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ABSTRACT 

 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.. 
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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. 
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 Sumber: BPS, 2016 di olah kembali 
 

Gambar 1.1 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (Indonesia) 2011-2015 

 

  
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.  
  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). 

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 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 
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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).  

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.  

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 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.  

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



                                                                         4                                       Indonesia Banking School 
 

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). 

 

1.2. Rumusan Masalah 
 
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? 
 

2. LANDASAN TEORI 
 

2.1 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). 

 

 

2.2 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. 

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. 

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



                                                                         5                                       Indonesia Banking School 
 

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 2.1 

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 sekumpulan 
pelamar yang akan dikelola 

Mendayagunakan tes online 
canggih dan terstandarisasi 
untuk menyeleksi kandidat, 
dan 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) 
 
 
 

2.3. 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.  

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 
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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.  

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.  

  
 

 
Gambar 2.2 Model Theory Of Planned Behavior (TPB) 

Sumber: Machrus, Purwono (2010) 
 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Ho1: Attitude (Sikap) tidak memiliki pengaruh terhadap Niat calon pelamar 
Untuk  

                   Melamar Pekerjaan 
 Ha1: Attitude (Sikap) memiliki pengaruh 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). Berdasarkan proposisi tersebut, di 
katakan bahwa niat untuk melamar pekerjaan  adalah positif dipengaruhi oleh sikap 
terhadap perilaku. Penelitian terdahulu  menunjukkan bahwa sikap secara signifikan 
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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.  

2.4.2. Ho2: Subjective Norm tidak memiliki pengaruh terhadap Niat calon pelamar 
Untuk  

                   Melamar Pekerjaan 
 Ha2: Subjective Norm memiliki pengaruh terhadap Niat calon pelamar Untuk       

Melamar Pekerjaan 
   

  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 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. 

  

2.4.3. Ho3: Perceived Behavioral Control tidak memiliki pengaruh terhadap Niat calon 
       pelamar Untuk Melamar Pekerjaan 

          Ha3: Perceived Behavioral Control memiliki pengaruh 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). Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu bahwa 
keberhasilannya melakukan segala sesuatu tergantung pada usahanya sendiri 
(Rotter’s, 1966). Keyakinan ini berkaitan dengan pencapaian yang spesifik, 
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. 
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). 

 
3. METODE PENELITIAN 

 
 3.1. Populasi Dan Sampel 

 

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



                                                                         8                                       Indonesia Banking School 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah fresh graduate yang lulus pada tahun 
ini di beberapa universitas yang tidak memiliki portal karir dalam website 
universitasnya yaitu Universitas Muhammadiyah prof DR.HAMKA (UHAMKA), 
Universitas Paramadina, dan Universitas Bung Karno. 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).  

 
 3.2. Operasional variabel 
 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Intention. Sedangkan 
variabel independen dalam penelitian ini adalah Attitude (ATA), Subjective Norm 
(SN), dan Perceived Behavioral Control (PBC). Berikut adalah tabel mengenai 
operasionalisasi variabel dalam penelitian ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                     Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 
 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel 
 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Subjective 
Norm 

norma subjektif 
mengacu pada 

SN 1: Kebanyakan orang yang 
menurut saya penting berpikir 

 
Likert Scale 
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(SN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekanan sosial 
yang dirasakan 
oleh individu 
untuk 
melakukan atau 
tidak 
melakukan 
perilaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tung 2011:79) 

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) 

1-7 

 

Tabel 3.1 
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 

 

 

 

Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel 
 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukur

an 
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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: Diolah penulis dari berbagai sumber (2016) 

 

 3.3 Teknik Pengolahan & Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) 23 dan digunakan dalam metode kuantitatif mulai dari penyusunan kuesioner. 
Data dalam penelitian adalah cross section atau penelitiandilakukan dalam satu periode dan 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, 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. Metode analisi yang  dipakai dalam penelitian ini adalah analisi regresi 
berganda, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel 
independen dengan suatu variabel dependen (Sekaran, Bougie, 2010). Persyaratan regresi berganda ini 
mempunyai syarat lolos uji normalitas, uji Parsial (uji T), uji Simultan (uji F), uji Heterokedastisitas, dan  uji 
Multikolinearitas. Berikut adalah model persaaan regresi berganda dalam penelitian ini:  

