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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the effect of recruitment criteria and 

selection process of employees performance in Badan SAR Nasional (BASARNAS), and 

the subjects are people who works in legal and staffing division.  

 The analysis method that has been used is the descriptive method analysis and 

the statistic method analysis which consist of double regression analysis, simultaneous 

testing, partial testing, and determination testing. The object in this research is 

BASARNAS employees. The result of this research is presence of significant effect from 

the recruitment criteria and selection process againts the employee performance. 

Analysis coefficient determination indicated that recruitmen criteria and selection 

process owned by employees BASARNAS influential of 55,1 % againts the performance 

of employees. 

 Based on the result of the study it is known that recruitment criteria and selection 

process have significant and positive effect on employees performance. In the significant 

individual test results indicates that the recruitment criteria has a significant 

relationship with employees performance. Selection process has a significant 

relationship with employees performance.  

 

Keywords : Recruitment criteria, Selection process, Employees performance.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi baik itu 

pemerintahan maupun swasta memegang peranan yang sangat penting karena 

merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan 

perusahaan. sumber daya manusia berperan sebagai tenaga kerja yang 

memberikan sumbangan berupa tenaga, pikiran, pengalaman dan juga keahlian. 

setiap perusahaan perlu memperhatikan dan mengatur karyawan sebagai cara 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah suatu 

proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, 

buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas 

organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan 

(http://organisasi.org). Sedangkan rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari 

calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru 

untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. 

Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi 

pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job 

specification (http://organisasi.org). 

Pengertian dari seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan 

tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada 

(id.wikipedia.org). Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas 

lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau CV milik pelamar. Kemudian 

dari CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil 
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dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah 

memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, wawancara kerja / 

interview dan proses seleksi lainnya. 

Tenaga kerja memegang peranan penting di dalam perusahaan maka 

dibutuhkan usaha untuk memelihara dan mengembangkannya sehingga dapat 

bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kendati sering terdengar isu tentang 

pentingnya pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi, 

tetapi seringkali penanganannya belum berjalan secara terencana dan terfokus, 

baik oleh organisasi maupun individu sebagai pegawai itu sendiri.  

Sementara itu dunia pada saat ini sedang menghadapi dua tantangan 

utama. Pertama, perubahan lingkungan atau iklim bisnis yang cepat diiringi 

dengan meningkatnya kualitas dan kebutuhan konsumen. Perubahan yang cepat 

itu mengakibatkan terjadinya dinamika pekerjaan berupa perubahan dan 

perkembangan yang menuntut keterampilan dan keahlian yang melebihi dari 

sebelumnya. Di sisi lain ternyata keinginan dan kebutuhan konsumen bukanlah 

suatu yang statis, tetapi terus berkembang secara dinamis pula. Konsumen selalu 

mendambakan keinginan dan kebutuhan dapat terpenuhi secara berkualitas dan 

memuaskan.  

Tantangan yang kedua adalah meningkatnya keberadaan sebuah 

organisasi mengharuskan setiap organisasi untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan cara yang lebih efisien, efektif dan produktif 

(http://www.lontar.ui.ac.id). Menghadapi tantangan utama ini, maka organisasi 

perlu untuk menuntut kinerja pegawai yang tinggi dari pegawainya. 
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 Organisasi apapun bentuknya dan pegawai merupakan dua hal yang 

saling membutuhkan. Jika pegawai berhasil membawa kemajuan bagi organisasi, 

keuntungan akan diperoleh kedua belah pihak. Bagi pegawai, keberhasilan 

merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sedangkan bagi organisasi keberhasilan merupakan sarana menuju 

pertumbuhan dan perkembangan organisasi itu sendiri. 

Kondisi ini juga berlangsung pada Badan SAR Nasional (BASARNAS) 

dimana dalam tugas sehari-hari instansi lembaga pemerintah non kementerian 

Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian 

dan pertolongan juga membutuhkan peranan sumber daya manusia yang 

dijelaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

BASARNAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, 

pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap 

orang atau material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi 

bahaya dalam pelayaran dan penerbangan, serta memberikan bantuan dalam 

bencana atau musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan 

internasional. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok 

yaitu pencarian dan pertolongan (http://id.wikipedia.org). 

Melihat begitu pentingnya tugas yang dilakukan maka tenaga kerja yang 

bekerja pada organisasi ini harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mencoba 

membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Analisis kriteria rekrutmen dan 

proses seleksi karyawan terhadap kinerja pegawai Badan SAR Nasional 

(BASARNAS)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu langkah awal untuk mengetahui apakah nantinya pegawai itu 

akan mempunyai kinerja yang baik atau tidak adalah dengan menetapkan kriteria-

kriteria pada proses perekrutan pegawai. Pada perusahaan swasta dan juga 

pemerintah mempunyai kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaannya. Namun pada praktiknya terkadang kriteria-kriteria tersebut tidak 

sepenuhnya mempengaruhi kinerja karyawan, untuk itu disini penulis berusaha 

menganalisis kriteria-kriteria dalam perekrutan pegawai serta proses seleksinya 

apakah mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai 

BASARNAS. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas agar tidak terjadi pembiasan masalah 

serta dengan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan maka penulis perlu 

memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Sesuai dengan judul yang 

diajukan maka penelitian hanya berkaitan dengan kriteria rekrutmen dan proses 

seleksi terhadap kinerja pada pegawai tingkat staf biro hukum dan kepegawaian 

BASARNAS dengan masa kerja minimal 1 tahun. 

Variabel yang akan digunakan dalam peneitian ini ialah variabel kriteria 

rekrutmen (XI) dan variabel proses seleksi (X2) sebagai variabel independent. 

Sedangkan untuk variabel kinerja karyawan (Y) sebagai variabel dependent 

dalam penelitian ini.  
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1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas maka dapat disimpulkan 

perumusan masalah sebagai berikut :  

a. Apakah kriteria rekrutmen secara parsial mempengaruhi kinerja 

karyawan pada bagian biro hukum dan kepegawaian BASARNAS? 

b. Apakah proses seleksi secara parsial mempengaruhi kinerja karyawan 

pada bagian biro hukum dan kepegawaian BASARNAS? 

c. Apakah kriteria rekrutmen dan proses seleksi secara simultan 

mempengaruhi kinerja karyawan pada bagian biro hukum dan 

kepegawaian BASARNAS? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yang dilakukan oleh penulis dalam 

penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

 

1.5.1 Bagi Penulis  

Dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kriteria  

rekrutmen dan proses seleksi sebagai sarana perusahaan atau lembaga untuk 

mendapatkan pegawai. Selain itu untuk memenuhi syarat untuk menjadi sarjana 

strata S1 di STIE Indonesia Banking School. 

 

1.5.2 Bagi BASARNAS 

a. Mengetahui seberapa besar pengaruhnya kriteria rekrutmen dan proses 

seleksi karyawan terhadap kinerja pegawai BASARNAS 
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b. Melakukan analisis terhadap kriteria rekrutmen dan proses seleksi 

karyawan di BASARNAS 

 

1.5.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam 

menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh saat 

perkuliahan dengan praktek nyata. Disamping itu dapat dijadikan masukan 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penyusunan skripsi ini disajikan dalam 5 bab yang akan diuraikan secara 

sistematis dan saling berkaitan. adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian dan uraian bab 

selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan dipakai serta kerangka 

teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Jika 

terdapat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi pembahasan 

dalam penelitian ini maka akan dimasukkan juga dalam bab ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

  Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, variabel, populasi dan juga sampel. 

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH  

  Bab ini menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan dan juga obyek 

penelitian meliputi profil BASARNAS. Selain itu dalam bab ini juga akan 

dibahas hasil dari analisis kriteria rekrutmen dan seleksi karyawan terhadap 

kinerja pegawai BASARNAS.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

  Bab ini merupakan bagian akhir yang merupakan penutup yang berisi 

kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertai dengan saran-saran yang 

berhubungan dengan kesimpulan yang berisi alternatif pemecahan masalah pada 

bab sebelumnya untuk berbagai pihak yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan pustaka  

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi 

perusahaan. Beberapa definisi manajemen sumber daya manusia menurut para 

ahli : 

Ivancevich (2002) “Human resource management is the function performed in 

organizations that facilitates the most effective use of people (employees) to 

achieve organizational and individual goal.” 

Dessler (2004) Manajemen SDM didefinisikan sebagai proses memperoleh, 

melatih, menilai, memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan 

hubungan mereka, kesehatan, keamanan, serta masalah keadilan. 

Hasibuan (2007) Manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas fokus kajian manajemen SDM adalah 

masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar 

efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. Karyawan berperan sebagai perencana, pelaku dan selalu berperan 

aktif dalam setiap aktivitas perusahaan. 
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 Peranan Manajemen sumber daya manusia Hasibuan (2007) adalah 

mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-

masalah : 

a. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang 

efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job 

description, job specification, job requirement dan job evaluation. 

b. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan 

berdasarkan asas the right man in the right place and the right 

man in the right job. 

c. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan 

pemberhentian. 

d. Meramalkan penawaran dan permintaan manajemen sumber daya 

manusia pada masa yang akan datang. 

e. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan kita pada khususnya. 

f. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan, dan 

kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan 

sejenis. 

g. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

h. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi 

karyawan. 

i. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 

j. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya. 
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Peranan manajemen SDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya 

tujuan, tetapi untuk memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Tenaga 

kerja manusia selain mampu, cakap dan terampil juga tidak kalah pentingnya 

kemauan dan kesungguhan mereka untuk bekerja secara efektif dan efisien. 

Kemampuan dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral kerja, 

kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan.  

Fungsi-fungsi manajemen Sumber daya manusia menurut Hasibuan 

(2007) adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Perencanaan (Human Resources Planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan efektif serta efisien dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan ini untuk menetapkan program 

kepegawaian. Program kepegawaian ini meliputi pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan pengembangan, kompensasi, integrasi, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program 

kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasinya, dalam bagan organisasi (organization chart). 

Organisasi ini hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

 

 Analisis Kriteria..., Mutiara Syahadatina, Ma.-Ibs, 2012



c. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan oleh pemimpin dengan kepemimpinannya, memerintah bawahan 

agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan 

agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Bila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan ini meliputi 

kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan 

menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

e. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuha perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

f. Pengembangan  

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan latihan yang diberikan, harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 
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g. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect). Uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Prinsip kompensasi 

adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak 

diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas 

upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal 

konsistensi. 

h. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.  

i. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap 

mau bekerja sama sampai pension. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar dasar 

karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

j. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan 
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yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.  

k. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. 

 

2.1.2 Rekrutmen  

Kualitas sumber daya manusia perusahaan tergantung pada kualitas satu 

proses rekrutmennya. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi yang mana 

yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan salah 

satunya melalui rekrutmen. 

 

2.1.2.1 Definisi rekrutmen 

Menurut Ivancevich (2002) “recruitment refers to organizational 

activities that influence the number and types of applicants who apply for a job 

and whether the applicants would accept jobs that are offered”. 

