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ABSTRACT
For a company, implementing an effective employee selection is imperative.
Effective employee selection will prevent the company from experiencing losses, in both
time and cost due to hiring employees who do not fit the needs of the job. To be able to
carry out effective selection, organization must first determine the form of the successful
performance of a job and what specifications must be held by employees associated with
the performance. Specifications that someone must possess in order to be succeed in
carrying out a job task is called selection criteria. Therefore, the main purpose of this
study is to determine the relationship between organizational skills and affective
commitment as selection criteria to job performance.
The research method used in this study is correlation research method, which
aims to investigate to which extent the relationship between organizational skills and
affective commitment to job performance partially. Data was collected by distributing
questionnaires to 30 Management Development Program (MDP) graduates. The data
was acquired and processed to test the hypothesis by using Spearman's rho correlation.
The result indicates that all those two selection criteria have a positive
relationship with job performance. This study also suggests that employer need to give
more attention to organizational skills as selection criteria and develop employee
trainings to maintain that skills. Also, employer needed to identify factors that can build
a positive work experience.

Keywords: selection criteria, organizational skills, affective commitment, and job
performance.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Industri perbankan merupakan roda penggerak perekonomian di Indonesia. Bank-

bank ini memiliki peranan sentral dalam perekonomian Indonesia karena berfungsi sebagai
penyedia jasa dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Terganggunya proses
penghimpunan dan penyaluran dana akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas
perekonomian. Dalam kegiatan operasinya, bank menghimpun dana dari pihak-pihak yang
kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana. Dengan
kata lain, bank berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pembiayaan dana bagi
perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Bank juga berfungsi
melancarkan mekanisme pembayaran untuk segala sektor perekonomian.
Bank dalam menjalankan fungsinya tersebut juga harus bersaing baik dengan bank
lain maupun lembaga keuangan lainnya karena bank merupakan lembaga profit yang
membutuhkan pemasukan untuk kelangsungan bisnisnya. Tingginya persaingan tersebut
membuat bank harus terus berupaya memberikan pelayanan keuangan yang terbaik untuk
mendapatkan jumlah nasabah yang besar dan loyal. Dalam memberikan jasa tersebut bank
membutuhkan sumber daya yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya. Jasa yang dijual
oleh bank merupakan pelayanan keuangan, oleh karena itu bank membutuhkan sumber daya
yang dapat melayani pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan bank tersebut.
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Salah satu sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan bank tersebut adalah
sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset organisasi yang memiliki keahlian,
pengetahuan dan kemampuan yang berharga bagi organisasi untuk mencapai tujuan (Boxall,
1996). Semua potensi sumber daya manusia tersebut juga dianggap sebagai kekuatan dan
merupakan modal dasar organisasi untuk bersaing. Sumber daya manusia dengan potensi
yang berharga akan memberikan bank keunggulan bersaing dalam industri perbankan
melalui pelayanan dengan kualitas terbaik kepada nasabah. Kualitas layanan merupakan
faktor penting yang mempengaruhi keunggulan bersaing perusahaan apabila direncanakan
dan diimplementasikan dengan tepat (Wahlers, 1994). Nasabah yang merasa puas dengan
layanan yang diberikan akan merasa lebih nyaman menggunakan jasa bank tersebut
dibandingkan bank pesaing walau tidak menutup kemungkinan nasabah menggunakan lebih
dari satu bank dalam mengelola keuangannya.
Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu memberikan organisasi
keunggulan bersaing dari organisasi lainnya, dibutuhkan suatu cara yang tepat agar
organisasi memiliki keunggulan bersaing melalui sumber daya manusianya. Salah satu
caranya adalah dengan melaksanakan seleksi karyawan (Mathis & Jackson, 2004). Seleksi
karyawan adalah proses dalam memilih individu yang tepat untuk mengerjakan suatu
pekerjaan yang ada di organisasi (Chartered Institute of Personnel Development [CIPD],
2012). Seleksi dilaksanakan untuk meningkatkan kemungkinan dalam memperkerjakan
individu yang memiliki keahlian dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan
pekerjaan dan diharapkan mampu berprestasi di masa depan. Keberhasilan karyawan dalam
mengerjakan pekerjaannya akan memberikan dampak positif pada kemajuan organisasi,
karena kinerja organisasi bergantung pada kinerja karyawannya. Oleh sebab itu, bank
2
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sebagai organisasi laba juga membutuhkan seleksi guna mendapatkan sumber daya manusia
yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sehingga mendatangkan
pemasukan ke bank.
Bank OCBC NISP, dimana merupakan bank tertua keempat di Indonesia
(sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP), yang didirikan pada tanggal 4 April 1941
(OCBC NISP Website). Bank OCBC NISP resmi menjadi bank komersial pada tahun 1967,
bank devisa pada tahun 1990 dan menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 1994. Pada akhir 1990-an, Bank OCBC NISP termasuk salah satu bank yang berhasil
melewati krisis keuangan Asia dan jatuhnya sektor perbankan di Indonesia tanpa dukungan
obligasi rekapitalisasi pemerintah. Dalam daftar persaingan bank menurut aset yang
dikeluarkan oleh Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI),
pada tahun 2010 Bank OCBC NISP berada pada urutan kedua dalam daftar kelompok total
aset bank yang berkisar Rp. 40 Triliun – Rp. 50 Triliun, dengan total aset sebesar Rp. 44,5
Triliun dan pada tahun 2011 bank mengalami peningkatan dalam total aset yaitu menjadi
Rp. 59,8 Triliun. Saat ini Bank OCBC NISP mempunyai tujuan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada nasabah dan menjadi salah satu dari 5 bank terbesar di Indonesia
pada tahun 2015 dari sisi total aset.
Selama kurun waktu 5 tahun antara tahun 2007 hingga tahun 2011 kinerja Bank
OCBC NISP mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja tersebut tergambar pada
pendapatan bunga bersih dan pemberian kredit Bank OCBC NISP mengalami pertumbuhan
selama periode tersebut. Peningkatan pendapatan bunga dan pertumbuhan kredit tersebut
dapat dilihat di Tabel 1.1 berikut ini.
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Tabel 1.1
Pendapatan Bunga Bersih dan Pertumbuhan Kredit Bersih Tahun 2007-2011
Tahun

Pendapatan Bunga Bersih(Jutaan)

Pertumbuhan Kredit

2007

Rp. 1.273.607

37,00%

2008

Rp. 1.554.432

11,00%

2009

Rp. 1.896.031

-0,14%

2010

Rp. 1.993.189

33,00%

2011

Rp. 2.225.442

31,00%

Sumber: Bank OCBC NISP Website (www.ocbcnisp.com)
Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat terjadi pertumbuhan pendapatan bunga bersih dari
tahun ke tahun mulai dari tahun 2007 hingga 2011. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut,
rata-rata pertumbuhan pendapatan bunga bersih tersebut sebesar Rp. 237.958.750.000 per
tahun. Pertumbuhan yang baik tersebut sekaligus menurunkan tingkat Net Non Performing
Loan (NPL) menjadi 0,59 % pada akhir tahun 2011. Walaupun kinerja perusahaan terus
meningkat, Bank OCBC NISP sempat mengalami pertumbuhan kredit yang negatif pada
tahun 2008. Pertumbuhan kredit yang negatif tersebut merupakan dampak dari
perekonomian Indonesia yang sedang mengalami resesi disebabkan oleh terjadinya krisis
ekonomi global. Namun, dikarenakan kegigihan perusahaan dalam menjaga kualitas kredit
yang diberikan, pada tahun 2009 pertumbuhan kredit perusahaan kembali mengalami
peningkatan sebesar 33 % dan mengembalikan kinerja yang sempat menurun dikarenakan
kondisi perekenomian yang sedang mengalami resesi.
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Menurut Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur & CEO Bank OCBC NISP,
pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan seluruh stakeholder dan kerja keras seluruh
sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bank OCBC NISP (Company Website, 2011).
Kerja keras sumber daya manusia Bank OCBC NISP yang memberikan kontribusi positif
terhadap kinerja perusahaan memberikan gambaran bahwa sumber daya manusia merupakan
faktor yang penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Kinerja karyawan yang positif
akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.
Demi terus mendukung kinerja yang positif, berbagai upaya terus dilakukan oleh
Bank OCBC NISP untuk memiliki sumber daya manusia yang senantiasa mendukung
pencapaian tujuan organisasi tersebut. Upaya yang dilakukan mulai dari merekrut sumber
daya manusia berkualitas hingga mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada
dengan pelatihan-pelatihan yang tepat. Bank OCBC NISP juga memiliki suatu program
dalam pengembangan sumber daya manusianya melalui management trainee (MT).
Management trainee atau banyak dikenal dengan istilah lain seperti Management
Development Program, Graduate Management Associates Program, Graduate Trainee,
Development Program, Program Pendidikan, Program Pengembangan Staf, dan sebagainya
merupakan upaya mencari dan memilih calon eksekutif muda yang fresh graduates yang
potensial secara sistimatis, dengan waktu yang cukup, tepat dan berorientasi pada konsep
pemagangan dan On The Job Training (Susanto, 2011). Program ini biasanya paling sering
ditemukan dalam industri keuangan, perdagangan, manufaktur, dan badan pemerintah
(Employment Development Departement [EDD], 1998).
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MT juga merupakan program pengembangan karyawan dengan pola rekrutmen dan
jalur karir yang khusus. Dikatakan khusus karena kriteria rekrutmen dan seleksi yang
dipakai lebih tinggi dibandingkan kriteria rekrutmen dan seleksi untuk karyawan dengan
penerimaan biasa. Kriteria khusus tersebut mulai dari tingkat pendidikan yang tinggi, syarat
Indeks Prestasi yang tinggi (IPK ≥ 3.0), Intelligence Quotient (IQ) yang tinggi, kemampuan
atau keahlian yang memumpuni, memiliki pengalaman organisasi yang memadai, dan
penguasaan bahasa asing yang baik (Reinfokus, 2002). Selain itu, jalur karir seorang
karyawan MT tidak sama dengan jalur karir sebagai karyawan biasa. Seorang karyawan MT
akan memiliki jalur karir khusus dibandingkan dengan karyawan yang diterima dengan jalur
biasa. Perbedaan jalur karir tersebut dapat terlihat pada tujuan awal dari diterimanya seorang
karyawan. Tujuan dari diterimanya seorang karyawan MT adalah agar karyawan tersebut
memenuhi syarat untuk menjadi manajer yang memahami kondisi bisnis perusahaan yang
bersangkutan (EDD, 1998). Sedangkan, karyawan yang diterima dengan jalur yang biasa
dipekerjakan untuk pemenuhan kebutuhan suatu pekerjaan yang ada di perusahaan. Dengan
begitu seorang karyawan MT memiliki jalur karir yang lebih khusus dibandingkan dengan
karyawan biasa.
Management Trainee milik bank OCBC NISP disebut dengan istilah Management
Development Programme (MDP). MDP merupakan kegiatan seleksi dalam mendapatkan
sumber daya manusia yang terbaik untuk mengisi jabatan yang strategis di dalam
perusahaan. Program ini berupa proses training bagi fresh graduates terbaik yang akan
dikontrak mengikuti training selama satu tahun untuk kemudian setelah lulus dari training
akan dijadikan asisten menejer. Selama training peserta akan dibina dalam bentuk On The
Job Training dan In Class Training mengenai perbankan. Peserta selama mengikuti program
6
Hubungan Keahlian..., Endyto Aryo Purboyo, Ma.-Ibs, 2014

akan dinilai kemampuannya baik dalam teori maupun dalam praktek kerjanya. Peserta yang
mendapatkan nilai memuaskan selama program akan diangkat sebagai pegawai tetap dengan
jabatan asisten menejer, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan nilai kurang memuaskan
di akhir program akan diangkat menjadi pegawai kontrak dengan jabatan asisten menejer.
Strategisnya jabatan dan jenjang karir yang jelas setelah mengikuti program menjadi
daya tarik tersendiri bagi pelamar-pelamar terbaik dari seluruh Indonesia. Alasan tersebut
menuntut Bank OCBC NISP untuk melaksanakan seleksi yang efektif dalam memilih
pelamar yang paling sesuai dengan kebutuhan jabatan asisten menejer. Untuk dapat
melaksanakan seleksi yang efektif, bank terlebih dahulu harus mengetahui bentuk kinerja
yang berhasil dari suatu pekerjaan serta spesifikasi apa yang harus dimiliki oleh karyawan
yang berhubungan dengan kinerja tersebut (Levine, Maye, Ulm, & Gordon, 1997).
Spesifikasi yang harus dimiliki seorang karyawan agar dapat berhasil dalam melaksanakan
suatu pekerjaan tersebutlah yang biasa disebut kriteria seleksi (Dessler, 2002). Kriteria
seleksi yang dibutuhkan dapat diketahui dengan melakukan suatu analisis pekerjaan.
Analisis pekerjaan adalah sebuah cara yang sistematis dalam mengumpulkan dan
menganalisis informasi mengenai suatu pekerjaan serta prasyarat yang harus dipenuhi suatu
individu dalam melakukan pekerjaan tersebut (Dessler, 2002). Kriteria seleksi yang
ditetapkan mulai dari keahlian yang memumpuni, tingkat pendidikan formal yang tinggi,
hingga komitmen terhadap organisasi yang tinggi. Seseorang akan dapat menyelesaikan
suatu pekerjaan apabila orang tersebut memiliki keahlian yang sesuai. Terdapat berbagai
jenis keahlian yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda. Keahlian dasar
yang meliputi membaca dan berhitung, dan keahlian umum yang meliputi kerja sama dan
komunikasi adalah keahlian yang biasa diaplikasikan dalam kebanyakan pekerjaan. Selain
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itu, karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan memberikan kontribusi yang besar
bagi organisasi karena mereka bekerja dan berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi
(George & Jones, 1996). Bahkan disebutkan pula dalam penelitian tentang komitmen
karyawan pada organisasi yang berasal dari persepsi karyawan atas komitmen dan dukungan
perusahaan terhadap karyawan bahwa karyawan yang memiliki komitmen terhadap
organisasi yang tinggi akan cenderung senang membantu dan dapat bekerja sama
(Eisenberger, Fasolo, & LaMastro, 1990). Dengan begitu diharapkan akan memberikan
dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hubungan keahlian
berorganisasi dan komitmen afektif sebagai kriteria seleksi MDP di Bank OCBC NISP
dengan kinerja lulusan MDP. Untuk itu penelitian ini mengambil judul “Hubungan keahlian
berorganisasi dan komitmen afektif sebagai kriteria seleksi Management Development
Program dengan kinerja lulusan Management Development Program di Bank OCBC
NISP.”

1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang

teridentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan keahlian berorganisasi dengan kinerja lulusan MDP di Bank
OCBC NISP?
2. Bagaimana hubungan komitmen afektif dengan kinerja lulusan MDP di Bank OCBC
NISP?
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1.3

Pembatasan Masalah
Sebagaimana telah disebutkan di latar belakang penelitian, aktivitas manajemen

sumber daya manusia yang akan dibahas adalah kriteria seleksi. Dipilihnya kriteria seleksi
dibanding aktivitas manajemen sumber daya manusia yang lain karena kriteria seleksi
merupakan faktor yang penting dalam mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai
pengetahuan, keahlian, dan kepribadian yang dibutuhkan organisasi dalam menjalankan
operasinya. Variabel kriteria seleksi yang akan diteliti adalah keahlian dan komitmen
organisasional. Keahlian dijadikan kriteria yang harus dimiliki karena keahlian merupakan
kemampuan untuk melaksanakan tugas dan memecahkan masalah yang berhubungan
dengan suatu pekerjaan atau aktivitas (Cedefop, 2008). Khususnya keahlian berorganisasi
dan keahlian teknis, berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya, keahlian berorganisasi
dan keahlian teknis diketahui memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja karyawan
dalam kasus Webmasters (Wade & Parent, 2002). Namun dalam penelitian ini, bentuk
keahlian yang akan dilihat hubungannya dengan kinerja adalah keahlian berorganisasi.
Keahlian teknis tidak dilihat hubungannya dengan kinerja, karena dalam penelitian yang
sebelumnya

keahlian teknis merujuk pada kemampuan membuat program

dan

mengoperasikan situs internet.
Selain keahlian, komitmen seorang karyawan terhadap organisasi juga dirasa perlu
untuk menjadi kriteria seleksi bagi organisasi. Komitmen karyawan terhadap organisasi atau
biasa disebut komitmen organisasional, merujuk pada ikatan psikologis karyawan terhadap
tempat kerja mereka (Meyer & Allen, 1990). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, komitmen organisasional memiliki hubungan yang positif dengan kinerja,
khususnya komitmen afektif (Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002).
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Komitmen afektif merujuk pada komitmen yang berdasarkan ikatan emosional antara
karyawan dengan organisasi yang berkembang melalui pengalaman kerja yang positif
(Meyer & Allen, 1990).
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan dari variabelvariabel yang telah diteliti sebelumnya dengan persepsi kinerja dari lulusan MDP. Pemilihan
persepsi kinerja atas kinerja yang diteliti didasarkan atas teori motivasi kerja yang
menyatakan bahwa orang akan termotivasi untuk berperilaku dan berkinerja sesuai dengan
apa yang mereka konsepkan terhadap diri mereka sendiri (Korman, 1970). Penelitianpenelitian sebelumnya telah menunjukan bahwa pengukuran tingkat kemampuan dan kinerja
yang dilakukan diri sendiri (self reported) memiliki korelasi yang tinggi dengan pengukuran
yang dilakukan secara objektif, dan telah memberikan hasil yang sukses dalam sejumlah
penelitian (O’Reilly, 1973; Lee & Kim, 1999; Smircich & Chesser, 1981). Dengan kata lain,
persepsi seseorang atas kurangnya keahlian yang dimiliki dapat mempengaruhi perilaku
orang tersebut.
Kajian ini difokuskan pada lulusan MDP yang di seleksi pada tahun 2011.
Dipilihnya lulusan-lulusan MDP tersebut karena lulusan–lulusan MDP tersebut telah selesai
mengikuti program MDP dan sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Kajian meliputi identifikasi
latar belakang MDP, proses seleksi MDP, dan analisis hubungan antar variabel. Jangka
waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya untuk mengukur kinerja yang kurang dari
2 tahun, sedangkan MDP merupakan program yang berorientasi pada tujuan jangka panjang.
Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan di masa depan untuk mengukur kinerja
lulusan MDP ketika melewati masa kerja lebih dari 5 tahun.
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1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui hubungan antara keahlian berorganisasi dengan kinerja lulusan
MDP.
2. Untuk mengetahui hubungan antara komitmen afektif dengan kinerja lulusan MDP.

1.5

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.
a. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan bentuk penambahan ilmu dan informasi-informasi yang
belum didapatkan selama berada di bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini juga
merupakan pendalaman dari teori-teori yang telah dipelajari oleh penulis selama
berada di bangku kuliah dan sebagai sarana penerapan teori-teori tersebut dalam
dunia kerja yang sebenarnya.
b. Bagi Dunia Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan bidang
sumber daya manusia khususnya yang menyangkut kriteria seleksi karyawan
khususnya untuk Management Trainee sehingga menjadi sumber informasi yang
bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
c. Bagi Objek Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan
untuk MDP yang sudah berjalan, sehingga Bank OCBC NISP dapat semakin
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mengembangkan MDP tersebut dan pada akhirnya MDP tersebut dapat memastikan
Bank OCBC NISP memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang terbaik.
1.6

Sistematika Penelitian
Untuk memudahkan proses penulisan, penulis membagi skripsi ke dalam lima

bagian, yaitu.
a. BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum dari penelitian, yaitu latar
belakang permasalahan, perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.
b. BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian
manajemen sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, kinerja
dan penilaian kinerja, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, hipotesis
yang digunakan, dan rerangka pemikiran.
c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang mencakup objek dan
sifat penelitian, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan
metode analisis.
d. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum perusahaan,
pelaksanaan seleksi yang dilaksanakan oleh bagian rekrutmen Departemen
Sumber Daya Manusia, serta analisis dari hipotesis yang telah dibuat.
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e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari pembahasan
sebelumnya dan memberikan saran sesuai dengan analisis yang dihasilkan.

13
Hubungan Keahlian..., Endyto Aryo Purboyo, Ma.-Ibs, 2014

BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1

Pengertian Menejemen Sumber Daya Manusia
Sebelum menguraikan pengertian mengenai kriteria seleksi dan kinerja karyawan,

maka terlebih dahulu diuraikan tentang menejemen sumber daya manusia. Hal ini penting
karena kriteria seleksi karyawan merupakan bagian dari fungsi menejemen sumber daya
manusia yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi.
Organisasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu unit sosial yang terkoordinasi
secara sadar, dimana terdiri dari dua atau lebih individu yang bekerja sama secara
berkelanjutan guna mencapai tujuan-tujuan bersama (Robbins, 1996). Ketika terjalin
hubungan kerja sama antar beberapa individu untuk mencapai tujuan bersama diperlukan
suatu sistem yang berfungsi mengatur perencanaan pembagian kerja, pengembangan
karyawan, pembayaran upah, penilaian kinerja, serta aturan hubungan kerja sama tersebut
(Dessler, 2002). Sistem tersebutlah yang kemudian dikembangkan dan disebut sebagai
menejemen sumber daya manusia.
Menejemen sumber daya manusia adalah suatu rancangan sistem formal dalam suatu
organisasi yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja
sumber daya manusia guna mencapai tujuan organisasi (Mathis & Jackson, 2004). Dalam
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menejemen sumber daya manusia terdapat 5 fungsi dari menejemen sumber daya manusia
yaitu (Dessler, 2002):
1. Perencanaan sumber daya manusia
Proses dalam menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber
daya manusia sehingga organisasi dapat memenuhi tujuannya.
2. Pengadaan sumber daya manusia
Proses dalam menyediakan individu-individu yang memenuhi syarat dalam jumlah yang
memadai untuk mengisi pekerjaan dalam suatu organisasi. Aktivitas yang dilaksanakan
termasuk analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan.
3. Pengembangan sumber daya manusia
Upaya dalam meningkatkan kemampuan karyawan dalam menangani berbagai pekerjaan
termasuk dalam memberikan orientasi untuk karyawan baru, pelatihan-pelatihan,
perencanaan karir, dan manajemen kinerja.
4. Kompensasi
Fungsi yang berhubungan dengan segala tipe penghargaan yang diterima karyawan
sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Kompensasi yang diberikan
termasuk upah, insentif-insetif, dan tunjangan.
5. Hubungan ketenagakerjaan
Fungsi menejemen sumber daya manusia dalam menjaga hubungan organisasi dengan
karyawannya untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui kebijakan sumber daya
manusia yang mengikuti perundang-undangan yang berlaku.
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Dari kelima fungsi tersebut diketahui bahwa pengadaan sumber daya manusia
berfungsi untuk mendapatkan sejumlah karyawan dengan kemampuan yang sesuai bagi
organisasi. Oleh karena itu fungsi dari menejemen sumber daya manusia yang akan dibahas
lebih lanjut adalah fungsi pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya
manusia adalah proses dalam menyediakan individu-indvidu yang memenuhi syarat dalam
jumlah yang memadai untuk untuk mengisi pekerjaan dalam suatu organisasi (Dessler,
2002). Pengadaan sumber daya manusia dapat menjamin suatu organisasi untuk selalu
memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan kemampuan yang sesuai untuk mencapai
tujuan organisasi (Mondy, 2008). Proses yang dilakukan dalam pengadaan sumber daya
manusia dimulai dari analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi hingga penempatan (Dessler,
2002). Aktivitas pengadaan sumber daya manusia dilakukan setelah jumlah dan jenis
kemampuan karyawan yang dibutuhkan telah teridentifikasi melalui kegiatan perencanaan
sumber daya manusia. Keefektifan aktivitas pengadaan sumber daya manusia sangat penting
apabila organisasi ingin memperkerjakan karyawan yang dapat memenuhi tuntutan tempat
kerja saat ini (Offerman & Gowing, 1993).