 
 
 

Y = b0+ b1X1 + b2X2 +b3X3 + e 
  Dimana : 
  Y    = Intention To Apply 
  b0   = Konstanta 
  b1   = Koefisien regresi x1 
  b2   = Koefisien regresi x2 
  b3   =Koefisien regresi x3 
 X1   = Variabel Attitude 
 X2   = Variabel Subjective Norm 

 X3   = Variabel Perceived Behavioral Control  
 e    = Tingkat kesalahan/error 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Objek Penelitian 

   
  Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga universitas yang tidak memiliki portal 
karir atau elektronik rekrutmen dalam website universitasnya yaitu Universitas Prof DR. HAMKA 
(UHAMKA), Universitas Paramadina, dan Universitas Bung Karno. Jumlah sampel yang digunakan 

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



                                                                         12                                       Indonesia Banking School 
 

dalam penelitian ini sebanyak 99 orang responden dari ketiga institusi pendidikan yang secara rata 
di sebarkan pada UHAMKA, Universitas Paramadina, Universitas Bung Karno. Berdasarkan uji 
validitas, nilai KMO untuk setiap variabel yang diuji adalah > 0,5 dan 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. Selanjutnya dilakukan uji realibilitas, 
menurut Sekaran (1992), realibilitas instrument menggunakan batas 0,6, jika cronbach alpha > 0,6 
maka pernyataan dinyatakan reliable. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, dapat diketahui 
bahwa semua pernyataan yang ada pada setiap variable tersebut reliabel. Berdasarkan hasil 
pengolahan kuisioner 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. Selanjutnya dilakukan 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.  

Diketahui nilai Assymp sig sebesar 0,133 > p-value 0,05 maka dapat dikatakan Ho diterima 
dan data berdistribusi normal. 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. (Priyatno dalam SPSS Handbook., 2016). Selanjutnya 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. Dari grafik scatter plot tampak titik-titik tidak membentuk suatu 
pola tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan 
heteroskedastisitas sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi kinerja 
berdasarkan masukan variabel bebas. 

 Setelah dilakukan regresi, hasil regresi disimpulkan sebagai berikut:  
 
 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 
Intention (Y) = 1,436 + 0,218X1- 0,083X2 + 0,602X3 

 
  Untuk normalitas dan uji asumsi klasik seluruh persamaan telah lulus dan dapat 
dilihat pada lampiran. 

 

Uji Signifikansi (Uji T) Attitude terhadap Intention 

 Dari hasil uji signifikansi secara parsial, nilai P-value sebesar 0,025 > α (0,05). Dengan 
demikian H0 tidak ditolak 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. 
 
Uji Signifikansi (Uji T) Subjective Norm terhadap Intention 

 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. 
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Uji Signifikansi (Uji T) Perceived Behavioral Control terhadap Intention 

 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 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. 
 
 
5. Kesimpulan Dan Saran  

   

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)  

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. 
 

Terdapat beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini: 1) Bagi Institusi: Memiliki portal 
karir untuk memudahkan para fresh graduate  menemukan informasi lowongan pekerjaan atau 
pendidikan lanjutan dan informasi penting lainnya seputar dunia kerja dan pendidikan, 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. Kemudian 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. 2) Bagi 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. 
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Lampiran 1 

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 
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Sig. .000 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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) 

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. 

a. 2 components extracted. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
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Component Matrixa 

 

Component 

 

1 

CON1 .908 

CON2 .524 

CON3 .895 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

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. 

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. 

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

.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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 
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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. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.620 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 Uji Multikolinearitas 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.99 6.786 2.605 3 
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Lampiran 4-5 Uji Heteroskedastisitas-normalitas 

 
Lampiran 5 Uji Normalitas 

 

 

 
 

 

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 
One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test 

 

Unstand

ardized 

Residua

l 

N 99 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .000000

0 

Std. 

Deviatio

n 

.624926

12 

Most Extreme 

Differences 

Absolut

e 
.079 

Positive .079 

Negativ

e 
-.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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