Menurut Hasibuan (2007) definisi rekrutmen atau pengadaan adalah 

proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan 

karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. 
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Sementara menurut Mondy (2008) rekrutmen adalah proses menarik 

orang-orang dalam waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan 

persyaratan yang layak, untuk melamar kerja dalam organisasi. 

Menurut Simamora (2004) rekrutmen adalah serangkaian aktivitas 

mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan 

pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi 

dalam perencanaan kepegawaian. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas dapat kita simpulkan 

bahwa rekrutmen adalah suatu proses pencarian karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan (organisasi) dalam mencapai tujuannya. 

 

2.1.2.2 Tujuan rekrutmen 

Menurut Henry Simamora (2004) proses rekrutmen memiliki beberapa 

tujuan, antara lain: 

1. Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi 

akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan 

pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi 

standar kualifikasi organisasi. 

2.  Tujuan pasca pengangkatan (post-hiring goals) adalah penghasilan 

karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik 

dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang 

masuk akal. 
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3.  Upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan 

(spillover effects) yakni citra umum organisasi haruslah menanjak, 

dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-

kesan positif terhadap perusahaan. 

 

2.1.2.3 Metode rekrutmen 

Mondy (2008) menjabarkan 2 macam metode yang dipergunakan dalam 

metode rekrutmen : 

a. Rekrutmen Internal  

 Penataran / upgrading 

 Pemindahan / mutasi 

 Pengangkatan (promosi) 

 Penempatan pekerjaan melalui bulletin / papan pengumuman 

 Inventarisasi keahlian  

Keuntungan dari rekrutmen internal :  

1. Biaya relatif murah, karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen 

eksternal. 

2. Organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan 

yang kosong. 

3. Pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan 

peningkatan. 

4.  Pengembangan karir jelas. 
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5. Pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan dan 

kebiasaan organisasi. 

Kerugian dari rekrutmen internal : 

1. Tidak selalu memberikan perspektif baru 

2. Pekerja yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit 

menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. 

b. Rekrutmen eksternal 

1. Media : Koran, jurnal perdagangan, radio, TV 

2. Badan penyalur tenaga kerja 

- Pemerintah 

- Swasta 

3. Lembaga pendidikan : Mahasiswa magang, iklan kampus 

4. Organisasi karyawan  

5. Organisasi profesi 

6. Rekomendasi karyawan 

7. Open house / Job fair 

8. Online 

Keuntungan dari rekrutmen eksternal :  

1. Memiliki gagasan dan pendekatan baru 

2. Bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi 

pengalaman 

3. Tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang 

sekarang. 
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Kerugian dari rekrutmen eksternal antara lain : 

1. Keterbatasan keterikatan antara karyawan dengan perusahaan 

2. Moral dan komitmen karyawan rendah 

3. Periode penyesuaian yang relative lama 

 

2.1.2.4 Kriteria rekrutmen 

 Setiap perusahaan mempunyai standar kriteria rekrutmen sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan tersebut. Di dalam BASARNAS mereka membagi kriteria 

rekrutmen menjadi :  

1. Tingkat pendidikan kerja, yang terdiri D3 dan S1. 

2. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. 

3. Keadaan fisik, sehat jasmani dan rohani atau tidak cacat secara fisik. 

4. Pengetahuan dan kecakapan, dapat diketahui dari tes dan wawancara. 

5. Batas umur, yaitu sampai 24 tahun. 

6. Menikah atau belum. 

7. Minat pekerja, dapat diketahui dari tes dan wawancara. 

8. Emosi dan temperamen, dapat diketahui dari tes psikologi.  

9. Pengalaman kerja. 
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2.1.3 Seleksi  

Setelah diperoleh kandidat yang bersedia untuk diproses lebih lanjut 

dalam proses penerimaan pegawai, langkah selanjutnya adalah proses seleksi. 

Seleksi merupakan bagian dari program pengadaan karyawan, dimana seleksi 

dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan karyawan berdasarkan jumlah dan 

susunan pangkat yang ada dalam suatu perusahaan. Seleksi karyawan merupakan 

sarana bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkompetensi 

tinggi, berkualitas, dan berkomitmen tinggi kepada perusahaan. Proses seleksi 

adalah pusat keberhasilan manajemen sumber daya manusia dan perusahaan, 

karena kegagalan dalam proses seleksi berarti kegagalan suatu organisasi untuk 

mencapai tujuannya.  

 

2.1.3.1 Definisi seleksi 

Menurut Ivancevich (2002) “Selection is the process by which an 

organization chooses from a list of applicants the person or persons who best 

meet the criteria for the position available.” 

Menurut Hasibuan (2007) seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan 

penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan 

perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari perusahaan 

bersangkutan. 

Menurut Mondy (2008) seleksi adalah proses memilih dari sekelompok 

pelamar orang yang paling sesuai untuk posisi tertentu dan untuk organisasi. 
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Dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah proses untuk memilih pegawai 

yang paling berkualitas dan paling sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan 

oleh perusahaan, untuk mengisi jenis pekerjaan yang ada, atau yang akan 

diadakan oleh suatu perusahaan. Selain itu, seleksi dapat juga diartikan sebagai 

sarana atau alat untuk memilih individu yang memiliki kualifikasi tertentu untuk 

mengisi jabatan yang ada atau jabatan yang baru dibuka. 

 

2.1.3.2 Proses seleksi 

Berikut ini merupakan proses seleksi yang dimulai dari proses pre-

screening hingga proses hiring decision yang masing-masing tahapan proses 

terdapat seleksi apakah kandidat akan terus lanjut atau gagal ke proses 

selanjutnya. 

Gambar 2.1 

 

Sumber : Modul DDI 

 

Pre-screening 

Tes seleksi (tes psikologi, aptitude, dsb.) 

Wawancara / Assessment Centers 

Reference & background checks 

Pemeriksaan medik 

Wawancara atasan 

Realistic job previews 

Hiring decision 

Go to next step or fail 

Go to next step or fail 

Go to next step or fail 

Go to next step or fail 

Go to next step or fail 

Go to next step or fail 

Go to final step or fail 
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Proses seleksi menurut BASARNAS sendiri adalah : 

1. Seleksi administrasi 

2. Tes pengetahuan umum 

3. Psikotest atau tes bakat skolastik 

4. Tes substansi pekerjaan 

5. Tes Kesehatan 

Proses seleksi adalah awal dari keberhasilan suatu organisasi, simamora 

(2004) mengemukakan bahwa seleksi sumber daya manusia penting karena 4 

sebab, yaitu : 

a. Kinerja para manajer senantiasa tergantung sebagian pada kinerja 

bawahannya. 

b. Karyawan yang tidak mempunyai kemampuan yang baik tidak akan dapat 

bekerja dengan efektif, dan kinerja manajer sudah tentu akan terganggu. 

Dengan demikian, momentum untuk menghalau hal-hal yang tidak 

mengenakkan ini adalah sebelum orang tadi memasuki organisasi, bukan 

setelah memasukinya. 

c. Seleksi yang efektif penting karena biaya perekrutan dan pengangkatan 

karyawan. Biaya pengangkatan seorang eksekutif sangatlah mahal, 

sementara biaya pengangkatan seorang karyawan non eksekutif lebih 

rendah namun biaya tersebut tetap harus ditekan. 

d. Seleksi yang baik itu penting. Legislasi kesempatan kerja yang setara, 

ketentuan pemerintah, dan keputusan pengadilan mewajibkan perusahaan 
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untuk secara sistematis mengevaluasi efektivitas prosedur seleksinya 

dalam rangka memastikan perusahaan tidak melakukan praktik 

diskriminatif. 

Mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat menjadi pekerjaan 

utama dalam kegiatan seleksi. Pengembangan SDM di masa mendatang 

tergantung dari proses seleksi yang dilakukan saat ini. Oleh karena itu ada 

beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi, yaitu : 

a. Kompetensi inti perusahaan  

Kompetensi inti perusahaan adalah suatu nilai yang dijadikan sebagai 

andalan perusahaan dan tidak bias ditiru atau sulit untuk ditiru orang lain. 

Kompetensi inti berbagai perusahaan berbeda-beda tergantung pada sifat 

perusahaan itu sendiri. 

b. Rencana pengembangan perusahaan 

Rencana pengembangan perusahaan harus dikaitkan dengan kegiatan 

seleksi. Meskipun pada saat ini seleksi ditunjukkan untuk memilih tenaga 

yang cocok, tetapi perlu dipertimbangkan keahlian lain yang diperlukan 

pegawai yang memang berguna pada masa yang akan datang. 

c. Budaya kerja perusahaan 

Budaya kerja perusahaan yang sudah terpancang kokoh (misalnya jujur 

dan bertanggung jawab) menghendaki agar pegawai yang terpilih adalah 

orang-orang yang jujur. 
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2.1.4 Kinerja karyawan  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. 

Kata kinerja dalam konteks tugas sama dengan prestasi kerja, dimana tolak ukur 

dari kualitas sumber daya manusia atau pegawai (Lembaga administrasi Negara, 

1997) 

2.1.4.1 Definisi kinerja 

Menurut  Mangkunegara (2004) Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

Menurut Bernardin dan Russell (1993) “kinerja adalah catatan yang 

dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode 

waktu tertentu”.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai setiap karyawan sehingga dapat 

memberikan kontribusi terhadap perusahaan.  

2.1.4.2 Indikator kinerja  

beberapa indikator kinerja karyawan (Simamora,2004) yaitu :  
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1. Loyalitas  

Setiap karyawan yang memiliki tingkat loyal yang tinggi pada perusahaan, 

mereka akan diberikan posisi yang baik, hal ini dapat dilihat melalui tingkat 

absensi ataupun kinerja yang mereka miliki.  

2. Semangat kerja  

Perusahaan harus menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif hal 

ini akan meningkatkan semangat kerja karyawan dalam menjalankan tugas di 

suatu organisasi.  

3. Kepemimpinan  

Pimpinan merupakan leader bagi setiap bawahannya, bertanggung jawab dan 

memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. Pimpinan harus 

mengikutsertakan karyawan dalam mengambil keputusan sehingga karyawan 

memiliki peluang untuk mengeluarkan pendapat, ide dan gagasan demi 

keberhasilan perusahaan. 

4. Kerjasama  

Pihak perusahaan perlu membina dan menanamkan hubungan kekeluargaan antar 

karyawan sehingga memungkinkan karyawan untuk bekerjasama dalam 

lingkungan perusahaan.  

5. Prakarsa  

Prakarsa ini perlu dibina dan dimiliki baik itu dalam diri karyawan ataupun dalam 

lingkungan perusahaan.  
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6. Tanggung jawab  

Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh setiap karyawan baik ia berada pada level 

jabatan yang tinggi atau pada level yang rendah. 

7. Pencapaian target  

Dalam pencapaian target biasanya perusahaan mempunyai strategi-strategi. 

