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MOTTO 

“Harta yang tak pernah habis adalah ilmu pengetahuan dan ilmu yang tak 

ternilai adalah pendidikan.” 

“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia 

adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti 

belajar.” 

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang 

disertain dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan 

berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus 

dikembangkan dan diarahkan supaya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut ike
1
, Aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia ini 

terdiri: persiapan dan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, 

penggunaan, pemberhentian. Hal ini bertujuan agar perusahaan bisa mengelola 

SDM dengan baik sehingga memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan tenaga 

kerja yang benar-benar dapat diandalakan di dalam perusahaan. 

Selain itu aktivitas manajemen SDM dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek 

kualitas dan aspek kuantitas.  

1. Aspek kualitas mencangkup kemampuan SDM baik secara fisik maupun non 

fisik dan meliputi kecedrasan mental dalam melaksanakan pembangunan,  

2. Sedangkan aspek kuantitas mencangkup jumlah SDM yang tersedia.
2
 

Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap 

efektifitas organisasi dibanding dengan sumber daya yang lain. Seberapa baik 

sumber daya manusia dikelola akan menentukan kesuksekan organisasi dimasa 

mendatang. Pengelolaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang 

                                                           

1
 Gita andini. Pengaruh rekrutmen pegawai terhadap kinerja opresional kariawan pada 

PT.Multindo auto finance cabang palembang. Skipsi fakultas EKI Iain Raden Fatah palembang. 
2
 Gita andini. Ibid 
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penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia 

tidak dikelola dengan baik maka efektivitas tidak akan tercapai. 

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang 

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu perusahaan. Oleh 

karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan 

kompetensi yang tinggi Karena kompetensi dapat mendukung peningkatan 

prestasi kerja pegawai. Prestasi kerja yang baik dianggap dapat membantu 

meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan. Kinerja seorang pegawai akan baik, jika pegawai mempunyai keahlian 

yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak dan 

mempunyai harapan masa depan. Kinerja yang optimal akan terwujud bilamana 

organisasi dapat memilih karyawan yang memiliki motivasi dan kecakapan yang 

sesuai dengan pekerjaannya serta memiliki kondisi yang memungkinkan mereka 

agar dapat bekerja secara maksimal. 

Oleh karena itu manajer harus menjamin bahwa perusahaan atau suatu 

organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat di tempat yang tepat, dan pada saat 

yang tepat, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

akan menolong perusahaan untuk mencapai sasaran secara keseluruhan dengan 

kinerja yang baik. 

Keberhasilan suatu perusahaan juga dapat dilihat dari kinerja pegawainya. 

kinerja yang baik dari para pegawai di anggap dapat membantu meningkatkan 

kualitas perusahaan tersebut. Kualitas tersebut dapat dilihat dari tingginya rasa 
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kepercayaan atau loyalitas masyarakat terhadap perusahaan tersebut. kualitas 

dilihat dari pelayanan jasa yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah atau 

masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. kinerja yang baik dari para pegawai 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang mereka 

percaya. 

Menurut Mangkunegara
3
 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

anggota organisasi adalah: 

1. faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini dibagi menjadi 2 yaitu : 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan Skill). 

2. faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalammenghadapi 

situasi kerja. Motivasi seharusnya terbentuk dari awal (by plan), bukan karena 

keterpaksaan atau kebetulan (by accisent). 

Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para 

calon karyawan untuk dipekerjakan untuk memikat pelamar kerja dengan 

motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawainya. 

Terlebih bila mengingat sumber daya manusia sangat terbatas, dimana hanya 

sedikit jumlah karyawan yang tersedia sedangkan banyak organisasi yang 

membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan Seleksi merupakan proses pemilihan dari 

sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kerekteria untuk 

                                                           

3
 Gita Andini. ibid 
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menempati posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang 

dilakukan oleh perusahaan.
4
  

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palembang merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak dibidang perbankan. Dalam praktiknya, manajemen PT. 

BNI Syariah menetapkan sistem Rekrutmen kepada semua Karyawan. Hal 

tersebut dilakukan guna mendorong kinerja karyawannya. Prestasi kerja yang baik 

ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan karyawan maupun 

perusahaan. 