2.1.2

Analisis Pekerjaan
Pertama-tama, dalam pengadaan sumber daya manusia, aktivitas yang dilakukan

adalah analisis pekerjaan (job analysis). Analisis pekerjaan adalah sebuah cara yang
sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai suatu pekerjaan serta
prasyarat yang harus dipenuhi suatu individu dalam melakukan pekerjaan tersebut (Dessler,
2002). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan apa
yang dilakukan pada suatu jabatan dan kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk
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melakukan pekerjaan tersebut agar tercipta kesesuaian antara tuntutan perkerjaan dengan
kemampuan karyawan. Analisis pekerjaan biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan
informasi mengenai karakteristik suatu pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan lainnya.
Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari karyawan, penyelia, dan atau dari seorang
penganalisis pekerjaan yang profesional. Metode yang dapat dilakukan dalam memperoleh
informasi tersebut adalah dengan cara membuat kuesioner, wawancara, observasi, dan
membuat catatan harian (Dessler, 2002). Informasi-informasi yang diperoleh dalam suatu
analisis pekerjaan mencakup (Dessler, 2002):
1. Aktivitas dan perilaku kerja dari suatu pekerjaan.
2. Kepada siapa interaksi yang dilakukan.
3. Standar kinerja dari suatu pekerjaan.
4. Dampak suatu pekerjaan terhadap finansial dan penganggaran.
5. Mesin dan peralatan yang digunakan.
6. Kondisi kerja.
7. Pengawasan yang diberikan dan diterima dari suatu pekerjaan.
8. Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dibutuhkan.
Setelah memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dari analisa pekerjaan,
selanjutnya yang dilakukan adalah membuat deskripsi pekerjaan (job description)
berdasarkan informasi-informasi yang telah diperoleh dari proses analisis pekerjaan.
Deskripsi pekerjaan merupakan gambaran tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu
pekerjaan (Dessler, 2002). Dengan deskripsi pekerjaan tersebut akan teridentifikasi
bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan. Informasi-informasi yang terdapat dalam suatu
deskripsi pekerjaan adalah (Kleynhans, 2006):
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1. Jabatan.
2. Kewajiban dan tanggung jawab.
3. Lokasi dari pekerjaan (departemen, cabang, pabrik, divisi).
4. Struktur pelaporan (menunjukan kepada siapa karyawan harus melapor).
5. Status pekerjaan.
6. Individu yang membuat deskripsi pekerjaan.
7. Nama individu yang menyetujui deskripsi pekerjaan yang dibuat.
8. Nama karyawan yang memberikan informasi dasar.
9. Nomor atau kode pekerjaan (ini terutama penting di perusahaan besar yang memiliki
divisi-divisi yang banyak serta tingkatan pekerjaan yang berbeda, sehingga lebih
mudah untuk membuat perbedaan antar pekerjaan).
10. Tanggal saat deskripsi pekerjaan disetujui.
Lalu, suatu deskripsi pekerjaan yang telah dibuat akan menjadi dasar untuk membuat
spesifikasi pekerjaan (job specification). Spesifikasi pekerjaan merupakan daftar
pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan suatu individu untuk melakukan
suatu pekerjaan agar berhasil (Dessler, 2002). Tujuan dari dibuatnya spesifikasi pekerjaan
adalah (Management Study Guide [MSG], 2012):
1. Membantu pelamar untuk menilai apakah kualifikasi miliknya memenuhi syarat
untuk melamar lowongan pekerjaan.
2. Membantu organisasi untuk memahami tingkat kualifikasi, kualitas, dan karakteristik
yang harus dimiliki pelamar.
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3. Memberikan informasi secara rinci tentang semua yang berhubungan dengan
pekerjaan termasuk tanggung jawab pekerjaan, keahlian fisik dan teknis yang
diinginkan, kemampuan berbicara dan banyak lagi.
4. Membantu memilih pelamar yang paling sesuai untuk suatu pekerjaan.
Terlihat dari yang telah dijelaskan diatas bahwa deskripsi pekerjaan dan spesifikasi
pekerjaan merupakan dua bagian penting dari analisis pekerjaan. Kedua bagian tersebut
mendefinisikan suatu pekerjaan tetentu secara rinci dan memberikan bimbingan bagi
organisasi dalam melaksanakan proses berikutnya yaitu rekrutmen dan seleksi.

2.1.3

Rekrutmen
Setelah diketahui jenis karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan

tertentu melalui analisis pekerjaan, proses selanjutnya yang harus dilakukan organisasi
adalah melakukan rekrutmen karyawan. Rekrutmen diartikan sebagai usaha organisasi
dalam mencari dan mempengaruhi calon karyawan yang memenuhi syarat agar mau
melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam organisasi (Ivancevich & Hoon, 2002).
Tujuan utama dari rekrutmen adalah mengidentifikasi dan menarik calon karyawan potensial
(Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 2006). Calon karyawan tersebut diperoleh melalui
sumber rekrutmen yang tersedia. Sumber rekrutmen merupakan tempat atau lokasi dimana
organisasi mencari karyawan tersebut (Kleynhans, 2006). Sumber rekrutmen dapat berasal
dari dalam lingkungan perusahaan (internal) ataupun luar lingkungan perusahaan (eksternal)
(Mathis & Jackson, 2004). Sumber internal adalah karyawan yang ada didalam lingkungan
perusahaan, sedangkan sumber eksternal adalah karyawan yang berasal dari luar lingkungan
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perusahaan (Khan, 2008). Sumber-sumber internal dapat diperoleh dengan empat cara, yaitu
(Tabassum, 2011):
1. Promotion
Mempromosikan jabatan seorang karyawan ke posisi yang lebih tinggi.
2. Transfer
Memindahkan seorang karyawan dari suatu fungsi pekerjaan ke fungsi pekerjaan
yang lain.
3. Job postings
Membuat pemberitahuan lowongan jabatan dengan menggunakan buletin, papan
pengumuman perusahaan, dan e-mail internal perusahaan.
4. Employee referral
Seorang karyawan merekomendasikan teman ataupun keluarga yang dapat
memenuhi kebutuhan dari jabatan yang lowong.
Sedangkan, untuk mendapatkan sumber-sumber dari eksternal terdapat enam cara
(Ivancevich & Hoon, 2002), yaitu:
1. Media advertisements
Menggunakan media iklan untuk memberitahukan jabatan yang lowong dalam
perusahaan. Pengiklanan dapat dilakukan dengan menggunakan surat kabar, majalah,
radio, televisi, dan media lainnya.
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2. Internet
Mendapatkan sumber rekrutmen menggunakan internet dapat melalui website
perusahaan, e-mail, blog, dan website perusahaan penyedia lowongan pekerjaan (job
portal).
3. Employment agencies and executive search firms
Perusahaan khusus pencari tenaga eksekutif dan agen-agen tenaga kerja.
4. Special-events recruiting
Merupakan suatu kegiatan pameran lowongan pekerjaan yang diikuti oleh banyak
perusahaan yang diselenggarakan oleh instansi tertentu untuk menjaring fresh
graduates dan profesional (Job Fair, Carreer Expo, ataupun Career Fair).
5. Summer internships
Sumber rekrutmen juga didapatkan dari program magang bagi mahasiswa ataupun
siswa sekolah menengah atas yang sedang liburan atapun yang telah lulus.
6. College or university recruiting
Merupakan suatu kegiatan perekrutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan
cara mendatangi langsung universitas yang menjadi sasaran perekrutan perusahaan.
Dengan cara-cara mendapatkan sumber rekrutmen tersebut organisasi dapat memilih
apakah akan merekrut karyawan dari dalam organisasi atau luar organisasi, atau bahkan
mengkombinasi cara-cara mendapatkan sumber rekrutmen tersebut untuk mendapatkan
karyawan yang paling sesuai. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan
sumber rekrutmen internal dan eksternal yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Dessler, 2002):
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Tabel 2.1
Tabel Kelebihan dan Kekurangan Sumber Rekrutmen
Sumber Rekrutmen
Internal

Kelebihan
•

Kekurangan

Dapat meningkatkan moral

•

timbulnya

karyawan yang dipromosikan

masalah

moral

bagi

dan karyawan lainnya

karyawan

yang

tidak

•

Rendah biaya

promosi

•

Motivator untuk kinerja yang

•

•

Terjadinya praktek politik
untuk promosi

baik
Perilaku

dan

loyalitas

karyawan

semakin

•

Bekerja menggunakan cara
yang lama (kurangnya ide-

besar

ide baru)

terhadap perusahaan
Eksternal

Kemungkinan

•

Lahirnya ide-ide baru

•

•

Lebih mudah dan cepat dalam

memperkerjakan karyawan

merekrut

yang tidak sesuai dengan

karyawan

yang

pekerjaan dan organisasi

belum dimiliki keahliannya
•

Belum

adanya

pendukung

politik dalam organisasi
•

Dapat

membawa

Memungkinkan

•

Proses adaptasi yang lebih
lama

wawasan

industri yang baru
Sumber: Gary Dessler (2002). Human Resource Management 9th edition.
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2.1.4

Seleksi
Setelah mendapatkan sejumlah pelamar yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan

melalui proses rekrutmen, selanjutnya dilaksanakan seleksi terhadap pelamar-pelamar
tersebut. Seleksi didefinisikan sebagai serangkaian proses dimana suatu organisasi memilih
seseorang atau beberapa orang yang terbaik yang memenuhi kebutuhan dari jabatan yang
lowong dari sebuah daftar pelamar (Ivancevich & Hoon, 2002). Definisi seleksi lainnya
adalah proses pemilihan dari sekolompok pelamar yang paling sesuai dengan kebutuhan
untuk mengisi posisi tertentu dalam sebuah organisasi (Mondy & Noe, 2005). Tujuan dari
seleksi itu sendiri adalah untuk memilih pelamar yang tepat, yang paling memenuhi
kebutuhan pekerjaan dan organisasi (Khan, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, seleksi
dapat dikatakan sebagai tahap awal yang menentukan bagi organisasi dalam mendapatkan
karyawan yang dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan dan organisasi. Tanpa karyawan yang
mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan dan organisasi, maka organisasi berada dalam posisi
yang sulit untuk sukses. Selain itu, mempekerjakan karyawan yang tidak mampu
menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang diharapkan dapat berdampak pada
pengorbanan uang dan waktu yang banyak bagi organisasi (Dessler, 2002). Oleh karena itu,
seleksi merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam pengadaan sumber daya
manusia.

2.1.5

Faktor yang mempengaruhi seleksi
Pelaksanaan seleksi dapat dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu faktor lingkungan

internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal perusahaan.
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2.1.5.1 Faktor internal
Menurut Ivancevich dan Hoon (2002), faktor

internal perusahaan yang

mempengaruhi seleksi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ukuran perusahaan dan kerumitan bisnis
perusahaan.
1. Ukuran perusahaan
Ukuran perusahaan mempengaruhi pelaksanaan seleksi karena pengembangan dan
implementasi seleksi dengan skala besar membutuhkan biaya yang sangat besar.
Oleh karena itu pelaksanaan seleksi dengan skala besar dan rumit tersebut biasanya
digunakan oleh perusahaan besar. Begitu juga sebaliknya bagi perusahaan dengan
ukuran lebih kecil, seleksi yang digunakan tidak akan semahal dan serumit
perusahaan dengan ukuran besar.
2. Kerumitan bisnis
Ukuran perusahaan itu sendiri, tidak bisa menentukan bagaimana seleksi tersebut
digunakan. Faktor kerumitan bisnis perusahaan juga ikut menentukan seleksi yang
digunakan. Kerumitan bisnis yang dijalankan organisasi menentukan seleksi yang
digunakan, karena kerumitan bisnis yang dijalankan organisasi ikut menentukan
struktur organisasi yang ada. Struktur organisasi tersebut menghasilkan jabatan dan
pekerjaan yang harus diisi.

2.1.5.2 Faktor eksternal
Selain faktor lingkungan internal perusahaan, faktor lingkungan eksternal perusahaan
juga memiliki peran penting dalam menentukan seleksi yang digunakan. Faktor eksternal
perusahaan yang dapat mempengaruhi seleksi meliputi peraturan perundang-undangan
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dibidang tenaga kerjaan, kompetitor organisasi di bidang yang sama, seleksi yang dilakukan
oleh organisasi lain, dan jumlah ketersedian pasar tenaga kerja lokal.
Faktor lingkungan eksternal organisasi yang paling signifikan dalam menentukan
seleksi adalah jumlah ketersediaan pasar tenaga kerja lokal. Jumlah ketersediaan tenaga
kerja yang rendah membuat organisasi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi,
menarik, dan memperkerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kesulitan tersebut
menyebabkan pilihan pelamar kerja yang ada terlalu sedikit, dengan begitu pilihan seleksi
yang digunakan juga sangat terbatas dan tidak efektif. Sebaliknya, ketika jumlah pelamar
kerja yang memenuhi syarat pekerjaan melebihi kebutuhan, organisasi memiliki keleluasaan
dalam memilih seleksi yang digunakan.

2.1.6

Kriteria seleksi
Untuk dapat melaksanakan seleksi yang efektif, organisasi terlebih dahulu harus

mengetahui bentuk kinerja yang berhasil dari suatu pekerjaan serta spesifikasi apa yang
harus dimiliki oleh karyawan yang berhubungan dengan kinerja tersebut (Levine, Maye,
Ulm, & Gordon, 1997). Spesifikasi yang harus dimiliki seseorang agar dapat berhasil dalam
melaksanakan suatu pekerjaan tersebutlah yang biasa disebut kriteria seleksi (Dessler,
2002). Adapun kriteria seleksi dalam sebuah pelaksanaan seleksi adalah (1) keahlian, (2)
pendidikan, (3) pengalaman kerja, (4) umur, (5) jenis kelamin, dan (6) komitmen
organisasional (Ivancevich & Hoon, 2002; O’Reilly & Chatman, 1986).

25
Hubungan Keahlian..., Endyto Aryo Purboyo, Ma.-Ibs, 2014

2.1.6.1 Keahlian (skill)
Keahlian adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan memecahkan masalah
(Cedefop, 2008). Keahlian merupakan kriteria yang dapat menentukan berhasil atau
tidaknya seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan (Hasibuan, 2007). Oleh karena itu,
keahlian menjadi salah satu kriteria yang harus diseleksi (Wade & Parent, 2002). Menurut
Department of Human Resources dari University of Melbourne (2010), setidaknya terdapat 7
(tujuh) jenis skill yang digunakan organisasi sebagai kriteria seleksi:
1. Problem solving skills
Kemampuan untuk memprioritaskan masalah dengan tepat, dan juga kemampuan
dalam

mengumpulkan

dan

menganalisis

informasi

yang

benar

untuk

mengidentifikasi gejala dan penyebab dari timbulnya suatu masalah.
2. Analytical thinking skills
Kemampuan untuk bekerja dalam kerangka kerja yang kompleks serta menganalisa
dan memprioritaskan tingkat kadar dari informasi dan mengkonversi ide-ide dan
tujuan kedalam suatu tindakan yang nyata.
3. Negotiation skills
Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempersuasi dan mempengaruhi orang
lain untuk mencapai tujuannya. Kemampuan ini diperlukan untuk menegosiasikan
suatu kesepakatan yang efektif.
4. Interpersonal skills
Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain secara
benar. Interaksi tersebut mencakup kemampuan berkomunikasi dan bersikap secara
benar. Dalam ranah bisnis, interpersonal skills merujuk pada kemampuan seorang
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karyawan untuk dapat bergaul dengan karyawan lainnya tanpa melupakan apa yang
menjadi kewajibannya.
5. Presentation skills
Kemampuan untuk menyusun, menyatukan dan mempersembahkan informasi secara
jelas dan menarik untuk berbagai jenis audiens.
6. Organizational skills
Kemampuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan diri sendiri dan orang lain
untuk memastikan tugas selesai tepat pada waktunya.
7. Computer skills
Kemampuan yang berkaitan dengan keterampilan dalam menggunakan komputer,
termasuk kemampuan pengolahan kata yang sangat baik, pengolahan data yang baik,
mahir dalam mengoperasikan aplikasi e-mail, internet dan aplikasi data base
(misalkan MS word, Access dan Excel).
2.1.6.2 Pendidikan
Menurut Ivancevich dan Hoon (2002), sebagian besar kemampuan kognitif, motorik,
fisik, dan pribadi seseorang berasal dari kecenderungan genetik, dan juga dikarenakan
mereka mendapatkan kemampuan-kemampuan tersebut dari lingkungan rumah, sekolah,
tempat kerja dan lingkungan-lingkungan lainnya. Oleh karenanya salah satu cara yang biasa
digunakan untuk menilai kemampuan seseorang adalah dengan cara melihat pencapaian
pendidikan seseorang sebagai perwakilan dari kemampuan-kemampuan tersebut. Pendidikan
formal merujuk pada sebuah model pendidikan yang terorganisir, terstruktur, tersistematis
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dan dikelola sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, serta menyajikan kurikulum
yang kaku (Dib, 1988).
Menurut UNESCO melalui EFA Global Monitoring Report (2005), pendidikan dapat
membentuk kemampuan dan cara pandang seseorang dalam kehidupan sosial, karena
pendidikan merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan sosial yang ada. Seseorang yang
berpendidikan tinggi memiliki kemampuan atau keahlian yang lebih banyak dibandingkan
yang berpendidikan rendah. Oleh sebab itu perusahaan lebih memilih seseorang yang
berpendidikan tinggi minimal memiliki gelar sarjana karena mereka dianggap memiliki
produktivitas dan keahlian yang lebih tinggi, terutama di bidang tertentu, semisal dalam
bidang accounting atau management (Ivancevich & Hoon, 2002; Benson, Finegold, &
Mohrman, 2004).
Selain tingkat pendidikan yang tinggi, tidak jarang perusahaan-perusahaan lebih
memilih lulusan dari institusi-institusi tertentu. Perusahaan juga sering menjadikan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai syarat kualifikasi seleksi. Namun, lanjut menurut mereka,
standar pendidikan yang ditetapkan harus terkait dengan bentuk kinerja yang diharapkan
dari suatu pekerjaan, serta standar tersebut tidak boleh melebihi standar yang dibutuhkan
oleh suatu pekerjaan (Ivancevich & Hoon, 2002).
2.1.6.3 Pengalaman kerja
Kriteria lainnya yang berguna untuk menyeleksi karyawan adalah pengalaman kerja.
Pengalaman kerja merujuk pada pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan,
keahlian, dan kemampuan yang diperoleh selama jangka waktu tertentu (Kegans, 2006).
Melalui penelitian konseptual dan meta-analytic review (yaitu teknik yang digunakan untuk
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merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif dengan cara mencari nilai effect
size), pengalaman memiliki hubungan korelasi yang tinggi terhadap prestasi kerja seseorang
(Quinones, Ford, & Teachout, 1995).
Pengalaman kerja juga merupakan sumber utama dalam mempengaruhi model
kinerja dan perilaku seorang karyawan (Tesluk & Jacobs, 1998). Oleh karena itu,
pengalaman kerja dijadikan kriteria dalam seleksi karena dengan memiliki pengalaman kerja
dan melamar suatu pekerjaan yang sama, pelamar dianggap menyukai pekerjaannya dan
mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik.
Pengalaman kerja itu sendiri tidak bisa semata-mata dijadikan jaminan seorang
pelamar akan memiliki prestasi kerja yang baik, karena keragaman dan tanggung jawab
dalam suatu pekerjaan, jenis tantangan yang dihadapi dalam suatu tugas serta kompleksitas
suatu pekerjaan ikut mempengaruhi pengalaman kerja yang dimiliki. Oleh karena itu
organisasi harus memiliki dasar rasional dalam mendefinisikan pengalaman yang relevan
dengan suatu pekerjaan (Ivancevich & Hoon, 2002).
2.1.6.4 Umur
Dalam menyeleksi karyawan biasanya organisasi sudah menetapkan batasan umur
tertentu untuk suatu pekerjaan (Ivancevich & Hoon, 2002). Namun, batasan umur minimum
dan maksimum untuk suatu pekerjaan tertentu harus benar-benar berhubungan dengan
pekerjaan yang dijalani dan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi batasan umur tersebut
memang sudah dipertimbangkan dengan matang dan dianggap mampu untuk menjalankan
pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang
menemukan lebih berharganya memperkerjakan pekerja yang lebih tua dikarenakan mereka
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memiliki koneksi hubungan yang luas, pengalaman hidup, dan mereka mau bekerja walau
hanya dibayar dengan upah yang rendah, oleh karena itu mereka dianggap cocok untuk
menempati sales positions (Shimbun, 1998).
2.1.6.5 Jenis kelamin
Peraturan jenis kelamin dalam ketenagakerjaan pada dasarnya sudah diatur dalam
buku panduan “Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan di Indonesia” yang
dibuat oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. UndangUndang yang menjadi dasar peraturan tersebut adalah UUD 1945 pasal 28, ayat 2, yang
menyebutkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain pasal yang telah disebutkan, terdapat
pasal lainnya yang menjadi dasar peraturan tersebut yaitu pasal 5 dan 6 dalam UndangUndang Ketenagakerjaan, No. 13 Tahun 2003. Pasal 5 berbunyi: “setiap tenaga kerja
memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan pasal
6 berbunyi: “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha” (UU Ketenagakerjaan Tahun 2003). Namun, dalam
prakteknya kesenjangan jenis kelamin masih terjadi di tempat kerja. Gambaran kesenjangan
tersebut terlihat dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2004 mencatat bahwa
tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya 49,2%, sementara angka TPAK
laki-laki mencapai 86%. Kesenjangan ini juga tercermin dari prosentase kerja. Sebanyak
74,9% pekerja/buruh laki-laki yang bekerja penuh waktu, sedangkan pekerja/buruh
perempuan yang bekerja penuh waktu hanya 54,6%. Padahal SAKERNAS mencatat bahwa
jumlah perempuan usia kerja di atas 15 tahun adalah 50,2% dari 153.923.648 penduduk usia
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kerja (Panduan EEO, 2005). Maka dari 77.269.671 perempuan yang berada dalam usia
produktif, yang terserap oleh lapangan pekerjaan hanya sebanyak 38.016.678 perempuan.
Dengan demikian, masih terdapat 39.252.993 perempuan dalam usia produktif yang belum
terserap lapangan kerja.
Apabila perusahaan ingin menjadikan jenis kelamin sebagai kriteria seleksi suatu
pekerjaan, perusahaan harus memperhatikan sifat dari pekerjaan tersebut, waktu
pengerjaannya, dan peraturan perburuhan (Hasibuan, 2007). Selain itu budaya setempat juga
harus

menjadi

pertimbangan

dalam

menggunakan jenis

kelamin sebagai

dasar

memperkerjakan seseorang (Clark, Ramsbey, & Sadler, 1991). Jenis kelamin dapat
dijadikan kriteria seleksi apabila sifat dari pekerjaan tersebut memang lebih baik apabila
dikerjakan oleh salah satu jenis kelamin. Sebagai contoh, apabila suatu pekerjaan
membutuhkan orang yang melakukannya untuk mengangkat beban yang berat dan jaga
malam, pekerjaan tersebut dianggap lebih cocok untuk jenis kelamin laki-laki. Begitu juga
sebaliknya, jenis kelamin wanita dianggap lebih cocok untuk pekerjaan merawat bayi,
karena wanita memiliki sifat keibuan (Hasibuan, 2007).