Sedangkan kinerja para pegawai BASARNAS dilihat berdasarkan : 

a.  Tingkat kedisplinan dalam kerja (waktu dan peraturan) 

b. Tanggung jawab atas pekerjaan dan wewenang. 

c. Kemampuan melaksanakan tugasnya baik dalam menjalankan peraturan 

maupun inisiatif sendiri. 

d. Kerjasama, meliputi kemampuan menyelesaikan tugas secara bersama-sama 

maupun secara individu. 

 

2.1.5 sistem rekrutmen berdasarkan badan kepegawaian Negara 

Karena BASARNAS merupakan salah satu lembaga pemerintah maka 

terdapat ketentuan yang wajib diikuti oleh basarnas itu sendiri. Ketentuan 

tersebut dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang sistem 

rekrutmen dan seleksi yang berisi hal-hal sebagai berikut : 
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2.1.5.1 Latar belakang rekrutmen 

Sebagai upaya mengantisipasi perubahan dunia yang begitu cepat sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap organisasi 

dituntut untuk dapat menyesuaikan diri (adaptif) terhadap perubahan tersebut. 

Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu bersaing dan memiliki 

sumber daya manusia yang handal serta memiliki kemampuan dan keterampilan 

yang mandiri, sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi 

organisasi.  

Untuk mewujudkan sumber daya manusia pegawai negeri sipil yang 

profesional diperlukan adanya sistem rekrutmen berbasis kompetensi. Seiring 

dengan hal tersebut, dalam pasal 17 ayat  (2) Undang-undang nomor 43 tahun 

1999 tentang perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian ditegaskan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam 

suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 

kompetensi. Untuk memperoleh SDM-PNS yang berkualitas, terampil dan 

memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi, dilakukan melalui sistem 

rekrutmen yang selektif. 

 

2.1.5.2 Rekrutmen 

Rekrutmen sebagai suatu bagian sistem yang dilakukan organisasi untuk 

mencari dan menemukan pegawai yang dibutuhkan, merupakan aktivitas 

manajemen sumber daya manusia. Kegiatan rekrutmen sebagai suatu sistem 

selalu diikuti dengan seleksi untuk menentukan kesesuaian kebutuhan dengan 
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kemampuan pribadi sumber daya manusia. Dalam merencanakan aktivitas-

aktivitas perekrutan, organisasi penting menyusun strategi guna mengidentifikasi 

bagaimana karyawan yang akan direkrut. 

Sumber daya manusia pada sebuah perusahaan (organisasi) menurut 

Simamora (1999) pada BKN merupakan sumber daya yang paling penting dan 

hanya akan dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Supaya dapat 

merekrut secara efektif, bagaimanapun juga haruslah tersedia informasi akurat 

dan berkelanjutan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan 

untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam organisasi. Perencanaan 

kepegawaian menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan dan segala aktivitas 

sumber daya manusia selanjutnya (seperti seleksi, orientasi, pengembangan, dan 

kompensasi) tidak akan efektif kecuali karyawan yang baik telah direkrut. 

Sebelum perusahaan (organisasi) dapat menyeleksi dan mengangkat pelamar 

yang mempunyai kualifikasi-kualifikasi terbaik, terlebih dulu harus direkrut 

orang-orang untuk pekerjaan yang tersedia. 

Rekrutmen menurut Schuler dan Jackson (1997) pada BKN antara lain 

meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam 

jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan (organisasi) dapat menyeleksi 

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

Selain itu rekrutmen harus dapat memenuhi kebutuhan para calon. Sebagai 

akibatnya, rekrutmen tidak hanya menarik minat seseorang untuk bekerja pada 

perusahaan (organisasi), melainkan juga memperbesar kemungkinan untuk 

mempertahankan mereka setelah bekerja. Jadi rekrutmen adalah serangkaian 
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kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan pool pelamar kerja yang memenuhi 

syarat. 

 Kegiatan kunci yang merupakan bagian dari rekrutmen : 

1. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan 

(organisasi) dalam hal jenis pekerjaan (job title) dan levelnya dalam 

perusahaan (organisasi). 

2. Terus berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi 

pasar tenaga kerja. 

3. Menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif 

4. Menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan 

dengan kegiatan sumber daya manusia lain dan dengan kerjasama antara 

manajer lini dan karyawan. 

5. Mendapatkan pool calon karyawan yang berbobot atau memenuhi syarat. 

6. Mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-

masing metode rekrutmennya. 

7. Melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan baik yang diterima 

maupun yang ditolak, guna mengevaluasi efektif atau tidaknya rekrutmen 

yang dilakukan. 

Tujuan umum rekrutmen adalah menyediakan suatu pool karyawan yang 

memenuhi syarat bagi perusahaan (organisasi), sedangkan tujuan yang lebih 

spesifik antara lain adalah : 

1. Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan (organisasi) 

2. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan (organisasi) di masa 

sekarang dan masa yang akan datang berkaitan dengan perubahan besar 
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dalam perusahaan (organisasi), perencanaan SDM, pekerjaan desain dan 

analisa jabatan. 

3. Untuk meningkatkan pool calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien 

mungkin. 

4. Untuk mendukung inisiatif perusahaan (organisasi) dalam mengelola tenaga 

kerja yang beragam. 

5. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan 

mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat atau 

yang terlalu tinggi kualifikasinya. 

6. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum 

lama bekerja. 

7. Untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi dan 

pelatihan. 

8. Untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen 

bagi semua pelamar kerja. 

9. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan (organisasi) terhadap program-

program tindakan afirmatif dan pertimbangan hokum dan social lain menurut 

komposisi tenaga kerja. 

Secara organisatoris, manajemen sumber daya PNS dalam aspek 

perencanaan sumber daya manusia komprehensif, harus terprogram secara 

sistematik untuk dapat memprediksi kebutuhan kualitas dan kuantitas dalam 

setiap periode waktu tertentu, terutama di dalam fungsi human resource planning 

(HRP) dalam rangka melengkapi perencanaan kegiatan rekrutmen (recruitment) , 

seleksi (selection) dan pendidikan latihan (training development) sesuai dengan 

misi yang harus dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang organisasi. 
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Perencanaan sumber daya manusia jangka panjang menurut Ruky (2003) 

pada BKN bukan hanya memfokuskan perhatian pada aspek kuantitas, tetapi juga 

pada aspek kompetensi yang harus mereka miliki. Lebih tinggi lagi, perencanaan 

sumber daya manusia yang stratejik akan menentukan jenis kompetensi seperti 

apa yang dibutuhkan oleh perusahaan (organisasi) dalam masa sepuluh sampai 

dua pulut tahun mendatang. Perencanaan stratejik juga harus menetapkan 

“pekerja pengetahuan” (knowledge workers) bagaimana yang akan dibutuhkan 

perusahaan (organisasi) nanti sehingga harus kita kembangkan mulai dari 

sekarang. 

Pada organisasi pemerintahan perencanaan sumber daya manusia (PNS) 

menjadi unsur penting dalam pengembangan strategic planning. Strategic 

planning sebagai keputusan organisasi tentang apa yang akan dicapai sesuai 

dengan misi organisasi dan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencapai 

misi. Rencana-rencana diarahkan pada program merekrut, menyeleksi dan 

menempatkan serta memberi pelatihan, pengembangan dan mengantisipasi 

promosi atau transfer pegawai yang dibutuhkan. 

Agar dapat mencari dan menemukan calon pelamar yang qualified, 

organisasi harus menggunakan dan memanfaatkan media komunikasi yang dapat 

dijangkau oleh calon pelamar, untuk mengiklankan lowongan jabatan lengkap 

dengan informasi tersebut calon pelamar dapat menilai kecocokan dan kesesuaian 

antara karakteristik pribadi dan kompetensinya dengan kualifikasi dan spesifikasi 

jabatan yang dibutuhkan, sehingga calon termotivasi untuk mengajukan 

lamarannya. 

Menurut Ruky (2003) pada BKN yang disebut dengan rekrutmen 

(recruitment) adalah sebuah proses mencari dan menarik (membujuk mereka 
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untuk melamar) pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tersebut. 

Sebuah proses rekrutmen dimulai dengan pencarian calon dan berakhir sampai 

lamaran mereka diterima. Namun dalam praktik, istilah rekrutmen diartikan 

sebagai mencakup semua kegiatan rekrutmen, seleksi dan penempatan, yaitu 

seluruh proses kegiatan mulai dari mencari sampai penempatan. 

Seleksi (selection) sebagai proses aktivitas memilih pelamar yang palimg 

memenuhi kriteria seleksi untuk jabatan yang lowong. Proses seleksi dimulai 

ketika pelamar mengajukan lamaran dan berakhir pada saat diambil keputusan 

pengangkatan menjadi pegawai. Secara filosofis, seleksi harus dapat 

meningkatkan proporsi pegawai yang sukses, yang terpilih dari sekelompok 

pelamar. Proses seleksi sebagai proses menduga yang paling baik (best quists) 

bahwa seorang pelamar akan mampu melaksanakan tugas pekerjaannya dengan 

baik. 

Konsep kompetensi sudah mulai diterapkan dalam berbagai aspek 

manajemen SDM diantaranya adalah rekrutmen-seleksi (competency based 

recruitment and selection), sedangkan manfaat penggunaan kompetensi dalam 

rekrutmen-seleksi menurut Ruky (2003) pada BKN adalah : 

a. Memberikan gambaran yang lengkap terhadap tuntutan kompetensi dari 

tiap pekerjaan. 

b. Meningkatkan ketepatan “prediksi” untuk mempekerjakan orang yang 

akan sukses. 

c. Meminimalkan biaya (cost) dalam bentuk uang dan waktu pada karyawan 

yang mungkin tidak bisa mencapai harapan orang. 

d. Melakukan proses wawancara yang lebih sistematis. 

e. Membantu membedakan dengan yang sulit dikembangkan. 
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Dalam proses seleksi beberapa kegiatan yang tujuannya memilih calon 

diantara beberapa calonyang akan ditawari pekerjaan atau jabatan yang harus 

diisi. Tujuan dari tahap ini, menurut Ruky (2003) pada BKN adalah mencari 

calon yang dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan dan seyogyanya 

mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat mengisi jabatan-jabatan lain 

yang mungkin lebih berat tanggung jawabnya. Dengan kata lain tujuan seleksi 

tidak hanya mencari orang yang “baik” atau qualified tetapi juga orang yang tepat 

bagi jabatan tersebut dalam tatanan (setting) dan lingkungan budaya perusahaan 

(organisasi) 

 Sistem rekrutmen berdasarkan kompetensi menurut Hooghiemstra dalam 

Mitrani (1995) pada BKN biasanya dititik beratkan pada cara-cara penyaringan 

yang dapat digunakan untuk memilih secara cepat dan efisien sejumlah calon 

kuat dari sekelompok besar pelamar. Penilaian karyawan baru menampilkan 

tantangan-tantangan khusus, seperti menyaring banyak pelamar dalam waktu 

singkat dan memisahkan pelamar-pelamar yang baru lulus sekolah, yang tidak 

mempunyai pengalaman kerja, sebagai dasar penilaian. Oleh karena itu, sistem 

perekrutan berdasarkan kompetensi ditekankan pada beberapa (tiga sampai lima) 

kompetensi inti yang memiliki kriteria berikut : 

a. Kompetensi yang telah dikembangkan dan ditunjukkan oleh para pelamar 

dalam kehidupan kerjanya (misalnya inisiatif). 

b. Kompetensi yang memperkirakan kemungkinan-kemungkinan 

keberhasilan calon dalam jangka panjang, yang sukar dikembangkan 

melalui pelatihan karyawan atau pengalaman dalam pekerjaan. (misalnya 

kompetensi utama seperti motivasi untuk berprestasi). 
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c. Kompetensi yang secara meyakinkan dapat diketahui melalui wawancara 

peristiwa perilaku yang singkat dan terarah. 

