pengunjung tidak mengetahui bahwa RS AHUW memiliki layanan 

MCU. Salah satu langkah awal untuk meningkatkan pemanfaatan MCU adalah 

dengan mengetahui perilaku pembelian. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), 

perilaku seseorang dapat diprediksi melalui niat. 

Responden memiliki norma subjektif yang positif, maksudnya ialah 

responden memiliki keyakinan yang positif akan harapan kelompok sosial untuk 

melakukan MCU di RS AHUW. Hal ini berarti kebanyakan orang yang dianggap 

penting oleh responden menyetujui dan mendukung responden untuk melakukan 

MCU secara rutin di RS AHUW. Kelompok acuan dapat berasal dari keluarga 

maupun kenalan. Keluarga dapat terdiri dari orang tua, suami, istri, anak, saudara. 

Kenalan termasuk sahabat, teman, dokter, atasan ditempat kerja dan sebagainya 

(Fishbein dan Ajzen, 1975 dan Bursey dan Craig, 2000). Dukungan kelompok 

acuan akan memperkuat niat berperilaku. 

Penelitian lainnya menyatakan bahwa perkataan positif dari mulut ke 

mulut telah dihubungkan ketertarikan organisasi positif dan perkataan dari mulut 
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ke mulut memiliki dampak yang signifikan pada persepsi pencari kerja terhadap 

ketertarikan organisasi (Hoye & Lievens, 2007).  Dalam studi yang sama juga 

ditemukan pengujian empiris dari faktor yang memengaruhi niat pencari kerja 

untuk menggunakan website pencarian kerja, menggunakan model TPB, ajakan 

dari orang lain (Keluarga, teman dekat) ditemukan dapat memengaruhi  niat 

pencari kerja untuk melamar kerja secara online (Lin, 2010).Dengan demikian 

penelitian ini mengusulkan bahwa: 

H2: Subjective norm (Norma subjektif) memiliki pengaruh positif terhadap 

niat calon pelamar untuk melamar kerja 

 

2.2.3 Perceived Behavioral Control Memiliki Pengaruh Positif Terhadap 

Niat Calon Pelamar Untuk Melamar Pekerjaan 

Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah 

perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku 

tertentu, (Ajzen, 2005). Ajzen menjelaskan tentang perasaan yang berkaitan 

dengan perilaku kontrol dengan cara membedakannya dengan locus of control 

atau pusat kendali yang dikemukakan oleh Rotter’s. Pusat kendali berkaitan 

dengan keyakinan seseorang yang relatif stabil dalam segala situasi. Persepsi 

kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan 

dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu bahwa 

keberhasilannya melakukan segala sesuatu tergantung pada usahanya sendiri 

(Rotter’s, 1966). Keyakinan iniberkaitan dengan pencapaian yang spesifik, 
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misalnya keyakinan dapat menguasai keterampilan menggunakan komputer 

dengan baik disebut kontrol perilaku (perceived behavioral control). 

Dengan derajat aktual kontrol yang cukup terhadap suatu perilaku, maka 

individu akan mengekspresikan intensi (intention), jika kesempatan muncul. Akan 

tetapi karena banyak perilaku sulit untuk dilakukan karena minimnya pendukung 

internal dan lingkungan, dan dengan kemauan yang terbatas, maka perlu 

mempertimbangkan hadirnya persepsi atas kontrol perilaku (perceived behavior 

control) sebagai suatu yang dapat memacu timbulnya intensi (intention). Secara 

lebih lanjut bahwa persepsi atas kontrol perilaku (perceived behavior control) 

dapat sebagai pengendali kontrol aktual (actual control), dan memberikan 

prediksi terhadap perilaku. 

Penelitian terdahulu menunjukkan Bursey dan Craig (2000) dan Ismail dan 

Zain (2008) menyatakan bahwa PBC dominan berpengaruh terhadap niat Kontrol 

perilaku. Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa PBC berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan sesuatu (Bursey dan Craig, 

2000; Ismail dan Zain, 2008; Adha dan Virianita, 2011, Smith, 2011).Dengan 

demikian penelitian ini mengusulkan bahwa: 

H3: Perceived Behavioral Control (Kontrol Perilaku) memiliki pengaruh 

positif terhadap niat calon pelamar untuk melamar kerja 
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2.5 Model Penelitian 

 

    

H1(+) 

   

  

 H2(+) 

     

 

 H3(+) 

 

 

 

 

Sumber: Adams (2015) 

Keterangan: 

H01: Attitude tidak memiliki pengaruh positif Terhadap Intention calon 

pelamar Untuk Melamar Pekerjaan 

H1: Attitude memiliki pengaruh positif Terhadap Intention calon pelamar 

untuk Melamar Pekerjaan 

 

H02: Subjective norm tidak memiliki pengaruh positif terhadap Intention 

calon pelamar untuk melamar pekerjaan 

Perceived 

Behavioral 

Control 

(X3) 

Subjective 

Norm   

(x2) 

Intention To 

Apply 

(Y) 

 

Attitude 

Towards 

Applying 

           (x1) 
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H2: Subjective norm memiliki pengaruh positif terhadap Intention calon 

pelamar untuk melamar pekerjaan 

 

H03: Perceived Behavioral Control tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap Intention calon pelamar untuk melamar kerja 

H3: Perceived Behavioral Control memiliki pengaruh positif terhadap 

Intention calon pelamar untuk melamar kerja 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan tahun 2016, penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang sikap fresh graduate sebagai pencari kerja yang 

terdorong niatnya untuk melamar kerja pada organisasi melalui elektronik 

rekrutmen. Faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi Intention to apply 

(Y) adalah Attitude towards applying (X1), Subjective norm (X2), dan Perceived 

behavioral control (X3). Penelitian ini dilakukan untuk membantu pihak-pihak 

yang terkait dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi niat melamar pada 

organisasi. Objek yang digunakan adalah fresh graduate pada beberapa 

universitas yang tidak memiliki portal karir dalam website universitasnya yaitu 

Universitas Muhammadiyah prof DR.HAMKA (UHAMKA), Universitas 

Paramadina, dan Universitas Bung Karno. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Rencana 

penelitian merupakan program menyeluruh dari suatu riset yang mencakup garis 

besar dari apa yang akan dilakukan seseorang investigator mulai dari penulisan 

hipotesis serta implikasi operasionalnya hingga ke analisis akhir data (Cooper dan 

Emory, 2003) dalam Business Research Methods. US: Irwin.  
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, menurut 

Sugiyono (2010) dalam unikom.ac.id, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun 

lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel 

dengan variable yang lain. Penelitian deskriptif bertujuan menghasilkan penelitian 

yang menggambarkan sebuah fenomena dalam suatu proses dan menjelaskan 

seperangkat tahapanya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan peneltian 

deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional 

design). Cross sectional design adalah studi yang dapat dilakukan dengan data 

hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau 

bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006) dalam 

Metodologi Penelitian untuk Bisnis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survey kuisioner kepada 

responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan 

jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari survey kuisioner tersebut lalu diolah 

oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan program SPSS 23. 

 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Menurut Sugiyono (2010) dalam Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D sumber data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data 

primer dan data sekunder. Berikut data primer dan sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini: 
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1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada 

pengumpul data. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner, kuisioner merupakan teknik pengumpulan datayang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. Kuesioner sebagai teknik 

pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah 

besar.Penelitian inimenggunakan Likert scale. Likert scale digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan Likert scale, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

petanyaan atau pernyataan. Penentuan jawaban responden adalah 1 (Sangat 

Tidak setuju) sampai 7 (Sangat setuju). 

2.  Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

ke pengumpul data. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, 

jurnal, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan 

kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini dengan 

membaca sumber- sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam penelitian 
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ini. Dalam mengumpulkan sumber data primer dibutuhkan populasi dan sampel 

penelitian. Berikut populasi dan sampel penelitian yang akan diteliti: 

1. Populasi 

Menurut Kuncoro (2009) dalam Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi 

“populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa di sejumlah institusi pendidikan yaitu UHAMKA, 

Universitas Paramadina, dan Universitas Bung Karno.  

2. Sampel Penelitian 

sample menurut (Sugiyono, 2010) dalam Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut. Populasi penelitian ini adalah fresh graduate di Institusi 

pendidikan tersebut yang memiliki niat melamar pekerjaan pada organisasi 

menggunakan elektronik rekrutmen. Jumlah fresh graduate pada masing-masing 

instansi adalah sebanyak 7400 orang dengan rincian sebagai berikut, 3000 orang 

dari UHAMKA, 1400 orang dari Universitas Paramadina, dan 3000 orang dari 

Universitas Bung Karno. 

Sesuai dengan alat analisis yang akan digunakan yaitu stastical Package 

For Social Science (SPSS) maka penentuan jumlah sampel minimum yang 

representative menggunakan rumus Slovin seperti yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2009) yaitu : 
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   𝑛=99 = 
7400

1+7400(0.1)2 

Keterangan :      

n: Jumlah sampel 

N: Jumlah populasi 

℮: Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Berdasarkan batas toleransi kesalahan (℮) sebesar 10%  sehingga di 

dapatkan jumlah responden yang diolah lebih lanjut adalah 99 (Sembilan puluh 

sembilan) orang. Pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner kepada 

para responden ke masing-masing 3 universitas yaitu  UHAMKA, Universitas 

Paramadina, dan Universitas Bung Karno, didapatkan jumlah sampel untuk 

populasi masing-masing sekolah. 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode survei dengan 

kuesioner. Metode sampling yang digunakan adalah dengan metode non 

probability sampling, dengan pengambilan sampel dilakukan secara Purposive 

Sampling / Judgment Sampling : 

Merupakan  teknik sampling yang Satuan samplingnya dipilih berdasarkan 

pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang 

memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. 

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan yang 

diinginkan peneliti atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki atau mengetahui 
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informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dia buat. Pengambilan sampel ini 

dapat dibagi dua yaitu judgment sampling dan quota sampling: 

 Judgment sampling  ialah teknik pengambilan sampling dimana 

sampel yang dipilih berdasarkann penilaian peneliti bahwa dia atau 

seseorang yang paling baik jika dijadikan sampel penelitiannya. 

 Quota sampling ialah teknik pengambilan sampling dalam bentu 

distratifikasikan secara proposional, namun tidak dipilih acak 

melainkan secara kebetulan saja. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara mendetail 

sehingga indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat 

diidentifikasikan dengan jelas. Peneliti menggunakan bantuan definisi oprasional 

ini untuk membantu memodifikasi kuisioner, sehingga hal tersebut mempermudah 

responden dalam melakukan pengisian kuisioner yang diberikan sebagai data 

primer dalam penelitian.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) 

adalah Attitude Towards Applying (X1), Subjective Norm (X2), dan Perceived 

Behavioral Control (X3). Variabel terikatnya (dependent variabel) adalah 

Intention To Apply (Y). Variabel X akan dicari pengaruhnya terhadap variabel Y 

yang akan dijelaskan dalam tabel 3.4 dibawah ini: 
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Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

Attitude 

Towards 

Applying  

(ATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi  positif 

dalam 

melakukan 

perilaku 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ajzen& 

Fishbein, 1980) 

ATA 1: Kemudahan  yang di 

berikan website elektronik 

rekrutmen tersebut  membuat 

saya mudah membangun 

hubungan dengan organisasi 

ATA 2: Saya akan 

mengunjungi lagi website 

elektronik rekrutmen di masa 

yang akan datang. 