2.1.6.6 Komitmen Organisasional
Komitmen organisasional adalah kepercayaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan
organisasi, kesediaan untuk melakukan upaya ekstra demi untuk tetap menjadi anggota atau
bagian dari organisasi (Mowday, Porter, & Steers, 1982). Karyawan dengan komitmen
organisasional yang tinggi akan cenderung lebih sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai
organisasi serta mau memberikan usaha lebih kepada organisasi dan berupaya memberikan
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manfaat kepada organisasi (Yousef, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai dengan
komitmen organisasional yang tinggi akan bertanggung jawab dalam pekerjaannya.
Komitmen dalam organisasi akan membuat karyawan memberikan yang terbaik
kepada organisasi dimana ia bekerja. Van Scooter (2000) menyatakan bahwa karyawan
dengan komitmen yang tinggi akan lebih berorientasi kerja. Bahkan disebutkan pula dalam
penelitian tentang komitmen karyawan pada organisasi yang berasal dari persepsi karyawan
atas komitmen dan dukungan perusahaan terhadap karyawan bahwa karyawan yang
memiliki komitmen terhadap organisasi yang tinggi akan cenderung senang membantu dan
dapat bekerja sama (Eisenberger, Fasolo, & LaMastro, 1990).
Dalam melakukan pengukuran komitmen organisasional, model yang paling sering
digunakan dalam penelitian mengenai komitmen organisasional adalah model tiga
komponen milik Meyer dan Allen (1997) (Meyer et al, 2002). Model ini mengusulkan
bahwa komitmen organisasional yang dialami oleh karyawan sebagai tiga pola pikir yang
simultan meliputi affective (afektif), normative (normatif), dan continuance (berkelanjutan)
organizational commitment. Komitmen afektif mencerminkan komitmen yang berdasarkan
ikatan emosional antara karyawan dengan organisasi yang berkembang melalui pengalaman
kerja yang positif. Komitmen normatif mencerminkan komitmen yang berdasarkan rasa
memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap organisasi. Komitmen berkelanjutan
mencerminkan komitmen yang berdasarkan biaya yang akan ditanggung, baik ekonomi dan
sosial, bila meninggalkan organisasi. Namun, dari ketiga bentuk komitmen yang telah
disebutkan, komitmen yang memiliki hubungan yang kuat dengan output yang berhubungan
dengan organisasi dan karyawan, meliputi kehadiran, kinerja, organizational citizenship
behavior, stres kerja, dan work-family conflict adalah komitmen afektif. Sedangkan,
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komitmen normatif dan berkelanjutan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan output
yang telah disebutkan diatas (Meyer et al, 2002).
2.1.7

Proses seleksi
Berikut adalah proses seleksi karyawan dan akan disertakan penjabaran dari tahapan-

tahapan seleksi yang digunakan dalam proses seleksi tersebut (Tabassum, 2011).
Gambar 2.1
Proses Seleksi (adaptasi dari Tabassum, 2011)
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Seperti yang terlihat di gambar, dalam proses seleksi terdapat 6 (enam) tahapan
seleksi yang digunakan oleh organisasi dalam memilih karyawan yang sesuai, yaitu seleksi
administrasi, tes penerimaan, wawancara kerja, pemeriksaan latar belakang dan referensi,
dan evaluasi medis (Tabassum, 2011).

2.1.7.1 Seleksi Administrasi
Pada tahap awal ini, merupakan tahap dimana organisasi melakukan seleksi awal.
Seleksi awal dilakukan dengan cara seleksi administratif, yaitu dengan cara membandingkan
kualifikasi yang dimiliki pelamar dengan kualifikasi pekerjaan yang sudah ditetapkan
(Mangkuprawira, 2001). Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pelamar memiliki
kualifikasi yang sesuai untuk melakukan pekerjaan yang tersedia (Dessler, 2002). Pelamar
yang memenuhi kualifikasi yang sesuai akan dilanjutkan ke tahap yang berikutnya,
sedangkan bagi yang tidak memenuhi akan ditolak.
Seleksi administrasi dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan cara yang
sudah terkomputerisasi. Seleksi administrasi dilakukan secara manual dikarenakan
organisasi meminta pelamar untuk mengirimkan berkas administrasi berbentuk dokumen
fisik melalui pos ke alamat yang sudah ditentukan oleh organisasi (Armstrong, 2009).
Dokumen fisik yang sudah diterima tersebut akan dicocokan kualifikasinya dengan
kualifikasi pekerjaan yang tersedia. Sedangkan seleksi administrasi yang terkomputerisasi
dilakukan dengan cara membandingkan kualifikasi pekerjaan dengan kualifikasi pelamar
yang diterima melalui e-mail, company website, employment agencies, dan artificial-
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intelligence software (Dessler, 2002). Kualifikasi yang diseleksi pada saat seleksi
administrasi dilakukan mencakup (Rivai, 2006):
1. Surat lamaran.
2. Pengalaman kerja.
3. Umur.
4. Status perkawinan.
5. Sertifikat keahlian.
6. Domisili.
7. Jenis kelamin.
8. Ijazah.
9. Identitas diri.
10. Akte kelahiran.
11. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
12. Pas foto.
13. Riwayat hidup.

2.1.7.2 Tes Penerimaan
Tahapan selanjutnya dalam proses seleksi karyawan adalah tes penerimaan
karyawan. Tes penerimaan karyawan merupakan tahapan seleksi setelah wawancara yang
digunakan oleh banyak organisasi untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan
seleksi (Hausknecht, Day, & Thomas, 2004).
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Tes penerimaan adalah sebuah mekanisme yang berupaya untuk mengukur suatu
karakteristik dari individu-individu (Ivancevich & Hoon, 2002). Karakteristik-karakteristik
yang terjangkau tes penerimaan mulai dari bakat, kecekatan bergerak, kecerdasan sampai
kepribadian.
Dalam memilih tes penerimaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan
tes penerimaan (Ivancevich & Hoon, 2002; Pulakos, 2005), yaitu:
1. Anggaran yang terbatas.
2. Kompleksitas dan kerumitan pekerjaan.
3. Jumlah dan kualitas dari populasi pelamar.
4. Pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang
dibutuhkan oleh pekerjaan.
Menurut Handoko (1988) terdapat 3 jenis tes penerimaan dengan kegunaan dan
tujuan yang berbeda, yaitu:
1. Tes-tes Psikologi (Psychological test)
Tes-tes psikologi adalah seperangkat alat tes yang digunakan untuk mengukur atau
menguji kepribadian, kecerdasan, bakat, minat, dan prestasi. Bentuk dari tes psikologi
tersebut mencakup:
a) Tes kecerdasan (Intelligence test)
Tes ini digunakan untuk menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir
secara menyeluruh dan logis.
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b) Tes kepribadian (Personality test)
Tes yang digunakan untuk menilai keterbukaan antar individu, keramahan, ketelitian,
kestabilan emosi, dan keterbukaan untuk suatu pengalaman baru.
c) Tes bakat (Aptitude test)
Tes ini digunakan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh pelamar yang
memungkinkan untuk dikembangkan di masa yang akan datang.
d) Tes minat (Interest test)
Tes tersebut digunakan untuk mengukur antusiasme pelamar terhadap suatu jenis
pekerjaan.
e) Tes prestasi (Achievement test)
Tes prestasi digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki pelamar saat ini.
2. Tes-tes pengetahuan (Knowledge tests)
Tes-tes pengetahuan merupakan tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang
sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dari pelamar.
3. Tes prestasi kerja (Performance test)
Performance test merupakan bentuk tes yang mengukur kemampuan pelamar untuk
melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya.

2.1.7.3 Wawancara kerja
Wawancara kerja merupakan tahapan seleksi yang dirancang untuk memprediksi
prestasi kerja di masa depan berdasarkan jawaban lisan hingga pertanyaan lisan pelamar
(McDaniel, 1994). Selain itu, wawancara kerja juga berguna sebagai usaha untuk melihat
reaksi pelamar ketika berada pada suatu situasi tertentu yang berhubungan dengan job
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knowledge dan job motivation serta komitmen pelamar (Latham, Saari, Pursell & Campion,
1980). Sasaran utama dari wawancara kerja adalah untuk menentukan apakah seorang
pelamar cocok untuk mengisi suatu jabatan dan bekerja dalam organisasi, serta menentukan
apakah pekerjaan dan organisasi tersebut cocok untuk si pelamar (Rae, 1992).
Wawancara kerja itu sendiri dilakukan oleh departemen sumber daya manusia dan
atasan/menejer langsung (end user). Wawancara kerja yang dilakukan oleh departemen
sumber daya manusia merupakan wawancara yang digunakan untuk mengevaluasi
kelengkapan persyaratan dan motif dari pelamar, sedangkan wawancara kerja yang
dilakukan oleh atasan/menejer langsung merupakan wawancara mendalam yang digunakan
untuk menggali pengetahuan dan kemampuan pelamar tentang suatu pekerjaan (Flippo,
1989).
Wawancara kerja dalam prakteknya digunakan bervariasi menurut masing-masing
organisasi dan tingkatan pekerjaannya. Misalnya, salah satu bank di Bangladesh, melakukan
wawancara kerja untuk pelamar pekerjaan tingkat bawah dengan menanyakan tentang latar
belakang diri, pendidikan, masalah-masalah nasional dan global, serta pertanyaan
pemecahan masalah. Sedangkan, wawancara kerja untuk pelamar pekerjaan tingkat
menengah diberikan pertanyaan sama dengan pekerjaan tingkat bawah namun ditambahkan
pertanyaan yang berdasarkan deskripsi pekerjaan. Dan dalam wawancara kerja pekerjaan
tingkat atas, pelamar akan ditambah lagi pertanyaannya mengenai pengetahuan tentang
kebijakan pemerintah termasuk kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan perbankan,
perencanaan strategis dan seterusnya (Tabassum, 2011).
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Dalam wawancara kerja setidaknya terdapat 2 dimensi penting yaitu: (1) struktur dari
wawancara kerja itu sendiri dan (2) fokus dari wawancara kerja tersebut (Ivancevich &
Hoon, 2002).
1) Bentuk struktur wawancara
a) Wawancara terstruktur
Bentuk pertama dari dimensi struktur wawancara kerja adalah wawancara
terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara dimana daftar pertanyaan
wawancara sudah dibuat sebelumnya dan bahkan sudah dibuat daftar bobot penilaian untuk
kelayakan jawaban wawancara (McDaniel, 1994). Setiap pewawancara dalam wawancara
terstruktur akan mengajukan pertanyaan dengan pola atau struktur yang sama kepada setiap
pelamar, serta pelaksanaan wawancara terstruktur juga sangat kaku, dikarenakan
pewawancara membaca naskah yang sudah dibuat dalam mengajukan pertanyaan (Qu &
Dumay, 2011). Kekakuan wawancara struktur yang cenderung sangat formal mengurangi
kebebasan pewawancara dalam melakukan improvisasi tentang jawaban pelamar yang
cukup menarik, sehingga jawaban tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Namun,
wawancara terstruktur pada umumnya lebih dapat diandalkan dan sah dibandingkan dengan
wawancara yang tidak terstruktur (Schmidt & Rader, 1999). Di salah satu bank di
Bangladesh, wawancara terstruktur hanya digunakan untuk mewawancarai pelamar
pekerjaan tingkat bawah dan menengah, serta wawancara terstruktur juga digunakan ketika
jumlah pelamar yang akan diwawancara banyak (Tabassum, 2011; Dessler, 2011).
b) Wawancara tidak terstruktur
Bentuk kedua dari dimensi struktur wawancara kerja adalah wawancara tidak
terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak memiliki naskah
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atau protokol yang sudah ditetapkan (Ivancevich & Hoon, 2002). Jenis wawancara ini
bahkan dapat digambarkan tidak lebih sebagai sebuah percakapan umum (Schultz &
Schultz, 1998). Hanya karena wawancara tidak terstruktur tidak menggunakan protokol
yang sudah ditetapkan, tidak berarti bahwa bentuk wawancara ini tidak terarah. Dalam
wawancara tidak terstruktur, walaupun pewawancara tidak membuat daftar pertanyaan
tertulis namun pewawancara telah mempersiapkan tujuan dan lingkup secara umum dari
masalah yang ingin dibahas secara sistematis dengan cara lisan di dalam benak
pewawancara (Fife, 2005). Kontrol yang dilakukan pewawancara dalam wawancara ini
adalah seminimal mungkin, namun demikian pewawancara akan mencoba mengarahkan
individu yang diwawancarai untuk menghubungkan pengalaman dan perspektif yang relevan
dengan masalah-masalah yang ingin dibahas oleh pewawancara (Burgess, 1982). Kelebihan
dari wawancara tidak struktur adalah ketika wawancara tidak terstruktur digunakan oleh
pewawancara yang terampil karena bentuk wawancara ini dapat menuntun pewawancara
kepada pengetahuan yang bermanfaat mengenai individu yang diwawancarai (Ivancevich &
Hoon, 2002).
2) Fokus wawancara
a) Situational interview
Di dalam situational interview, pewawancara akan bertanya kepada pelamar
bagaimana tindakan mereka jika ditempatkan dalam suatu kondisi tertentu
(Williamson, 1996). Sebagai contoh, pewawancara menanyakan kepada calon
supervisor bagaimana dia akan bertindak dalam menanggapi bawahan yang telat
datang ke kantor selama 3 hari berturut-turut (Dessler, 2011).
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b) Behavioral interview
Behavioral interview adalah wawancara yang digunakan untuk meminta
pelamar menggambarkan bagaimana reaksi mereka terhadap kondisi yang
sebenarnya di masa lampau (McDaniel, 1994.). Tujuan dari teknik tersebut adalah
untuk mengevaluasi pengalaman dan perilaku pelamar dalam rangka menentukan
potensi dari pelamar untuk sukses di masa yang akan datang.
c) Job-related interview
Job-related interview merupakan jenis wawancara kerja yang dimana
pewawancara bertanya kepada pelamar mengenai pengalaman masa lalu yang
berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar (Dessler, 2011). Namun, jenis wawancara
kerja ini tidak berputar pada bagaimana pelamar menghadapi persoalan pada masa
lampau ataupun bagaimana mereka bereaksi apabila ditempatkan dalam suatu
kondisi, tetapi jenis wawancara kerja ini bertujuan agar pewawancara dapat menarik
kesimpulan mengenai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar yang dapat
bermanfaat bagi posisi yang dilamar. Sebagai contoh, pelamar akan ditanyai
mengenai pelajaran bisnis apa yang mereka paling dikuasai apabila mereka memang
lulusan sekolah bisnis (Dessler, 2011). Jawaban dari calon karyawan tersebut yang
kemudian oleh pewawancara akan disangkut-pautkan dengan pekerjaan yang ada,
lalu ditarik kesimpulan atas jawaban yang diberikan.
d) Stress interview
Stress interview adalah jenis wawancara yang khusus untuk membuat cemas
dan memberikan tekanan kepada pelamar untuk melihat bagaimana respon dari
pelamar tersebut (Dessler, 2002). Dalam stress interview, pewawancara bertindak
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seolah-olah memiliki sikap yang agresif dan menekan. Pendekatan ini sering
digunakan terhadap pelamar yang akan menghadapi pekerjaan dengan derajat stres
yang tinggi seperti karyawan bagian pengaduan pelanggan atau pengawas lalu lintas
udara.
2.1.7.4 Pemeriksaan latar belakang dan referensi
Langkah berikutnya dalam proses seleksi karyawan adalah pemeriksaan latar
belakang dan referensi pelamar.
1) Pemeriksaan latar belakang
Salah satu cara yang paling mudah agar bisa terhindar dari kesalahan
memperkerjakan seseorang adalah dengan memeriksa latar belakang orang tersebut secara
menyeluruh. Pemeriksaan latar belakang dianggap salah satu metode seleksi yang murah
dan berguna bagi organisasi, oleh karena itu banyak organisasi yang mengunakan langkah
ini dalam proses seleksi miliknya (Dessler, 2011). Salah satu hasil survei di Amerika
mendapatkan sekitar 69% dari 700 manajer sumber daya manusia menggunakan
pemeriksaan latar belakang (BNA Bulletin to Management, 2001). Umumnya data yang
diperiksa meliputi kelayakan hukum untuk bekerja, rentang waktu pekerjaan sebelumnya,
pendidikan, identitas diri, surat keterangan catatan kepolisian, kepemilikan kredit, dan
nomor jaminan sosial (Mayer; Lachnit, 2002). Terdapat dua alasan utama mengapa
organisasi perlu memeriksa latar belakang, yaitu sebagai pembuktian informasi yang
diberikan calon karyawan (seperti nama, umur, dan lain-lain) dan untuk mengungkap
informasi yang diragukan keabsahannya (Adler, 1993). Sebuah survei menemukan bahwa
sekitar 23% dari 7000 resume eksekutif berisi informasi yang dilebih-lebihkan atau
informasi palsu (Heller, 2008). Seberapa dalam pemeriksaan yang dilakukan tergantung dari
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posisi yang ditawarkan. Sebagai contoh, pemeriksaan kepemilikan kredit dan pendidikan
lebih tepat digunakan saat memperkerjakan seorang akuntan dibandingkan saat
memperkerjakan penjaga halaman (Dessler, 2011).
2) Pemeriksaan referensi
Pemeriksaan referensi adalah penggalian informasi yang dilakukan oleh calon
pemberi kerja terhadap pemberi kerja yang terdahulu, sekolah atau universitas, kolega, dan
keluarga dari pelamar (Dessler, 2002). Informasi yang digali dari referensi berupa informasi
yang berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya, akademis, finansial, dan pribadi. Dalam
melakukan pemeriksaan referensi, organisasi dapat melakukannya dengan 2 cara yaitu
(Dessler, 2002):
a) Pemeriksaan referensi melalui lisan
Pemeriksaan referensi melalui lisan dilakukan dengan cara membuat blanko
referensi yang akan dipertanyakan kepada pemberi referensi melalui telepon.
Biasanya blanko referensi tersebut digunakan untuk memverifikasi fakta dari
informasi yang diberikan pelamar seperti sudah berapa lama bekerja, riwayat gaji,
jenis tanggung jawab pekerjaan, cara pelamar bekerja dengan atasan atau koleganya
dan catatan absensi.
b) Pemeriksaan referensi melalui tulisan
Pemeriksaan referensi melalui tulisan dilakukan dengan cara mengirim blanko
referensi ke pemberi kerja yang terdahulu. Pengiriman blanko dapat berbentuk email, surat tertulis dan fax. Isi dari blanko referensi ini sama dengan blanko
referensi yang digunakan dalam memeriksa referensi melalui telepon, namun dalam
blanko ini ketika dikembalikan ke pengirim sering ditambahkan pernyataan dan
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tanda tangan dari pelamar, sehingga pihak yang memberikan referensi mengetahui
bahwa mereka telah dibebaskan dari kewajiban tanggung jawab pada informasi
yang diberikan.
Pemeriksaan referensi juga sudah secara luas dipraktekkan oleh banyak organisasi
dalam memperkerjakan seseorang. Hasil studi yang dilakukan oleh Corporate Leadership
Council (CLC) di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa lima dari enam perusahaan
sektor swasta melaksanakan pemeriksaan referensi sebagai langkah dalam memperkerjakan
seseorang (CLC, 2004). Survei yang dilakukan oleh Society Human Resource Management
(SHRM) terhadap 345 HR professionals menunjukan bahwa sebanyak 52% organisasi
memiliki kebijakan formal yang mengatur proses pemeriksaan referensi (SHRM, 2004).
Namun, disebutkan dalam survey tersebut bahwa dalam pemeriksaan referensi organisasi
cenderung lebih sering melaksanakannya ketika akan memperkerjakan pelamar tingkat
manajerial atau tingkat profesional dibandingkan saat memperkerjakan karyawan
administrasi atau teknis.