Dalam sistem perencanaan penempatan berdasarkan kompetensi 

sebaiknya dipusatkan untuk menemukan calon-calon terbaik bagi tugas-tuga 

sterpenting yang memberi nilai tambah pada suatu organisasi. Oleh karena itu, 

sistem seleksi dan penempatan harus ditekankan pada pengenalan secara 

seksama, kompetensi-kompetensi terpenting yang diperlukan pekerjaan-

pekerjaan utama dan kemudian menggunakan sebanyak mungkin sumber 

informasi mengenai calon-calon, untuk menentukan apakah calon-calon tersebut 

memiliki kompetensi yang diperlukan. Untuk menilai calon dapat digunakan 

berbagai cara yaitu wawancara peristiwa perilaku, tes simulasi pusat penilaian, 

tujuan atas laporan penilaian kinerja, serta penilaian oleh atasan, rekan, dan 

bawahan. Data hasil kerja di masa lalu dan wawancara peristiwa perilaku 

biasanya merupakan alat seleksi yang biayanya paling efektif. 

  

2.1.5.3 Kinerja 

Berdasarkan Lasmahadi (2002) pada BKN yang mengutip dari kamus 

kompetensi LOMA, menjelaskan bahwa aplikasi dari model kompetensi pada 

sistem manajemen SDM muncul pada area-area : 

a. Staffing : strategi-strategi rekrutmen dan test-test yang digunakan untuk 

seleksi berdasarkan atas kompetensi-kompetensi kritikal dari pekerjaan. 
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b. Evaluasi kinerja : penilaia kinerja dari pekerjaan didasarkan atas 

kompetensi-kompetensi yang dikaitkan dengan target-target penting dari 

organisasi. 

c. Pelatihan : program-program pelatihan dirancang untuk menjembatani 

kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pekerja dan kompetensi 

yang diharapkan dimiliki pekerja. 

d. Pengembangan : para pekerja pertama kali diukur untuk mengenali 

kesenjangan kompetensinya, kemudian mereka dibimbing untuk membuat 

rencana-rencana pengembangan untuk menutupi kesenjangan yang ada.  

e. Reward dan recognition : para pekerja diberikan kompensasi untuk 

prestasi-restasi dan tingkah laku yang mencerminkan tingkat keterampilan 

mereka pada kompetensi-kompetensi kunci. 

 

2.2 Rerangka pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Rekrutmen 

(X1) 

Proses Seleksi 

(X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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Identifikasi variabel : 

1. Kriteria rekrutmen (X1) sebagai variabel independent adalah kriteria yang 

ditetapkan oleh perusahaan atau departemen dalam rangka mendapatkan 

calon-calon pelamar sehingga perusahaan akan mempunyai kesempatan yang 

lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pegawai yang dianggap 

memenuhi standar kualifikasi perusahaan. komponen-komponen dari kriteria 

rekrutmen adalah : 

a. Tingkat pendidikan kerja 

b. Jenis kelamin 

c. Keadaan fisik 

d. Pengetahuan dan kecakapan 

e. Batas umur  

f. Menikah atau belum 

g. Minat pekerja 

h. Emosi dan temperamen  

i. Pengalaman kerja 

2. Proses seleksi (X2) adalah variabel independent. komponen-komponen dari 

proses seleksi adalah : 

a. Seleksi administrasi 

b. Tes pengetahuan umum  

c. Psikotest / tes bakat skolastik 

d. Tes substansi pekerjaan 

e. Tes kesehatan 

3. Kinerja karyawan (Y) adalah variabel dependent, indikator-indikator kinerja 

karyawan adalah : 
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a.  Tingkat kedisplinan dalam kerja (waktu dan peraturan) 

b. Tanggung jawab atas pekerjaan dan wewenang. 

c. Kemampuan melaksanakan tugasnya baik dalam menjalankan 

peraturan maupun inisiatif sendiri. 

d. Kerjasama, meliputi kemampuan menyelesaikan tugas secara 

bersama-sama maupun secara individu. 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kajian teori 

telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Hipotesis 1 

Ho : Kriteria rekrutmen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai BASARNAS.  

Ha : Kriteria rekrutmen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai BASARNAS. 

 

2) Hipotesis 2 

Ho : Proses seleksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai BASARNAS. 

Ha : Proses seleksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai BASARNAS. 
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3) Hipotesis 3 

Ho : Proses seleksi dan kinerja karyawan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai BASARNAS. 

Ha : Proses seleksi dan kinerja karyawan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai BASARNAS. 

 

2.4 Penelitian terdahulu  

 Sebelum penelitian ini dilakukan sudah terdapat penelitian terdahulu yang 

mengambil permasalahan yang hampir sama yaitu Rekrutmen dan Seleksi 

terhadap Kinerja yang menjadi acuan penulis dalam mengerjakan penelitian ini. 

penelitian tersebut adalah: 

1. Muhammad Aji Nugroho 

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Aji Nugroho mahasiswa S1 

Fakultas ekonomi universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2012 yang 

berjudul “Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT. Angkasa Pura I (PERSERO) bandara Internasional Hasanuddin 

Makassar”. Penelitian ini mengambil penelitian pada PT. Angkasa Pura I 

(PERSERO) Makassar  sebagai objek penelitiannya. 

Penelitian ini menggunakan variabel rekrutmen dan seleksi sebagai 

variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Sampel yang 

digunakan adalah karyawan PT. Angkasa Pura I Makassar dimana jumlah sampel 

yang ditetapkan pada penelitian ini sebanyak 100 responden dengan 

menggunakan metode simple random sampling. 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Rekrutmen dan Seleksi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan diketahui pula 

dari kedua varibel independen tersebut variabel seleksi adalah variabel yang 

paling dominan berpengaruh pada kinerja karyawan PT.Angkasa Pura I 

Makassar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Objek penelitian ini akan dilakukan di kantor BASARNAS yang 

berlokasi di kemayoran Jakarta Pusat dengan pembatasan minimal 1 tahun 

lamanya kerja. Dalam mengumpulkan data primer, peneliti menyebarkan 

instrument berupa kuesioner kepada karyawan, maupun data sekunder yaitu 

peneliti mencari data internal kriteria rekrutmen dan proses seleksi yang 

dilakukan di bulan November dan Desember 2011. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data-data yang 

lebih bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka kuantitatif 

agar dapat dianalisis menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut 

selanjutnya akan dipresentasikan kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih 

mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. 

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional, yaitu desain 

penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya 

dilakukan satu kali, atau tepatnya single cross sectional, dimana kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja 

(Malhotra,2009) 

 

3.2 Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. data primer secara khusus 

dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer biasanya 

diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan 
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data ordinal (Sugiyono,2007). Dalam hal ini periset menjadi tangan pertama yang 

memperoleh data tersebut. 

 

 3.3 Responden 

Objek penelitian ini adalah seluruh karyawan di bagian biro hukum dan 

kepegawaian di BASARNAS yang berjumlah 48 orang. 

 

 3.4 Metode pengukuran variabel 

Metode yang digunakan dalam pengukuran variabel adalah dengan 

menggunakan skala likert, yaitu dengan pemberian skor 1 sampai 5, yaitu : 

 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju atau sangat tidak puas 

 2 untuk pernyataan tidak setuju atau tidak puas 

 3 untuk pernyataan netral  

 4 untuk pernyataan setuju atau puas 

 5 untuk pernyataan sangat setuju atau puas 

Adapun indikator dari masing-masing variabel yang akan diukur adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Tabel 3.1 
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Definisi operasional 

  

 

Variabel  

 

Definisi Variabel 

 

Ukuran 

X1 

Kriteria 

Rekrutmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 

Proses 

Seleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

Kinerja 

Pegawai 

 

 

 

 

 

 

Kriteria rekrutmen adalah kriteria yang 

ditentukan dalam proses menarik orang-

orang dalam waktu yang tepat, dalam 

jumlah yang cukup, dan dengan 

persyaratan yang layak, untuk melamar 

kerja dalam organisasi. Mondy (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses seleksi seleksi adalah proses 

memilih dari sekelompok pelamar orang 

yang paling sesuai untuk posisi tertentu 

dan untuk organisasi. Mondy (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pekerjaan yang diberikan 

sesuai dengan tingkat 

pendidikan 

2.Jenis kelamin tidak 

mempengaruhi kinerja dalam 

bekerja 

3.Keadaan fisik tidak 

mempengaruhi kinerja dalam 

bekerja 

4.Pengetahuan dan kecakapan 

yang dimiliki mempengaruhi 

kinerja 

5.Batasan umur yang 

diterapkan mempengaruhi 

kinerja  

6.Status (menikah/belum) 

mempengaruhi kinerja  

7.Pekerjaan saat ini sesuai 

dengan minat awal bekerja 

8.Emosi dan temperamen 

tidak mempengaruhi kinerja  

9.Pengalaman kerja 

sebelumnya mempengaruhi 

kinerja pekerjaan saat ini 

 

 

1.Kelengkapan dan kesesuaian 

seleksi administrasi yang baik 

akan mempengaruhi kinerja 

2.Tes pengetahuan umum 

dalam seleksi berhubungan 

dengan pekerjaan  

3.Psikotes / tes bakat skolastik 

dapat mengetahui bakat, 

kepribadian, dan minat dalam 

bekerja 

4.Tes substansi pekerjaan 

disesuaikan dengan formasi 

jabatan / pekerjaan yang 

dilamar 

5.Tes kesehatan perlu 

dilakukan untuk menjamin 
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Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Mangkunegara 

(2005) 

kinerja di masa yang akan 

datang 

 

 

1.Tingkat kedisiplinan waktu 

dan peraturan mempengaruhi 

kinerja dalam bekerja 

2.Tanggung jawab dan 

wewenang pekerjaan yang 

diberikan berpengaruh 

terhadap kinerja  

3.Kemampuan dalam 

melaksanakan tugas 

mempengaruhi kinerja  

4.Kemampuan dalam bekerja 

sama dengan rekan sejawat 

ataupun atasan mempengaruhi 

dalam bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu : 
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Observasi langsung, datang ke ruangan kerja pegawai di bagian biro hukum dan 

kepegawaian BASARNAS yang berlokasi di JL.Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 

Kemayoran - Jakarta Pusat. 

Kuesioner (angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah 

dipersiapkan penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan 

sebenar-benarnya.  

 

3.6 Teknik pengujian hipotesis 

 Tahap berikutnya adalah tabulasi data dan pengujian data tersebut. 