ATA 3: Kepuasan yang saya 

rasakan terhadap pelayanan 

yang diberikan website 

elektronik rekrutmen 

tersebut. 

 

 

(Chen & Wells, 1999  

 

Likert Scale 

1-7 
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Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

Subjective 

Norm 

(SN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norma subjektif 

mengacu pada 

tekanan sosial 

yang dirasakan 

oleh individu 

untuk 

melakukan atau 

tidak 

melakukan 

perilaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tung 2011:79) 

SN 1: Kebanyakan orang yang 

menurut saya penting berpikir 

bahwa saya harus mengejar 

pekerjaan tersebut. 

SN 2: Orang tua saya 

menginginkan saya mengejar 

pekerjaan pada organisasi 

tersebut. 

SN 3: Teman saya 

menginginkan saya mengejar 

pekerjaan pada organisasi 

tersebut. 

SN 4: Guru saya menginginkan 

saya untuk  mengejar pekerjaan 

pada organisasi tersebut. 

SN 5: Teman sekelas saya juga 

melamar  pekerjaan pada 

organisasi tersebutt 

Adams (2013) 

 

Likert Scale 

1-7 
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Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukur

an 

Subjective 

Norm 

(SN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norma subjektif 

mengacu pada 

tekanan sosial 

yang dirasakan 

oleh individu 

untuk 

melakukan atau 

tidak 

melakukan 

perilaku 

 

 

 

 

 

 

 

(Tung 2011:79) 

SN 1: Kebanyakan orang yang 

menurut saya penting berpikir 

bahwa saya harus mengejar 

pekerjaan tersebut. 

SN 2: Orang tua saya 

menginginkan saya mengejar 

pekerjaan pada organisasi 

tersebut. 

SN 3: Teman saya menginginkan 

saya mengejar pekerjaan pada 

organisasi tersebut. 

SN 4: Guru saya menginginkan 

saya untuk  mengejar pekerjaan 

pada organisasi tersebut. 

SN 5: Teman sekelas saya juga 

melamar  pekerjaan pada 

organisasi tersebut. 

Adams (2013) 

 

Likert 

Scale 

1-7 

Planned behavior..., Lia Kaheru Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



 
 
 
 
 

46 
 

Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukur

an 

Perceived 

Behavioral 

Control 

(CON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

derajat di mana 

individu merasa 

keputusan untuk 

melakukan atau 

tidak 

melakukan 

perilaku adalah 

di bawah 

kehendak 

dirinya sendiri 

 

 

Ajzen (1991). 

CON 1: saya melamar pada 

organisasi tersebut adalah atas 

kehendak saya sendiri. 

CON 2: Akan ada beberapa 

keuntungan untuk saya dalam 

menyelesaikan lamaran kerja 

dalam organsisasi tersebut. 

CON 3: Saya dapat mengatasi 

segala rintangan  yang dapat 

mencegah saya dari 

menyelesaikan lamaran kerja 

dalam organisasi tersebut.  

Adams (2013) 

Likert 

Scale 

1-7 
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Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukur

an 

Intention 

(ITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keinginan dari 

seseorang untuk 

melakukan atau 

tidak 

melakukan 

suatu perilaku 

dan niat 

merupakan 

penentu 

langsung dari 

perilaku. 

Individu akan 

bertindak sesuai 

dengan niat-niat 

mereka sendiri  

(Hartono, 

2007:31) 

ITA 1: Saya berniat melamar 

pada organisasi yang saya sukai. 

ITA 2: Saya akan menyelesaikan 

lamaran untuk pekerjaan dalam 

organisasi tersebut. 

ITA 3: Untuk memperoleh 

posisi dalam organisasi ini,   

Saya akan mengejarnya secara 

aktif.  

ITA 4 : Saya akan terus 

mencoba mengisi lamaran kerja 

pada website elektronik 

rekrutmen organisasi tersebut di 

masa yang akan datang.  

 

Adams (2013) 

 

Likert Scale 

1-7 

Sumber: Adams (2013) 
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3.5 Metode Analisa 

Data yang diperoleh melalui kuisioner yang telah diisi oleh responden 

kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Metode analisis yang 

digunakan adalah program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23 

digunakan dalam metode kuantitatif mulai dari penyusunan kuesioner. 

 

3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. (Ghozali 

dalam Nurrohmadi, 2011) 

Pengujian ini dilakukan dengan uji Pearson Correlation. Pengujian 

validitas data dapat diperoleh dengan cara mengkorelasikan skor yang diperoleh 

pada setiap item pertanyaan dengan skor total dari masing-masing konstruk. 

Apabila Koefiensi Pearson yang diperoleh memiliki signifikansi di bawah level 

0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid. 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan 

konsistensi respoden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-
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konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 

suatu bentuk kuisioner (Nugroho dalam Nurrohmadi, 2011) 

Pengukuran realibilitas dalam penelitian ini menggunakan cara cross 

sectional atau pengukuran sekali saja. Di sini pengukurannya hanya sekali dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 

antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (à). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali dalam 

Nurrohmadi, 2011). 

 

3.5.2Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho 

dalam Nurrohmadi, 2011) 

 

3.5.2.2 Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam 

suatu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan 

menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel 
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independen dengan variabel independen yang lain. (Nugroho dalam Nurrohmadi, 

2011) 

 

3.5.2.3 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.5.3 Pengujian Hipotesis 

Alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu pengaruh Attitude, 

Subjective Norm dan Perceived Behavioral Control pada elektronik rekrutmen 

sebagai pendorong niat control terhadap niat terhadap calon pelamar kerja adalah 

metode regresi linear berganda (multiple regression). Bentuk persamaannya 

adalah sebagai berikut: 

Y = b0+ b1X1 + b2X2 +b3X3 + e 

  Dimana : 

  Y    = Intention To Apply 

  b0   = Konstanta 

  b1   = Koefisien regresi x1 

  b2   = Koefisien regresi x2 
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  b3   =Koefisien regresi x3 

 X1   = Variabel Attitude 

 X2   = Variabel Subjective Norm 

 X3   = Variabel Perceived Behavioral Control  

 e    = Tingkat kesalahan/error 

 

3.5.3.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y secara simultan (uji t): 

(a) Ho : ρ = 0, artinya X1, X2, dan X3 secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

(b) Ha : ρ≠ 0, artinya X1, X2, dan X3secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

Kaidah pengambilan keputusan: 

(a) Jika Sig t hitung < Sig 0,05 maka Ho ditolak. 

(b) Jika Sig t hitung > Sig 0,05 maka Ho diterima. 

 

3.5.3.2 Uji Stimulan (Uji F) 

Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y secara simultan (uji F): 

(a) Ho : ρ = 0, artinya X1, X2, dan X3 secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

(b) Ha : ρ≠ 0, artinya X1, X2, dan X3secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

Kaidah pengambilan keputusan: 
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(a) Jika Sig F hitung < Sig 0,05 maka Ho ditolak. 

(b) Jika Sig F hitung > Sig 0,05 maka Ho diterima. 

 

3.5.3.3 Uji Korelasi (Uji R) 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi 

menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel, nilai 

positif menunjukkan hubungan searah (X naik, maka Y juga naik). Analisis yang 

digunakan teknik korelasi sederhana dengan metode Product Moment Pearson. 

 

Rumus korelasi Product Moment Pearson 

    

𝑟𝑥𝑦=

𝑛∑𝑋𝑌𝑍 − ∑𝑋∑𝑌∑𝑍

√{(𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2) (𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)(𝑛 ∑ 𝑍2 − (∑ 𝑍)2)}}
 

Keterangan: 

rxy  :  Korelasi antara x dan y 

∑x : Jumlah skor dalam selembaran x 

∑y : Jumlah skor dalam selembaran y 

∑z : Jumlah skor dalam selembaran z 

∑x2 : Jumlah skor x dikuadrat 

∑y2 : Jumlah skor y dikuadrat 

∑z2 : Jumlah skor z dikuadrat 

∑xyZ : Jumlah hasil kuesioner x, y, dan z 

N : Jumlah sampel 
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 Hasil uji tersebut kemudian dibandingkan dengan pedoman interpretasi 

koefisien korelasi yang dapat menggambarkan hubungan antara kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan. Seperti yang tertera pada tabel sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2007) 

3.5.3.4 Uji Koefisiensi Determinasi (R Square) 

Koefisiensi determinasi (R2) pada initinya adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisiensi 

Planned behavior..., Lia Kaheru Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



 
 
 
 
 

54 
 

adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Dalam pengujian ini koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai 

Adjusted R-Square. Kelemahan mendasar penggunaan R2 adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Tidak seperti 

R2, nilai Adjusted R-Square dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Institusi UHAMKA 

 

 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (selanjutnya disebut 

UHAMKA) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta milik Persyarikatan 

Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta. UHAMKA adalah perubahan 

bentuk dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah 

Jakarta dengan nama awal Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). PTPG ini 

diresmikan pada tanggal 25 Rabiul Awal 1377 H/18 November 1957 M, dengan 

para pendiri di antaranya adalah Arso Sosroatmodjo (Ketua) dan HS 

Prodjokusumo (Sekretaris). Sejalan dengan kebijakan pemerintah, pada tahun 

1958 PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

yang menginduk kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Pada tahun 

itu juga, FKIP dipercaya oleh Jawatan Pendidikan Agama, Kementerian Agama, 

untuk mendidik pegawainya agar menjadi guru PGA yang bermutu. Selanjutnya 

tahun 1990 hingga tahun 1997 IKIP-MJ mendapat kepercayaan untuk mengelola 

Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). 
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Program D2 PGSD kemudian berlanjut hingga tahun 2007, bahkan pada 

tahun 2007 UHAMKA diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan Program 

PGSD S1 Reguler maupun Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), selain itu 

UHAMKA juga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan Program Sertifikasi 

Guru dan Pendidikan Profesi Guru, kepercayaan ini sangat mengesankan dan 

membesarkan hati karena hanya diberikan kepada sedikit perguruan tinggi swasta 

di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. 

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan 

4.1.2.1 Visi : 

 

Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan 

spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. 

 

4.1.2.2 Misi : 

 

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip belajar 

sepanjang hayat. 

3. Menyelenggarakan penelitian dengan prinsip kebebasan berpikir ilmiah 

dalam skala nasional dan internasional. 