Perusahaan dapat memberikan tambahan balas jasa secara langsung 

kepada karyawan yang menunjukan kelebihan prestasi kerjanya. Cara tersebut 

sangat efektif untuk mendorong semangat kerja dan meningkatkan kinerja. Tentu 

saja cara seperti ini disesuaikan dengan kemampuan organisasi atau perusahaan. 

Bank BNI Syariah Cabang Palembang selalu terlihat berprestasi dan dapat 

dipercaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik itu terlihat bahwa karyawannya 

sangat bekompetensi kepada karyawan yang berkualitas dan mempunyai tujuan 

yang strategis dan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

karyawan di Bank BNI Syariah memiliki kinerja baik, disiplin, serta memenuhi 

standar yang ditetapkan suatu organisasi yang didapatkan melalui proses 

rekrutmen pegawai yang terencana dan efektif. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sebagian besar ditentukan 

oleh sistem rekrutmennya suatu organisasi. Selain itu BNI Syariah sangat 

memperhatikan sistem rekrutmennya, dimana perusahaan memberikan perhatian 

                                                           

4
 Ike. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : Andi offset),  hal. 84 
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pada tingkat kompensasi untuk memotivasi kerja, baik kompensasi langsung 

maupun tidak langsung. 

PT. BNI Syariah merupakan perusahaan pembiayaan yang saat ini telah  

berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas SDM yang 

memiliki PT. BNI Syariah itu sendiri. Untuk mengetahui seberapa besar peranan 

sistem rekruitmen pegawai dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai maka perlu 

adanya analisis yang mendalam karena hal ini sangat signifikan dalam 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan mampu berkompetensi dengan 

perusahaan sejenis. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sistem 

rekrutmen pegawai yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang 

berjudul   " Pengaruh Rekrutmen Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

PT. BNI Syariah Cabang Palembang. " 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana pengaruh rekrutmen terhadap kinerja pegawai pada PT. BNI Syariah 

Cabang Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditetapkan lebih dahulu agar dalam pelaksanaan nanti 

dapat dijadikan pedoman guna melangkah selanjutnya, berdasarkan permasalahan 

diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : 
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Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rekrutmen terhadap kinerja pegawai 

pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang? 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini : 

1. Bagi Penulis  

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuaan 

dan pengalaman dalam bidang penelitian yang di mulai dari pengumpulan data, 

pengelolaan data dan analisa data.  

2. Bagi PT. BNI Syariah Cabang Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inpormasi sekaligus 

masukan kepada pimpinan dan segenap pegawai dalam menerapkan sistem 

rekrutmen terhadap kinerja pegawai. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi untuk penelitian yang 

ingin mengadakan penelitian ini lebih lanjut lagi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan 

perjanjian berdasarkan hukum islam tanpa mengandalkan bunga. Bank Islam atau 

biasanya disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan 

yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Al-Quran dan hadist Nabi SAW. 

Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta 

peredaran uang yang pengoperasinya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. 
5
 

 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

Syariah Islam dengan tata cara berporasinya mengacu kepada tetentuan-ketentuan 

Al-Quran dan Hadist.
6
  Prinsip Syariah Islam adalah bank dalam beroperasinya itu 

mengikuti sumber-sumber hukum Islam, khususnya yang  menyangkut tata cara 

bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara unsur-unsur 

riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan 

perdagangan.
7
 

 

 

                                                           

5
 Muhammad, 2005. Manajemen pembiayaan syariah. Yogyakarta : YTPN. Hal 1 

6
 Muhammad, 2005. Ibid. 

7
 Sutan Remy. 2014. Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya. 

KDT: Jakarta hal : 126 
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B.  Rekrutmen 

Sehubungan dengan masalah-masalah rekrutmen, berapa ahli memberikan 

definisi tentang rekrutmen. 

1. Pengertian Rekrutmen 

Ike mendefinisikan “Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, 

dan menarik para calon karyawan untuk dipekerjakan untuk memikat pelamar 

kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawainya. 

Terlebih bila mengingat sumber daya manusia sangat terbatas, dimana hanya 

sedikit jumlah karyawan yang tersedia sedangkan banyak organisasi yang 

membutuhkan tenaga kerja.”
8
 

 

Irham Fahmi mendefinisikan “Rekrutmen merupakan proses pencarian 

calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. 