Pengujian atas data tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa uji. 

 

3.6.1 Uji validitas data 

 Uji Validitas adalah suatu  ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Malhotra, 2009). Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila instrument itu mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variable yang dimaksud.  

Menurut Priyatno (2008) pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi 

dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik 

korelasi Pearson product moment. Dasar pengambilan keputusan uji validitas 

adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan valid 

b. Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan tidak valid 
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3.6.2 Uji reliabilitas data 

 Uji Reliabilitas adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2008). Pengujian 

reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula 

Cronbach’s Alpha.  

Sekaran (2010) menjelaskan Cronbach’s Alpha sebagai koefisien keandalan yang 

menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkolerasi 

satu sama lain. Dalam Cronbach’s Alpha terdapat pengeliminasian data jika data 

tersebut dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. Menurut Sekaran (2010), nilai 

reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima 

dan di atas 0,8 adalah baik. Jika Cronbach’s Alpha mendekati 1, maka hal ini 

menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan semakin tinggi tingkat kehandalan 

konsistensinya, dengan kata lain responden akan cenderung memiliki jawaban 

yang sama walaupun pertanyaan diberikan kepada responden lainnya.  

Dasar pengambilan keputusan reliabilitas alat ukur pada penelitian ini  adalah 

sebagai berikut : 

a. Cronbach’s Alpha > 0,6  Data dinyatakan reliable   

b. Cronbach’s Alpha < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable 

 

 

 

3.7 Uji asumsi klasik 

 

3.7.1 Uji multikolinieritas 
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 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Gozali,2006). 

Deteksi terhadap ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu dengan menganalisis 

matriks korelasi variabel-variabel bebas, dapat juga dengan melihat nilai 

tolerance serta nilai variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF – 1/tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai 

tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 

 

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas (Gozali,2006). Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Yprediksi-Ysesungguhnya) 

yang telah di standarisasi, dengan dasar analisis bahwa jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur  (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Gozali,2006). 
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 3.7.3 Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka 

dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Gozali,2006). 

  

 3.8 Uji hipotesis 

Metode pengolahan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

dengan SPSS (Statistical Package for Social Sciences), yaitu metode pengolahan 

data melalui proses komputer yang mampu menghasilkan perhitungan statistik 

yang cepat dan akurat. 

 

 

 

 

 

3.8.1 Uji koefisien regresi secara simultan (Uji F)  
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Ho ditolak jika :    p-value  ≤ α 

Anderson, Sweeney, dan Williams (2011) menyebutkan bahwa uji F 

digunakan untuk menghitung hubungan signifikan yang timbul antara variabel 

dependen (terikat) dan keseluruhan variabel independen (bebas).  

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F menurut Anderson, Sweeney, dan 

Williams (2011) adalah sebagai berikut :  

 

    

Arti dari penjelasan kriteria tersebut adalah bahwa variabel independen secara 

bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan 

derajat keyakinan sebesar 5%. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji t 

adalah sebesar 5%. 

 

3.8.2 Uji koefisien regresi secara parsial (Uji T) 

Uji t menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2011) pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.  

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel 

dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula 

sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak artinya tidak 

ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.   

 

3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda 
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Menurut Malhotra (2009) analisis regresi linear berganda merupakan 

suatu teknik statistik yang secara simultan dikembangkan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel independen 

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  

 Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

Y =  α + bX1 + bX2 + ε 

 Keterangan: 

 Y   = kinerja karyawan 

 α    = konstanta 

 b    = koefisien regresi 

X1 = kriteria rekrutmen 

X2 = proses seleksi 

ε    = standard error 

 

3.8.4 Analisis koefisien determinasi R² 

Menurut Priyatno (2008) analisis koefisien determinasi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh independen 

(X1,X2……Xn) secara serentak terhadap variable dependen (Y). Koefisien ini 

menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R² sama 

dengan 0, maka tidak ada sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang 

 Analisis Kriteria..., Mutiara Syahadatina, Ma.-Ibs, 2012



diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi 

variabel dependen. Sebaliknya R² sama dengan 1, makan presentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah 

sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 

Rumus mencari koefisien determinasi dengan dua variabel independen adalah :  

       (ryX1)² + (ryX2)² - 2.(ryX1).(ryX2).(rX1X2) 

R² = --------------------------------------------------------- 

1 - (rX1X2)² 

 Keterangan :  

 R² : Koefisien determinasi 

 ryX1 : korelasi sederhana (product moment pearson) antara X1 dengan Y 

 ryX2 : korelasi sederhana (product moment pearson) antara X2 dengan Y 

 rX1X2 : korelasi sederhana  (product moment pearson) antara X1 dengan X2 

 

 

  

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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4.1. Gambaran umum obyek penelitian 

4.1.1 Sejarah 

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS 

diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak memiliki 

organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk 

menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (International Civil 

Aviation Organization). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah 

penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. 

Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO 

tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 

tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis 

mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-

pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. 

Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota 

International Maritime Organization (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai 

anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat 

perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, 

bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia international yaitu mampu 

menangani musibah penerbangan dan pelayaran. 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran 

bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala 

kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR 

tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya 
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diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi 

embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian. 

Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka 

pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang 

Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi 

usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang 

atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana 

atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah 

tersebut, Basarnas berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga 

Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang 

efektif, efisien, cepat, handal, dan aman. 

Pada Perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 

2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 

sehingga BASARNAS pun berubah menjadi BASARNAS (LPNK). 

Sebagai LPNK, BASARNAS secara bertahap melepaskan diri dari struktur 

Kementerian Perhubungan. Namun hingga Tahun 2009, pembinaan administratif dan 

teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya per Tahun 2007 

BASARNAS (LPNK) akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui  Sekretariat 

Negara (Setneg). 

4.1.2 Lambang dan logo    

Lambang Badan SAR nasional 

 

Gambar 4.1 
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     Keterangan : 

 Delapan  penjuru mata angin dengan warna merah putih mengandung arti 

dan makna bahwa Badan SAR Nasional dalam mengemban tugas di 

bidang kemanusiaan senantiasa menitikberatkan pada kecepatan dan 

ketepatan serta dilaksanakan dengan penuh ketulusan (warna putih) dan 

keberanian (warna merah). 

 Awan, gunung dan 5 ombak di laut mengandung arti dan makna bahwa 

dalam menjalankan tugasnya Badan SAR Nasional melingkupi segala 

medan tugas; Awan menggambarkan lingkup medan tugas udara, gunung 

menggambarkan lingkup medan tugas darat, ombak di laut 

menggambarkan lingkup medan tugas di air yang dilandasi dengan kelima 

sila dalam Pancasila. 
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 Pita bertuliskan ”INDONESIA” mempunyai arti bahwa Badan SAR 

Nasional merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang melaksanakan 

tugas pencarian dan pertolongan. 

      

Logo Badan SAR nasional 

Gambar 4.2 

 

     Keterangan : 

 DASAR. Warna kuning hijau adalah warna "pare anom" yang menurut 

sejarah dan tradisi bangsa Indonesia Menandakan kesuburan Tanah Air 

kita yang diperuntukkan kesejahteraan rakyat. Wilayah Indonesia dari 

Sabang hingga Merauke terdiri dari 13.677 pulau/ kepulauan pada posisi 

silang antara dua benua dan dua samudra, dengan mengandung kekayaan 

bumi dan air. 

 BINTANG. Jumlah bintang sebanyak 5 buah menggambarkan bahwa 

Pancasila merupakan falsafah Negara Republik Indonesia dan sebagai 
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pandangan hidup dari bangsa kita, yang mana pada sila kedua ialah 

"Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" merupakan ciri khas tugas SAR 

Nasional yang selalu berkaitan dengan keempat sila lainnya. 

 SAR NASIONAL. Tulisan SAR Nasional dengan warna merah sebagai 

ketegasan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan yang meliputi seluruh 

wilayah dengan tekad para petugasnya untuk bertindak dengan cepat, 

tepat dan berani setiap saat diperlukan. 

 AVIGNAM JAGAT SAMAGRAM. Namun demikian, sila pertama dari 

Pancasila sebagai suatu keyakinan dari setiap petugas SAR bahwa segala 

tugas ini diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap berdoa "Semoga 

Selamatlah Alam Semesta". 

 

4.1.3 Visi dan Misi        

 Visi 

Berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengan 

cepat, handal, dan aman.  

 Misi 

Menyelenggarakan kegiatan operasi SAR yang efektif dan efisien melalui upaya 

tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh 

sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR yang memadai, dan 

prosedur kerja yang mantap dalam rangka mewujudkan Visi Badan SAR 

Nasional. 
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4.1.4 Tugas dan fungsi 

4.1.4.1 Tugas pokok 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43Tahun 2005 Tentang 

Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai 

tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi 

Search and Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang 

atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau 

penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan 

musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional. 

 

4.1.4.2 Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional 

menyelenggarakan fungsi : 

 Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan 

operasi SAR; 

 Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR; 

 Pelaksanaan tindak awal; 

 Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya; 

 Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimiliki oleh 

instansi dan organisasi lain; 

 Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR balk di dalam maupun luar 

negeri; 

 Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR; 

 Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional. 
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4.1.5 Struktur Organisasi dan Pejabat  

Gambar 4.3 
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Gambar 4.4 

 

 

4.2  Analisis hasil penelitian 

4.2.1 profil responden 

4.2.1.1 jenis kelamin  

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh data jenis kelamin sebagai berikut: 

Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Kelamin 
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Tabel 4.1 

 

       Sumber : data diolah peneliti 

 

Pie Chart Karakteristik Jenis Kelamin 

Gambar 4.5 

 

Sumber : data diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 27 orang atau sebesar 56,3% dari total responden yang 

berjumlah 48 orang. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 

21 orang atau sebesar 43,8% 

 

4.2.1.2 Usia 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh data usia responden adalah sebagai berikut: 

Jenis Kelamin

27 56.3 56.3 56.3
21 43.8 43.8 100.0
48 100.0 100.0

Pria
Wanita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

56% 

43% 

Jenis kelamin responden 

Laki-laki

Perempuan
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Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Usia 

Tabel 4.2 

 

Sumber : data diolah peneliti 

 

Pie Chart Karakteristik Usia Responden 

Gambar 4.6 

 

        Sumber : data diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan data kuesioner dapat diketahui bahwa responden  dengan 

total  48 orang dengan range usia 20 -  25 tahun berjumlah 14 orang atau  29,2 %. 

Umur

14 29.2 29.2 29.2
16 33.3 33.3 62.5
9 18.8 18.8 81.3
2 4.2 4.2 85.4
5 10.4 10.4 95.8
2 4.2 4.2 100.0

48 100.0 100.0

20 - 25 tahun
26 - 30 tahun
31 - 35 tahun
36 - 40 tahun
41 - 45 tahun
> 45 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent

29.20% 

33.30% 

18.80% 

4.20% 10.40% 

4.20% 

Usia 

20-25 thn

26-30 thn

31-35 thn

36-40 thn

41-45 thn

>45 thn
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Sedangkan responden yang berusia 26 - 30 tahun berjumlah 16 orang atau 33,3 %, 

responden yang berusia 31 - 35 tahun berjumlah 9 orang atau  18,8 % , responden yang 

berusia 36 - 40 tahun berjumlah 2 atau 4,2% , responden yang berusia 41 – 45 tahun  

berjumlah 5 atau 10,4% dan responden yang berusia lebih dari 45 tahun berjumlah  2 

orang atau 4,2 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini memiliki range usia 26 - 30 tahun. 