4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan 

prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. 
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5. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu, 

teknologi dan seni untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 

6. Menyiapkan sumber daya insani yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan 

kompetitif dalam skala nasional dan internasional. 

4.1.2.3 Tujuan : 

Menyiapkan intelektual yang beriman dan bertakwa pada Allah Swt. 

berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri serta beramalsesuai dengan bidang ilmu 

dengan ikhlas demi terwujudnya masyarakat utama yang diridhai oleh Allah Swt. 

1. Mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan 

Panduan UHAMKA serta pemanfaatannya untuk memajukan Islam dan 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 

2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompetitif dalam 

berbagai bidang yang berjiwa wirausaha. 

3. Menyiapkan Kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa dalam 

rangka mewujudkan cita-cita Muhammadiyah sebagai penggerak dakwah 

amar ma’ruf nahi munkar yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. 

4.  

4.1.2.4 Logo Institusi                        

Planned behavior..., Lia Kaheru Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



 
 
 
 
 

58 
 

 

Sumber: http://uhamka.ac.id/ 

Gambar 4.1 Logo UHAMKA 

4.2 Universitas Paramadina 

 Pada tahun 1994, dua yayasan, Yayasan Wakaf Paramadina dengan ketua 

Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Yayasan Pondok Mulya, yang masing-masing 

bergerak di bidang pendidikan, sepakat untuk bekerjasama untuk mendirikan 

sebuah perguruan tinggi.Kesepakatan tersebut diwujudkan dengan didirikannya 

Yayasan ParamadinaMulya pada tahun 1995. Sebagai realisasi dari gagasan 

tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 1998 diresmikan berdirinya Universitas 

ParamadinaMulya, yang diharapkan mampu: menyempurnakan konsep perguruan 

tinggi yang sudah ada, menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian yang 

diperlukan oleh bangsa Indonesia, yang mempunyai kompetensi riset, semangat 

kewirausahaan yang menjiwai etika keislaman, menjadi wahana pusat kebudayaan 

dan peradaban mampu mengembangkan kepribadian mahasiswa memiliki 

fitrahnya sebagai universitas yang universal, sehingga mampu menyebut dirinya 

bertaraf internasional.  

 Pada awal berdirinya, Universitas Paramadina Mulya mempunyai empat 

program studi, yaitu Teknik Informatika, Disain Produk, Manajemen, dan 
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Falsafah dan Agama. Pada tahun akademik 1999 / 2000 dibuka program pasca 

sarjana, diantaranya Magister Ilmu Agama Islam, dan program studi sarjana 

Desain Grafis / Komunikasi Visual, Ilmu Komunikasi dan Hubungan 

Internasional. Sedangkan pada tahun akademik 2000 / 2001, dibuka program studi 

Psikologi. Pada tanggal 20 Maret 2002 pengelola Universitas diserahkan 

sepenuhnya kepada Yayasan Wakaf Paramadina, sedangkan nama universitas 

disesuaikan dari Universitas Paramadina Mulya menjadi Universitas Paramadina. 

Universitas Paramadina mengemban misi untuk membina ilmu 

pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama 

seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu 

dan budaya, yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan civitas 

akademika yang berkepribadian teguh dan sikap yang menjunjung tinggi 

kebebasan mimbar akademik. 

 

4.2.1 Visi, Misi, dan tujuan 

4.2.1.1. Visi 

Menjadi Universitas unggulan berbasiskan etika-religius untuk 

mewujudkan peradaban yang luhur 

 

4.2.1.2 Misi 

Membina ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa dengan kesadaran akhlak 

mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan 
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kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah 

yang kreatif dan civitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap 

menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik. 

 

4.2.1.3 Tujuan  

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, 

ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan. 

 

4.2.1.4 Logo Institusi  

Makna Lambang 

Lambang Universitas Paramadina adalah kaligrafi kutipan Al-Qur’ân surat 

Al-Nisâ ayat 113 yang berarti:  

”Allah menurunkan kepadamu Kitâb dan Hikmah dan mengajarkan kepadamu 

sesuatu yang kamu belum tahu,” dalam bentuk huruf Kâf (Kitâb) dan Hâ 

(Hikmah). Substansinya adalah bahwa ilmu dapat kita peroleh melalui dua cara, 

yaitu kitab suci dan dengan mempelajari alam semesta. Universitas Paramadina 

berusaha memfasilitasi keduanya dan bersumber kepada Iman. 

 

 

Sumber: http://paramadina.ac.id 

Gambar 4.2 Logo Universitas Paramadina 
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4.3 Universitas Bung karno  

 Yayasan Pendidikan Soekarno didirikan oleh Ibu Hj. Rachmawati 

Soekarnoputri, SH pada tanggal 27 September 1981. Yayasan ini dinamakan 

sesuai dengan nama Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Beliau adalah putri 

dari Presiden Soekarno dan Ibu Negara Fatmawati. Yayasan ini adalah bentuk 

pengabdian beliau di dunia pendidikan dengan langkah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dalam kerangka "Nation and Character Building" yaitu pembangunan 

karakter dan jiwa bangsa yang dicetuskan oleh Bung Karno. Hal ini yang ingin 

dilestarikan dan disosialisasikan oleh Ibu Hj. Rachmawati Soekarnoputri, SH. 

 Awal terbentuk, Yayasan Pendidikan Soekarno berlokasi di Jl. Cilandak 

V/10, Jakarta Selatan, yang merupakan rumah peninggalan Ibu Fatmawati 

Soekarno. Sebagai salah satu wujud pengabdian dalam bidang pendidikan, di 

tahun 1983, Ibu Hj. Rachmawati Soekarnoputri melalui Yayasan Pendidikan 

Soekarno mendirikan sebuah perguruan tinggi dengan nama Institut Ilmu 

Pengetahuan dan Kebudayaan Bung Karno. Selanjutnya, menyesuaikan dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka nama tersebut diganti 

menjadi Universitas Bung Karno sesuai dengan Keputusan Ketua Umum Yayasan 

nomor: 279/YPS/VIII/1983. 

Selain mendirikan Universitas Bung Karno, Ibu Hj. Rachmawati 

Soekarnoputri melalui Yayasan Pendidikan Soekarno juga mendirikan sekolah-

sekolah seperti SMA Nasional di Klaten, Semarang dan Boyolali, Indonesia. Juga 
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mendirikan TK Rachmawati di Boyolali dan TK Sarinah di Jakarta, Cibubur dan 

Klaten, Indonesia.  

 

4.3.1Visi dan Misi 

4.3.1.1 Visi 

 Menciptakan atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 Memberdayakan Universitas Bung Karno sebagai Perguruan Tinggi yang 

berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 

 Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga 

pemerintah dan swasta. 

 Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 

 

4.3.1.2 Misi 

 Menjadi universitas berkualitas yang berperan aktif dalam pembangunan 

bangsa yang berdasarkan Pancasila. 
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4.3.1.3 Logo Institusi 

 

Sumber: http://ubk.ac.id 

Gambar 4.3 Logo Universitas Bung Karno 
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4.4 Analisis Hasil Penelitian  

4.4.1 Profil Responden 

4.4.1.1 Usia Responden 

 

Sumber: Data Primer yang di Olah Peneliti, 2016 

 

Gambar 4.4 Usia Responden 

Dari hasil pengolahan kuisioner, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang berusia  < 22 tahun sebanyak 44 orang atau sebesar 44,44% dari total 

responden yang berjumlah 99 orang, sedangkan responden dengan usia 22-25 

tahun adalah sebanyak  55 responden atau sebesar 55,55% dari total responden. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang berusia 22-

25 tahun  berjumlah lebih banyak daripada responden yang berusia <22 tahun 

< 22 th= 44
44.44%

22-25 th= 55
55.55%

Usia Responden

 < 22 th

22-25 th
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4.4.1.2 Jenis Kelamin Responden  

 

Sumber: Data Primer yang di Olah Peneliti, 2016 

Gambar 4.5 Jenis Kelamin Responden 

Dari hasil pengolahan kuisioner, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 30 orang atau sebesar 30.30% dari total responden 

yang berjumlah 99 orang, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 69 responden atau sebesar 69.69% dari total responden. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa responden perempuan berjumlah lebih banyak 

daripada laki-laki dalam penelitian ini.  

 

 

 

Laki-laki = 37 
37.37%

Perempuan = 62
62.62%

Jenis Kelamin Responden

Laki-laki = 37

Perempuan = 62
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4.4.1.3 Website Elektronik Rekrutmen yang di kunjungi responden 

 

Sumber: Data Primer yang di Olah Peneliti, 2016 
 

Gambar 4.7 Website Elektronik Rekrutmen yang dikunjungi Responden 
 

 
            Dari hasil pengolahan kuisioner, dapat diketahui bahwa website elektronik 

rekrutmen jobsDB.com dikunjungi sebanyak 35 orang atau sebesar 35.35% dari 

total responden yang berjumlah 99 responden sedangkan website elektronik 

rekrutmen lainnya seperti jobstreet.com di kunjungi sebanyak 15 orang atau 

sebesar 15,15%, Bursakerjadepnaker.com dikunjungi sebanyak 27 responden atau 

sebesar 27.27% dan karir.com dikunjungi sebanyak 22% atau sebanyak 22,22%. 

Hal ini membuktikan bahwa website elektronik jobsDB.com paling banyak 

dikunjungi oleh responden. 

 

 

josDB.com = 35
35.35%

jobstreet.com 
=15

15.15%

Bursakerjadepna
ker.com =27

27.27%

Karir.com = 22 
22.22%

Website Elektronik Rekrutmen yang Dikunjungi 

Responden

josDB.com =
35
jobstreet.com
= 15
Bursakerjadep
naker.com =27
Karir.com = 22
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4.5 Uji Validitas Dan Realibilitas (Pre Test) 

4.5.1 Uji Validitas (Pre Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor dan uji 

data keseluruhan faktor pada hasil pre-test sejumlah 30 responden dimana jumlah 

tersebut dibagi lagi yaitu 10 responden dari UHAMKA, 10 responden dari 

Universitas Paramadina, dan 10 responden dari Universitas Bung Karno. 

Pengujian pretest ini dilakukan untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti-image matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 23. Menurut Malhotra (2010), yang harus diperhatikan 

adalah:  

1. Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan analisis faktor 

tidak memadai.  

2. Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan 

yang signifikan antara variabel, dan merupakan nilai yang diharapkan.  

3. Memperhatikan nilai MSA pada diagonal anti-image correlation. Nilai MSA 

berkisar antara 0 hingga 1 dengan kriteria nilai MSA sama dengan 1 menandakan 

bahwa variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variable lain, nilai MSA 

lebih dari 0,5 menandakan bahwa variabel masih dapat diprediksi dan dianalisis 

lebih lanjut, nilai MSA kurang dari 0,5 menandakan variabel tidak dapat 

diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu dilakukan perhitungan 
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ulang analisis faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA 

kurang dari 0,5.  

4. Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu faktor jika 

memiliki factor loading sebesar 0,5.  

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 30 responden dimana jumlah tersebut dibagi lagi yaitu 10 

responden dari UHAMKA, 10 responden dari Universitas Paramadina, dan 10 

responden dari Universitas Bung Karno. Pengujian pretest ini dilakukan untuk 

melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy, bartlett’s test of 

spcerecity, anti-image matrices, total variance explained, dan factor loading of 

component matrix. Software yang digunakan adalah SPSS 23. 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel laten Indikator 
KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 
Nilai yang diisyaratkan 

Attitude 

Towards 

Applying 

 

 

Kemudahan  yang di berikan 
website elektronik rekrutmen 

tersebut  membuat saya 
mudah membangun hubungan 

dengan organisasi 
 

0.733 0.000 

0.722 0.896 Valid 

Saya akan mengunjungi lagi 
website elektronik rekrutmen 

di masa yang akan datang. 
 

0.785 0.871 Valid 

Kepuasan yang saya rasakan 
terhadap pelayanan yang 

diberikan website elektronik 
rekrutmen tersebut. 

 

0.701 0.907 Valid 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

 

 

 

 

 

 

Subjective 

Norm 

 

 

 

 

 

 

Kebanyakan orang yang 
menurut saya penting berpikir 

bahwa saya harus mengejar 
pekerjaan tersebut. 

0.812 0.000 

0.870 0.879 Valid 

Orangtua saya menginginkan 
saya mengejar pekerjaan pada 

organisasi ini. 

0.869 0.884 Valid 

Teman saya menginginkan 
saya mengejar pekerjaan pada 

organisasi ini. 

0.735 0.924 Valid 

Guru saya menginginkan saya 
untuk mengejar pekerjaan 
pada organisasi tersebut. 

0.815 0.912 Valid 

 

Teman sekelas saya juga 
melamar pada organisasi 

tersebut. 

 

0.795 

 

0.758 

 

Valid 

 

Perceived 

Behavioral 

Control 

 

 

 

 

 

 

Saya melamar pada organisasi 
tersebut adalah atas kehendak 

saya sendiri. 

 

 

Akan ada beberapa 
keuntungan untuk saya dalam 
menyelesaikan lamaran kerja 

dalam organisasi tersebut. 

 

Saya dapat mengatasi segala 
rintangan  yang dapat 
mencegah saya dari 

menyelesaikan lamaran kerja 
dalam organisasi tersebut. 

 

0.729 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

0.704 

 

0.688 

 

0.823 

0.915 

 

0.923 

 

0.871 

 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pernyataan) 

dalam kuisioner dari empat (4) variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang 

ingin di ukur dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

Intention Saya berniat melamar kerja 
pada organisasi yang saya 

sukai. 

Saya akan menyelesaikan 
lamaran untuk pekerjaan 

dalam organisasi tersebut. 

Untuk memperoleh posisi 
dalam organisasi ini, saya 

akan mengejarnya secara aktif. 

Saya akan terus mencoba 
mengisi lamaran kerja pada 
organisasi tersebut dimasa 

yang akan datang. 

0.749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.781 

 

0.678 

 

0,756 

 

0,938 

 

 

 

 

 

 

 

0.876 

 

0,966 

 

0,917 

 

0,845 

 

 

 

 

 

 

 

valid 

 

valid 

 

valid 

 

valid 
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test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian inidapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

 

4.5.2 Uji Realibilitas (pre test) 

Uji Reabilitias dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pernyataan-pernyataan dalam setiap kuisioner terehadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010) berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cronbach’s alpha Kriteria 

Attitude Towards Applying 0.867 Reliable 

Subjective Norm 0.914 Reliable 

Perceived Behavioral Control 0,883 Reliable 

Intention 0,922 Reliable 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

  

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, dapat diketahui 

Cronbach Alpha masing-masing variable adalah >0,6, maka dapat disimpulkan 

bahwa setiap pernyataan yang  digunakan sebagai alat ukur adalah reliable, dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  
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4.5.3 Hasil Analisis Dan Pembahasan 

4.5.3.1 Uji Validitas  

 Uji validitas dan realibilitas ini diolah setelah peneliti melakukan 

penyebaran kuisioner, dan berdasarkan jawaban dari kuisioner yang telah 

diberikan kepada 30 orang responden dari ketiga institusi pendidikan yang secara 

rata di sebarkan yaitu 10 responden dari UHAMKA, 10 responden dari 

Universitas Paramadina, dan  10 responden dari Universitas Bung Karno sesuai 

dengan apa yang telah di targetkan penelliti sebelumnya. Berikut tabel hasil 

pengolahan data yang diolah dengan program SPSS pada komputer.  

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Pernyataan KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Keterangan 

Attitude 

Towards 

Applying 

X11 

X12 

X13 

0,656 

 

0,000 

0,673 

0,664 

0,635 

0.755 

0,764 

0,797 

Valid 

Subjective 

Norm 

X21 

X22 

X23 

X24 

X25 

0,736 

 

 

0,000 

0,716 

0,828 

0,695 

0,720 

0,726 

0.808 

0,726 

0,561 

0,669 

0,829 

Valid 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 

Perceived 

Behavioral 

Control 

X31 

X32 

X33 

0,529 

 

0,000 

0,518 

0,617 

0,522 

0,890 

0,517 

0,837                   

Valid 

Intention 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

 

 

0,712 

 

 

0,000 

0,818 

0,677 

0,743 

0,667 

0,815 

0,827 

0,550 

0,895 

Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai KMO untuk setiap 

variabel yang diuji adalah > 0,5dan untuk setiap instrumen pernyataan yang diuji 

memiliki nilai component matrix yang > 0,5. Maka disimpulkan bahwa seluruh 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hal tersebut 

menandakan bahwa instrument yang digunakan adalah tepat dan layak digunakan 

dalam penelitian untuk mengukur pengaruh attitude, subjective norm, perceived 

behavioral control pada elektronik rekrutmen terhadap intention To Apply fresh 

graduate dalam melamar pekerjaan.  

 

4.5.3.2 Uji Realibilitas 

 Menurut Sekaran (1992), realibilitas instrument menggunakan batas 0,6, 

jika cronbach alpha > 0,6 maka pernyataan dinyatakan reliable. Setelah 
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melakukan penelitian dengan menyebarkan kuisioner, kuisioner yang telah disebar 

kemudian dikumpulkan kembali, lalu diolah data menggunakan SPSS, maka 

didapat hasil pengolahan data seperti dibawah ini.  

 

Tabel4.4 Realibilitas Instrumen Penelitian 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
N of items 

Attitude Towards Applying 0,660 3 

Subjective Norm 0,768 5 

Perceived Behavioral Control 0,620 3 

Intention 0,777 4 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, dapat diketahui bahwa 

semua pernyataan yang ada pada setiap variable tersebut reliabel. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan keseluruhan nilai cronbach alpha pada uji tersebut bernilai > 

0,6, hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.  
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4.5.4 Uji Asumsi Klasik 

4.5.4.1Uji Normalitas 

 Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam SPSS, metode uji normalitas yang sering 

digunakan adalah uji one sample Kolmogorov Smirnov. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi > 0,05 Normalitas kemudian dapat di lihat 

juga melalui Normal Probability Plot yang membentuk satu garis lurus diagonal, 

dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi 

data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnnya (Priyatno dalam SPSS Handbook., 2016).   

 
 

Tabel 4.5 Uji Normalitas Penelitian 
 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 99 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .62492612 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .079 

Negative -.076 

Test Statistic .079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .133c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

Planned behavior..., Lia Kaheru Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



 
 
 
 
 

76 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table 4.5 diketahui nilai Assymp sig 

sebesar 0,133. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 

0,05 (Priyatno, 2008). Maka dapat dikatakan Ho diterima dan data berdistribusi 

normal. 

 

 
 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

Gambar 4.8 Hasil Uji Menggunakan Grafik Normal Plot 
 

 Berdasarkan gambar grafik normal p-p plot tersebut, terlihat bahwa 

titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

penelitian ini terdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan. 
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4.5.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variable independen. Metode 

pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) 

dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance >0,1 maka 

model regresi bebas dari multikolinearitas (Priyatno dalam SPSS Handbook., 

2016). 

 Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

Pada uji multikolinearitas atau terjadinya korelasi diantara sesama variabel 

bebas. Pada uji ini dapat dilihat pada tabel Coefficients dan pada kolom 

colinearity statistics di model 1 yang memperlihatkan nilai VIF < 10, Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 1.436 .467  3.076 .003   

Average_at

a 
.218 .096 .222 2.278 .025 .562 1.780 

Average_s

n 
-.083 .090 -.082 -.915 .363 .659 1.516 

Average_c

on 
.602 .093 .594 6.509 .000 .637 1.571 

a. Dependent Variable: Average_ita 
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bebas (Priyatno dalam SPSS Handbook., 2016). Pada umumnya terjadinya 

multikolinearitas adalah apabila nilai VIF > 10, berarti model ini tidak terjadi 

multikolinearitas.  

 

4.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang bak adalah yang tidak terjadi heteroskedastisistas 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

Gambar 4.9 Uji Heteroskedastisitas 

 
Dari grafik scatter plot pada kinerja tampak titik-titik tidak membentuk 

suatu pola tertentu. Diagram pencar diatas ternyata tidak membentuk pola 
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tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami 

gangguan heteroskedastisitas sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk 

memprediksi kinerja berdasarkan masukan variabel bebas. 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Pembahasan Model Persamaan Regresi 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka penulis dapat membuat 

suatu model persamaan regresi, dimana model persamaan regresi tersebut adalah:  
 

Tabel 4.7 Model Persamaan Regresi 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Intention (Y) = 1,436 + 0,218X1- 0,083X2 + 0,602X3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 1.436 .467  3.076 .003   

Average_at

a 
.218 .096 .222 2.278 .025 .562 1.780 

Average_sn -.083 .090 -.082 -.915 .363 .659 1.516 

Average_co

n 
.602 .093 .594 6.509 .000 .637 1.571 

a. Dependent Variable: Average_ita 
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Dimana: 

Y = Intention 

X1 = Attitude 

X2 = Subjective Norm 

X3 =Perceived Behavioral Control 

Koefisien regresi Attitude sebesar 0,218 dan bertanda positif menyatakan 

bahwa variabel X1 berbanding lurus dengan Intention To Apply calon pelamar 

kerja. Koefisien regresi Subjective Norm sebesar -0,083 dan bertanda negatif 

menyatakan bahwa variabel X2 tidak berbanding lurus dengan Intention To Apply 

calon pelamar kerja. Koefisien regresi Perceived Behavioral Control sebesar 

0,602 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel X3 berbanding lurus 

dengan Intention To Apply calon pelamar kerja.  