2.1.7.5 Evaluasi Medis
Evaluasi medis sering dijadikan salah satu cara dalam menyeleksi karyawan, namun
umumnya proses ini hanya diwajibkan bagi pelamar setelah mereka diterima kerja dengan
tawaran kerja bersyarat (Ivancevich & Hoon, 2002). Artinya pelamar sudah diterima kerja
tetapi dengan syarat pelamar tidak memiliki gangguan kesehatan yang akan berdampak
buruk kepada pekerjaan. Apabila setelah dilakukan evaluasi medis dan hasil evaluasi medis
milik pelamar tidak memenuhi standar yang ditetapkan maka organisasi berhak
membatalkan penawaran kerjanya. Berbeda dengan Ivancevich dan Hoon, Dessler
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menganggap evaluasi medis sangat penting dilakukan sebelum pelamar ditawarkan
pekerjaan. Ada 5 alasan mengapa evaluasi medis dibutuhkan sebelum mulai bekerja, yaitu
(Dessler, 2011):
1. Agar pelamar memenuhi kebutuhan fisik pekerjaannya.
2. Untuk menemukan segala keterbatasan medis yang harus dipertimbangkan saat
menempatkan pelamar dalam suatu pekerjaan.
3. Untuk memperhitungkan biaya dasar asuransi dan tuntutan kompensasi di masa yang
akan datang.
4. Untuk mengurangi ketidakhadiran dan kecelakaan kerja.
5. Untuk mendeteksi penyakit menular.
Evaluasi medis dapat dilakukan dengan dokter pilihan pribadi atau dokter rujukan
organisasi, tergantung kebijakan dari organisasi yang bersangkutan.

2.1.8

Keputusan Penerimaan
Setelah pelamar berhasil melewati serangkaian tahapan seleksi dari awal hingga

akhir, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan penerimaan terhadap
pelamar tersebut. Menurut Mondy (2008), pihak yang mengambil keputusan penerimaan
adalah manajer/atasan yang akan bertanggung jawab langsung atas kinerja pelamar yang
bersangkutan. Selain manajer/atasan langsung, departemen sumber daya manusia juga dapat
mengambil keputusan penerimaan ataupun hanya memberikan rekomendasi kepada
menejer/atasan langsung (Handoko, 1998). Keputusan penerimaan diambil dengan cara
menejer/atasan langsung melihat kembali hasil-hasil dari setiap tahapan seleksi milik
pelamar untuk dibandingkan dengan kualifikasi pekerjaan. Apabila hasil-hasil dari setiap
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tahapan seleksi tersebut sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang sudah ditetapkan maka
pelamar tersebut akan diterima menjadi karyawan (Mondy, 2008).

2.1.9

Penempatan
Setelah proses seleksi karyawan selesai dan organisasi sudah mendapatkan karyawan

yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah penempatan
karyawan, yaitu kegiatan dalam menempatkan karyawan yang baru diterima pada pekerjaan
yang ditawarkan sekaligus mendelegasikan wewenang jabatan kepada karyawan baru
tersebut (Hasibuan, 2007). Dengan demikian, karyawan baru tersebut akan memiliki
kewenangan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Penempatan juga dianggap sebagai
penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan pada suatu pekerjaan yang baru
melalui promosi, transfer, dan demosi jabatan (Werther & Davis, 1996).
Proses penempatan dibutuhkan agar karyawan yang sudah diterima ditempatkan
pada pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Chuler dan Jackson (1999) mengartikan
penempatan sebagai pencocokan seseorang dengan pekerjaan yang ditanganinya
berdasarkan kebutuhan jabatan, pengetahuan, keahlian, kemampuan, preferensi, dan
kepribadian orang tersebut. Penempatan karyawan dianggap sebagai proses pencocokan,
karena seberapa baik karyawan sesuai dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan
kualitas pekerjaan dari karyawan tersebut (Dessler, 2002). Oleh karena itu penempatan
menjadi proses yang penting setelah dilaksanakannya seleksi karena tepat atau tidaknya
seorang karyawan pada suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi sangat bergantung
pada proses penempatan ini.
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2.1.10 Kinerja Karyawan
Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2004). Kinerja juga diartikan sebagai keberhasilan
yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama periode waktu
tertentu (Bernardin & Russel, 1993).
Menurut Lawler & Porter (2009), kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam
melaksanakan tugas. Kata kinerja itu sendiri berasal dari kata job performance atau actual
performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang.
Performance memiliki akar kata dari “to perform” dengan beberapa “entries” yaitu: (1)
melakukan, menjalankan, melaksanakan; (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu
niat; (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; dan (4) melakukan sesuatu
yang diharapkan oleh seseorang (The Scribner-Bantam English Dictionary, 1979). Dengan
demikian, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang
dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka
membantu organiasi untuk mencapai tujuan.
Agar organisasi mengetahui bahwa setiap karyawannya sudah berkinerja sesuai
dengan yang diharapkan, organisasi harus terlebih dahulu menentukan standar kinerja dari
suatu pekerjaan. Standar kinerja adalah suatu tingkat kinerja yang diharapkan atau
merupakan “benchmarks” atau target dari suatu pekerjaan (Dessler, 2002). Standar kinerja
yang realistis dan dapat diukur serta mudah dimengerti dapat berdampak positif kepada
karyawan dan organisasi, karena dengan mengerti standar kinerja yang ada, karyawan dan
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organisasi akan mengetahui standar dari suatu pekerjaan yang harus dicapai oleh karyawan.
Oleh karena itu sangat penting bagi organisasi dalam menentukan standar kinerja sebelum
karyawan memulai sesuatu pekerjaan. Dengan begitu, karyawan dapat membantu organisasi
dalam mencapai tujuan. Organisasi yang memiliki karyawan yang memenuhi target dalam
bekerja, akan dapat mencapai tujuan dengan mudah yaitu laba yang optimal seperti yang
sudah ditetapkan (Beetle & Newstrom, 2004).

2.1.11 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
Sebagai tampilan perilaku yang kompleks, kinerja seseorang dalam melaksanakan
suatu bidang pekerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Gomes (2003) menyatakan bahwa
untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan pekerjaannya maka seseorang sangat
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari diri sendiri yang dapat
memberi tekanan atau dorongan untuk mengerjakan sesuatu dengan gigih untuk mencapai
kesuksesan. Faktor eksternal adalah segala hal yang berasal dari pihak yang berpengaruh
seperti lingkungan misal orang tua, rekan kerja, sistem tempat bekerja atau pimpinan yang
dapat mempengaruhi seseorang untuk berupaya lebih keras untuk mencapai sesuatu (Gomes,
2003).
Sedangkan menurut teori lainnya yaitu Gibson dalam Ilyas (2011), mengelompokkan
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menjadi 3 kelompok sebagai berikut:
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1. Variabel individu
Dalam variabel individu yang mempengaruhi adalah kemampuan dan keahlian,
pendidikan, latar belakang (keluarga, tingkat sosial, dan pengalaman) dan demografis
(umur, etnis dan jenis kelamin).
2. Variabel organisasi
Dalam variabel organisasi yang mempengaruhi adalah seleksi, kepemimpinan,
imbalan/kompensasi, budaya, struktur, desain pekerjaan dan lingkungan pekerjaan
(Bonner & Sprinkle, 2002).
3. Variabel psikologi
Dalam variabel psikologi yang mempengaruhi adalah persepsi, sikap,
kepribadian, belajar dan motivasi.
2.1.12 Penilaian kinerja
Ketika organisasi telah menentukan standar kinerja yang diharapkan dari
karyawannya, maka organisasi harus menetapkan cara untuk mengukur standar kinerja
tersebut. Pengukuran standar kinerja karyawan biasa disebut dengan penilaian kinerja atau
performance appraisal. Penilaian kinerja adalah proses dalam mengevaluasi suatu pekerjaan
yang dilakukan karyawan dengan cara membandingkan bagaimana karyawan melakukan
pekerjaan

mereka

dengan

standar

dari

pekerjaannya

tersebut,

dan

kemudian

mengkomunikasikan hasil evaluasi tersebut kepada karyawan yang bersangkutan (Dessler,
2002). Dalam mengukur kinerja seorang atau sekelompok karyawan terdapat enam kriteria
yang dapat digunakan, yaitu (Bernardin & Russel, 2003):
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1. Kualitas
Merupakan suatu tingkat dari proses atau hasil penyelesaian suatu kegiatan yang
mendekati sempurna atau sesuai dengan standar yang diinginkan, baik dengan cara
meminimalkan kesalahan dalam bekerja, menyelesaikan pekerjaan dengan rasa
tanggung jawab, dan dengan motivasi untuk melakukan yang terbaik, serta dapat
belajar dari pengalaman untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik;
2. Kuantitas
Merupakan suatu tingkat dari jumlah produksi yang dihasilkan yang dapat
ditunjukkan dalam satuan mata uang, unit, atau jumlah siklus kegiatan yang
diselesaikan.
3. Ketepatan waktu
Merupakan tingkatan dari suatu kegiatan yang dapat diselesaikan, atau suatu hasil
produksi yang dapat dicapai pada waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta
memaksimalkan waktu yang tersisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.
4. Efektivitas
Merupakan tingkat dari penggunaan sumber daya milik organisasi secara maksimal
dalam arti untuk memperoleh keuntungan yang paling tinggi atau mengurangi
kerugian yang timbul dari setiap unit atau sumber daya yang ada.
5. Kemandirian
Tingkatan dari seorang karyawan yang dapat melakukan suatu fungsi pekerjaan
tanpa membutuhkan bantuan pengawasan atau memerlukan campur tangan atasan
untuk menghindari hasil produksi yang merugikan.
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6. Hubungan antar perseorangan
Merupakan tingkatan dari seorang karyawan yang mampu menumbuhkan perasaan
saling menghargai sesama karyawan dari perusahaan, serta memiliki niat baik dan
mampu berkerja sama antar karyawan yang satu dengan karyawan yang lain baik itu
merupakan bawahan ataupun atasan.
2.1.13 Tujuan dan Manfaat penilaian kinerja
Dalam pelaksanaannya penilaian kinerja memiliki tujuan yang terbagi menjadi dua
yaitu (Dessler, 2002):
1. Tujuan administratif
Tujuan administratif adalah ketika penilaian kinerja digunakan untuk mengukur
kinerja karyawan dengan tujuan sebagai pertimbangan dalam memberikan
penghargaan ataupun membuat keputusan administratif mengenai karyawan yang
bersangkutan. Dengan fungsi ini, penghargaan yang akan diberikan kepada seorang
karyawan bergantung pada hasil penilaian kinerja yang dilakukan. Penghargaan yang
dimaksud dapat berupa kenaikan upah, bonus, tambahan tunjangan, dan sebagainya.
Pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan penilaian adalah menejer atau
atasan dari karyawan yang bersangkutan. Menejer atau atasan juga yang nantinya
bertanggungjawab

dalam

memberikan

rekomendasi

penghargaan

terhadap

bawahannya. Selain itu, penilaian kinerja dengan fungsi administratif juga dapat
digunakan untuk membuat keputusan mengenai promosi, pemberhentian kerja, dan
pemindahan tugas.
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2. Tujuan pengembangan
Tujuan

pengembangan

adalah

ketika

penilaian

kinerja

digunakan

untuk

pengembangan potensi yang dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan. Penilaian
kinerja berfungsi sebagai alat pengembangan karena di dalam penilaian kinerja
terdapat sumber informasi yang utama mengenai potensi dan kelemahan yang
dimiliki karyawan. Potensi dan kelemahan yang dimiliki karyawan akan menjadi
dasar bagi atasannya dalam membuat rencana pengembangan dan jenis pelatihan
yang diperlukan. Rencana pengembangan dan pelatihan yang akan diberikan
bertujuan untuk mengasah potensi dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki
karyawan tersebut. Dalam situasi ini atasan akan bertindak layaknya seorang pelatih
yaitu dengan mengakui apabila karyawan memiliki kinerja yang baik, lalu memberi
tahu apa yang perlu diperbaiki, dan menunjukan bagaimana cara untuk melakukan
perbaikan.
Sedangkan, manfaat yang didapatkan dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut
(Werther & Davis, 1996):
1. Perbaikan kinerja
Umpan balik atas pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, menejer, dan
departemen sumber daya manusia dapat memperbaiki kinerjanya melalui perbaikan
kegiatan-kegiatan pekerjaan yang ada.
2. Penyesuaian kompensasi
Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan
upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya.
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3. Membantu keputusan penempatan
Hasil dari penilaian kinerja dapat dijadikan dasar perusahaan dalam melakukan
promosi, transfer, dan demosi karyawan.
4. Dapat melacak ketidak-akuratan informasional
Kinerja yang buruk mungkin menunjukan kesalahan dalam informasi analisis
jabatan, perencanaan sumber daya manusia atau sistem informasi menejemen sumber
daya manusia.
5. Dapat mengetahui kesalahan desain pekerjaan
Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam mendesain
pekerjaan. Penilaian kinerja membantu mendiagnosa kesalahan-kesalahan tersebut.
6. Sebagai umpan balik departemen sumber daya manusia
Penilaian kinerja yang baik atau buruk dapat menunjukan seberapa baik fungsi
sumber daya manusia di dalam suatu organisasi.

2.1.14 Metode penilaian kinerja
Penilaian kinerja dalam prakteknya dapat dilakukan dengan beberapa metode
penilaian. Berikut akan dijelaskan berbagai macam metode penilaian kinerja yang
dikategorikan kedalam empat kelompok besar, yaitu (Dessler, 2002):
1) Rating Methods
Metode paling sederhana untuk menilai kinerja adalah dengan menggunakan metode
penilaian kategori. Metode penilaian kategori merupakan metode yang dilakukan dengan
cara menejer menandai tingkat kinerja karyawannya dalam suatu formulir tertentu yang
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berisikan beberapa kategori kinerja. Bentuk penilaian kinerja yang termasuk metode
kategori penilaian adalah grafic rating scale dan checklist.
a. Grafic rating scale
Grafic rating scale merupakan skala yang memungkinkan penilai untuk menandai
kinerja karyawan dalam sebuah rangkaian kinerja suatu pekerjaan. Penilaian
tersebut dilakukan dengan cara penilai menandai peringkat kinerja seorang
karyawan dalam suatu skala pada masing-masing tugas pekerjaan.
b. Checklist
Checklist merupakan bentuk penilaian kinerja yang menggunakan daftar
pernyataan atau kata-kata. Penilaian dilakukan dengan cara penilai menandai
pernyataan yang paling mewakili karakteristik dan kinerja dari karyawan.
2) Comparative methods
Comparative methods merupakan metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh menejer
dengan membandingkan langsung kinerja karyawan yang satu dengan yang lainnya.
Bentuk penilaian kinerja yang termasuk metode ini adalah ranking dan forced
distribution.
a. Ranking
Metode ranking merupakan bentuk penilaian kinerja yang memberikan peringkat
kepada semua karyawan. Penilaian dilakukan dengan memeringkatkan karyawan
dengan kinerja tertinggi hingga karyawan dengan kinerja yang terendah.
b. Forced distribution
Forced distribution merupakan bentuk penilaian kinerja yang mendistribusikan
peringkat kinerja karyawan kedalam kurva berbentuk lonceng. Penilaian dilakukan
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dengan memberikan peringkat kepada karyawan disepanjang suatu skala kinerja
dalam kurva berbentuk lonceng, lalu memberikan persentase tertentu kepada
karyawan di setiap tingkat dalam skala kinerja tersebut.
3) Narrative methods
Narrative methods merupakan metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh menejer
dengan memberikan informasi penilaian berbentuk uraian. Bentuk penilaian kinerja yang
termasuk metode ini adalah critical incident, essay, dan field review.
a. Critical incident
Dalam metode ini, menejer menyimpan catatan tertulis mengenai tindakan
karyawannya baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan
terhadap kinerja dari karyawannya tersebut. Catatan tertulis ini akan disimpan
selama periode penilaian untuk setiap karyawan.
b. Essay
Essay merupakan metode yang membutuhkan menejer untuk menulis sebuah esai
singkat yang menggambarkan kinerja setiap karyawannya selama periode
penilaian. Menejer biasanya akan diberi berbagai judul yang umum oleh divisi
sumber daya manusia untuk mengkategorikan komentarnya.
c. Field review
Field review merupakan metode penilaian kinerja yang membutuhkan divisi
sumber daya manusia sebagai peninjau kinerja. Divisi sumber daya manusia akan
mewawancarai menejer mengenai kinerja setiap karyawannya, lalu mengkompilasi
catatan hasil dari setiap wawancara ke dalam penilaian untuk setiap karyawan yang
bersangkutan.
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4) Management by Objectives (MBO)
MBO merupakan proses dalam menentukan sasaran kinerja yang harus dicapai dalam
organisasi untuk memberikan petunjuk kepada karyawannya. Dengan metode ini
menejer bersama-sama karyawannya akan membahas sasaran kinerja yang harus
dipenuhi dalam suatu periode tertentu oleh setiap karyawannya agar sasaran organisasi
tercapai. Dalam pembahasan kinerja tersebut, karyawan terlibat dalam perencanaan dan
penetapan sasaran kinerja serta menentukan ukurannya. Dengan keterlibatannya dalam
penetapan sasaran kinerja, diharapkan karyawan akan menghasilkan tingkat komitmen
dan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu penilaian kinerja dilakukan dengan menilai hasil
dari kinerjanya dalam mencapai sasaran kinerja yang sudah ditetapkan.
5) Balance Scorecard
Konsep Balanced Scorecard telah lama dikembangkan oleh Robert S.Kaplan dan David
P.Norton (Harvard Business Review, 1992). Konsep Balanced scorecard pada dasarnya
adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang berusaha menerjemahkan strategi
organisasi ke dalam serangkaian aktivitas yang terencana yang dapat diukur secara
kontinyu. Balanced scorecard meninjau peningkatan kinerja sebuah organisasi dari
empat perspektif yaitu:
a) Perspektif finansial
Bagaimana organisasi berorientasi pada para pemegang saham.
b) Perspektif customer
Bagaimana organisasi bisa menjadi supplier utama yang paling bernilai bagi para
customer.
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c) Perspektif proses, bisnis internal
Proses bisnis apa saja yang terbaik yang harus organisasi lakukan, dalam jangka
panjang maupun jangka pendek untuk mencapai tujuan finansial dan kepuasan
customer.
d) Perspektif pertumbuhan dan pembelanjaran
Bagaimana organisasi dapat meningkatkan dan menciptakan value secara terus
menerus, terutama dalam hubungannya dengan kemampuan dan motivasi
karyawan.
Keempat perspektif tersebut saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat
dipisah-pisahkan.

Dalam

pengukuran

terhadap

keempat

perspektif

tersebut,

keseimbangan antara scorecard dari masing-masing perspektif dapat menentukan
peningkatan kinerja yang berlipatganda. Hal ini disebabkan karena peningkatan kinerja
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan mendorong peningkatan kinerja
perspektif proses bisnis internal dan perspektif customer yang akan mendorong kinerja
finansial perusahaan secara keseluruhan sehingga terjadi pelipatgandaan kinerja
perusahaan.
2.2

Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai keahlian sebelumnya dilakukan oleh Michael R. Wade &

Michael Parent (2002) dengan judul “Relationships Between Job Skills and Performance: A
Study of Webmasters”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan kombinasi
dari organizational skills dan technical skills yang dituntut bagi setiap Webmasters harus
miliki dan tingkat dimana keahlian-keahlian tersebut mempengaruhi kinerja. Penelitian ini
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terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah berupa analisis pekerjaan dari 800 jabatan
Webmasters yang dilakukan untuk menentukan kombinasi keahlian yang dituntut oleh
perusahaan tempat Webmasters bekerja. Bagian kedua adalah survei terhadap 232
Webmasters untuk menguji hubungan antara keahlian dengan kinerja. Hasil dari analisis
pekerjaan

menyarankan

bahwa

perusahaan

untuk

mengutamakan

technical

skill

dibandingkan organizational skill, dan, sebaliknya, hasil survei menunjukan bahwa
Webmasters menganggap organizational skills dibanding technical skill dalam melakukan
pekerjaan mereka. Structured Equation Model (SEM) dalam survei tersebut menunjukkan
bahwa kekurangan dalam organizational skills dan technical skills mengarah pada kinerja
yang lebih rendah. Selain itu, ditemukan bahwa dampak dari kekurangan dalam
organizational skill pada kinerja lebih besar dibandingkan kekurangan dalam technical skill.
Penelitian mengenai komitmen organisasional yang sering menjadi bahan rujukan
telah dilakukan oleh John P. Meyer, David J. Stanley, Lynne Herscovitch, and Laryssa
Topolnytsky (2002) dengan judul “Affective, Continuance, and Normative Commitment to
the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences.” Dalam
penelitian ini para peneliti melakukan meta-analisis dengan mengumpulkan semua
penelitian yang berhubungan dengan komitmen dan Meyer & Allen’s (1991) ThreeComponent Model dalam kurun waktu 15 tahun ke belakang untuk menilai (a) hubungan
antara komitmen afektif, normatif, dan berkelanjutan terhadap organisasi dan (b) hubungan
antara tiga bentuk dari komitmen dan variabelnya yang diidentifikasi sebagai anteseden,
korelasi, dan konsekuensi dalam Meyer & Allen’s (1991) Three-Component Model. Mereka
menemukan bahwa tiga bentuk komitmen memiliki keterkaitan namun juga memiliki
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perbedaan satu dengan yang lain, begitu juga terhadap kepuasan kerja, keterlibatan
pekerjaan, dan komitmen kerja. Komitmen afektif dan berkelanjutan secara umum
berkolerasi seperti yang telah diharapkan sebelumnya dengan variabel anteseden mereka
yang telah dihipotesiskan; tidak ada variabel anteseden dari komitmen normatif yang
teridentifikasi. Dan juga, seperti yang diharapkan, semua tiga bentuk komitmen
berhubungan negatif dengan penarikan ingatan dan perputaran karyawan, dan komitmen
afektif memiliki output korelasi yang terkuat dan paling menguntungkan dengan
organization-relevant (kehadiran, kinerja, dan organizational citizenship behavior) dan
employee-relevant (stres kerja dan work-family conflict). Komitmen normatif juga terkait
dengan hasil yang diinginkan meskipun tidak sekuat komitmen afektif. Komitmen
berkelanjutan tidak memiliki hubungan, atau memiliki hubungan yang negatif dengan hasil
yang didapatkan.
Penelitian mengenai proses seleksi sebelumnya telah dilakukan oleh Ellyta Yullyanti
(2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis proses rekrutmen dan seleksi pada
kinerja pegawai di Sekretariat Jendral Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia
(DESDM).” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif
dan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dalam memproses data. Penelitian ini
mengambil sampel sebanyak 120 pegawai. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa
seleksi secara signifikan dipengaruhi oleh rekrutmen dan kinerja dipengaruhi oleh seleksi
secara signifikan, akan tetapi, rekrutmen tidak secara langsung mempengaruhi kinerja
pegawai.
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Ayesha Tabassum (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “The Process of
Recruitment and Selection in a Developing Country: Case Study of a Bank in Bangladesh”
membahas proses rekrutmen dan seleksi yang dipraktekkan oleh Basic Bank pada tahun
2009. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai proses rekrutmen dan
seleksi di Basic Bank beserta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian
menggambarkan bahwa Basic Bank lebih memilih menggunakan sumber eksternal dalam
melakukan rekrutmen dan dalam proses seleksinya Basic Bank melakukan seleksi
administratif, tes penerimaan, wawancara kerja, dan pemeriksaan latar belakang. Dengan
hasil penelitian tersebut, Tabassum memberikan rekomendasi agar Basic Bank dalam
merekrut karyawan tidak hanya berasal dari sumber eksternal saja, tetapi juga menggunakan
sumber internal dalam merekrut karyawan. Sumber internal ditengarai lebih rendah biaya
dan tidak memakan waktu yang banyak dalam proses perekrutan. Tabassum juga
merekomendasikan Basic Bank untuk menggunakan personality test dalam tes penerimaan
karena selama ini Basic Bank hanya menggunakan intelligence test dan aptitude test.
Personality test dianggap dapat mengidentifikasi karakteristik suatu individu yang
berhubungan dengan kesuksesan dalam bekerja di suatu organisasi.