Dalam proses penarikan tenaga kerja ini dilakukan melalui proses penjaringan 

yang sangat ketat dan detail dengan tujuan menghasilkan calon yang benar-benar 

dianggap layak.”
9
 

 

 R. Wayne mendefinisikan “Rekrutmen adalah proses menarik orang-orang 

pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dengan persyaratan yang layak, 

untuk mengisi lowongan dalam organisasi.”
10

 

 

 Sondang P. Siagian mendefisikan “Rekrutmen merupakan proses 

mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang berkualitas untuk 

dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.”
11

 

 

Dewi “Rekrutmen mendefinisikan proses menemukan dan  menarik 

pelamar-pelamar yang memiliki keahlian untuk menduduki posisi tertentu 

didalam organisasi. ”
12

 

 

Program rekrutmen yang ideal adalah sebuah program dimana sejumlah 

pelamar yang berkualitas ditarik dan menerima posisi jabatan tertentu yang 

dilakukan dengan cara yang sangat efisien. 

                                                           

8
 Ike. Ibid. hal: 84 

9
 Irham Fahmi. 2016. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia. Hal:31 

10
 R. Wayne. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga Hal:256 

11
  Sondang.2015.Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara. Hal:102 

12
 Dewi. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit. Hal : 53 
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Rekrutmen berlangsung dalam pasar tenaga kerja yakni orang-orang yang 

tersedia dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan jabatan 

didalam organisasi.  

Sulistiyani dan rosita menyatakan bahwa didalam proses rekrutmen ada 

faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Rekrutmen berdasarkan faktor ekonomi 

Faktor ekonomi akan mempengaruhi rekrutmen pegawai, yang menyebabkan 

perubahan permintaan dan penawaran pegawai. 

2. Rekrutmen berdasarkan pengangkatan secara politis. 

Faktor politis sangat kuat mempengaruhi rekrutmen, terutama untuk posisi-

posisi yang strategis dalam pemerintahan. 

Ada beberapa alasan mengadakan rekrutmen: 

a. Berdirinya organisasi baru 

b. Adanya perluasan kegiatan organisasi 

c. Terciptanya pegawai-pegawai dan kegiatan-kegiatan baru 

d. Adanya pegawai yang berarti, baik dengan hormat maupun tidak dengan 

hormat. 

e. Adanya pegawai yang berhenti karena memasuki usia pensiun 

f. Adanya pegawai yang meninggal dunia. 

2.  Tujuan rekrutmen 

Adapun tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi penawaran sebanyak 

mungkin dari calon-calon karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang 

lebih besar untuk menentukan pilihan terhadap calon pelamar yang dianggap 
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memenuhi standar kualifikasi organisasi. Terlebih bila mengingat sumber daya 

manusia yang sangat terbatas, dimana hanya sedikit jumlah karyawan yang 

tersedia sedangkan banyak organisasi yang membutuhkan tenaga kerja.
13

 

3. Metode Rekrutmen 

Metode Rekrutmen terdiri yaitu: 

a. Metode Rekrutmen dari dalam (Rekrutmen internal) meliputi: 

1. Penempatan Kerja 

Dalam metode ini posisi yang dapat dirumuskan lewat buletin ataupun 

papan pengumuman perusahaan. Prosedur penempatan pekerjaan membuat 

karyawan berusaha keras untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam 

perusahaan. Informasi yang disampaikan dalam pengumuman meliputi 

keseluruhan kepentingan persoalan yang menyangkut pekerjaan, seperti uraian 

pekerjaan, pendidikan dan pelatihan yang diisyaratkan, gaji dan apakah pekerjaan 

penuh waktu atau paruh waktu. 

2. Inventaris Keahlian 

Secara esensial, inventaris meliputi daftar nama karyawan, pendidikan, 

posisi sekarang, pengalaman kerja, keahlian dan kemampuan pekerjaan terkait dan 

kualifikasi lainnya. Perusahaan dapat meneliti melalui inventarisasi keahlian 

untuk mengidentifikasi calon potensial untuk mengisi lowongan kerja diposisi 

tertentu melalui komputer. 