 

Maka dalam persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 Setiap kenaikan 1 skor variabel Attitude (X1) dapat meningkatkan 0,218  

skor variabel Intention To Apply dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variabel Subjective Norm (X2) dapat menurunkan -

0,083 skor variabel Intention To Apply dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variabel Perceived Behavioral Control (X3) dapat 

meningkatkan 0,602 skor variabel Intention To Apply dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan 
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4.6.2 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) 
 
 Uji t berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan dari masing-masing variabel indenpenden yaitu Attitude, 

Subjective Norm, dan perceived Behavioral Control pada elektronik rekrutmen 

terhadap satu variiabel independen yaitu Intention To Apply calon pelamar kerja.  

Hipotesis:  

Ho = Attitude, Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Intention To Apply. 

Ha = Attitude, Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control berpengaruh 

secara signifikan terhadap Intention To Apply. 
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Tabel 4.8 Uji t 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

Dari tabel 4.8 tersebut maka diperoleh nilai parameter konstanta dan nilai 

parameter penduga untuk melengkapi model regresi yang sudah dirumuskan 

sebelumnya. Persamaan regresi linear berganda (model regresi) yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

 

Y = 1,436 + 0,218X1 - 0.083X2 + 0.602X3 

 

Hipotesis Pertama 

H0:     Variabel Attitude (X1) tidak mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Intention To Apply (Y) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.436 .467  3.076 .003 

Average_at

a 
.218 .096 .222 2.278 .025 

Average_s

n 
-.083 .090 -.082 -.915 .363 

Average_c

on 
.602 .093 .594 6.509 .000 

a. Dependent Variable: Average_ita 
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H1:    Variabel Attitude (X1) tidak mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Intention To Apply (Y) 

Kesimpulan 

       Dari hasil uji signifikansi pada tabel diatas  nilai P-value sebesar 0,025 > α 

(0,05). Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, atau dapat disimpulkan 

bahwa variabel Attitude (X1) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

Intention To Appy (Y) dan setiap kenaikan satu satuan Attitude (X1) akan 

meninurunkan variabel Intention To Appy (Y) sebesar 0.218.  

Hal tersebut didukung dengan penelitian tentang sikap oleh Adams (2015) 

mengatakan bahwa sikap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat 

seseorang untuk melamar pekerjaan, pelamar yang memiliki sikap yang positif 

tidak memiliki kemungkinan yang lebih untuk melamar pekerjaan daripada orang 

yang memiliki persepsi yang negatif untuk melamar pekerjaan. 

. Sikap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat untuk 

melakukan sesuatu (Burseyet al, 2000; Ismail dan Zain, 2008). Sikap yang positif 

akan mendorong niat seseorang untuk berperilaku tertentu. 

 

Hipotesis Kedua 

H0:     Variabel Subjective Norm (X2) tidak mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Intention To Apply (Y) 

H1:    Variabel Subjective Norm (X2) mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Intention To Apply (Y) 
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Kesimpulan 

Dari hasil uji signifikansi pada tabel diatas  nilai P-value sebesar 0,363 > α 

(0,05). Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, atau dapat disimpulkan 

bahwa variabel Subjective Norm (X1) mempunyai pengaruh terhadap variabel 

Intention To Appy (Y) ditolak. Hal ini di buktikan dengan Penelitian yang 

dilakukan oleh Bursey dan Craig (2000) dan Adha dan Virianita (2011) 

menyebutkan bahwa Subjective Norm tidak berpengaruh, individu yang memiliki 

level yang rendah pada kontrol yang dirasakan adalah suatu ciri ketidakpercayaan 

diri untuk berperilaku dan merasakan kesenjangan yang luas antara perilaku nyata 

dengan kemampuan yang diinginkan. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dan di bandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa Subjective Norm tidak 

memiliki pengaruh terrhadap Intention To Apply calon pelamar kerja.  

 

Hipotesis Ketiga 

H0:     Variabel Perceived Behavioral Control (X3) tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan  terhadap variabel Intention To Apply 

(Y) 

H1:    Variabel Perceived Behavioral Control (X3) mempunyai pengaruh 

secara signifikan  terhadap variabel Intention To Apply (Y). 

 

Kesimpulan 

 Dari hasil uji signifikansi pada tabel diatas  nilai P-value sebesar 0,000 < α 

(0,05). dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima, atau dapat disimpulkan 
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bahwa variabel Perceived Behavioral Control (X3) mempunyai pengaruh secara 

signifikan  terhadap variabel Intention To Apply(Y) diterima atau setiap kenaikan 

satu satuan Perceived Behavioral Control (X3) akan meningkatkan variabel 

Intention To Apply (Y) sebesar 0.602. Penelitian terdahulu menunjukkan Bursey 

dan Craig (2000) dan Ismail dan Zain (2008) menyatakan bahwa PBC dominan 

berpengaruh terhadap niat Kontrol perilaku. Penelitian terdahulu lainnya 

menyatakan bahwa PBC berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

niatuntuk melakukan sesuatu (Bursey dan Craig, 2000; Ismail dan Zain, 2008; 

Adha dan Virianita, 2011, Smith, 2011). 

 

4.6.3 Uji F (Simultan) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel Attitude, 

Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control pada elektronik rekrutmen 

terhadap Intention To Apply calon pelamar kerja secara bersamaan dengan melihat 

signifikansi yang ada pada tabel ANOVA. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka 

Ho ditolak (Priyatno, 2016), artinya ada pengaruh signifikan secara bersama-sama 

namun apaila F hitung< F tabel maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama. Hasil pengolahan data dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 4.9 Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 37.593 3 12.531 31.104 .000b 

Residual 38.272 95 .403   

Total 75.865 98    

a. Dependent Variable: Average_ita 

b. Predictors: (Constant), Average_con, Average_sn, Average_ata 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 Hipotesis yang penulis ajukan untuk penelitian ini adalah : 

H0 :   Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara 

Attitude (X1), Subjective Norm (X2), dan Perceived Behavioral Control (X3) 

terhadap  Intention To Apply (Y). 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara Attitude 

(X1), Subjective Norm (X2), dan Perceived Behavioral Control (X3) terhadap  

Intention To Apply (Y). 

 Kriteria Pengujian: 

Ho diterima apabila F hitung < F tabel atau Signifikansi F hitung > α 

Ho ditolak apabila F hitung > F tabel atau Signifikansi F hitung < α 

 

Dari tabel 4.9 dapat dilihat nilai nilai signifikansi F sebesar 0,000. 

Pengujian akan menolak Ho jika p-value < α.  Jika dibandingkan dengan taraf 

signifikan α=5% maka p-value (0,000) bernilai lebih kecil dari α sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima. Terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara 

Attitude (X1), Subjective Norm (X2), dan Perceived Behavioral Control 

(X3)terhadap  Intention To Apply (Y). 
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4.6.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R Square) 
 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Besaran Adjusted R Square digunakan untuk mengukur goodness of fits garis 

regresi. Tabel 4.11 merupakan hasil dari pengujian koefisien determinasi. Dari 

tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,48, jadi dapat 

disimpulkan bahwa 48% variabel Intention To Apply dapat diterangkan oleh 

variabel  Attitude (X1), Subjective Norm (X2), dan Perceived Behavioral Control 

(X3). Sedangkan sisanya sebesar 52% diterangkan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 
 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .704 .490 .480 .63472 

a. Predictors: (Constant), Average_con, Average_sn, Average_ata 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 

4.6.5 Uji Korelasi (Uji R) 

Pengujian koefisien korelasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh variabel X mempengaruhi variabel Y.Tabel 4.11 merupakan hasil dari 

pengujian koefisien korelasi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai R 
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adalah 0,704, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X memberikan pengaruh 

yang kuat terhadap variabel Y.  

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .704 .490 .480 .63472 

a. Predictors: (Constant), Average_con, Average_sn, Average_ata 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 

 
4.7 Implikasi Manajerial  

Hasil penelitian diatas kemudian dapat dikembangkan menjadi sebuah 

strategi yang dapat meningkatkan Attitude, Subjective Norm, dan Perceived 

Behavioral Control pada elektronik rekrutmen terhadap Intention To Apply calon 

pelamar kerja (Fresh Graduate) institusi yang menjadi tempat penelitian oleh 

peneliti. Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis 

data, peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian 

ini ke dalam implikasi manajerialnya agar para praktisi khususnya Universitas 

yang tidak memiliki portal karir dan belum tergabung dengan CDC (Career 

Development Center) dapat segera menggunakan penelitian ini sebagai acuan 

mereka dalam meningkatkan pelayanan website Universitas mereka masing-

masing dan membuat portal karir untuk memudahkan para fresh graduate 

menemukan lowongan pekerjaan, pendidikan lanjutan atau informasi-informasi 

karir  lainnya.  
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Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan average value (nilai 

rata-rata) pada pernyataan berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap 

pernyataan variabel independen. Berikut tabel hasil average value tiap pernyataan 

seperti yang ada pada deskripsi masing-masing variabel. 

 

Tabel 4.12 

Average Value Pernyataan Variabel Attitude 

No Pernyataan Rata-rata 

1 

Kemudahan  yang di berikan 
website Elektronik Rekrutmen 
tersebut, membuat saya 
mudah membangun hubungan 
dengan organisasi. 

5 

2 
Saya akan mengunjungi lagi 
website Elektronik Rekrutmen 
tersebut di masa yang akan 
datang. 

5,2 

3 
Kepuasan yang saya rasakan 
terhadap pelayanan yang 
diberikan website Elektronik 
Rekrutmen tersebut. 

5,3 

Average Value variabel Attitude 5,1 

Sumber: Diolah peneliti menggunakan Ms Excel 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sudah 

seluruhnya setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap 

pernyataan berada diatas nilai 3 sebagai standar penilaian minimum kuisioner 

kategori setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden menurut average value 

pada variabel Attitude adalah sebesar 5,1. Calon pelamar kerja sangat terbantu 
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dengan adanya elektronik rekrutmen sebagai suatu media pencarian lowongan 

pekerjaan karena member Kepuasan yang calon pelamar rasakan terhadap 

pelayanan yang diberikan website Elektronik Rekrutmen tersebut dengan nilai 

tertinggi 5,3, sebagai contoh dalam pengisian kuisioner pada profil responden, 

dapat di lihat website yang paling sering dikunjungi calon pelamar kerja adalah 

jobsDB.com. Website tersebut memiliki kelebihan yaitu, Situs portal lowongan 

kerja yang berisi lowongan kerja terbaru, JobsDB Indonesia merupakan situs 

lowongan kerja terbesar di indonesia dengan lebih dari 19,700 lowongan 

pekerjaan. Selain di Indonesia, JobsDB juga ada di China, Malaysia, Hongkong, 

Singapura, Thailand, dan Filipina. Situs ini mengklaim sebagai yang terkemuka 

dan terfavorit untuk para pencari kerja Asia.  