 

4.2.1.3 Masa kerja 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diperoleh pekerjaan responden adalah sebagai berikut: 

Hasil Pengolahan Karakteristik Masa kerja 

Tabel 4.3 

 

Sumber : data diolah peneliti 

 

 

 

 

 

Masa Kerja

5 10.4 10.4 10.4
22 45.8 45.8 56.3
11 22.9 22.9 79.2
1 2.1 2.1 81.3
1 2.1 2.1 83.3
8 16.7 16.7 100.0

48 100.0 100.0

< 1 tahun
1 - 3 tahun
4 - 6 tahun
7 - 9 tahun
10 - 12 tahun
> 12 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e
Percent
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Pie Chart Karakteristik Pekerjaan 

Gambar 4.7 

 

        Sumber : data diolah peneliti 

Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 5 orang atau 10,4 %, 1 – 3 tahun 

sebanyak 22 atau 45,8 %, 4 – 6 tahun sebanyak  11orang  atau 22,9 %, 7 – 9 tahun 

sebanyak 1 orang atau 2,1 %, 10 – 12 tahun sebanyak 1 orang atau 2,1 % dan  responden 

yang mempunyai masa kerja lebih dari 12 tahun sebanyak 8 orang atau 16,7 % . Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini mempunyai masa 

kerja 1 sampai 3 tahun.   

 

4.3 Analisis pre-test  

Proses pre-test dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember 2011 dengan jumlah 

responden sebanyak 10 orang. Adapun hasil uji yang telah dilakukan, yaitu, uji validitas, 

dan uji reliabilitas, akan dibahas sebagai berikut : 

 

10.40% 

45.80% 
22.90% 

2.10% 

2.10% 16.70% 

Masa Kerja 

< 1 thn

1-3 thn

4-6 thn

7-9 thn

10-12 thn

>12 thn
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4.3.1 Uji Instrumen 

4.3.1.1 Uji Validitas 

Tabel 4.4 

Variabel Pertanyaan Pearson Correlation Kesimpulan 

Kriteria rekrutmen 

(X1) 

KR 1 

KR 2 

KR 3 

KR 4 

KR 5 

KR 6 

KR 7 

KR 8 

KR 9 

0,856 

0,930 

0,949 

0,902 

0,919 

0,943 

0,870 

0,935 

0,915 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Proses seleksi  

(X2) 

PS 1 

PS 2 

PS 3 

PS 4 

PS 5 

0,917 

0,922 

0,861 

0,960 

0,916 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kinerja karyawan 

(Y) 

KK 1 

KK 2 

KK 3 

KK 4 

0,903 

0,971 

0,940 

0,902 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

        Sumber : data diolah peneliti 
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Di tabel diatas dapat kita lihat bahwa penelitian dapat dinyatakan valid, hal 

tersebut dikarenakan :  

Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)     =   Data dinyatakan valid 

Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)     =   Data dinyatakan tidak valid 

 

4.3.1.2 Uji reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas 

Tabel 4.5 

 

Variabel 

 

 

Cronbach alpha 

 

N of item 

 

Kesimpulan 

Kriteria rekrutmen 

(X1) 

0,974 9 Reliabel 

Proses seleksi 

(X2) 

0,956 5 Reliabel 

Kinerja karyawan 

(Y) 

0,947 4 Reliabel 

        Sumber : data diolah peneliti 

 

Berdasarkan tabel  4.5 dapat diketahui bahwa cronbach’s alpha memiliki nilai 

yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang digunakan 

untuk mengukur masing masing variabel pada penelitian ini dapat diandalkan. 
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4.4 Analisis Penelitian 

4.4.1 Uji Instrumen 

4.4.1.1 Uji Validitas  

 Setelah dilakukan pre-test dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh instrumen 

penelitian valid, maka selanjutnya instrumen tersebut digunakan untuk melakukan 

penelitian. Setelah kuesioner disebar dan dikumpulkan kembali, maka langkah 

berikutnya adalah melakukan pengujian validitas. Berikut adalah hasil pengujian 

validitas hasil penelitian yang telah dilakukan: 

Hasil uji penelitian validitas 

Tabel 4.6 

Variabel Pertanyaan  Pearson correlation Kesimpulan 

Kriteria rekrutmen  

(X1) 

KR 1 

KR 2 

KR 3 

KR 4 

KR 5  

KR 6 

KR 7 

KR 8 

KR 9 

0,568 

0,770 

0,636 

0,617 

0,531 

0,588 

0,396 

0,684 

0,327 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Proses seleksi 

(X2) 

PS 1 

PS 2 

PS 3 

PS 4 

0,627 

0,653 

0,512 

0,731 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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PS 5 0,663 Valid 

Kinerja karyawan 

(Y) 

KK 1 

KK 2 

KK 3 

KK 4 

0,753 

0,712 

0,774 

0,719 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

        Sumber : data diolah peneliti 

Dari tabel diatas hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa indikator – 

indikator tiap variabel yang terdapat pada instrumen penelitian ini adalah valid atau 

dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang ingin diteliti. Hal ini dilihat 

dari hasil pengkolerasian antara skor per indikator variabel dengan skor total per dimensi 

variabel. Hasil tabel pengujian uji validitas manunjukkan bahwa keseluruhan indikator 

variabel kriteria rekrutmen, proses seleksi dan kinerja karyawan masing masing 

memperlihatkan skor pearson correlation yang lebih besar dari r tabel (0,285) sehingga 

dinyatakan valid. 

 

4.4.1.2 Uji Reliabilitas 

 Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas untuk mengukur tingkat konsistensi 

atau kehandalan istrument penelitian jika pengukuran tersebut dilakukan pengulangan. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas penelitian adalah 

dengan menggunakan formula Cronbach’s Alpha. Dasar pengambilan keputusan 

reliabilias alat ukur pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Cronbach’s Alpha > 0,6  =    Data dinyatakan reliable 

Cronbach’s Alpha < 0,6 =   Data dinyatakan reliable 
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Nilai Cronbach’s Alpha yang mendekati angka 1 dinyatakan sangat handal dalam 

mengukur instrument penelitian. Berikut ini merupakan hasil tabel hasil pengolahan data 

penelitian yang dilakukan terhadap 48 orang responden 

Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

Tabel 4.7 

Variabel Cronbach alpha N of items kesimpulan 

Kriteria rekrutmen 

(X1) 

0,737 9 Reliabel 

Proses seleksi 

(X2) 

0,675 5 Reliabel 

Kinerja karyawan 

(Y) 

0,722 4 Reliabel 

        Sumber : data diolah peneliti 

        Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, dapat diketahui bahwa semua 

pernyataan yang ada pada setiap variabel 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.  

 

4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2006). 
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Gambar 4.8 

 

Sumber: Data diolah peneliti 

             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 residual data pada variabel penelitian ini 

terdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan. 

 

4.4.2.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi 

maka variabel-variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adala variabel independent 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independent sama dengan nol (Ghozali 2006). 
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Hasil Uji Multikoleniaritas 

Tabel 4.8  

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) yang menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai yang kurang dari 10, 

sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antara variabel-variabel 

independen dalam model regresi ini. 

 

4.4.2.3 Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi uji klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian 

dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Regresi dapat dilakukan 

ketika data yang ada tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.  

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dengan residualnya (ZPRED). Ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola tertentu pada grafik scatterplot SRESID 

dan ZPRED. Jika titik-titik pada grafik scatterplot menunjukkan pola tertentu yang 

teratur maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah analisis dari data yang diteliti : 
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Gambar 4.9 

 

      Sumber : data diolah peneliti 

Berdasarkan gambar 4.9 tersebut, terlihat titik-titik yang ada tersebar secara acak di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi di dalam penelitian ini sehingga 

model regresi dapat dilakukan.  

 

4.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Uji F 

 Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama 

sama terhadap variabel dependen. Bila p ≤ 0,05 tabel artinya semua variabel independen 

secara bersama - sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila p ≥ 0,05, 

artinya semua variabel independen secara bersama sama tidak memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar 

α = 5%. Hasil uji F pada penelitian ni ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

 

Hasil Uji F 

Tabel 4.9 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikasi sebesar 

0,000. Sesuai dengan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya, bila p ≤ 0,05 tabel 

artinya semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar 

α = 5% sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak karena 0,000 ≤ 0,005 yang artinya 

secara bersama sama kinerja karyawan yang terdiri dari kriteria rekrutmen dan proses 

seleksi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja pegawai BASARNAS. 

 

4.5.2 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara kriteria rekrutmen dan 

proses seleksi secara parsial terhadap Kinerja karyawan. Jika p ≥ 0,05 maka Ho tidak 

dapat ditolak (Ghozali, 2006). Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Hasil uji t 

Tabel 4.10 

 

Hipotesis 1 

Ho : Variabel kriteria rekrutmen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pegawai BASARNAS. 

Ha : Variabel kriteria rekrutmen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai 

BASARNAS. 

Berdasarkan tabel 4.10 nilai Sig.kriteria rekrutmen sebesar 0,000 dan kurang dari 

0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa kriteria rekrutmen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pegawai BASARNAS, hal ini 

dikarenakan pegawai yang memenuhi syarat kriteria yang ditetapkan oleh BASARNAS 

memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh BASARNAS itu sendiri. 

Hipotesis 2 

Ho : Variabel proses seleksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja  

pegawai BASARNAS. 

Ha : Variabel proses seleksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai 

BASARNAS. 

Berdasarkan tabel 5.6 nilai Sig.proses seleksi sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05 

(0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa proses seleksi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pegawai BASARNAS, hal ini biasanya 
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terjadi karena proses seleksi yang cukup ketat akan menghasilkan pegawai-pegawai yang 

mempunyai kinerja yang baik pula. 

 

4.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis untuk penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui atau mengukur perbandingan pengaruh variabel kriteria rekrutmen 

(X1) dan proses seleksi (X2) terhadap kinerja pegawai (Y) yang dinyatakan dalam 

bentuk persamaan matematik. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.11 

 

Sumber : data diolah peneliti 

 

 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Y = 0,688 + 0,461 KR + O,413 PS  

Koefisien regresi KR sebesar 0,461 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

Kriteria rekrutmen (KR) berbanding lurus dengan kinerja karyawan. Koefisien regresi 

PS sebesar 0,413 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel proses seleksi (PS) 

 Analisis Kriteria..., Mutiara Syahadatina, Ma.-Ibs, 2012



berbanding lurus dengan kinerja karyawan. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa kriteria rekrutmen dan proses seleksi yang dimiliki oleh BASARNAS memiliki 

korelasi yang positif dan berbanding lurus dengan kinerja karyawan.  