2.3

Hubungan Antar Variabel
Pada bagian ini akan dijelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel

bebas dan variabel tidak bebas disertai dasar argumentasi yang mendasari penentuan
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hipotesis dari hubungan tersebut. Terdapat empat hipotesis pada penelitian ini yang akan
dipaparkan sebagai berikut.
2.3.1

Hubungan Antara Keahlian Berorganisasi dengan Kinerja
Keahlian merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan memecahkan

masalah yang berhubungan dengan suatu pekerjaan atau aktivitas (Cedefop, 2008).
Seseorang akan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan apabila orang tersebut memiliki
keahlian yang sesuai. Terdapat berbagai jenis keahlian yang dapat dibagi menjadi beberapa
kategori yang berbeda. Keahlian dasar yang meliputi membaca dan berhitung, dan keahlian
umum yang meliputi kerja sama dan komunikasi adalah keahlian yang biasa diaplikasikan
dalam kebanyakan pekerjaan. Bagi organisasi untuk mencapai keuntungan dan kinerja yang
tinggi dibutuhkan keahlian yang tinggi dalam berkompetisi dan memiliki keahlian ekonomi
yang kuat (Brown, 2001). Selain itu, berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya,
keahlian berorganisasi dan keahlian teknis diketahui memiliki hubungan positif yang
signifikan dengan kinerja karyawan dalam kasus Webmasters (Wade & Parent, 2002). Oleh
karena itu, penelitian ini akan menggunakan keahlian berorganisasi sebagai bentuk keahlian
yang akan dilihat hubungannya dengan kinerja. Indikator yang digunakan dalam keahlian
berorganisasi adalah kemampuan menejerial, kerja sama, dan kemampuan berkomunikasi
(Nelson, 1991). Keahlian teknis tidak dilihat hubungannya dengan kinerja, karena dalam
penelitian yang sebelumnya keahlian teknis merujuk pada kemampuan membuat program
dan mengoperasikan situs internet.
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2.3.2

Hubungan Antara Komitmen Afektif dengan Kinerja
Komitmen afektif merujuk pada komitmen yang berdasarkan ikatan emosional antara

karyawan dengan organisasi yang berkembang melalui pengalaman kerja yang positif
(Meyer & Allen, 1990). Komitmen afektif merupakan bagian dari model tiga komponen
milik Meyer dan Allen (1991) yang digunakan untuk mengukur komitmen organisasional
seorang karyawan. Komitmen organisasional merujuk pada ikatan psikologis karyawan
terhadap tempat kerja mereka (Meyer & Allen, 1990). Karyawan yang memiliki komitmen
yang tinggi akan memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi karena mereka bekerja
dan berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih jauh lagi, berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya, komitmen afektif memiliki hubungan yang kuat dengan
output yang berhubungan dengan organisasi dan karyawan, meliputi kehadiran, kinerja,
organizational citizenship behavior, stres kerja dan work-family conflict (Meyer, Stanley,
Herscovitch, & Topolnytsky, 2002).
2.4

Hipotesis
Hipotesis yang digunakan atas dasar hubungan antar variabel yang telah dijelaskan

diatas adalah:
Ho1: Tidak terdapat hubungan antara keahlian berorganisasi dengan kinerja lulusan MDP.
Ha1: Terdapat hubungan antara keahlian berorganisasi dengan kinerja lulusan MDP.
Ho2: Tidak terdapat hubungan antara komitmen afektif dengan kinerja lulusan MDP.
Ha2: Terdapat hubungan antara komitmen afektif dengan kinerja lulusan MDP.
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Dengan demikian dapat terlihat pada Gambar 2.2 pendugaan atas hubungan keahlian
berorganisasi dan komitmen afektif dengan kinerja lulusan MDP.
Gambar 2.2 Hipotesis

2.5

Rerangka Pemikiran
Karyawan merupakan sumber daya yang tidak dapat diabaikan peranannya di dalam

suatu organisasi, karena karyawan merupakan pelaku utama kegiatan operasi dalam
organisasi tersebut. Karyawan yang berkinerja tidak baik dalam melakukan kegiatan
operasinya maka dapat menganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu
agar kinerja organisasi dapat terus meningkat, dibutuhkan karyawan yang dapat berkinerja
dengan baik. Kinerja seorang karyawan dapat dibilang baik adalah ketika karyawan tersebut
memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Standar kinerja yang telah
ditetapkan dapat dipenuhi apabila karyawan memiliki pengetahuan, keahlian dan
kepribadian yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kinerja tersebut. Selain itu,
dibutuhkan pemimpin dan karyawan yang berpengalaman untuk dapat terus melanjutkan
kinerja organisasi berada pada jalur yang tepat. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan
pemimpin dan karyawan yang berpengalaman tersebut organisasi harus mengeluarkan biaya
yang banyak dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu jalan
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alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi akan pemimpin dan karyawan yang
berpengalaman dengan biaya yang murah dan tidak memakan waktu yang lama.
Management Trainee (MT) ditengarai bisa menjadi solusi atas kebutuhan organisasi
akan pemimpin dan karyawan berpengalaman tersebut. MT merupakan upaya mencari dan
memilih calon executive muda (fresh graduates) yang potensial secara sistimatis, dengan
waktu yang cukup, tepat dan berorientasi pada konsep pemagangan dan On The Job
Training (Susanto, 2011). Upaya dalam mencari dan memilih ini digunakan organisasi untuk
mengembangkan dan mempersiapkan calon executive muda menjadi tim menejemen
organisasi dan karyawan yang sudah siap bekerja. Selain itu juga, calon executive muda
tersebut akan diproyeksikan menjadi pemimpin di masa depan ketika pemimpin yang ada
saat ini memasuki masa pensiun. Dengan berorientasi pada konsep pemagangan, organisasi
tidak akan terbebani biaya yang begitu mahal untuk membayarkan upah fresh graduates
tersebut selama pemagangan. Konsep On The Job Training juga memberikan pengaruh yang
baik kepada fresh graduates karena dengan begitu mereka akan mengetahui dunia kerja
yang sebenarnya dengan harapan mereka akan siap ketika menghadapi kondisi kerja yang
sebenarnya. Keuntungan lainnya dari menjalankan MT adalah organisasi menjadi lebih
mudah menyeleksi fresh graduates yang memiliki kriteria yang sesuai kebutuhan dalam
memberikan kontribusi kinerja yang baik terhadap organisasi. Kriteria yang dimiliki tersebut
akan menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan,
terutama keahlian dan komitmen afektif yang memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja
(Wade & Parent, 2002; Meyer et al, 2002). Keahlian dalam penelitian ini mengacu pada
keahlian berorganisasi, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan diri
sendiri dan orang lain untuk memastikan tugas selesai tepat pada waktunya. Sedangkan,
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komitmen afektif mengacu pada komitmen yang berdasarkan ikatan emosional antara
karyawan dengan organisasi yang berkembang melalui pengalaman kerja yang positif.
Sementara itu, atribut variabel kinerja yang digunakan adalah persepsi karyawan atas kinerja
yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan MT yang baik diharapkan dapat
memperoleh fresh graduates yang memiliki kriteria yang sesuai dengan harapan kriteria
tersebut dapat berpengaruh positif pada kinerjanya. Dengan demikian MT yang dilakukan
akan menghasilkan karyawan yang tepat pada pekerjaan yang tepat (right man in the right
place).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian dan Sifat Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui tentang hubungan antara keahlian

dan komitmen organisasional sebagai kriteria seleksi MDP terhadap kinerja lulusan MDP
ini, memilih Bank OCBC NISP sebagai objek penelitian. Bank OCBC NISP dipilih sebagai
objek penelitian karena merupakan salah satu bank nasional yang memiliki program MDP
sebagai salah satu kegiatan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik untuk
mengisi jabatan yang strategis di dalam perusahaan. Bank OCBC NISP merupakan bank
terbaik dengan peringkat 11 dalam 50 Best Banks 2013 versi majalah investor (Investor
Daily, 2013). Penelitian dilakukan di kantor pusat Bank OCBC NISP yang terletak di
Segitiga Emas Kuningan yaitu di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940.
Penelitian ini telah dilakukan selama 61 hari. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini
masuk ke dalam penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki
sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih
variabel lain (Azwar, 2004). Pendekatan yang dipilih dalam penelitian korelasional ini
adalah pendekatan kuantitatif karena akan melakukan pengukuran data secara kuantitatif
yang didapatkan dari hasil kuesioner (Creswell, 2003).
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3.2 Definisi Operasional Variabel
Simamora (2004) menyatakan bahwa variabel adalah karakteristik, sifat, atau atribut
yang memiliki beragam nilai. Ada dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel
terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Sedangkan, variabel terikat merupakan variabel
yang nilainya akan diperkirakan atau dipengaruhi oleh variabel lain.
Sedangkan, definisi operasional variabel adalah suatu definisi mengenai variabel
yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat
diamati. Cara merumuskan definisi operasional variabel dalam suatu penelitian adalah
sebagai berikut (Tuchman, 1978):
1. Definisi operasional variabel dapat dirumuskan berdasarkan proses apa yang harus
dilakukan agar variabel yang didefinisikan itu terjadi.
2. Definisi operasional variabel dibuat berdasarkan bagaimana cara kerja variabel yang
bersangkutan yaitu apa yang menjadi sifat dinamisnya.
3. Definisi operasional variabel dibuat berdasarkan kriteria pengukuran yang diterapkan
pada variabel yang didefinisikan.
Penelitian ini akan menggunakan dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat
(Y), yaitu variabel keahlian berorganisasi sebagai X1, variabel komitmen afektif sebagai X2
dan variabel kinerja lulusan MDP sebagai variabel terikat (Y).
Sedangkan untuk definisi operasional variabel untuk masing-masing variabel dapat
dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.
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Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel
Keahlian

Definisi
Kemampuan untuk
melaksanakan tugas
dan memecahkan
masalah yang
berhubungan dengan
suatu pekerjaan atau
aktivitas (Cedefop,
2008).
Komitmen
Kepercayaan yang
Organisasional kuat terhadap nilai
dan tujuan
organisasi, kesediaan
untuk melakukan
upaya ekstra demi
untuk tetap menjadi
anggota atau bagian
dari organisasi
(Mowday, Porter &
Steers, 1982)
Kinerja
Keberhasilan yang
dihasilkan dari suatu
fungsi pekerjaan atau
kegiatan tertentu
selama periode
waktu tertentu
(Bernardin & Russel,
1993).

Dimensi
Keahlian
Berorganisasi
(Wade & Parent,
2002).

Indikator
Kemampuan
menejerial,
Kerja sama,
dan
Komunikasi.
(Nelson,
1991).

Skala
Likert.

Komitmen
afektif (Meyer
& Allen, 1990).

Keterikatan
secara
emosional
dengan
organisasi.
(Meyer &
Allen, 1990).

Likert.

Persepsi Kinerja Keberhasilan
(Wade & Parent, kerja dan
2002).
Kontribusi
kerja. (Wade
& Parent,
2002).

Likert.
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3.3 Metode Pengumpulan Data
3.3.1

Jenis Data
Dalam penelitian yang dilakukan, data yang dipergunakan ada dua macam yaitu

(Marzuki, 1995):
1. Data primer
Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati
dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian yang dilakukan data primer yang
diperoleh berupa hasil wawancara yang akan dilakukan kepada perencana program MDP
dan manajer divisi rekrutmen, serta hasil dari penyebaran kuesioner terhadap lulusan
MDP 2011.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber
utamanya. Data sekunder yang akan diperoleh adalah berupa jurnal-jurnal literatur,
buku, skripsi atau penelitian sebelumnya, data profil bank, struktur organisasi, dan
prosedur seleksi MDP di Bank OCBC NISP.

3.3.2

Populasi dan Sampel
Sebelum mengemukakan populasi yang dipakai, maka terlebih dahulu akan

dikemukakan definisi atau pengertian dari populasi. Populasi adalah jumlah dari keseluruhan
objek yang karakteristiknya hendak diduga. Objek yang dimaksud adalah unit analisis. Unit
analisis tersebut dapat berupa orang, rumah, perusahaan, kelompok, tanah, dan lain
sebagainya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang
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lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari,
tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimilki oleh objek tersebut (Singarimbun
& Effendi, 1995). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah lulusan Management
Development Program di Bank OCBC NISP Tbk yang diseleksi pada tahun 2011 dan telah
bekerja di perusahaan tersebut lebih dari 1 tahun. Ukuran dari populasi tersebut adalah 41
orang.
Sedangkan, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak
diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Bila populasinya besar dan
penelitian tidak mungkin mempelajari karakteristik populasi, karena keterbatasan dana,
tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi
tersebut. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan merupakan sampel keseluruhan
anggota populasi atau sampel total. Penelitian yang menggunakan sampel total disebut
penelitian sensus. Disebut demikian karena yang ingin diselidiki dalam penelitian ini adalah
populasi itu sendiri. Menurut Arikunto (1998), jika jumlah populasi hanya meliputi antara
100 hingga 150 orang dan dalam pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner, maka
sebaiknya jumlah tersebut diambil seluruhnya. Oleh karena itu dari 41 orang dalam
populasi, keseluruhannya akan dijadikan sampel. Namun, setelah dilakukan pengambilan
data yaitu penyebaran kuesioner, jumlah sampel yang terkumpul yaitu responden yang
mengisi dan mengembalikan kuesioner berjumlah 30 orang. Sedangkan 11 orang sisanya
tidak mengisi ataupun mengembalikan kuesioner. Menurut Champion (1981), dengan
ukuran sampel penelitian berjumlah 30 orang, suatu penelitian sudah dapat dilakukan uji
statistik dan akan mendapatkan hasil yang efektif.
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3.3.3

Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

sebagai berikut :
1. Wawancara
Sugiyono (2005) menyatakan wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan
permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal
lain dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit atau
kecil. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode bebas terpimpin dimana
peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai melalui susunan
pertanyaan yang sesuai dengan poin-poin yang telah dirumuskan, dimana yang
diwawancarai diberikan kebebasan dalam menentukan urutan pertanyaan yang ingin
dijawab terlebih dahulu, tetapi tidak menyimpang dari tujuan-tujuan awal
wawancara. Adapun aspek yang ingin diungkap melalui wawancara dalam penelitian
yang dilakukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang, manfaat,
kendala dan kriteria seleksi MDP.
2. Kuesioner
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan
seperangkat pertanyaan tertulis dalam bentuk pernyataan kepada responden untuk
dijawab (Sugiyono, 2005). Penyebaran kuesioner akan dilakukan terhadap 41 orang
karyawan lulusan MDP. Kuesioner berupa lembar pertanyaan yang berisi pilihan
jawaban yang sudah ditentukan berdasarkan skala Likert sebagaimana terlihat di
Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Menurut Simamora (2004), skala pengukuran yang mudah
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digunakan untuk menilai setiap jawaban responden adalah skala likert, dimana skala
ini memberikan peluang kepada responden untuk mengekspresikan sikap, persepsi,
dan pendapat mereka mengenai suatu gejala atau fenomena.
Dalam tabel 3.2 dibawah ini Skala Likert diperuntukan khusus untuk
pernyataan variabel komitmen afektif, dimana setiap pernyataan terdapat lima
pilihan jawaban. Mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).
Jawaban-jawaban yang telah diberikan nilai, kemudian dijumlahkan untuk setiap
responden, guna dijadikan skor penilaian terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 3.2
Skala Likert dan Nilai Jawaban Responden untuk pertanyaan Komitmen
Afektif.
Interpretasi
Jawaban
Sangat setuju

5

Setuju

4

Cukup setuju

3

Tidak setuju

2

Sangat tidak setuju

1

Sedangkan untuk Tabel 3.3, skala Likert diperuntukan khusus untuk tingkat
keahlian berorganisasi dan kontribusi kerja, dimana setiap pernyataan terdapat lima
pilihan jawaban. Mulai dari 1 (sangat rendah) sampai dengan 5 (sangat tinggi).
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Tabel 3.3
Skala Likert dan Nilai Jawaban Responden untuk pertanyaan Keahlian
Berorganisasi dan Kontribusi Kerja.
Interpretasi
Jawaban
Sangat Tinggi

5

Tinggi

4

Cukup Tinggi

3

Rendah

2

Sangat Rendah

1

Sedangkan, untuk pernyataan tingkat keberhasilan kerja menggunakan skala
Likert dengan pilihan jawaban dari 1 (tidak sukses) sampai dengan 5 (sangat sukses).
3. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah penelusuran informasi dalam jurnal-jurnal literatur terkait,
buku, skripsi, penelitian sebelumnya yang sudah diperoleh baik berasal dari
perpustakaan, perusahaan, dan internet. Perolehan dari teknik ini adalah informasi
hasil-hasil penelitian dan teori baik berupa konsep maupun teori-teori dari peneliti
terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan sebagai bahan pembanding.

3.4

Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara memberi skor pada masing-masing

jawaban responden berdasarkan bobot tertentu pada setiap jawaban dengan menggunakan
skala likert. Lalu, memindahkan data dari lembar kuesioner ke lembar tabulasi dan
menghitung nilai total dari masing-masing variabel dengan menggunakan program SPSS
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21.0 for windows. Setelah itu akan dilakukan uji keandalan instrumen yang digunakan dan
pengujian hipotesis yang telah dibuat. Pengujian keandalan instrumen dilakukan dengan uji
validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan, pengujian hipotesis akan dilakukan dengan
pengujian analisis korelasi non-parametrik yaitu korelasi Spearman’s rho.
3.4.1

Uji Validitas
Menurut Simamora (2004), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat

kevaliditasan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila
mampu mengukur apa yang diinginkan, dengan kata lain, mampu memperoleh data yang
tepat dari variabel yang diteliti. Menurut Nugroho (2007), uji validitas digunakan untuk
mengetahui butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel.
Selain itu validitas juga menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur hal yang
akan diukur, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS.
Validitas butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada tabel dengan judul
Item-Total Statistics. Menilai kevaliditasan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat
dari nilai Correted Item-Total Correlation masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir
pertanyaan dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected ItemTotal Correlation > dari r-tabel yang dapat dilihat dengan rumus Product Moment Pearson
dengan nilai alpha 0,05. Apabila nilai korelasi r-hitung yang diperoleh > daripada angka
kritik tabel korelasi r, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Adapun rumus korelasi Product
Moment Pearson adalah sebagai berikut:

𝑟=

𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋 ∑ 𝑌)
√(𝑛 ∑ 𝑋 2 −(∑ 𝑋)2 )(𝑛 ∑ 𝑌 2 −(∑ 𝑌)2 )

…………………………………….(1)
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Keterangan :
n = Jumlah responden
X = Skor masing-masing pernyataan dari responden
Y = Skor total tiap pernyataan dari tiap responden
3.4.2

Uji Reliabilitas
Menurut Simamora (2004), reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner.

Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila digunakan secara berulang-ulang
kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Sedangkan menurut
Nugroho (2007), reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden
dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan
dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner.
Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir
pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas dilakukan pada
masing-masing variabel pada lembar kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui konstruk
variabel mana yang tidak reliabel. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika
memiliki nilai Cronbach’s Alpha > dari 0,60. Rumus untuk menghitung koefisien reliabilitas
instrumen dengan menggunakan Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut:
𝐾

𝛼 = 𝐾−1 (1 −

2
∑𝐾
𝑖=1 𝜎𝑌𝑖
2
𝜎𝑋

) ………………………………………(2)

Keterangan:
α

= Koefisien reliabilitas instrumen
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K

= Banyaknya butir pertanyaan

2
∑𝐾
𝑖=1 𝜎𝑌𝑖 = Total varians butir pertanyaan

𝜎𝑋2

3.5

= Total varian

Teknik Pengujian Hipotesis
Pada dasarnya ada 2 jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non

parametrik. Statistik parametrik adalah suatu uji yang modelnya menetapkan adanya syaratsyarat tertentu (asumsi-asumsi) dari sebaran (distribusi) data populasinya. Sedangkan,
Statistik non-parametrik adalah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsiasumsi mengenai sebaran data populasinya dan data berbentuk skala ordinal (belum
diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal) (Sugiyono, 2009). Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik non parametrik karena sampel yang
digunakan kecil dan tidak mensyaratkan bentuk sebaran populasi, baik normal ataupun
tidak.