Di JobsDB, Anda akan melihat daftar pekerjaan berdasarkan fungsi, 

lokasi, dan industri. Contoh pekerjaan berdasarkan fungsi adalah akunting, 

teknologi informatika, desain, teknik, properti, dan asuransi. Contoh lokasi adalah 

Bali, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. 

Sementara itu, contoh pekerjaan berdasarkan industri adalah layanan pajak, 

laboratorium, layanan keuangan, percetakan, penerbitan, dan agen perjalanan. 

Bukan hanya itu, di JobsDB Anda bisa juga mencari pekerjaan berdasarkan gaji 

bulanan. Pilihan gaji yang tersedia dari Rp1 juta sampai lebih dari Rp70 juta per 

bulan. Universitas PROF DR. HAMKA (UHAMKA), Universitas Paramadina, 

dan Universitas Bung Karno harus mempertimbangkan untuk menyediakan 

layanan portal karir dalam website Universitasnya seperti jobsDB.com untuk 

membantu fresh graduatenya mendapatkan informasi dan dapat mengembangkan 
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karir. Pada penelitian ini tidak tampak variabel subjective norm mempengaruhi 

Intention To Apply hal ini di sebabkan oleh nilai signifikansi (0,025 > p value 

0,05). 

Tabel 4.13 

Average Value Pernyataan Variabel Subjective Norm 

No Pernyataan Rata-rata 

1 
Kebanyakan orang yang 
menurut saya penting berpikir 
bahwa saya harus mengejar 
pekerjaan tersebut. 

4,7 

2 Orang tua saya menginginkan 
saya mengejar pekerjaan pada 
organisasi tersebut. 

4,8 

     3 Teman saya menginginkan 
saya mengejar pekerjaan pada 
organisasi tersebut. 

5,3 

4 
Guru saya menginginkan saya 
untuk  mengejar pekerjaan 
pada organisasi tersebut. 
 

5,1 

5 
Teman sekelas saya juga 
melamar  pekerjaan pada 
organisasi tersebut. 
 

5,1 

Average Value variabel Subjective Norm 5 

         Sumber: Diolah peneliti menggunakan Ms Excel 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sudah 

seluruhnya setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap 

pernyataan berada diatas nilai 3 sebagai standar penilaian minimum kuisioner 

kategori setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden menurut average value 

pada variabel Subjective Norm adalah sebesar 5,3 dengan pernyataan kuisioner 
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Teman saya menginginkan saya mengejar pekerjaan pada organisasi tersebut. 

Perkataan positif dari mulut ke mulut telah dihubungkan ketertarikan organisasi 

positif dan perkataan dari mulut ke mulut memiliki dampak yang signifikan pada 

persepsi pencari kerja terhadap ketertarikan organisasi (Hoye & Lievens, 2007). 

Pada penelitian ini tidak tampak variabel subjective norm mempengaruhi Intention 

To Apply hal ini di sebabkan oleh nilai signifikansi (0,363 > p value 0,05). 

 Dapat dilihat dari profil responden pada saat pengisian kuisioner, website 

elektronik yang paling sering di kunjungi responden adalah jobsDB.com, pada 

website tersebut memiliki daftar lowongan pekerjaan yang lengkap serta lokasi 

dan nominal gaji yang diinginkan secara lengkap.  

Tabel 4.14 

Average Value Pernyataan Variabel Perceived Behavioral Control 

No Pernyataan Rata-rata 

1 Saya melamar pada organisasi 
tersebut adalah atas kehendak 
saya sendiri. 

5,3 

2 Akan ada beberapa 
keuntungan untuk saya dalam 
menyelesaikan lamaran kerja 
dalam organsisasi tersebut. 

5,3 

      3  Saya dapat mengatasi segala 
rintangan  yang dapat 
mencegah saya dari 
menyelesaikan lamaran  

5,2 

Average Value variabel Perceived 

Behavioral Control 
5,2 

Sumber: Diolah peneliti menggunakan Ms Excel 
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            Berdasarkan tabel di atas nilai average value Perceived Behavioral 

Control sebesar 5,2 dan pada indikator saya melamar pada organisasi tersebut 

adalah atas kehendak saya sendiri memiliki rata-rata 5,3 dan pernyataan kuisioner 

akan ada beberapa keuntungan untuk saya dalam menyelesaikan lamaran kerja 

dalam organsisasi tersebut dengan nilai averge value 5,3 menunjukkan bahwa 

Perceived Behavioral Control memengaruhi keyakinan calon pelamar (fresh 

graduate) bahwa mereka melamar kerja pada organisasi tersebut adalah atas 

kehendak mereka sendiri, dan mereka merasakan ada beberapa keuntungan 

apabila mereka menyelesaikan lamaran kerja dalam organisasi tersebut 

menggunakan elektronik rekrutmen yang menunjukkan bahwa Perceived 

Behavioral Control berpengaruh positif terhadap Intention To Apply calon 

pelamar, walaupun demikian masih ada indikator yang bernilai dibawah rata-rata 

yaitu saya dapat mengatasi segala rintangan yang dapat mencegah saya dari 

menyelesaikan lamaran sebesar 5,2 hal tersebut dibuktikan dengan penelitian 

bahwa Perceived Behavioral Control akan menilai keyakinan calon pelamar dan 

percaya bahwa seberapa besar keyakinan tersebut adalah di bawah kontrol diri 

mereka masing-masing (Ajzen, 2002).  

           Calon pelamar kerja tidak membentuk suatu niat yang kuat untuk 

berperilaku jika mereka yakin bahwa mereka tidak memiliki sumber yang 

memadai atau kesempatan untuk melakukannya meskipun mereka memiliki sikap 

yang positif terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 1991), seharusnya Universitas 

PROF DR. HAMKA (UHAMKA), Universitas Paramadina, dan Universitas Bung 

Karno segera membuat portal karir yang memudahkan, menarik, dan jelas kepada 
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para fresh graduate untuk melanjutkan pendidikan atau mengembangkan karir 

agar fresh graduate sehingga mereka dapat dengan yakin melamar melalui 

universitas mereka masing-masing.  

Tabel 4.15 

Average Value Pernyataan Variabel Intention To Apply 

No Pernyataan Rata-rata 

1 
Saya berniat melamar kerja 
pada organisasi yang saya 
sukai. 

5,4 

2 Saya akan menyelesaikan 
lamaran untuk pekerjaan dalam 
organisasi tersebut. 

5,3 

     3 Untuk memperoleh posisi 
dalam organisasi ini, saya akan 
mengejarnya secara aktif. 

5,4 

4 

Saya akan terus mencoba 
mengisi lamaran kerja pada 
organisasi tersebut dimasa 
yang akan datang. 
 

5,3 

Average Value variabel Intention To 

Apply 
5,3 

 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sudah 

seluruhnya setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap 

pernyataan berada diatas nilai 3 sebagai standar penilaian minimum kuisioner 

kategori setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden menurut average value 

pada variabel Subjective Norm adalah sebesar 5,3 dengan 
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Bab V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai planned 

behavior (Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control) pada 

elektronik rekrutmen terhadap Intention To Apply calon pelamar kerja yaitu fresh 

graduate pada Universitas PROF DR. HAMKA (UHAMKA), Universitas 

Paramadina, dan Universitas Bung Karno telah dibahas sebelumnya serta 

perhitungan statistik yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan: 

 

5.1 Kesimpulan 

1) Dari hasil uji t (Uji Hipotesis secara parsial) variabel Attitude tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Intention To Apply. Dengan urutan 

pernyataan mulai dari rata-rata yang paling besar sampai yang paling 

kecil yaitu mengenai Kemudahan  yang di berikan website elektronik 

rekrutmen tersebut, sehingga mudah membangun hubungan dengan 

organisasi, calon pelamar akan mengunjungi lagi website elektronik 

rekrutmen tersebut di masa yang akan datang, Kepuasan yang calon 

pelamar rasakan terhadap pelayanan yang diberikan website 

elektronik rekrutmen tersebut. Dari hasil uji t (Uji Hipotesis Secara 

Parsial) variabel Subjctive Norm tidak berpengaruh terhadap Intention 

To Apply dengan signifikansi (0,960 >p value 0,005)  
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2) Dari hasil uji t (Uji Hipotesis secara parsial) variabel Perceied 

Behavioral Control berpengaruh signifikan terhadap Intention To 

Apply. Calon pelamar melamar pada organisasi yang mereka inginkan 

adalah berdasarkan keinginan atau kehendak mereka sendiri dan 

mereka merasakan keuntungan apabila menyelesaikan lamaran 

pekerjaan tersebut karna selain elektronik rekrutmen mudah di 

gunakan serta cepat dalam penyampaian informasi, mereka juga 

mudah untuk membangun hubungan yang baik melalui elektronik 

rekrutmen tersebut, jadi sebaiknya universitas membuat portal karir 

dengan fitur-fitur yang mudah di akses oleh fresh graduate agar 

mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan organisasi tempat 

mereka ingin melamar kerja. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mencoba memberikan 

beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi universitas PROF. 

DR HAMKA (UHAMKA), Universitas Paramadina, Universitas Bung Karno 

dimasa yang akan datang khususnya yang berhubungan dengan elektronik 

rekrutmen sebagai berikut: 

1) Memiliki portal karir untuk memudahkan para fresh graduate  menemukan 

informasi lowongan pekerjaan atau pendidikan lanjutan dan informasi 

penting lainnya seputar dunia kerja dan pendidikan karena mereka merasakan 

kemudahan dalam membangun hubungan dengan perusahaan menggunakan 
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elektronik rekrutmen dan akan sangat membantu mereka untuk menemukan 

kapangan pekerjaan ataupendidikan yang mereka butuhkan sehingga mereka 

merasakan manfaat dari website universitas mereka. sebagai contoh dalam 

pengisian kuisioner pada profil responden, dapat di lihat website yang paling 

sering dikunjungi calon pelamar kerja adalah jobsDB.com. Website tersebut 

memiliki kelebihan yaitu, Situs portal lowongan kerja yang berisi lowongan 

kerja terbaru, JobsDB Indonesia merupakan situs lowongan kerja terbesar di 

indonesia dengan lebih dari 19,700 lowongan pekerjaan. Selain di Indonesia, 

JobsDB juga ada di China, Malaysia, Hongkong, Singapura, Thailand, dan 

Filipina. Situs ini mengklaim sebagai yang terkemuka dan terfavorit untuk 

para pencari kerja Asia.  