Konstanta sebesar 0,688 artinya tanpa ada variabel kriteria rekrutmen dan proses seleksi, 

kinerja karyawan hanya bernilai sebesar 0,688. 

 

4.5.4 Analisa Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Untuk melihat pengaruh kriteria rekrutmen  dan proses seleksi secara bersama-

sama terhadap kinerja pegawai BASARNAS, dapat dilihat nilai angka adjusted R 

squared dari hasil perhitungan dalam model summary dibawah ini : 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.12 

 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .755a .570 .551 .39412 

a. Predictors: (Constant), Proses seleksi, Kriteria rekrutmen 

b. Dependent Variable: Kinerja karyawan 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R square adalah 

sebesar 0,551 atau 55,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa kriteria rekrutmen dan proses 

seleksi yang dimiliki oleh para pegawai BASARNAS berpengaruh sebesar 55,1% 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan sisanya 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diungkapkan pada penelitian ini.  
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4.6 Implikasi Manajerial 

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini 

kedalam impilikasi manajerialnya. Pada analisis tambahan ini peneliti menggunakan 

average value dari tiap indikator penilaian pada tiap variabel yang terbukti signifikan 

atau terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai BASARNAS. Pada penelitian 

uji t yang menyatakan adanya pengaruh antara kriteria rekrutmen dan proses seleksi 

secara parsial terhadap kinerja karyawan menyatakan bahwa dua variabel independen 

yaitu variabel kriteria rekrutmen dan proses seleksi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu kinerja pegawai BASARNAS. Tujuan penggunaan 

average value adalah untuk mengetahui rata-rata jawaban dari tiap indikator dan 

membandingkannya dengan nilai standar yang telah di adjust sebesar 3. 

 

4.6.1 Average Value Variabel Independen 

4.6.1.1 Average Value Kriteria rekrutmen 

Tabel 4.13 

Variabel Indikator Average Value 

 

 

 

Kriteria 

rekrutmen 

 

 

Pekerjaan yang diberikan kepada saya sesuai dengan 

tingkat pendidikan saya 

3,67 

Jenis kelamin tidak mempengaruhi kinerja saya dalam 

bekerja 

3,87 

Keadaan fisik tidak mempengaruhi kinerja saya dalam 

bekerja 

3,81 

Pengetahuan dan kecakapan yang saya miliki 3,89 
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mempengaruhi kinerja saya 

Batasan umur yang diterapkan mempengaruhi kinerja 

saya 

3,91 

Status (menikah/belum) mempengaruhi kinerja saya 3,91 

Pekerjaan saat ini sesuai dengan minat awal saya 

bekerja 

4,29 

 Emosi dan temperamen tidak mempengaruhi kinerja 

saya 

3,87 

Pengalaman kerja sebelumnya mempengaruhi kinerja 

pekerjaan saat ini 

3,91 

 Average Value variabel kriteria rekrutmen 3,90 

 

Berdasarkan analisa tabel 4.13 dari variabel kriteria rekrutmen, dilihat secara 

garis besar kriteria rekrutmen yang melandasi pegawai BASARNAS sudah baik karena 

dari skala penilaian antara 1-5, pada variabel diketahui bahwa rata-rata penilaian 

responden sebesar 3,90 hasil tersebut melebihi minimal standar penilaian sebesar 3 

sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa 

variabel kriteria rekrutmen cukup mempengaruhi bagaimana kinerja pegawai 

BASARNAS. 

Dari kesembilan indikator terdapat lima indikator yang nilainya dibawah average 

value, yang pertama yaitu pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat 

pendidikan yang dimiliki para pegawai BASARNAS sebesar 3,67. Hal ini berarti jabatan 

yang ditempati sekarang masih kurang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. 

Seharusnya tingkat pendidikan mereka dipertimbangkan dalam penempatan jabatannya. 

 Analisis Kriteria..., Mutiara Syahadatina, Ma.-Ibs, 2012



Indikator yang kedua yaitu jenis kelamin tidak mempengaruhi kinerja pegawai 

BASARNAS adalah sebesar 3,87. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin masih 

mempunyai sedikit pengaruh terhadap kinerja para pegawai BASARNAS. Perusahaan 

seharusnya dapat memotivasi pegawainya seperti memberikan penghargaan yang sama 

antara pria dan wanita sehingga baik pria maupun wanita dapat mempunyai kinerja yang 

sama.  

Indikator yang ketiga adalah keadaan fisik tidak mempengaruhi kinerja pegawai 

BASARNAS sebesar 3,81. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata keadaan fisik masih 

mempunyai sedikit pengaruh terhadap kinerja para pegawai BASARNAS. Dalam hal ini 

BASARNAS dapat mengadakan fasilitas-fasilitas untuk pegawainya seperti mengadakan 

senam atau olahraga bersama yang diadakan rutin setiap minggunya. 

 Indikator yang keempat pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki 

mempengaruhi kinerja pegawai BASARNAS sebesar 3,89. Hal ini menunjukkan perlu 

ditingkatkannya pengetahuan dan kecakapan yang mereka punyai sehingga dapat 

mempengaruhi kinerja. Dalam hal ini BASARNAS dapat meningkatkannya dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan BASARNAS agar kinerja 

para pegawainya semakin baik. 

Indikator yang terakhir yaitu emosi dan temperamen tidak mempengaruhi kinerja 

pegawai saat ini yaitu sebesar 3,87. Hal ini menunjukkan bahwa emosi dan temperamen 

masih sedikit mempengaruhi kinerja mereka. Dalam hal ini BASARNAS dapat 

melakukan pelatihan pengelolan emosi seperti ESQ. 
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4.6.1.2 Average value proses seleksi 

Tabel 4.14 

Variabel Indikator Average Value 

 

 

 

Proses 

seleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan dan kesesuaian seleksi administrasi yang 

baik akan mempengaruhi kinerja 

3,81 

Tes pengetahuan umum dalam seleksi berhubungan 

dengan pekerjaan saya 

3,81 

Psikotes / tes bakat skolastik dapat mengetahui bakat, 

kepribadian, dan minat saya dalam bekerja 

4,16 

Tes substansi pekerjaan disesuaikan dengan formasi 

jabatan / pekerjaan yang saya lamar 

3,64 

Tes kesehatan perlu dilakukan untuk menjamin kinerja 

saya di masa yang akan datang 

3,62 

 Average Value variabel proses seleksi 3,78 

 

Berdasarkan analisa tabel 4.14 dari variabel proses seleksi, dilihat secara garis 

besar proses seleksi  yang melandasi pegawai BASARNAS sudah baik karena dari skala 

penilaian antara 1-5, pada variabel diketahui bahwa rata-rata penilaian responden sebesar 

3,78 hasil tersebut melebihi minimal standar penilaian sebesar 3 sehingga dapat diartikan 

bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa variabel proses seleksi cukup 

mempengaruhi bagaimana kinerja pegawai BASARNAS. 
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Dari kelima indikator terdapat tiga indikator yang nilainya dibawah average 

value, yang pertama yaitu tes substansi pekerjaan disesuaikan dengan formasi jabatan 

atau pekerjaan yang dilamar sebesar 3,64. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya 

kesesuaian antara tes substansi terhadap formasi jabatan atau pekerjaan yang dilamar. 

BASARNAS sebaiknya harus membuat tes substansi yang lebih sesuai dengan lowongan 

pekerjaannya masing-masing. 

Indikator kedua yaitu tes kesehatan perlu dilakukan untuk menjamin kinerja 

dimasa yang akan datang sebesar 3,62. Hal ini menunjukkan masih kurangnya perhatian 

BASARNAS dalam hal tes kesehatan pada proses seleksi. Hal ini sangat penting dalam 

menunjang kinerja dimasa yang akan datang sehingga BASARNAS harus melakukan tes 

kesehatan yang lebih spesifik didalam proses seleksinya sesuai dengan kebutuhan 

bagiannya masing-masing. 

 

4.6.2 Average Value Variabel  dependen 

4.6.2.1 Average Value Kinerja karyawan 

Tabel 4.15 

Variabel Indikator Average Value 

 

 

 

Kinerja 

Karyawan 

Tingkat kedisiplinan waktu dan peraturan 

mempengaruhi kinerja saya dalam bekerja 

4,04 

Tanggung jawab dan wewenang pekerjaan yang 

diberikan berpengaruh terhadap kinerja saya 

4,14 

Kemampuan saya dalam melaksanakan tugas 

mempengaruhi kinerja saya 

4,20 
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Kemampuan saya dalam bekerja sama dengan rekan 

sejawat ataupun atasan mempengaruhi saya dalam 

bekerja 

3,81 

 Average Value variabel kinerja karyawan 4.05 

 

Berdasarkan analisa tabel 4.15 dari variabel dependen kinerja karyawan dari 

kelima indikator terdapat dua indikator yang nilainya dibawah average value,yang 

pertama adalah Tingkat kedisiplinan waktu dan peraturan mempengaruhi kinerja dalam 

bekerja yaitu sebesar 4,04. Dalam hal ini BASARNAS harus meningkatkan kedisiplinan 

dalm waktu dengan memberikan peringatan dan juga sanksi yang sesuai apabila pegawai 

mengalami keterlambatan atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku.  

Indikator yang kedua yaitu kemampuan dalam bekerja sama dengan rekan 

sejawat ataupun atasan masing-masing pegawai masih kurang yaitu sebesar 3,81. Hal ini 

harus diatasi karena kerja sama sangat penting dalam pelaksanaan kerja di BASARNAS 

maka BASARNAS dapat melakukan pelatihan yang bersifat soft skill seperti team 

building.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kriteria 

rekrutmen dan  proses seleksi terhadap kinerja pegawai BASARNAS,  dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa kriteria rekrutmen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai BASARNAS. 

2. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa proses seleksi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai BASARNAS. 

3. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa kriteria rekrutmen dan 

proses seleksi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja 

pegawai BASARNAS. 

 

5.2 Saran 

a. Bagi  manajemen BASARNAS 

Berdasarkan hasil perhitungan average value pada implikasi manajerial maka : 

1. Tingkat pendidikan harus dipertimbangkan lagi dalam penempatan 

jabatan di BASARNAS. 

2. BASARNAS harus lebih memotivasi pegawainya seperti penghargaan 

yang sama antara pria dan wanita agar kinerja pekerjaan sama baiknya 

antara pegawai pria dan wanita. 

3. BASARNAS harus lebih sering memberikan pelatihan terkait dengan 

bidang pekerjaan agar kinerja semakin baik. 
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4. BASARNAS dapat memberikan pelatihan pengolahan terhadap emosi 

dan temperamen seperti ESQ agar kinerja karyawan tidak begitu 

dipengaruhi emosi dan temperamen. 

5. Tes substansi pekerjaan harus disesuaikan dengan formasi jabatan dan 

pekerjaan yang dilamar. 

6. BASARNAS harus melakukan tes kesehatan yang lebih spesifik di dalam 

proses seleksinya yang berhubungan dengan bagiannya masing-masing. 