3.5.1

Korelasi Spearman’s rho (r)
Menurut Nazir (1998), jika pengamatan dari 2 variabel, X dan Y adalah dalam

bentuk skala ordinal maka derajat korelasi dicari dengan koefisien korelasi Spearman (r).
Prosedur untuk mencari koefisien korelasi Spearman adalah sebagai berikut a) aturlah
pengamatan dari kedua variabel dalam bentuk ranking, b) cari beda dari masing-masing
pengamatan yang sudah berpasangan, c) hitung koefisien korelasi Spearman dengan rumus.
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Menurut Simamora (2004), uji ini digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan ”apakah ada
hubungan linier antara X dan Y?” namun untuk menjawab seberapa erat atau seberapa kuat
hubungan itu, kita memerlukan koefisien korelasi. Perhitungan koefisien korelasi RankSpearman akan dicari menggunakan alat bantu program SPSS 21.00 for windows. Adapun
rumus korelasi Rank-Spearman yang didapat digunakan adalah (de Vaus, 2002):
6 ∑ 𝑑2

𝑟𝑠 = 1 − 𝑛(𝑛2−1) …………………………………….(3)
Keterangan:
𝑟𝑠

= Koefisien korelasi spearman

∑ 𝑑2

= Total kuadrat selisih antar ranking

𝑛

= Jumlah sampel penelitian
Menurut Nugroho (2007), koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat

kenaikan korelasi adalah plus (+) atau minus (-). Hal ini menunjukkan arah korelasi. Makna
sifat korelasi adalah sebagai berikut:
1. Korelasi positif (+) berarti jika variabel X mengalami kenaikan maka variabel Y juga
akan mengalami kenaikan, atau jika variabel X mengalami penurunan maka variabel
Y juga akan mengalami penurunan.
2. Korelasi negatif (-) berarti jika variabel X mengalami kenaikan maka variabel Y
akan mengalami penurunan, atau jika variabel X mengalami penurunan maka
variabel Y akan mengalami kenaikan.
Sifat korelasi tersebut akan menentukan arah dari korelasi. Sedangkan, keeratan
korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
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1. 0,00 sampai dengan 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah.
2. 0,21 sampai dengan 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah.
3. 0,41 sampai dengan 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat.
4. 0,71 sampai dengan 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat.
5. 0,91 sampai dengan 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat sekali.
6. 1 berarti korelasi sempurna.
Taraf nyata atau tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0,05. Angka ini dipilih
karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara 4 variabel dan merupakan
tingkat nyata yang sudah sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Hasil perbandingan
nilai r-hitung tersebut dibandingkan dengan nilai r-tabel yang digunakan untuk memutuskan
apakah hipotesis diterima atau ditolak.
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Tolak Ho : jika r-hitung > r-tabel
Tolak Ha : jika r-hitung < r-tabel
dimana,
Ho = Hipotesis observasi
Ha = Hipotesis alternatif
Pengujian terhadap signifikansi koefisien korelasi (r) dilakukan dengan kriteria:
Tolak Ho : jika nilai peluang < tingkat signifikansi (5 %)
Tolak Ha : jika nilai peluang > tingkat signifikansi (5 %)
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank OCBC NISP Tbk
Bank OCBC NISP (sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP)
merupakan bank tertua keempat di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 April
1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank
(Company Website, 2011). Bank OCBC NISP berkembang menjadi bank yang solid
dan handal, terutama melayani segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bank
OCBC NISP resmi menjadi bank komersial pada tahun 1967, bank devisa pada
tahun 1990, dan menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun
1994. Pada akhir tahun 1990-an, Bank OCBC NISP berhasil melewati krisis
keuangan Asia dan jatuhnya sektor perbankan di Indonesia tanpa melalui dukungan
pemerintah. Saat itu, Bank OCBC NISP menjadi salah satu bank pertama yang
segera melanjutkan penyaluran kreditnya dalam masa krisis (Bank OCBC NISP
website). Selain itu, berkat dukungan Regent Pacific Private Equity (RPPE), sebuah
perusahaan investasi yang berbasis di London, Bank OCBC NISP berhasil pula
meningkatkan modalnya menjadi hampir 2 (dua) kali lipat melalui penerbitan
”Zero-Coupon Mandatory Exchangeable Notes” kepada pemegang saham pendiri.
Reputasi Bank OCBC NISP yang baik di industrinya dan pertumbuhannya
yang menjanjikan, telah menarik perhatian berbagai institusi internasional.
International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia, menjadi
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pemegang saham pada tahun 2001 – 2010. Selain itu, pada tahun 2001 The
Netherlands Development Finance Company (FMO) memberikan berbagai
pinjaman jangka panjang sebesar USD 15 juta dengan bunga menarik yang
digunakan untuk penyaluran kredit pada segmen UKM. Selanjutnya OCBC BankSingapura menjadi pemegang saham mayoritas Bank OCBC NISP melalui
serangkaian akuisisi dan penawaran tender sejak tahun 2004. OCBC BankSingapura saat ini memiliki saham Bank OCBC NISP sebesar 85,1%.
Dengan dukungan dari OCBC Bank-Singapura, Bank OCBC NISP telah
menetapkan program yang sangat dinamis untuk memperkuat infrastruktur,
termasuk sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor. Program
ini kemudian memicu kepindahan kantor pusat Bank OCBC NISP di Bandung ke
OCBC NISP Tower di Jakarta pada tahun 2006, yang memungkinkan akses
langsung ke pusat bisnis di Indonesia. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang,
Bank OCBC NISP menggunakan nama baru “OCBC NISP” sejak akhir tahun 2008,
diikuti dengan transformasi besar di seluruh organisasi. Transformasi ini telah
dilaksanakan dengan semangat menjadi “Your Partner for Life” bagi seluruh
stakeholder. Pada tahun 2011, Bank OCBC NISP genap berusia 70 tahun sekaligus
memasuki tonggak sejarah penting, dimana Bank OCBC Indonesia resmi bergabung
(merger) dengan Bank OCBC NISP. Penggabungan ini menunjukkan komitmen
penuh dari OCBC Bank-Singapura sebagai pemegang saham mayoritas, untuk
memusatkan dukungannya hanya pada satu bank di Indonesia, yaitu Bank OCBC
NISP.
Sejalan dengan pengembangan bisnisnya, pada tahun 2012 Bank OCBC
NISP juga memperbaharui budaya perusahaan, ONe PIC untuk menjadi pedoman
bagi seluruh karyawan dalam berperilaku dan bekerja. ONe PIC merupakan
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singkatan dari OCBC NISP One, Professionalism, Integrity, dan Customer Focus.
Kini, Bank OCBC NISP memiliki 6.498 karyawan yang memiliki motivasi tinggi
untuk melayani nasabah di 350 kantor di 62 kota di Indonesia.
Beberapa penghargaan ternama yang diterima Bank OCBC NISP atas
prestasinya yang diberikan oleh institusi asing dan lokal sebagai berikut :
1. “The Best Saving Account Conventional Banking” dengan aset dibawah
Rp. 75 triliun dalam ajang Indonesia Bank Loyalty Award (IBLA) 2013,
Jakarta.
2. “Best Corporate Governance Responsibility of the Boards 2012” yang
diberikan oleh The Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD)
& Majalah Investor 2012, Jakarta.
3. “The Best Bank 2012 in Good Corporate Governance” dan “The Best
Bank in 2012 in Human Capital” dalam ajang Anugerah Perbankan
Indonesia 2012, Jakarta.
4. “Indonesia Retail Bank of The Year” pada tahun 2007, 2009, 2011 dan
2012 yang diberikan oleh Asian Banking and Finance Magazine,
Singapore
5. Menjadi Indonesia Brand Champion 2011 untuk kategori “Brand Equity
Champion – Conventional Bank dengan Asset <IDR 65 Triliun” yang
diberikan oleh Majalah Marketing, Jakarta.
6. Pemenang kategori “Best GCG” untuk Lembaga Keuangan di tahun
2009 dan Kategori “Best Disclosure and Transparency” di tahun 2010
dalam ajang Good Corporate Governance (GCG) Award, Jakarta.
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7. Menjadi “Asia’s Best Companies” pada tahun 2009, untuk kategori Mid
Cap dan “Asia’s Best Companies” pada tahun 2005, untuk kategori
Small Cap, yang diberikan oleh Finance Asia Magazine, Hong Kong.
8. “Best Managed Companies” pada tahun 2006, yang diberikan oleh
Asiamoney Magazine, Hong Kong.

4.1.2. Visi PT. Bank OCBC NISP Tbk
Visi yang dimiliki oleh Bank OCBC NISP yaitu “Menjadi bank pilihan
dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya”.
❖ Bank Pilihan.
Bank OCBC NISP adalah bank yang dikenal, dipercaya, dan menjadi
prioritas utama untuk:
• Digunakan jasanya oleh nasabah dan masyarakat.
• Tempat investasi yang menguntungkan bagi investor.
• Tempat kerja terbaik bagi karyawan untuk menginvestasikan masa
depannya
❖ Standar dunia.
•

Beroperasi melebihi standar perbankan internasional dalam semua
bidang.

•

Mampu mengadopsi, menyesuaikan, dan menerapkan praktik terbaik
bank di dunia.

•

Mengembangkan praktik-praktik perbankan yang dapat dijadikan acuan
oleh bank lain di dunia.
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❖ Diakui kepeduliannya.
Bank OCBC NISP diterima dan dihargai keberadaannya di tengah
masyarakat karena:
•

Memperhatikan kepentingan masyarakat dan membantu sesuai dengan
prioritas.

•

Responsif terhadap permasalahan, kebutuhan, harapan, peluang, dan
tantangan yang dihadapi nasabah dan karyawan

❖ Bank terpercaya.
Bank OCBC NISP dinilai mampu memberikan jaminan rasa aman dan
kepastian bagi nasabah, karyawan, pemegang saham, investor, pemasok,
mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat.

4.1.3. Misi PT. Bank OCBC NISP Tbk
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga korporat yang
mampu bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan dengan cara:
1. Menyediakan dan mengembangkan pelayanan keuangan yang inovatif,
berkualitas dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil
terbaik.
2. Membina jejaring kerjasama saling menguntungkan yang dilandasi rasa
percaya.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan profesionalisme dan
mendorong pembaharuan organisasional dengan semangat kekeluargaan.
4. Membangun kepercayaan publik melalui perilaku etika, peduli dan hatihati (prudent).
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4.1.4. Budaya Perusahaan
❖ ONe PIC
•

Kami berpikir dan bertindak untuk tujuan yang sama dengan
menempatkan kepentingan Bank OCBC NISP diatas kepentingan
kelompok maupun individu.

•

Kami saling menghargai, menghormati dan membangun kepercayaan
diantara sesama anggota Bank OCBC NISP.

•

Kami berkomunikasi dengan efektif.

•

Kami mengutamakan teamwork dalam mencapai tujuan Bank OCBC
NISP.

❖ Professionalism
•

Kami memiliki kebanggaan sebagai profesional dan bertanggung
jawab dalam setiap tindakan.

•

Kami bertekad memberikan yang terbaik.

•

Kami

membuat

keputusan

berdasarkan

ke

hati-hatian

bagi

perusahaan dan nasabah.
•

Kami bertanggung jawab atas tindakan kami.

•

Kami terbuka terhadap perubahan, ide baru, dan kritik membangun
dari semua pihak dan bersemangat untuk melakukan perubahan.

❖ Integrity
•

Kami melaksanakan secara konsisten perilaku satunya kata dan
perbuatan dengan penuh integritas.

•

Kami menjunjung tinggi etika dan moral.
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•

Kami penuh kejujuran dan ketulusan dalam setiap pikiran, perkataan
dan tindakan.

•

Kami memiliki keberanian moral untuk bertanya dan ditanya.

•

Kami berani menyatakan hal-hal yang diyakini baik dan benar bagi
kepentingan bersama.

•

Kami selalu bersikap dan bertindak secara transparan.

❖ Customer Focus
•

Kami fokus kepada nasabah dalam segala hal.

•

Kami memahami kebutuhan nasabah dan harapan nasabah.

•

Kami memberikan lebih dari yang diharapkan nasabah.

•

Kami menyelaraskan semua fungsi internal untuk memenuhi
kebutuhan nasabah.

4.1.5

Struktur Organisasi
Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi

PT. Bank OCBC NISP Tbk, adalah sebagai berikut:
•

Board of Commisioners (BOC) :
Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan bank oleh Direksi dan
memberikan nasihat kepada Direksi. Saat ini Chairman dari BOC adalah
Bapak Pramukti Surjaudaja selaku presiden komisaris Bank OCBC NISP.

•

President Director :
Bertanggung jawab dalam pengelolaan bank, penerapan pembuatan dan
pelaksaanan kebijakan dan stategi usaha, pemeliharaan dan pengelolaan
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aktiva bank, memastikan tercapainya target dan tujuan usaha, pemeliharaan
dan terus menerus mengusahakan eﬁsiensi dan efektivitas operasional
termasuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha
bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
•

Internal Audit :
Melakukan penilaian yang independen terhadap kecukupan dan efektivitas
sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola, serta secara
selektif turut serta mengevaluasi proses pengembangan sistem-sistem
penting serta proyek-proyek khusus yang sedang dilakukan bank agar
kelemahan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang
teridentifikasi dapat segera diperbaiki.

•

Deputy President Director Business Banking :
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Business Banking, penerapan
pembuatan dan pelaksaanan kebijakan dan stategi usaha Business Banking,
pemeliharaan dan pengelolaan aktiva Business Banking, memastikan
tercapainya target dan tujuan usaha Business Banking.

•

Corporate Secretary :
Menghadiri dan mengkoordinasikan pencatatan pertemuan antara Dewan
Komisaris dan Direksi, dan memastikan bahwa prosedur Dewan Komisaris
dan Direksi serta semua regulasi yang dapat diterapkan dalam tata kelola
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Sekretaris
Perusahaan melakukan tugas-tugas sekretariat untuk Dewan Komisaris dan
Direksi dalam berkomunikasi dengan para stakeholder, dan Sekretaris
Perusahaan juga merupakan penghubung antara bank dan otoritas pasar
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modal, pemegang saham, investor dan kalangan publik, termasuk media
massa.
•

Compliance Division :
Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan
organisasi dan kegiatan usaha bank, mengelola risiko kepatuhan yang
dihadapi oleh bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, prosedur serta
kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan
Bank

Indonesia dan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku,

memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank
kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
•

Corporate Communication :
Menyediakan editorial dan dukungan menejemen media untuk kebutuhan
komunikasi bank secara keseluruhan, memastikan komunikasi bank secara
keseluruhan dan rencana media sangat mencerminkan nilai-nilai organisasi
dan sejalan dengan strategi bisnis, melakukan publikasi dan penelitian yang
relevan.

•

Customer Experience :
Menjadi partner strategis, yang menempatkan nasabah sebagai fokus utama
(Customer Focus) demi terciptanya ”Enjoyable Customer Experience”.
Melakukan riset, survei, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, serta
kegiatan lainnya secara berkala. Memberikan support kepada semua unit.
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•

Wholesale Banking:
Memonitor perkembangan dan koordinasi dibidang marketing dan kredit
untuk kelompok nasabah korporasi besar yang nilai penjualan tahunannya
telah berkembang diatas Rp 1,5 triliun.

•

Enterprise Banking :
Memonitor perkembangan dan koordinasi dibidang marketing dan kredit
nasabah korporasi dengan omzet tahunan antara Rp 500 miliar sampai
dengan Rp 1,5 triliun.

•

Commercial Banking :
Memonitor perkembangan dan koordinasi dibidang marketing dan kredit
kepada nasabah dengan omzet penjualan sampai dengan Rp 500 miliar.

•

Transaction Banking :
Membantu nasabah yang memerlukan transaksi perbankan berfrekuensi
tinggi untuk kebutuhan eksternal, termasuk transaksi ekspor impor, serta
transaksi internal seperti manajemen arus kas, pembayaran gaji dan pajak.

•

Treasury Group :
Memastikan ketersediaan likuiditas bank demi mendukung pertumbuhan
balance sheet yang sehat dengan menjaga rasio likuiditas sesuai dengan
limit yang berlaku. Selain itu, Tresury bekerja sama dengan segmen bisnis,
selalu berprinsip untuk menjadi yang terdepan melalui penawaran
customized product yang memahami kebutuhan nasabah serta memberikan
solusi yang tepat. Disamping itu, bank juga memberikan harga yang
kompetitif dan after sales service yang baik dan dapat dipercaya.
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•

Consumer Banking Group :
Melanjutkan pengembangan bisnis dengan fokus pada peningkatan
komposisi giro dan tabungan terhadap total dana pihak ketiga secara
berkesinambungan serta kenaikan pendapatan bunga bersih dan kontribusi
fee based income.

•

Network Group :
Melakukan pembenahan dan pengembangan jaringan kantor, baik dari sisi
jumlah

maupun

lokasi.

Memperkuat

distribusi

penjualan

di

area

metropolitan maupun regional, memperkuat corporate brand, serta menutup
dan merelokasi beberapa kantor yang dinilai kurang prospektif.
•

Risk Management Group :
Melakukan pengkajian, mengembangkan konsep, limit dan kebijakan
manajemen resiko.

•

Human Capital Group :
Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan 4 pilar
utama yaitu Recruitment, Development, Training dan Engagement.

•

Financial and Planning Group :
Memonitor posisi keuangan bank, mempersiapkan laporan harian, mingguan
dan bulanan, mempersiapkan laporan keuangan bulanan untuk cabang
sebagai evaluasi dari kinerja mereka. Selama persiapan anggaran bank, grup
ini memastikan terdapat koordinasi antar grup yang lain. Mengumpulkan
dan menganalisis data keuangan, dan mempersiapkan tabel yang
menguraikan sasaran masing-masing grup.
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•

Operations and IT :
Mengembangkan dan memperbaiki proses kerja demi peningkatan kualitas
layanan yang diberikan kepada nasabah. Melakukan pengembangan dan
perbaikan terhadap berbagai sistem untuk meningkatkan kualitas proses
kerja dalam mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis.

4.1.6

Struktur dan Gambaran Umum Human Capital Group
Human Capital Group adalah departemen yang bertindak sebagai strategic

partner bagi semua segmen dan fungsi di Bank OCBC NISP. Strategic partner yang
dimaksud adalah HC Group terlibat penuh dalam upaya pencapaian bisnis melalui
pemberian support yang lebih baik dari sebelumnya, khususnya terkait dengan
pengembangan SDM.
GAMBAR 4.1
STRUKTUR HUMAN CAPITAL GROUP
PT. Bank OCBC NISP Tbk

Direktur Human
Capital Group

HC
Services

HC Planning
&
Development

HC RM –
OPIT &
Network

HC
Business
Partner
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Adapun uraian tugas dari masing-masing divisi pada struktur Human Capital
Group PT. Bank OCBC NISP Tbk, adalah sebagai berikut:
•

HC Services :
Membantu dan melayani karyawan terkait dengan adminsitrasi dan
operasional di HC Group antara lain payroll, reimbursement, termasuk
training delivery Program MDP, leadership dan management serta pelatihan
eksternal, dan juga menangani segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas
dan administrasi rekrutmen.

•

HC Planning & Development :
Menangani segala sesuatu yang terkait dengan proyek atau program
pengembangan

sistem,

prosedur,

dan

kebijakan

SDM.

Termasuk

pengembangan sistem informasi Human Capital, serta pengembangan
program

pelatihan,

termasuk

pengembangan

modul

pelatihan

dan

pengembangan para internal trainer.
•

HC Business Partner :
Menjembatani HC Group dengan user atau Divisi lain untuk segala hal yang
terkait dengan pengembangan SDM, menangani Employee Relations yang
selama ini mendukung para partner untuk menyelesaikan masalah-masalah
ketenagakerjaan, mengkoordinir beberapa kegiatan karyawan seperti donor
darah dan buka puasa bersama, serta bekerja sama dengan unit-unit
organisasi lainnya.

•

HC Relationship Management (RM) OPIT & Network :
Menjalin hubungan langsung dengan grup bisnis dan grup pendukung untuk
memastikan pencapaian kinerja perusahaan. Bersama tiap-tiap grup akan
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mendesain strategi pengelolaan Human Capital, rencana implementasi,
monitoring dan evaluasi mulai dari proses rekrutmen hingga produktivitas
masing-masing SDM dalam grup. Semua kebutuhan terkait SDM dalam
grup akan direkam oleh RM dan dikoordinasikan dengan HC Services dan
HC Planning & Development dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

4.2

Analisis Hasil Wawancara
Wawancara penelitian dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada

narasumber yaitu Human Capital Planning and Development (HCPD) Division
Head mengenai latar belakang dan tujuan MDP, manfaat MDP, kendala yang
dihadapi, dan kriteria yang harus dimiliki peserta MDP. HCPD Division Head
merupakan pihak yang ikut mengembangkan MDP dari awal program tersebut
dijalankan. Hasil wawancara dengan HCPD Division Head dapat dilihat pada
lampiran 3 di bagian akhir penelitian ini. Berikut merupakan analisis dari hasil
wawancara tersebut.
4.2.1

Latar Belakang dan Tujuan MDP Bank OCBC NISP
Melihat dari pernyataan yang diberikan oleh narasumber, terlihat bahwa

latar belakang dimulainya MDP dikarenakan perusahaan mengalami pertumbuhan
bisnis yang signifikan. Pertumbuhan yang signifikan tersebut berdampak pada
ditambahnya cabang-cabang perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis
yang terjadi. Penambahan cabang-cabang perusahaan sekaligus memberikan
dampak pada meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia khususnya pemimpin
dan orang-orang sales yang akan ditempatkan di cabang-cabang tersebut.
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Kebutuhan atas sumber daya manusia tersebut tidak mungkin terpenuhi apabila
perusahaan hanya merekrut sumber daya manusia yang berpengalaman dari luar
perusahaan saja.
Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk memenuhi kebutuhan
sumber daya manusia khususnya para calon pimpinan dan orang-orang sales
perusahaan melalui program MDP. MDP merupakan program pengembangan
karyawan (fresh graduates) dengan pola rekrutmen dan jalur karir yang khusus.
Tujuan dari MDP adalah mengkaderisasi karyawan (fresh graduates) untuk menjadi
leader dan orang-orang sales perusahaan. Dengan MDP, karyawan (fresh
graduates) akan diberikan pengetahuan mengenai keseluruhan organisasi dan proses
kerja di bank, serta akan diberikan pembekalan keahlian yang spesifik untuk
melaksanakan pekerjaan yang akan dihadapi.