Di JobsDB, Anda akan melihat daftar pekerjaan berdasarkan fungsi, 

lokasi, dan industri. Contoh pekerjaan berdasarkan fungsi adalah akunting, 

teknologi informatika, desain, teknik, properti, dan asuransi. Contoh lokasi 

adalah Bali, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan 

Sulawesi Selatan. Sementara itu, contoh pekerjaan berdasarkan industri 

adalah layanan pajak, laboratorium, layanan keuangan, percetakan, 

penerbitan, dan agen perjalanan. Bukan hanya itu, di JobsDB Anda bisa juga 

mencari pekerjaan berdasarkan gaji bulanan. Pilihan gaji yang tersedia dari 

Rp1 juta sampai lebih dari Rp70 juta per bulan. UHAMKA, Universitas 

Paramadina, dan Universitas Bung Karno seharusnya memiliki portal karir 

seperti jobsDB.com untuk memudahkan para fresh graduate menemukan 

informasi lowongan pekerjaan atau pendidikan lanjutan dan informasi 
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penting lainnya seputar dunia kerja dan pendidikan lainnya karena akan 

sangat membantu mereka untuk menemukan lapangan pekerjaan atau 

pendidikan lanjutan yang sangat mereka perlukan sehingga mereka 

merasakan manfaat dari website universitasnya. 

2) Lebih memperhatikan dalam penggunaan portal karir pada website intitusi 

tersebut agar lebih mudah diakses dan digunakan serta menarik sehingga 

fresh graduate dapat mengatasi segala rintangan yang dapat mencegah 

mereka dari menyelesaikan lamaran pekerjaan. 

 

Saran untuk penelitian selanjutnya: 

Lebih memperhatikan faktor Attitude dan Subjective Norm yang paling lemah 

pengaruhnya terhadap Intention To Apply pada elektronik rekrutmen sebagai 

pendorong niat untuk melamar pekerjaan. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat 

memperluas lagi lokasi penelitian, menambah jumlah responden, atau 

menambahkan variabel lain seperti faktor kemudahan penggunaan (perceived ease 

of use) dan persepsi kemanfaatan (perceived usefullness) yang mempengaruhi 

sikap menurut lu, et al (2010). Kedua, memasukkan faktor moral norms dan 

social norms terkait penelitian yang dilakukan Fu, et al. (2006) mengenai efek 

moral norms terhadap subjective norms serta penelitian Randal, et al. (1991) 

mengenai faktor personal moral norms yang mempengaruhi subjective norms. dari 

aspek psikologi-kognitif, kepercayaan adalah faktor utama yang mempengaruhi 

sikap (Sternberg, 2005). Penelitian Fu, et al. (2006) yang mengindikasikan 

pentingnya faktor persepsi terhadap teknologi informasi. 
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Lampiran 1 kuisioner Penelitian 

 

Lampiran: Kuesioner Penelitian 
 

Saya Lia Kaheru Pratiwi adalah mahasiswi Indonesia Banking School yang 

sedang melakukan penelitian. Saya memohon kesediaan teman-teman untuk 

berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam 

halaman ini. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan banyak terimakasih. 

 

Berikan tanda (X) pada salah satu jawaban. 
 

 
1. Apakah  anda termasuk ke dalam kategori fresh graduate? 
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a. Ya 
b. Tidak (Cukup sampai di sini,  terimakasih) 

  
2. Apakah anda pernah mencoba melamar pekerjaan pada website pencarian 

kerja minimal 6 bulan terakhir? 
a. Ya 
b. Tidak (Cukup sampai di sini,  terimakasih) 

 

Identitas Responden 

 
1. Usia   : [   ] ≤ 22Tahun 

  [   ] 22-25 Tahun 

  [   ] >25 Tahun 

  

2. Jenis Kelamin  : [   ] Laki-laki  [   ] Perempuan 

 
 

3. Pengeluaran per bulan : [   ] Rp 500.000 – 1000.000 
  [   ] Rp 1.500.000 – 2.000.000 
  [   ] Dan lain-lain, sebutkan.. 

4. Berasal dari institusi 
Pendidikan  : [   ] UHAMKA 
     [   ] Universitas Paramadina 
     [   ]Unversitas Bung Karno 
 

5. Pernah mendaftar lowongan pekerjaan melalui website apa saja? 
sebutkan:  

 

Petunjuk pengisian kuisioner 

1. Kuisioner penelitian ini berisi 15 pernyataan. 

2. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda (X). 

3. Isilah kuisioner berdasarkan pendapat anda. 

4. Tanyakan hal yang kurang anda mengerti langsung kepada peneliti. 
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Kuisioner Penelitian 

STS: Sangat Tidak Setuju 

SS  :Sangat Setuju 

 

Attitude 

NO Pernyataan STS  SS 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Kemudahan  yang di berikan websiteElektronik 
Rekrutmen tersebut, membuat saya mudah 
membangun hubungan dengan organisasi. 

       

2 Saya akan mengunjungi lagi websiteElektronik 
Rekrutmen tersebut di masa yang akan datang. 

       

3 Kepuasan yang saya rasakan terhadap pelayanan 
yang diberikan websiteElektronik Rekrutmen 
tersebut. 

       

 

 

Subjective Norm 

NO Pernyataan STS  SS 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Kebanyakan orang yang menurut saya penting 
berpikir bahwa saya harus mengejar pekerjaan 
tersebut. 

       

5 Orang tua saya menginginkan saya mengejar 
pekerjaan pada organisasi ini. 

       

 

6 Teman saya menginginkan saya mengejar 
pekerjaan pada organisasi ini. 

       

7 
 

Guru saya menginginkan saya untuk  mengejar 
pekerjaan pada organisasi tersebut. 

       

8 Teman sekelas saya juga melamar  pekerjaan 
pada organisasi tersebut. 
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Perceived Behavioral Control 

NO Pernyataan STS  SS 

1 2 3 4 5 6 7 

9. saya melamar pada organisasi tersebut adalah 
atas kehendak saya sendiri. 

       

10 Akan ada beberapa keuntungan untuk saya 
dalam menyelesaikan lamaran kerja dalam 
organsisasi tersebut. 

       

11. Saya dapat mengatasi segala rintangan  yang 
dapat mencegah saya dari menyelesaikan 
lamaran. 

       

 

Intention 

NO Pernyataan STS  SS 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Saya berniat melamar pada organisasi yang saya 
sukai. 

       

13. Saya akan menyelesaikan lamaran untuk 
pekerjaan dalam organisasi tersebut. 

       

14. Untuk memperoleh posisi dalam organisasi ini,   
Saya akan mengejarnya  secara aktif. 

       

 15. Saya akan terus mencoba mengisi lamaran kerja 
pada organisasi tersebut di masa yang akan 
datang.  
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Lampiran 2 Uji Validitas Pre-test 

 
Attitude 
 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .733 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 41.157 

df 3 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 ATA1 ATA2 ATA3 

Anti-image Covariance ATA1 .410 -.137 -.211 

ATA2 -.137 .485 -.167 

ATA3 -.211 -.167 .385 

Anti-image Correlation ATA1 .722a -.308 -.530 

ATA2 -.308 .785a -.387 

ATA3 -.530 -.387 .701a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.385 79.494 79.494 2.385 79.494 79.494 

2 .357 11.900 91.394    
3 .258 8.606 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrixa 

 
Component 

1 

ATA1 .896 

ATA2 .871 

ATA3 .907 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Subjective Norm 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .812 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 114.931 

df 10 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 sN1 sN2 sN3 sN4 sN5 

Anti-image Covariance sN1 .326 -.026 -.056 -.012 -.185 

sN2 -.026 .279 -.104 .006 -.059 

sN3 -.056 -.104 .140 -.110 .059 

sN4 -.012 .006 -.110 .198 -.080 

sN5 -.185 -.059 .059 -.080 .473 

Anti-image Correlation sN1 .870a -.085 -.263 -.048 -.471 

sN2 -.085 .869a -.525 .027 -.162 

sN3 -.263 -.525 .735a -.659 .228 

sN4 -.048 .027 -.659 .815a -.260 

sN5 -.471 -.162 .228 -.260 .795a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.813 76.253 76.253 3.813 76.253 76.253 

2 .586 11.727 87.980    
3 .262 5.239 93.218    
4 .250 4.993 98.211    
5 .089 1.789 100.000    
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 

 
Component 

1 

sN1 .879 

sN2 .884 

sN3 .924 

sN4 .912 

sN5 .758 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Perceived Behavioral Control 
 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .729 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 47.509 

df 3 

Sig. .000 

 
 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.446 81.530 81.530 2.446 81.530 81.530 

2 .352 11.735 93.265    
3 .202 6.735 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Anti-image Matrices 

 CON1 CON2 CON3 

Anti-image Covariance CON1 .337 -.203 -.111 

CON2 -.203 .319 -.139 

CON3 -.111 -.139 .477 

Anti-image Correlation CON1 .704a -.618 -.276 

CON2 -.618 .688a -.355 

CON3 -.276 -.355 .823a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

CON1 .915 

CON2 .923 

CON3 .871 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Intention 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .769 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 98.133 

df 6 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 ITA1 ITA2 ITA3 ITA4 

Anti-image Covariance ITA1 .282 -.111 .044 -.002 

ITA2 -.111 .107 -.102 -.059 

ITA3 .044 -.102 .197 -.042 

ITA4 -.002 -.059 -.042 .438 

Anti-image Correlation ITA1 .781a -.640 .187 -.005 

ITA2 -.640 .678a -.701 -.272 

ITA3 .187 -.701 .765a -.142 

ITA4 -.005 -.272 -.142 .938a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.257 81.427 81.427 3.257 81.427 81.427 

2 .394 9.848 91.276    
3 .276 6.903 98.179    
4 .073 1.821 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

ITA1 .876 

ITA2 .966 

ITA3 .917 

ITA4 .845 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 Uji Realibilitas Pre-test 

Attitude 

+Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 40.0 

Excludeda 45 60.0 

Total 75 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.867 3 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ATA1 9.47 6.464 .756 .804 

ATA2 9.13 5.844 .716 .850 

ATA3 9.93 6.616 .779 .788 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

14.27 13.306 3.648 3 
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Subjective Norm 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 40.0 

Excludeda 45 60.0 

Total 75 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.914 5 

 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

sN1 18.10 22.990 .813 .889 

sN2 18.27 22.892 .800 .892 

sN3 18.57 23.082 .851 .883 

sN4 18.60 23.214 .842 .885 

sN5 18.07 22.409 .653 .930 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22.90 35.059 5.921 5 

 

Perceived Behavioral Control 

Case Processing Summary 
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 N % 

Cases Valid 30 40.0 

Excludeda 45 60.0 

Total 75 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.883 3 

 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CON1 9.90 6.714 .798 .820 

CON2 10.10 5.886 .811 .800 

CON3 10.73 6.133 .723 .883 

 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.37 13.275 3.643 3 
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Intention 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 40.0 

Excludeda 45 60.0 

Total 75 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.922 4 

 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITA1 17.43 11.357 .777 .912 

ITA2 17.60 10.524 .932 .861 

ITA3 17.60 10.179 .843 .891 

ITA4 17.97 11.206 .738 .926 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