7. BASARNAS harus lebih transparan dalam proses dan hasil seleksi yang 

dijalankan. 

8. BASARNAS harus dapat meningkatkan kedisiplinan pegawainya dengan 

memberikan peringatan dan sanksi yang sesuai apabila pegawainya sering 

mengalami keterlambatan dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. 

9. BASARNAS harus dapat meningkatkan kerjasama antar pegawainya baik 

hubungan rekan sejawat maupun hubungan dengan atasan dan bawahan 

dengan mengadakan pelatihan soft skill seperti team building. 

 

b. Bagi akademisi 

1. Responden penelitian ini sebaiknya tidak hanya satu divisi BASARNAS 

saja tapi dapat dilakukan dengan divisi lain di BASARNAS. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat menggunakan 

variabel selain kriteria rekrutmen dan proses seleksi terhadap kinerja 

pegawai sehingga pengukuran kinerja pegawai tidak terbatas hanya pada 

kriteria rekrutmen dan proses seleksinya. 
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KUESIONER PENELITIAN 

KUESIONER BAGI PEGAWAI KANTOR PUSAT BADAN SAR NASIONAL 

JAKARTA 

 

Bapak/ibu yang saya hormati, 

Nama saya Mutiara Syahadatina, saya mahasiswa STIE Indonesia banking school, saat 

ini saya sedang mengadakan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul  “Analisis 

kriteria rekrutmen dan proses seleksi karyawan terhadap kinerja pegawai Badan 

SAR Nasional (BASARNAS)”. Oleh karena itu saya memohon banttuan kepada 

bapak/ibu  untuk mengisi kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan 

terima kasih. 

 

I. Identitas Responden 

Cara mengisi kuesioner ini adalah dengan memberi tanda (√) pada pilihan anda 

1) Jenis kelamin  

□ Pria  □ Wanita 

2) Umur 

□ 20 – 25 tahun □ 26 – 30 tahun 

□ 31 - 35 tahun □ 36 – 40 tahun 

□ 41 - 45 tahun □ > 45  tahun 

3) Masa kerja 

□ < 1 tahun  □ 1 - 3 tahun 

□  4 - 6 tahun  □ 7 - 9 tahun 

□ 10 - 12 tahun □ > 12 tahun 
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II. Kriteria Rekrutmen 

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai variabel kriteria rekrutmen. 

Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert dengan skala 1 – 5. Keterangan : 

 

o 1 = Sangat tidak setuju (STS) 

o 2 = Tidak setuju (TS) 

o 3 = Netral (N) 

o 4 = Setuju (S) 

o 5 = Sangat setuju (SS) 

 

Cara mengisi kolom pernyataan dibawah ini adalah dengan memberikan tanda (√) pada 

pilihan anda. 

 

Pernyataan STS TS N S SS 

Pekerjaan yang diberikan kepada saya sesuai 

dengan tingkat pendidikan saya 

     

Jenis kelamin tidak mempengaruhi kinerja saya 

dalam bekerja 

     

Keadaan fisik tidak mempengaruhi kinerja saya 

dalam bekerja 

     

Pengetahuan dan kecakapan yang saya miliki 

mempengaruhi kinerja saya 

     

Batasan umur yang diterapkan mempengaruhi 

kinerja saya 

     

Status (menikah/belum) mempengaruhi kinerja 

saya 

     

Pekerjaan saat ini sesuai dengan minat awal saya 

bekerja 

     

Emosi dan temperamen tidak mempengaruhi 

kinerja saya 

     

Pengalaman kerja sebelumnya mempengaruhi      
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kinerja pekerjaan saat ini 

 

 

III. Proses seleksi 

 

Pernyataan STS TS N S SS 

Kelengkapan dan kesesuaian seleksi administrasi 

yang baik akan mempengaruhi kinerja 

     

Tes pengetahuan umum dalam seleksi berhubungan 

dengan pekerjaan saya 

     

Psikotes / tes bakat skolastik dapat mengetahui 

bakat, kepribadian, dan minat saya dalam bekerja 

     

Tes substansi pekerjaan disesuaikan dengan 

formasi jabatan / pekerjaan yang saya lamar 

     

Tes kesehatan perlu dilakukan untuk menjamin 

kinerja saya di masa yang akan datang 

     

 

IV. Kinerja karyawan 

 

Pernyataan STS TS N S SS 

Tingkat kedisiplinan waktu dan peraturan 

mempengaruhi kinerja saya dalam bekerja 

     

Tanggung jawab dan wewenang pekerjaan yang 

diberikan berpengaruh terhadap kinerja saya 

     

Kemampuan saya dalam melaksanakan tugas 

mempengaruhi kinerja saya 

     

Kemampuan saya dalam bekerja sama dengan 

rekan sejawat ataupun atasan mempengaruhi saya 

dalam bekerja 
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LAMPIRAN I : Hasil Uji Validitas  

a. Pre-test 

1. Kriteria Rekrutmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 .722* .696* .813** .599 .788** .802** .842** .725* .856**
.018 .025 .004 .067 .007 .005 .002 .018 .002

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.722* 1 .884** .783** .923** .834** .694* .897** .942** .930**
.018 .001 .007 .000 .003 .026 .000 .000 .000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.696* .884** 1 .815** .942** .914** .819** .858** .889** .949**
.025 .001 .004 .000 .000 .004 .001 .001 .000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.813** .783** .815** 1 .823** .926** .725* .759* .748* .902**
.004 .007 .004 .003 .000 .018 .011 .013 .000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.599 .923** .942** .823** 1 .874** .712* .807** .908** .919**
.067 .000 .000 .003 .001 .021 .005 .000 .000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.788** .834** .914** .926** .874** 1 .842** .782** .762* .943**
.007 .003 .000 .000 .001 .002 .007 .010 .000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.802** .694* .819** .725* .712* .842** 1 .831** .679* .870**
.005 .026 .004 .018 .021 .002 .003 .031 .001

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.842** .897** .858** .759* .807** .782** .831** 1 .921** .935**
.002 .000 .001 .011 .005 .007 .003 .000 .000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.725* .942** .889** .748* .908** .762* .679* .921** 1 .915**
.018 .000 .001 .013 .000 .010 .031 .000 .000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
.856** .930** .949** .902** .919** .943** .870** .935** .915** 1
.002 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Item1

Item2

Item3

Item4

Item5

Item6

Item7

Item8

Item9

TSX1

Ite
m

1

Ite
m

2

Ite
m

3

Ite
m

4

Ite
m

5

Ite
m

6

Ite
m

7

Ite
m

8

Ite
m

9

TS
X1

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 
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2. Proses Seleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 .861** .843** .852** .762* .824** .937**
.001 .002 .002 .010 .003 .000

10 10 10 10 10 10 10
.861** 1 .777** .870** .777** .845** .933**
.001 .008 .001 .008 .002 .000

10 10 10 10 10 10 10
.843** .777** 1 .841** .594 .709* .870**
.002 .008 .002 .070 .022 .001

10 10 10 10 10 10 10
.852** .870** .841** 1 .882** .809** .964**
.002 .001 .002 .001 .005 .000

10 10 10 10 10 10 10
.762* .777** .594 .882** 1 .736* .870**
.010 .008 .070 .001 .015 .001

10 10 10 10 10 10 10
.824** .845** .709* .809** .736* 1 .898**
.003 .002 .022 .005 .015 .000

10 10 10 10 10 10 10
.937** .933** .870** .964** .870** .898** 1
.000 .000 .001 .000 .001 .000

10 10 10 10 10 10 10

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Item1

Item2

Item3

Item4

Item5

Item6

TSX2

Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 TSX2

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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3. Kinerja Karyawan 

 

Correlations 

  Item2 Item3 Item4 Item5 TSY 

Item2 Pearson Correlation 1 .908** .762* .663* .903** 

Sig. (2-tailed)  .000 .010 .037 .000 

N 10 10 10 10 10 

Item3 Pearson Correlation .908** 1 .910** .846** .971** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .002 .000 

N 10 10 10 10 10 

Item4 Pearson Correlation .762* .910** 1 .866** .940** 

Sig. (2-tailed) .010 .000  .001 .000 

N 10 10 10 10 10 

Item5 Pearson Correlation .663* .846** .866** 1 .902** 

Sig. (2-tailed) .037 .002 .001  .000 

N 10 10 10 10 10 

TSY Pearson Correlation .903** .971** .940** .902** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN II : Hasil Uji Realibilitas 

 

a. Pre-test 
 

1. Kriteria Rekrutmen 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.974 9 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item1 31.50 21.404 .420 .712 

Item2 31.29 19.147 .668 .667 

Item3 31.35 20.914 .510 .698 

Item4 31.27 20.840 .476 .703 

Item5 31.25 21.723 .374 .720 

Item6 31.25 20.830 .427 .711 

Item7 30.88 23.090 .224 .743 

Item8 31.29 19.530 .540 .689 

Item9 31.25 23.596 .123 .763 
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2. Proses seleksi 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.956 6 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item1 20.70 19.122 .908 .943 

Item2 21.00 20.222 .908 .945 

Item3 21.10 20.322 .819 .953 

Item4 20.70 16.456 .939 .944 

Item5 20.90 20.322 .819 .953 

Item6 20.60 19.378 .852 .949 
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3. Kinerja Karyawan 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 48 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 48 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.722 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KK1 12.1667 3.291 .522 .654 

KK2 12.0625 3.592 .492 .672 

KK3 12.0000 3.319 .576 .623 

KK4 12.3958 3.393 .460 .693 
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LAMPIRAN III : Hasil Uji Normalitas 
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LAMPIRAN IV : Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .688 .445  1.548 .129   

Kriteria rekrutmen .461 .110 .444 4.206 .000 .858 1.166 

Proses seleksi .413 .094 .465 4.407 .000 .858 1.166 

a. Dependent Variable: Kinerja karyawan 
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LAMPIRAN V : Hasil Uji Heterokedastisitas 
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LAMPIRAN VI : Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .688 .445  1.548 .129   

Kriteria rekrutmen .461 .110 .444 4.206 .000 .858 1.166 

Proses seleksi .413 .094 .465 4.407 .000 .858 1.166 

a. Dependent Variable: Kinerja karyawan 
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LAMPIRAN VII : Hasil Uji F 

 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.255 2 4.627 29.790 .000a 

Residual 6.990 45 .155   

Total 16.245 47    

a. Predictors: (Constant), Proses seleksi, Kriteria rekrutmen 

b. Dependent Variable: Kinerja karyawan 
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LAMPIRAN VIII : Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .688 .445  1.548 .129   

Kriteria rekrutmen .461 .110 .444 4.206 .000 .858 1.166 

Proses seleksi .413 .094 .465 4.407 .000 .858 1.166 

a. Dependent Variable: Kinerja karyawan 
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LAMPIRAN IX : Hasil Analisis Koesfisien Determinasi (R²) 

 

 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .755a .570 .551 .39412 

a. Predictors: (Constant), Proses seleksi, Kriteria rekrutmen 

b. Dependent Variable: Kinerja karyawan 
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