4.2.2

Manfaat MDP Bank OCBC NISP
Manfaat yang didapatkan dari melaksanakan MDP adalah pertama,

karyawan melalui jalur MDP dapat diberikan target lebih dibanding fresh graduates
yang bukan dari jalur MDP karena sudah diberikan pembekalan keahlian dan
pengetahuan terlebih dahulu sehingga pekerjaan yang diselesaikan harus lebih baik
dari karyawan yang lainnya. Kedua, karyawan melalui jalur MDP dapat
memberikan kontribusi dengan memonitor adik kelasnya. Memonitor dilakukan
dengan cara berkerja sama dan berbagi pengalaman dalam menghadapi situasi kerja
yang terjadi. Dan yang terakhir adalah, dengan semakin terbatasnya sumber daya
manusia terutama orang sales yang berpengalaman, MDP dapat memberikan
manfaat dengan menghasilkan fresh graduates yang sudah siap untuk bersaing
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dengan orang yang sudah berpengalaman karena sudah diberikan pembekalan
keahlian dan pengetahuan perbankan.
4.2.3

Kendala MDP Bank OCBC NISP
Melihat dari jawaban yang diberikan oleh narasumber, kendala yang

dihadapi dalam melaksanakan MDP adalah pertama, perusahaan harus bisa
meyakinkan fresh graduates untuk bergabung ke dalam perusahaan. Kedua,
perusahaan juga harus bisa meyakinkan ke dalam internal perusahaan bahwa MDP
merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kontribusi dari internal
perusahaan untuk mengajar, membimbing, dan memonitor karyawan MDP. Ketiga,
perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lainnya yang memiliki program
serupa dengan MDP dalam mendapatkan fresh graduates. Persaingan tidak hanya
datang dari kompetitor dalam industri yang sama, namun juga kompetitor dari
industri yang berbeda. Keempat, perusahaan harus dapat melaksanakan program
secara konsisten. Konsistensi yang dimaksud adalah konsistensi dalam materi yang
diajarkan, komitmen pengajar dalam menyampaikan materi, serta konsistensi dalam
memberikan arahan dalam bekerja. Kendala yang terakhir adalah, datangnya
tawaran pekerjaan dari perusahaan lain setelah berakhirnya masa program karyawan
MDP.
4.2.4

Kriteria MDP Bank OCBC NISP
Melihat dari jawaban yang diberikan oleh narasumber, kriteria-kriteria yang

harus dimiliki oleh seorang peserta MDP adalah pertama, seorang peserta MDP
harus memiliki jenjang pendidikan formal segala jurusan minimal sarjana S1
dengan IPK minimal 3. Kedua, seorang peserta MDP harus memiliki keahlian,
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namun keahlian yang dimaksud tidak terlalu spesifik karena perusahaan akan
memberikan pembekalan keahlian. Minimal peserta MDP harus memiliki
kemampuan berkomunikasi dengan baik serta memiliki interpersonal skill yang
baik. Ketiga, seorang peserta MDP harus memiliki penampilan fisik yang baik.
Disini yang dimaksud dengan penampilan fisik yang baik adalah seorang peserta
harus bisa berpenampilan rapih dan menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan.
Kriteria yang terakhir adalah, seorang peserta MDP harus memiliki kepribadian
yang sesuai dengan budaya organisasi. Kepribadian yang dimaksud adalah
kepribadian yang memiliki integritas, kepribadian yang menjunjung tinggi
komitmen organisasi, kepribadian yang bertanggung jawab, dan kepribadian yang
memiliki motivasi dan inisiatif dalam bekerja.
4.3

Proses Seleksi MDP Bank OCBC NISP
Sebelum dapat mengikuti proses seleksi MDP, terdapat syarat-syarat yang

diajukan oleh Bank OCBC NISP yang harus dipenuhi oleh seorang calon peserta
MDP. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pria/Wanita, usia maksimal 26 tahun.
2. Pendidikan minimal S1 segala jurusan.
3. IPK minimal 3.00 (skala 4.00).
4. Terbuka untuk fresh graduates atau memiliki pengalaman kerja
maksimal 2 tahun.
5. Memiliki kemampuan interpersonal dan komunikasi yang baik.
6. Memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik dan mampu berpikir
secara analitis dengan baik.
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7. Berpenampilan yang menarik dan aktif dalam berorganisasi.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut ini akan dijabarkan alur prosedur seleksi MDP yang dijalankan Bank
OCBC NISP:
Tahap pertama: Seleksi Administratif
Seleksi administratif dilakukan dengan cara membandingkan surat lamaran
dan curriculum vitae (CV) yang telah diterima perusahaan dengan persyaratanpersyaratan yang sudah ditetapkan di awal oleh perusahaan. Surat lamaran dan CV
yang memenuhi persyaratan akan dihubungi kembali untuk mengikuti seleksi tahap
berikutnya, sedangkan surat lamaran dan CV yang tidak memenuhi persyaratan
tidak akan dihubungi kembali.
Tahap kedua: Tes Penerimaan
Setelah lolos dari seleksi administratif, calon peserta akan dihubungi
kembali untuk mengikuti tes penerimaan di kantor pusat Bank OCBC NISP. Tes
penerimaan yang dilaksanakan akan terdiri dari empat jenis tes yaitu 1) tes
kecerdasan, 2) tes kepribadian, 3) tes kemampuan analisa, dan 4) tes pengetahuan
umum. Calon peserta yang berhasil memenuhi persyaratan minimum dari hasil
keseluruhan tes penerimaan akan dihubungi kembali dalam waktu dua minggu
untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya yaitu focus group discussion (FGD).
Sedangkan, bagi calon peserta yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimum
dari hasil keseluruhan tes penerimaan, tidak akan diproses lebih lanjut. Berkasberkas yang terdiri dari surat lamaran dan hasil tes penerimaan yang dimiliki oleh
calon pelamar yang tidak lolos, tidak akan dikembalikan melainkan menjadi arsip
perusahaan yang akan dikelompokan menurut tanggal tes dan disimpan dibagian
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penyimpanan berkas. Berkas-berkas ini akan disimpan selama enam bulan dengan
tujuan agar apabila calon peserta yang tidak lolos tersebut melamar kembali, maka
calon peserta tersebut tidak akan diperbolehkan mengikuti tes lagi hingga masa
enam bulan tersebut berakhir.
Tahap ketiga: Focus Group Discussion (FGD)
Calon peserta yang sudah dinyatakan lolos tes penerimaan, akan dihubungi
kembali untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu focus group discussion
(FGD). Dalam FGD calon peserta akan diberikan suatu kasus untuk didiskusikan
secara individu dengan calon peserta lainnya hingga mencapai kesepakatan akhir
dari penyelesaian kasus tersebut. Calon peserta yang lolos tahap ini akan langsung
lanjut ke tahap berikutnya yaitu wawancara tahap pertama.
Tahap keempat: Wawancara Tahap Pertama
Setelah calon peserta lolos dari tahap FGD, calon peserta akan melanjutkan
ke tahap selanjutnya yaitu wawancara tahap pertama. Wawancara tahap pertama
akan dilakukan oleh menejer divisi rekrutmen. Wawancara tahap pertama ini
digunakan untuk mengkonfirmasi kembali informasi yang diberikan calon peserta
dalam surat lamaran dan CV. Selain itu, wawancara tahap ini juga digunakan untuk
menilai kompetensi calon peserta, serta digunakan sebagai pertukaran informasi
mengenai MDP dan perusahaan secara keseluruhan. Calon peserta yang sesuai
dengan kriteria yang dibutuhkan, akan dihubungi kembali dalam waktu 2 minggu
untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Sedangkan, calon peserta yang belum
memenuhi kriteria, tidak akan diproses lebih lanjut.
Tahap kelima: Wawancara Tahap Kedua
Calon peserta yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan saat wawancara
tahap pertama, akan dihubungi kembali untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya,
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yaitu wawancara tahap kedua. Wawancara tahap kedua akan dilaksanakan oleh
kepala divisi Human Capital Services (HCS). Wawancara tahap ini dilaksanakan
untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai calon peserta. Informasi yang
digali secara mendalam mulai dari latar belakang, keahlian, dan pengetahuan.
Setelah kepala divisi HCS sudah merasa yakin bahwa calon peserta yang
bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan maka calon peserta tersebut
akan dinyatakan lolos ke tahap seleksi berikutnya. Sedangkan, bagi calon peserta
yang kurang dianggap benar-benar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan maka
calon peserta tersebut tidak lolos ke tahap seleksi berikutnya. Namun, apabila calon
peserta yang tidak lolos dianggap memiliki kriteria yang berharga dan dapat
memenuhi lowongan pekerjaan yang lain maka calon peserta tersebut akan
direkomendasikan ke lowongan pekerjaan yang lain tersebut.
Tahap keenam: Medical Check-up
Calon peserta yang lolos wawancara tahap kedua akan diproses lebih lanjut
untuk mengikuti tes kesehatan (Medical Check-up). Medical Check-up atau biasa
disebut MCU, dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan rekam medis
calon peserta. MCU mencakup serangkain wawancara dan pemeriksaan kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan
kesehatan umum. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup tes darah dan urin,
pengukuran tekanan darah, detak jantung, denyut nadi, pemeriksaan pernapasan,
kulit, abdomen, leher, kelenjar getah bening, dan refleks saraf. Apabila dalam tes
tersebut terdapat hasil yang kurang baik, yaitu yang dapat menghambat calon
peserta dalam bekerja maka calon peserta tersebut dianggap tidak lolos tes
kesehatan sehingga dinyatakan gagal dalam proses seleksi. Sedangkan, bagi calon
peserta yang mendapatkan hasil tes kesehatan yang baik akan diproses lebih lanjut
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untuk diberikan penawaran dan penandatangan kontrak kerja. Setelah calon peserta
menyetujui kontrak kerja yang ditawarkan oleh perusahaan, maka calon peserta
tersebut akan mengikuti Management Development Program (MDP) Bank OCBC
NISP sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan Bank OCBC NISP,
seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.1
Schedule Program MDP
Tanda tangan Kontrak

Perjanjian Kerja untuk Waktu
Tertentu (PKWT) untuk 2 tahun.
Peserta MDP akan dievaluasi setiap
bulan oleh mentor yang
bertanggungjawab.
Pengenalan perusahaan, kebijakan,
& Prosedur. In class training &
project assignment.

Bulan
ke-1

Rotating Assignment / OJT

Terjun langsung ke departemen yang
telah ditunjuk

Final Evaluation

Sidang debrief oleh tim menejemen
yang akan dikoordinasi oleh
Manager Human Capital Division

Bulan
ke-6
sampai 9
Bulan
ke-9

Penempatan

Penempatan berdasarkan kebutuhan
area dan potensi dari Peserta MDP.

Program Training

Bulan
ke-1
sampai 6

Bulan
ke-9

Apabila hasil sidang debrief peserta MDP menghasilkan nilai yang
memuaskan, maka peserta MDP tersebut langsung diangkat sebagai pegawai tetap
dengan jabatan asisten menejer. Namun, apabila hasil dari sidang tersebut kurang
memuaskan maka peserta MDP tersebut akan diangkat sebagai pegawai kontrak
untuk masa tertentu dengan jabatan asisten menejer.
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Gambar 4.2
PROSEDUR SELEKSI MDP
Rekrutmen

Seleksi
Administratif

Tidak Lolos
Tes Penerimaan

Tidak Lolos
Focus Group
Discussion

Tidak Lolos
Wawancara
Tahap Pertama

Tidak Lolos
Wawancara
Tahap Kedua

Tidak Lolos
Training

Medical Checkup

4.4

Hasil Analisis Kuesioner

4.4.1

Profil Responden
Berikut adalah gambaran umum tentang responden. Responden dalam

penelitian ini adalah lulusan MDP yang diseleksi pada tahun 2011 dan telah bekerja
lebih dari 1 tahun. Total keseluruhan populasi lulusan adalah 41 orang.
Representatif sampel yang digunakan berjumlah 30 orang lulusan MDP dengan
rincian 17 orang berjenis kelamin pria dan 13 orang berjenis kelamin wanita.
Sebanyak 25 orang responden berusia ≤ 25 tahun dan 5 orang responden berusia
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lebih dari 25 tahun. Pendidikan terakhir yang diselesaikan 27 orang responden
adalah S1, sedangkan 3 orang sisanya adalah S2. Untuk unit kerja saat ini lulusan
MDP tersebut tersebar di Commercial Banking Division sebanyak 9 orang,
Emerging Business Division sebanyak 9 orang, Corporate Banking Division
sebanyak 2 orang, Wholesale Banking Division sebanyak 3 orang, Cash
Management Product Division sebanyak 2 orang, Trade Sales Division sebanyak 1
orang, Program Management Office Division 1 orang, e-Channel Division 1 orang,
Secured Loan Division 1 orang, Enterprise Policy and Portfolio Division sebanyak
1 orang, dan Finance Division Sebanyak 1 orang.
4.4.2

Uji Validitas
Uji coba dalam kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan

yang terdapat dalam kuesioner memenuhi syarat sah atau tidak untuk dijadikan
sebagai data dalam penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, terdapat 3
pernyataan untuk setiap variabel bebas dan 2 pernyataan untuk variabel terikat yang
disebarkan dalam bentuk kuesioner kepada 30 responden. Data diolah dengan
menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007 dan SPSS 21.00 for windows.
Hasil uji validitas untuk pernyataan: keahlian berorganisasi dan komitmen
afektif sebagai kriteria seleksi MDP menghasilkan nilai r-hitung dengan rentang
antara 0,706 hingga 0,903. Sedangkan, hasil uji validitas pernyataan mengenai
kinerja menghasilkan nilai r-hitung dengan rentang antara 0,871 hingga 0,909.
Demikian hasil dari semua nilai r-hitung yang didapatkan lebih besar daripada nilai
r-tabel yang hanya sebesar 0,361. Artinya, hal ini menunjukan bahwa hasil uji
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validitas dari ke-30 responden tersebut dikatakan valid atau sah untuk dijadikan data
dalam proses penelitian selanjutnya.
4.4.3

Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas instrumen menghasilkan nilai alpha sebesar 0,831 untuk

pernyataan keahlian berorganisasi, 0,846 untuk komitmen afektif dan 0,888 untuk
pernyataan kinerja yang berarti bahwa kuesioner yang disebarkan kepada responden
sangat reliable karena seluruh nilai alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,60
sehingga dapat diandalkan sebagai alat ukur dalam penelitian. Hasil perhitungan uji
reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5.
Tabel 4.2 Hasil uji reliabilitas Keahlian Beroganisasi

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.831

4

Tabel 4.3 Hasil uji reliabilitas Komitmen afektif

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.846

4

Tabel 4.4 Hasil uji reliabilitas Kinerja

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.888

3
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4.5

Uji Hipotesis

4.5.1

Korelasi Spearman’s rho (𝒓𝒔 )
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi Spearman’s rho (𝒓𝒔 )

dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.00 for windows, maka diperoleh
hasil perhitungan sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Koefisien korelasi
Correlations

Spearman'
s rho

Komitmen_Afekti
f

Komitmen_Afek
tif

Keahlian_Berog
anisasi

1.000

.437*

.627**

.016

.000

30

30

30

.437*

1.000

.585**

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Keahlian_Beroga
nisasi

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Kinerja

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

.016

Kinerja

.001

30

30

30

.627**

.585**

1.000

.000

.001

30

30

30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi yang dapat dilihat pada
Tabel 4.5, nilai koefisien korelasi yang dihasilkan antara variabel bebas dengan
variabel terikat adalah sebagai berikut:
1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari hubungan antara komitmen
afektif dengan kinerja adalah 0,627, yang berarti korelasi antara komitmen
afektif dengan kinerja memiliki keeratan yang positif. Nilai peluang yang
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didapatkan dari hasil perhitungan tersebut adalah 0,000, yang berarti korelasi
antara komitmen afektif dengan kinerja adalah signifikan (0,000 < 0,05).
2. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari hubungan antara keahlian
berorganisasi dengan kinerja adalah 0,585, yang berarti korelasi antara
keahlian dengan kinerja memiliki keeratan yang positif. Nilai peluang yang
didapatkan dari hasil perhitungan tersebut adalah 0,001, yang berarti korelasi
antara keahlian dengan kinerja adalah signifikan (0,001 < 0,05).

4.6

Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil analisis uji statistik dan wawancara data penelitian, maka

akan dilakukan pembahasan sebagai berikut:
1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari hubungan antara komitmen afektif
dengan kinerja adalah 0,627, yang berarti korelasi antara komitmen afektif
dengan kinerja memiliki keeratan yang positif. Dengan begitu, semakin tinggi
komitmen afektif yang dimiliki, maka akan semakin tinggi kinerja dari lulusan
MDP. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah komitmen afektif yang
dimiliki, maka akan semakin rendah pula kinerja dari lulusan MDP. Berarti
Ho yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara komitmen afektif dengan
kinerja ditolak. Nilai peluang (0,000) yang didapatkan juga lebih kecil dari
tingkat kepercayaan 0,05 (0,000 < 0,05), yang berarti bahwa adanya hubungan
yang benar-benar signifikan antara komitmen afektif dengan kinerja lulusan
MDP. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Meyer et al, (2002) yang menyebutkan bahwa komitmen
afektif memiliki hubungan yang kuat dengan output yang berhubungan dengan
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organisasi dan karyawan, terutama dengan kehadiran, kinerja, organizational
citizenship behavior, stres kerja dan work-family conflict. Hasil yang diperoleh
dari analisis wawancara juga menyebutkan kriteria penting yang harus dimiliki
seseorang untuk mengikuti program MDP adalah orang tersebut harus
memiliki komitmen yang tinggi. Karyawan yang memiliki komitmen yang
tinggi akan memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi karena mereka
bekerja dan berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi (George & Jones,
1996).
2. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari hubungan antara keahlian
berorganisasi dengan kinerja adalah 0,585, yang berarti korelasi antara
keahlian berorganisasi dengan kinerja memiliki keeratan yang positif. Dengan
begitu, semakin tinggi keahlian berorganisasi yang dimiliki, maka akan
semakin tinggi kinerja dari lulusan MDP. Demikian juga sebaliknya, semakin
rendah keahlian berorganisasi yang dimiliki, maka akan semakin rendah
kinerja dari lulusan MDP. Berarti Ho yang menyatakan tidak terdapat
hubungan antara keahlian berorganisasi dengan kinerja lulusan MDP ditolak,
karena r-hitung > r-tabel (0,585 > 0,361). Nilai peluang (0,001) yang
didapatkan juga lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,001 < 0,05), yang
berarti bahwa adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara keahlian
berorganisasi dengan kinerja lulusan MDP. Hasil ini juga sejalan dengan hasil
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wade & Parent (2002) bahwa
keahlian berorganisasi memiliki hubungan yang positif dengan kinerja.
Penelitian tersebut menyebutkan, ketika keahlian berorganisasi yang dimiliki
berkurang maka akan mengarah kepada kinerja yang rendah. Dari hasil
analisis wawancara, keahlian berorganisasi merupakan salah satu syarat yang
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harus dimiliki seorang fresh graduates ketika melamar untuk mengikuti
program MDP. Dari hasil yang didapatkan dan dari hasil penelitian
sebelumnya, terlihat bahwa keahlian berorganisasi memiliki hubungan yang
erat dengan kinerja, sehingga sangat penting bagi seorang MDP untuk
memiliki keahlian berorganisasi.
3. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari hubungan antara keahlian
berorganisasi dengan komitmen afektif adalah 0,437, yang berarti korelasi
antara keahlian berorganisasi dengan komitmen afektif memiliki keeratan
yang positif. Walaupun penelitian sebelumnya tidak menggambarkan secara
spesifik hubungan antara keahlian berorganisasi dengan komitment afektif,
namun secara garis besar mereka menggambarkan karyawan

yang

berkomitmen terhadap organisasinya akan menggunakan keahliannya secara
maksimal, sehingga karyawan tersebut terbukti lebih produktif daripada yang
karyawan lainnya yang kurang ataupun tidak berkomitmen (Sabir, Irfanullah,
Khan, Siddiqui, Nasrullah, & Dad, 2012). Selain itu, menejer yang sehari-hari
berkomunikasi dengan bawahannya, baik memberikan umpan balik tentang
kinerja, berbagi informasi, memberikan tugas, bekerja sama dan sebagainya,
pada gilirannya tindakan tersebut dapat mengembangkan ataupun meniadakan
komitmen bawahannya terhadap organisasi (Meyer & Herscovitch, 2001;
Tansky & Cohen, 2001). Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa terlihat
jelas hubungan antara keahlian beroganisasi dengan komitmen afektif
merupakan hubungan yang positif.
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4.7

Implikasi Manajerial
Hubungan yang positif dan signifikan secara parsial antara keahlian

berorganisasi dan komitmen afektif sebagai kriteria seleksi dengan kinerja lulusan
MDP menunjukan bahwa variabel tersebut perlu diperhatikan oleh para pengambil
kebijakan di Bank OCBC NISP dalam usaha meningkatkan kinerja lulusan MDP.
Penelitian ini menyarankan agar bisa mendapatkan karyawan dengan potensi yang
berharga, maka perusahaan harus memberikan perhatian lebih kepada keahlian
berorganisasi sebagai kriteria seleksi MDP. Sebelumnya telah diketahui keahlian
berorganisasi sebagai kriteria seleksi memiliki hubungan yang positif dan signifikan
dengan kinerja lulusan MDP. Keahlian berorganisasi ditengarai sebagai modal
utama lulusan MDP Bank OCBC NISP untuk melaksanakan pekerjaannya.
Pekerjaan seorang MDP yang membutuhkan interaksi dengan orang lain baik itu
rekan, bawahan ataupun nasabah akan sangat bergantung pada tingkat keahlian
berorganisasinya. Mulai dari kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif
dengan orang lain, kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam kelompok,
hingga kemampuan dalam mengenali dan mengelola masalah kepribadian dirinya
ataupun orang lain yang dapat menganggu penyelesaian kerja akan sangat
bergantung pada keahlian berorganisasinya. Dengan ketergantungan tersebut,
menejemen perusahaan diharapkan dapat benar-benar mengidentifikasi keahlian
berorganisasi calon peserta MDP dari awal proses seleksi hingga akhir Program
MDP, sehingga fresh graduates yang telah terpilih untuk mengikuti program
merupakan fresh graduates-fresh graduates yang benar-benar telah memiliki
keahlian berorganisasi yang memenuhi syarat perusahaan. Namun, diharapkan
menejemen perusahaan tidak berhenti sampai di situ saja. Menejemen perusahaan
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juga diharapkan untuk terus mengembangkan keahlian berorganisasi dari lulusan
MDP melalui pelatihan-pelatihan keorganisasian, menejerial, hingga perilaku
organisasi

yang

diselenggarakan

secara

berkelanjutan,

sehingga

keahlian

berorganisasi lulusan MDP akan terus meningkat yang pada gilirannya diharapkan
akan ikut meningkatkan kinerjanya.
Selain keahlian berorganisasi yang dijadikan perhatian lebih perusahaan
dalam mensyaratkan kriteria seleksi, penelitian ini juga menyarankan agar
komitmen afektif dijadikan perhatian utama. Sebelumnya telah diketahui dari
penelitian-penelitian yang telah ada, komitmen afektif memiliki hubungan yang
positif dan signifikan dengan output yang berhubungan dengan organisasi dan
karyawan (Meyer et al, 2002). Hasil dari pengujian korelasi penelitian ini juga
menggambarkan bahwa komitmen afektif memiliki hubungan yang positif dan
signifikan dengan kinerja lulusan MDP. Agar lulusan MDP dapat meningkatkan
kinerjanya, perusahaan diharapkan dapat membangun komitmen afektif lulusan
MDP dari awal ketika mereka diterima bekerja. Komitmen afektif lulusan MDP
dapat terbangun berdasarkan pengalaman kerja yang positif yang dirasakan oleh
lulusan MDP. Pengalaman kerja yang positif didasarkan atas apa yang dialami oleh
lulusan MDP selama bekerja di lingkungan perusahaan. Dengan demikian,
menejemen perusahaan diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja
yang dapat membuat lulusan MDP merasakan pengalaman kerja yang positif.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan tujuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, terbukti bahwa keahlian berorganisasi

memiliki hubungan yang positif, dan signifikan dengan kinerja lulusan MDP.
Hubungan tersebut mengindikasikan dengan semakin tinggi keahlian
berorganisasi yang dimiliki maka akan semakin tinggi kinerja lulusan MDP,
Demikian juga sebaliknya, semakin rendah keahlian berorganisasi yang
dimiliki, maka akan semakin rendah kinerja dari lulusan MDP.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, terbukti bahwa komitmen afektif memiliki

hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja lulusan MDP. Hubungan
tersebut mengindikasikan dengan semakin tinggi komitmen afektif yang
dimiliki maka akan semakin tinggi kinerja lulusan MDP. Demikian juga
sebaliknya, semakin rendah komitmen afektif yang dimiliki terhadap
organisasi, maka akan semakin rendah pula kinerja dari lulusan MDP.
5.2

Saran
Adapun saran yang akan diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai

berikut:
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1. Menejemen perusahaan diharapkan mengidentifikasi keahlian berorganisasi
calon peserta MDP dari awal proses seleksi hingga akhir Program MDP dan
juga mengembangkan keahlian berorganisasi dari lulusan MDP melalui
pelatihan-pelatihan keorganisasian, menejerial, hingga perilaku organisasi
yang diselenggarakan secara berkelanjutan.
2. Diharapkan menejemen dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat
membangun pengalaman kerja yang positif bagi lulusan MDP.
3. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk memperluas hasil pembahasan
dengan desain penelitian yang sama ataupun berbeda dengan indikator
variabelnya ditambah terkait dengan penelitian korelasi antara keahlian
berorganisasi dan komitmen afektif sebagai kriteria seleksi dengan kinerja
lulusan MDP.
5.3

Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada hal sebagai berikut:
Penelitian melibatkan responden penelitian dalam jumlah terbatas, yakni

sebanyak 30 orang untuk responden kuesioner dan 1 orang untuk narasumber
wawancara. Dibutuhkan lebih banyak lagi jumlah responden kuesioner dan narasumber
wawancara agar lebih memperdalam hasil analisis.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Struktur Organisasi
PT. BANK OCBC NISP Tbk.
Board of
Commisioners
President
Director
Internal Audit
Deputy President
Director Business
Banking
- Corporate Secretary
- Customer Experience
- Compliance Division
- Corporate Communication

Wholesale
Banking

Commercial
Banking

Enterprise
Banking

Transaction
Banking

Treasury
Group

Network
Group

Consumer
Banking
Group

Human
Capital
Group

Risk
Management
Group

Operation
and IT

Financial
and
Planning
Group
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian
BAGIAN I
KARAKTERISTIK RESPONDEN
(LULUSAN MDP)
Petunjuk Pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri yang terhormat, saya sangat mengharapkan kerja samanya
untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan data dan keadaan Bapak/Ibu/Sdr./Sdri yang
sebenarnya. Kuesioner ini hanya merupakan wahana untuk menggaliinformasi mengenai
program MDP di Bank OCBC NISP terutama yang berhubungan dengan kinerja lulusan
MDP. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
1.
2.
3.
4.