23.53 18.740 4.329 4 
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Lampiran 4 kuisioner Pretest 

7 4 7 7 4 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 4 5 7 4 4 7 4 7 7 5 7 

4 6 7 4 4 4 6 7 7 4 7 4 7 7 7 

4 4 4 4 4 7 7 4 4 6 4 4 4 4 4 

7 6 7 7 7 6 6 7 7 4 7 6 6 4 6 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 

7 6 7 7 7 6 6 7 7 6 7 6 6 5 6 

4 4 6 4 4 4 7 5 6 4 6 4 4 5 4 

6 6 7 6 6 6 6 7 7 6 7 6 7 4 6 

7 4 6 6 5 7 7 6 5 4 5 6 4 6 4 

5 6 4 5 6 6 6 4 4 7 4 6 6 5 6 

5 6 7 5 4 7 6 7 7 6 7 4 7 4 5 

7 5 6 4 4 7 5 6 4 4 7 5 5 4 5 

7 7 6 3 4 7 7 5 4 7 6 7 7 5 7 

7 4 6 4 5 4 4 6 4 4 5 5 4 6 4 

7 7 6 4 3 7 6 5 5 7 5 7 7 4 7 

7 4 4 4 5 7 6 4 4 4 4 7 4 7 7 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 

5 5 6 5 6 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 

7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 6 6 7 6 6 6 6 6 4 6 6 7 6 6 
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4 4 5 3 4 4 6 4 4 4 4 4 4 5 4 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 

6 7 6 6 6 6 7 5 6 7 6 6 7 4 6 

5 5 6 5 6 5 5 6 6 4 6 5 5 5 5 

4 4 6 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 6 4 

4 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 

4 7 4 4 3 7 7 4 4 6 4 5 5 4 7 

4 7 6 4 5 5 6 4 4 6 4 7 7 7 7 

 

 

Lampiran 5 kuisioner penelitian (Data set 2 sav) 

7 7 6 5 7 5 6 6 7 7 7 7 7 5 6 
7 7 6 5 7 5 6 6 7 7 7 7 7 7 6 
4 4 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 6 
4 4 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 6 
6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 
4 7 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 
5 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 5 5 7 6 
5 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 5 5 7 6 
5 6 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 6 6 4 
7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 5 6 6 5 
7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 5 6 6 5 
5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 6 5 4 6 5 
5 4 4 3 3 7 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 7 4 
5 4 6 5 5 4 4 5 7 4 6 7 4 6 4 
4 5 6 4 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 4 4 4 4 7 4 4 5 4 7 5 4 7 5 
7 7 4 4 5 7 5 4 7 6 7 7 6 7 7 
5 6 4 3 5 4 5 4 7 5 7 7 5 7 7 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 
7 4 6 7 5 5 4 6 5 4 5 5 4 5 5 
5 5 6 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 7 5 
7 4 7 7 4 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 
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4 5 4 4 4 5 7 4 7 7 5 7 7 5 7 
4 6 7 4 4 4 6 7 4 7 7 4 7 7 7 
4 4 4 4 4 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 6 7 7 7 6 6 7 6 6 4 6 6 4 6 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 6 7 7 7 6 6 7 6 6 5 6 6 5 6 
4 4 6 4 4 4 7 5 4 4 5 4 4 5 4 
6 6 7 6 6 6 6 7 6 7 4 6 7 4 6 
7 4 6 6 5 7 7 6 6 4 6 6 4 6 4 
5 6 4 5 6 6 6 4 6 6 5 6 6 5 6 
5 6 7 5 4 7 6 7 4 7 4 4 7 4 5 

 

 

Hasil Uji Validitas 

Attitude 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .670 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 40.113 

df 3 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 ATA1 ATA2 ATA3 

Anti-image Covariance ATA1 .753 -.173 -.228 

ATA2 -.173 .720 -.263 

ATA3 -.228 -.263 .685 

Anti-image Correlation ATA1 .700a -.236 -.318 

ATA2 -.236 .672a -.375 

ATA3 -.318 -.375 .646a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.895 63.181 63.181 1.895 63.181 63.181 

2 .601 20.044 83.224    
3 .503 16.776 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Subjective Norm 
 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 114.534 

df 10 

Sig. .000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

ATA1 .770 

ATA2 .794 

ATA3 .820 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Anti-image Matrices 

 sN1 sN2 sN3 sN4 sN5 

Anti-image Covariance sN1 .528 -.148 -.075 .019 -.233 

sN2 -.148 .596 .028 -.106 -.166 

sN3 -.075 .028 .704 -.305 -.024 

sN4 .019 -.106 -.305 .639 -.094 

sN5 -.233 -.166 -.024 -.094 .481 

Anti-image Correlation sN1 .751a -.264 -.122 .033 -.463 

sN2 -.264 .808a .043 -.171 -.309 

sN3 -.122 .043 .695a -.455 -.041 

sN4 .033 -.171 -.455 .718a -.169 

sN5 -.463 -.309 -.041 -.169 .750a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.715 54.298 54.298 2.715 54.298 54.298 

2 1.005 20.100 74.398 1.005 20.100 74.398 

3 .525 10.492 84.890    
4 .421 8.427 93.317    
5 .334 6.683 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 

sN1 .785 -.343 

sN2 .761 -.329 

sN3 .600 .661 

sN4 .689 .513 

sN5 .827 -.280 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.900 63.327 63.327 1.900 63.327 63.327 

2 .849 28.310 91.636    
3 .251 8.364 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

a. 2 components extracted. 

Perceived Behavioral  
Control 
 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .554 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 65.259 

df 3 

Sig. .000 

 
 

 
Anti-image Matrices 

 CON1 CON2 CON3 

Anti-image Covariance CON1 .430 -.098 -.317 

CON2 -.098 .919 -.031 

CON3 -.317 -.031 .440 

Anti-image Correlation CON1 .534a -.156 -.730 

CON2 -.156 .837a -.049 

CON3 -.730 -.049 .536a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component 

 

1 

CON1 .908 

CON2 .524 

CON3 .895 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

 

Intention 
 

 

 

Anti-image Matrices 

 ITA1 ITA2 ITA3 ITA4 

Anti-image Covariance ITA1 .545 -.140 -.124 -.143 

ITA2 -.140 .457 .018 -.233 

ITA3 -.124 .018 .808 -.120 

Anti-image Covariance ITA4 -.143 -.233 -.120 .416 

Anti-image Correlation ITA1 .814a -.280 -.187 -.300 

ITA2 -.280 .723a .029 -.533 

ITA3 -.187 .029 .836a -.207 

ITA4 -.300 -.533 -.207 .716a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .756 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 106.683 

df 6 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.542 63.560 63.560 2.542 63.560 63.560 

2 .758 18.958 82.518    
3 .419 10.470 92.988    
4 .280 7.012 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

ITA1 .831 

ITA2 .844 

ITA3 .602 

ITA4 .881 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji Realibilitas Instrumen Penelitian 

 

Attitude 
 

 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 99 66.0 

Excludeda 51 34.0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.660 3 

 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.10 7.194 2.682 3 

 
 

 

Subjective Norm 

 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 99 66.0 
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Excludeda 51 34.0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.768 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

sN1 20.57 11.983 .622 .694 

sN2 20.37 12.992 .525 .730 

sN3 19.90 13.928 .394 .774 

sN4 20.15 13.375 .505 .736 

sN5 20.10 12.316 .657 .685 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

25.27 19.078 4.368 5 

 
 
Perceived Behavioral Control 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 99 66.0 

Excludeda 51 34.0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.620 3 

 

 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CON1 10.60 3.162 .601 .266 

CON2 10.63 4.134 .249 .769 

CON3 10.76 3.471 .473 .456 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.99 6.786 2.605 3 

 
 

Intention 
 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 99 66.0 

Excludeda 51 34.0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.777 4 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITA1 16.12 7.516 .633 .698 

ITA2 16.26 6.971 .616 .704 

ITA3 16.11 8.692 .358 .832 

ITA4 16.29 6.760 .751 .632 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21.60 12.386 3.519 4 
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Lampiran 6 Uji Multikolinearitas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 1.436 .467  3.076 .003   

Average_

ata 
.218 .096 .222 2.278 .025 .562 1.780 

Average_

sn 
-.083 .090 -.082 -.915 .363 .659 1.516 

Average_

con 
.602 .093 .594 6.509 .000 .637 1.571 

a. Dependent Variable: Average_ita 
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Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 8 Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 99 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .62492612 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .079 

Negative -.076 

Test Statistic .079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .133c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 9 Riwayat Hidup Penulis Skripsi 
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PERSONAL DETAILS 
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Nationality       Indonesian 
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FORMAL EDUCATION 

2008-2011 Yayasan Perguruan Sumbangsih 

2005-2008 SMPN 131 Jakarta 

 SDN 01 Cipedak Jakarta 
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NON-FORMAL EDUCATION 
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2016 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 Magang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Fatmawati, 
Jakarta Selatan 
 

 Kursus Bahasa Inggris di ILP Panglima Polim, Jakarta 
Selatan 

 Magang di Bank Indonesia KPW Malang 

 Workshop Perbankan Analisis Kredit, Basic Treasury, 
Trade Finance, Effective Selling Skill di STIE Indonesia 
Banking School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2014 

 

 Peserta Seminar dan  Pelatihan The 13thIndonesia 
Capital Market Student Studies di Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, Jakarta 

 Peserta Seminar dan Pelatihan Stock Simulation 
 

 Kegiatan Kedisiplinan baris-berbaris/Derap Langkah Ke 
Depan di Gedung Walikota Jakarta selatan 

 Kegiatan Laboratorium Komputerisasi Akuntansi 
JakartaMenggunakan Zahir Accounting Edisi Standar 

5.1 di STIE Indonesia Banking School. Jakarta 

 Pendidikan dan pembentukan Mental, Fisik, dan 
Disiplin di Rindam Jaya.  

 Company Visit PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. 

Jakarta 

 

 Kursus Bahasa Inggris di LIA fatmawati, Jakarta selatan 

 Pendidikan Ketrampilan komputer di Yayasan 

Perguruan Sumbangsih, Jakarta Selatan 

 Pendidikan ketrampilan komputer di CARAKA, Jakarta 

Selatan  
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ORGANIZATION & COMMITTEE HISTORY 

2014 Divisi Materi National Banking Forum (NBF) 2014 
2013 Divisi Acara IESC (Islamic Economic Study Club) 203 
2008 Osis SMPN 131 Jakarta 
2010 ketua Mading (Majalah Dinding) SMPN 131 Jakarta  
  

 
ACHIEVEMENT 

2015 Juara 3 5k running Poskologi Universitas Al Azhar Jakarta 
 

QUALIFICATIONS 

Language Fluent writing and Translate in English and Indonesia 
language  

Computer Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 

 SPSS 23 
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