Jenis Kelamin
Usia
Pendidikan Terakhir
Unit Kerja Saat ini

:
:
:
:

a. Pria

b. Wanita

a. SMA b. D3 c. S1

d. S2 e. S3

BAGIAN II
DAFTAR PERTANYAAN
Petunjuk Pengisian Kuesioner
Pada bagian ini, Bapak/Ibu/Sdr./Sdri diminta untuk memberi tanda [X] pada
kotak jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr./Sdri anggap paling sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.
Keterangan:
STS : Sangat Tidak Setuju
TS
: Tidak Setuju
CS
: Cukup Setuju

S
SS

: Setuju
: Sangat Setuju

KOMITMEN AFEKTIF

No
1

Pernyataan

Senantiasa mempromosikan perusahaan.

2

Bersedia berkarir di perusahaan ini lebih dari 5 tahun.

3

Terikat secara emosional dengan perusahaan.

ST
S

TS

C
S

ST
S

TS CS

S

SS

KEAHLIAN
No
Pernyataan
1
Setiap proses pekerjaan membutuhkan keahlian yang mumpuni.
2
3

Kemampuan bekerja yang baik memudahkan penyelesaian
pekerjaan yang ada.
Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat menunjang
keberhasilan dalam bekerja.
118
Hubungan Keahlian..., Endyto Aryo Purboyo, Ma.-Ibs, 2014

S

SS

Lanjutan Lampiran 2.
PENDIDIKAN FORMAL
No
Pernyataan
1
Pendidikan formal menunjang dalam peningkatan karir.
2
3

STS TS CS S SS

Pendidikan formal yang ditamatkan bermanfaat dalam kegiatan
bekerja.
Pendidikan formal yang ditamatkan memudahkan adaptasi dengan
dunia kerja.

KINERJA
No
Pernyataan
1
Kualitas pekerjaan yang dicapai selalu sesuai dengan target.
2
Jumlah pekerjaan yang diselesaikan sudah sesuai dengan target.
3
Kesalahan dalam bekerja sudah minimal.
4
5

STS TS CS S SS

Selalu menyelesaikan pekerjaan dengan melebihi target.
Memahami kualitas output pekerjaan yang diharapkan oleh rekan
kerja.
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Lanjutan Lampiran 2. Revisi Kuesioner Penelitian
BAGIAN I
KARAKTERISTIK RESPONDEN
(LULUSAN MDP)
Petunjuk Pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri yang terhormat, saya sangat mengharapkan kerja samanya
untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan data dan keadaan Bapak/Ibu/Sdr./Sdri yang
sebenarnya. Kuesioner ini hanya merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai
program MDP di Bank OCBC NISP terutama yang berhubungan dengan kinerja lulusan
MDP. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pada bagian ini,
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri diminta untuk mengisi bagian yang kosong dan melingkari pilihan
jawaban yang disediakan dengan data dan keadaan yang sebenarnya.
5.
6.
7.
8.

Jenis Kelamin
Usia
Pendidikan Terakhir
Unit Kerja Saat ini

:
:
:
:

a. Pria

b. Wanita

a. SMA b. D3 c. S1

d. S2 e. S3

BAGIAN II
DAFTAR PERTANYAAN
Petunjuk Pengisian Kuesioner
Pada bagian komitmen afektif ini, Bapak/Ibu/Sdr./Sdri diminta untuk memberi
tanda [X] pada kotak jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr./Sdri anggap paling sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya. Komitmen afektif diukur dengan skala Likert [1] sampai [5],
dimana [1] menunjukan sangat tidak setuju dan [5] menunjukan sangat setuju.
KOMITMEN AFEKTIF
No
Pernyataan
1
Saya akan sangat senang untuk menghabiskan sisa karir saya
2
3

1

5

dengan perusahaan ini.
Sangat menikmati ketika membahas perusahaan ini dengan orang
lain di luar perusahaan.
Benar-benar merasakan seolah-olah masalah perusahaan ini adalah
masalah saya sendiri.

Petunjuk Pengisian Kuesioner
Pada bagian keahlian berorganisasi, Bapak/Ibu/Sdr./Sdri diminta untuk memberi
tanda [X] pada kotak jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr./Sdri anggap paling sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya. Pengukuran dilakukan dengan skala Likert [1] sampai [5],
dimana [1] menunjukan sangat rendah dan [5] menunjukan sangat tinggi.
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KEAHLIAN BERORGANISASI
No
Pernyataan
1
Kemampuan untuk mengenali dan mengelola masalah kepribadian
2
3

1

5

yang menganggu penyelesaian pekerjaan
Kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam kelompok
Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain

Petunjuk Pengisian Kuesioner
Pada bagian kinerja ini, Bapak/Ibu/Sdr./Sdri diminta untuk memberi tanda [X]
pada kotak jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr./Sdri anggap paling sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya. Pengukuran pernyataan nomor 1 dilakukan dengan skala Likert [1]
sampai [5], dimana [1] tidak berhasil dan [5] sangat berhasil. Sedangkan, pengukuran
pernyataan nomor 2 dilakukan dengan skala Likert [1] sampai [5], dimana [1] sangat
rendah dan [5] sangat tinggi.
KINERJA
No
Pernyataan
1
Tingkat keberhasilan kerja anda selama bergabung dengan
2

1

5

perusahaan.
Seberapa jauh tingkat anda merasa bahwa pekerjaan anda telah
memberikan kontribusi terhadap tujuan strategis organisasi.
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA
MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM (MDP)

Tujuan

: Mengetahui Latar Belakang dan Tujuan MDP

Pekerjaan

: Head of Human Capital Planning & Development Division

Jenis Kelamin

: Wanita

Masa Kerja

: 17 tahun

Tanggung Jawab

: Mengelola pengembangan sistem, prosedur, dan kebijakan SDM.

Hari/Tanggal

: Rabu, 8-5-2013

Lokasi Wawancara

: OCBC NISP Tower

Pertanyaan penelitian:
•
•
•
•
•
•

Apa yang dimaksud dengan Management Development Program (MDP) di Bank
OCBC NISP?
Bagaimana latar belakang dilaksanakannya Management Development Program
(MDP) di Bank OCBC NISP?
Apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya Management Development Program
(MDP) di Bank OCBC NISP?
Apa saja manfaat yang didapatkan dengan dilaksanakannya Management
Development Program (MDP) di Bank OCBC NISP?
Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Management Development
Program (MDP)?
Apa saja kriteria-kriteria yang harus dimiliki dari seorang peserta Management
Development Program (MDP)? (semisalnya: pendidikan, pengalaman kerja,
keahlian, dan penampilan fisik)
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Lanjutan Lampiran 3. Hasil Wawancara
Pertanyaan 1:
Bagaimana latar belakang dan tujuan dilaksanakannya MDP di Bank OCBC
NISP?
Jawaban menurut Human Capital Planning and Development Division Head
adalah sebagai berikut:
“Kalau melihat dari historical, sebenarnya yang benar-benar namanya MDP dimulai
pada tahun 2002. Tahun 2002 itu dibuat program MDP karena apa? Karena pertumbuhan
perusahaan kita yang sangat signifikan. Dari tahun 2002 itu ada yang namanya program
optimalisasi cabang. Dengan optimalisasi cabang jadi cabang harus memiliki growth
yang cukup tinggi. Waktu itu dicanangkan bahwa kita harus tumbuh, dengan begitu kita
butuh leader sama garda depan (garda depan orang-orang sales). Bagaimana caranya?
Salah satunya dengan merekrut orang yang berpengalaman dari luar (perusahaan), tapi
apakah kita mau merekrut yang dari luar saja? Tidak mungkin kan. Karena pada satu titik
tidak akan pernah mungkin yang namanya kebutuhan SDM itu terpenuhi. Oleh karena
itu, dibuatlah yang namanya MDP yaitu untuk mengkader kebutuhan leader dan garda
depan tersebut. Jadi, yang namanya MDP itu di-set bagaimana caranya dari sejak awal
dia harus mengetahui organisasi kita seluruhnya seperti apa, kemudian dia harus
mengetahui semua proses di bank bagaimana, dan kemudian diberikan juga pembekalan
yang spesifik untuk menghadapi pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Begitulah
historical-nya. Dan kemudian kalau bicara sejalan tidak dengan pertumbuhan yang
diharapkan? Kalau menurut saya sejalan, buktinya banyak MDP ini yang sudah
menempati posisi yang cukup tinggi. Contohnya yang tahun 2003 atau 2004 saya hired,
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sekarang itu sudah pegang distribusi satu segmen di Palembang. Ya itu step-nya kan
mulai dari officer, menejer, ada atasnya lagi, ada atasnya lagi, sehingga dia sudah
melewati empat langkah. Jadi kurang lebih 8 tahun dia udah bisa mencapai satu titik
puncak tertinggi. Jadi, itu salah satu contoh kongkrit keberhasilan dari si MDP sendiri”.
Pertanyaan 2:
Apa saja manfaat yang didapatkan dengan dilaksanakannya Management
Development Program (MDP) di Bank OCBC NISP?
Jawaban menurut HCPD Division Head adalah sebagai berikut:
“Apabila ditanyakan manfaat tidak untuk kita (perusahaan)? Kalau yang namanya
manfaat pasti. Walaupun pada saat awal dia belum bisa memberikan kontribusi yang
maksimal. Namun, yang namanya kontribusi, pertumbuhan siklusnya akan selalu naik
karena dia learning process-nya naik terus. Jadi, yang namanya orang pasti tambah
pintar bila terus belajar, dengan begitu kontribusinya pasti bertambah. Kontribusi
manfaat yang diberikan MDP yaitu bisa dikasih target lebih, target lebih yang dimaksud
disini bukan target berupa income yang dia bisa berikan ke bank namun lebih kepada dia
kan sudah diberikan pembekalan keahlian dan pengetahuan yang lebih dibanding
karyawan yang bukan dari jalur MDP jadi seharusnya dia lebih termotivasi dalam
bekerja sehingga pekerjaannya harus lebih baik dari karyawan yang lain. Lalu dapat
memonitor adik kelasnya, memonitor yang dimaksud adalah karyawan MDP yang telah
selesai pendidikan dan sudah bekerja lebih dari 1 tahun pastinya kan sudah memiliki
pengalaman dalam menghadapi situasi kerja oleh karena itu bisa kita tandemkan dengan
adik kelas yang baru selesai pendidikan sehingga mereka bisa sharing pengalaman
tersebut. Apa lagi dengan semakin terbatasnya sumber daya manusia terutama orang
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sales yang berpengalaman. Dikarenakan semua (perekonomian) tumbuh, semua
perusahaan akan ikut tumbuh sedangkan source sumber daya manusianya hanya itu-itu
saja. Sebab itu lah mengapa MDP itu bermanfaat bagi saya dan juga perusahaan.”
Pertanyaan 3:
Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Management Development
Program (MDP) di Bank OCBC NISP?
Jawaban menurut HCPD Division Head adalah sebagai berikut:
“Kalau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan MDP yaitu, satu buy in, buy
in itu bukan hanya keluar lho, meyakinkan fresh graduates untuk mau bergabung dengan
kita bahwa kalau kamu masuk MDP pasti akan berhasil, walaupun itu tidak dapat
dijadikan jaminan juga karena tergantung bagaimana kinerja fresh graduates tersebut.
Jaminannya hanya kita menyediakan karpet merah, lalu orang tinggal pilih mau berjalan
di karpet tersebut apa mau nyilang-nyilang, yang kita berikan fast track aja. Terus yang
kedua, buy in juga kepada organisasi karena dengan pertumbuhan (karir) yang cepat
relatif orang itu punya keinginan (untuk sesuatu) yang mudah. Misalkan tidak mau repotrepot mengajar, karena dengan mengajar waktu dia dapat terbuang lalu performance-nya
dia juga menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu buy in (kedalam perusahaan),
untuk meyakinkan bahwa MDP ini bukan investasi jangka pendek, tapi MDP ini adalah
investasi jangka panjang. Itulah yang perlu diyakinkan. Buy in keluar (kepada fresh
graduates) yang kita tawarkan bukan hanya semata-mata apa yang diterima (upah
beserta insentif lainnya) tetapi karir jangka panjang. MDP ini proyeksinya bukan hari ini
gaji besar terus selesai, namun bagaimana membangun karir hingga titik terpuncak.
Kendala selanjutnya adalah orang (perusahaan) lain butuh MDP juga, mereka punya
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pemikiran yang sama, kompetitor semakin banyak, bukan hanya antar bank saja, kita
bersaing juga dengan yang diluar perbankan seperti perusahaan-perusahaan consumer
goods, terutama yang cukup menjanjikan. Lalu, mungkin anak sekarang itu kan relatif
“pengennya yang “wah”, maunya yang cepet,” dan yang dilihat adalah selalu kompensasi
yang didepan mata dan kemudian inginnya (perusahaan) yang global, dengan begitu
mereka sangat memilih-milih mana yang paling cocok buat mereka. Kendala selanjutnya
adalah konsistensi dalam melakukan programnya. Konsistensi yang bagaimana? Materi
yang diajarkan itu dapat konsisten ter-delivery apa tidak, presenter yang mengajarnya
juga memiliki komitmen men-delivery program pengajarannya dengan baik atau tidak.
Setelah itu (pengajaran) selesai, juga ada (tahap) berikutnya yaitu mentoring, coachingnya jalan atau tidak. Berikutnya lagi, begitu sudah jadi (selesai program), pull factor-nya
kan banyak, misalkan sudah jadi lalu bank lain tinggal menawar mau pindah apa tidak.
Hal tersebut (tarik-menarik karyawan) membuat kita melakukan tindakan bagaimana
caranya kita bisa membuat mereka merasa yakin bahwa disini secara jangka panjang pun
bisa memberikan yang mereka inginkan, jadi kendalanya bukan hanya harus meyakinkan
mereka dari awal tapi pull-nya juga kuat.”
Pertanyaan 4:
Apa saja kriteria-kriteria yang harus dimiliki seorang peserta Management
Development Program (MDP) di Bank OCBC NISP? (semisalnya: pendidikan,
pengalaman kerja, keahlian, dan penampilan fisik)
Jawaban menurut HCPD Division Head adalah sebagai berikut:
“Kalau kriteria itu yang pasti kita (mensyaratkan) minimalnya S1, IPK-nya juga
minimal 3, kalau untuk jurusan kita tidak patok harus jurusan apa, apa pun bisa masuk
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kesini. Pengalaman kerja itu malah kita batasi jadi maksimal 1 tahun. Kenapa? Karena
tujuannya MDP itu untuk membentuk. Membentuk insan-insan yang akan sesuai dengan
organisasi sehingga kita maunya orang-orang yang ada di organisasi ini adalah yang
belum terkontaminasi dengan kebiasan atau habit di dunia kerja yang sudah dilakukan.
Jadi, kita lagi mau membentuk bagaimana caranya sesuai dengan kondisi yang ada di
organisasi. Keahlian, keahlian yang dibutuhkan tidak terlalu spesifik karena kita
menyediakan pembekalan. Kalau penampilan fisik, ya kita namanya bank, merupakan
dunia pelayanan. Bukan misalnya ganteng atau cantik bukan itu yang dilihat, tapi pada
saat datang seleksi dan mempresentasikan diri itu memang dia istilahnya rapih, proper
lah. Kalau misalkan dia mau kerja di bank pada saat melamar pakai sendal jepit, jeansnya digunting-gunting, sedangkan, kita sedang memilih berarti kita lagi melakukan
penilaian. Apakah sepantasnya dia berpakaian seperti itu? Kan tidak. Dia sudah tahu lagi
mau dinilai, namun dia sendiri tidak bisa memberikan yang terbaik untuk diri dia sendiri,
bagaimana kita bisa bilang ‘oh ya kamu lulus seleksi.’ Sedangkan ini banking,
tuntutannya apa? Tuntutannya adalah mau tidak mau harus ‘tampil’ lah, tapi bukan
penampilan

yang

harus

pakai

barang

mewah,

tapi

paling

tidak

dia

bisa

mempresentasikan diri bahwa dia itu sesuai dengan lingkungan di bank. Kriteria lainnya
adalah melalui interview kita dapat melihat kepribadian yang sesuai dengan budaya kita.
Seperti orangnya bisa menjaga integrity, orangnya bisa commited, tanggung jawab, dan
memiliki motivasi. Sikap proaktifnya, inisiatifnya karena kenapa walaupun misalkan dari
MDP, apa pun yang dilakukan yang namanya kerja itu harus ada inisiatif.”
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Lanjutan Lampiran 3.
PEDOMAN WAWANCARA
MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM (MDP)

Tujuan

: Mengetahui Prosedur Seleksi MDP

Pekerjaan

: Senior Recruitment Officer of Human Capital Services Division

Jenis Kelamin

: Wanita

Masa Kerja

: 5 tahun

Tanggung Jawab

: Melaksanakan kegiatan rekrutmen dan seleksi untuk MDP

Hari/Tanggal

: Rabu, 22-5-2013

Lokasi Wawancara

: OCBC NISP Tower

Pertanyaan penelitian:
•

Bagaimana prosedur seleksi MDP yang dilaksanakan di Bank OCBC NISP Tbk?
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Lampiran 4. Surat Permohonan Menjadi Narasumber Penelitian
SURAT PERMOHONAN MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Kepada Yth:
Calon Narasumber Penelitian
Di Bank OCBC NISP

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Program Studi Manajemen
Sumber Daya Manusia Jurusan Manajemen STIE Indonesia Banking School :
Nama : Endyto Aryo Purboyo
NIM : 200611064
Akan mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Keahlian Berorganisasi
dan Komitmen Afektif Sebagai Kriteria Seleksi Management Development
Program (MDP) dengan Kinerja Lulusan MDP PT. Bank OCBC NISP Tbk”.
Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir
di Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Jurusan Manajemen STIE
Indonesia Banking School.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Management
Development Program terhadap kinerja lulusan Management Development Program.
Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi narasumber dan
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kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk
kepentingan penelitian.
Partisipasi dalam penelitian bersifat bebas untuk ikut atau tanpa ada paksaan
apapun. Bila telah menjadi narasumber dan terjadi hal-hal yang memungkinkan untuk
mengundurkan diri, narasumber berhak untuk mengundurkan diri sebagai narasumber
dalam penelitian ini. Apabila narasumber memahami dan menyetujui, maka saya mohon
kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan bersedia untuk diwawancarai lebih
lanjut.
Atas perhatian dan kesediaan saudara/i menjadi narasumber saya ucapkan terima
kasih.

Peneliti,

Endyto Aryo Purboyo
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Lanjutan Lampiran 4.
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER
PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi
narasumber penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Manajemen
Sumber Daya Manusia Jurusan Manajemen STIE Indonesia Banking School yang
bernama

Endyto

Aryo

Purboyo,

dengan

judul

“Hubungan

Keahlian

Berorganisasi dan Komitmen Afektif Sebagai Kriteria Seleksi Management
Development Program (MDP) dengan Kinerja Lulusan MDP PT. Bank
OCBC NISP Tbk”.
Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif
dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh
peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan
untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan
dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data
penelitian.
Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya
bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta, 8 Mei 2013

Tanda tangan narasumber
(tanpa ditulis nama)
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Lampiran 5. Model 3 Komponen Komitmen Organisasional oleh Meyer & Allen
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