 

 

                                                           

13
 Ike. Ibid. Hal:84 
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3. Penawaran Pekerjaan 

Prosedur secara khusus menspesifikasi semuka pekerjaan yang tercakup 

dalam pekerjaan yang harus diisi oleh pelamar yang berkualifikasi dari unit 

perusahaan yang menawarkannya. 

4. Rekomendasi Karyawan 

Seorang karyawan yang merekomendasikan seseorang untuk dipekerjakan 

memperoleh sedikit bonus. 

b. Metode Rekrutmen dari luar (Rekrutmen Eksternal) 

1. Institusi Pendidikan 

Rekrutmen karyawan dapat berasal dari kalangan lembanga pendidikan, 

muai dari sekolah menengah umum dan kejuruan sampai perguruan tinggi. 

2. Iklan 

Iklan merupakan salah satu jalur menarik calon pelamar. Media yang 

digunakan berbentuk surat kabar, majalah, jurnal ilmiah dan bentuk media lainnya 

(seperti radio). Media TV sangat jarang digunakan karena biayanya sangat mahal. 

Walaupun jangkauannya lebih luas. 

3. Agen Pemerintah 

Setiap pemerintahan agen atau divisi penempatan tenaga kerja yang 

dikelolah oleh Departemen Tenaga Kerja. 

4. Agen Swasta 

Agen tenaga kerja swasta belum banyak berfungsi. Keberadaannya 

terbadat dikota-kota besar yang diselenggarakan oleh konsultan dan lembaga 

informasi sumber daya manusia. Lembaga swasta ini tidak hanya mencari tenaga 
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kerja terlatih tetapi juga menempatkan tenaga kerja terlatih untuk memenuhi 

permintaan organisasi yang akan ditempatkan  pada lepel manajer.  

Setiap layaknya perusahaan, agen swasta secara aktif mencari dan bahkan 

memperoleh informasi teentang lowongan kerja dari perusahan tertentu. 

5. Perusahaan Pencari Tenaga Eksekutif 

Mencari langsung dan menghubungi para karyawan yang sudah memiliki 

potensi eksekutif, baik langsung lewat loby-loby aktif maupun tidak langsung 

berhadapan (melalui telepon dan surat). 

4. Prosedur Rekrutmen 

Prosedur rekrutmen terdiri dari: 

a. Mengajukan surat lamaran, yang disertai dengan lampiran persyaratan yang 

dibutuhkan, misalnya: 

1. Ijasah terakhir 

2. Surat kelakuan baik dari kepolisian 

3. Surat keterangan dari kantor tenaga kerja (sudah terdaftar di kantor tenaga 

kerja) 

4. Tidak terlibat gerakan terlarang 

5. Surat keterangan kesehatan 

b. Setelah lamaran diajukan maka diberikan ttanda bahwa lamaran sudah 

terdaftar oleh petugas yang berwenang pada instansi tersebut 

c. Pada saatnya, pelamar yang bersangkutan mendapat panggilan untuk 

mengikuti ujian yang diadakan, kapan ujian akan diserahkan, dan mata ujian 

apa saja yang akan diujikan. 
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d. Pada saat ujian diadakan, adapun metodenya dapat berupa: 

1. Menjawab soal dengan uraian (essay) 

2. Check points, pilih satu yang dianggap paling tepat dari beberapa jawaban 

yang akan dipilihnya 

3. Metode wawancara 

e. Penerimaan calon pegawai diberikan kepada mereka yang lulus tahap akhir 

dengan mengadakan peringatan yang jumlahnya dibatasi pada jumlah calon 

pegawai yang dibutuhkan 

f. Status mereka adalah pegawai percobaan (magang), sifatnya masih 

percobaan. Apabila dalam waktu yang ditentukan, dianggap dapat bekerja 

dengan baik kemudian diangkat sebagai pegawai tetap. 

C. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa kinerja adalah sebagai efektifitas 

organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari 

setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistematik dan 

meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai 

kebutuhannya secara efektif.
14

 

 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama 

satu periode waktu.
15

 

Amstron dan baron mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan 

yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen dan memberikan konstribusi ekonomi.
16

 

                                                           

14
 Irham Fahmi. Ibid. Hal: 138 

15
 Irham Fahmi. Ibid. Hal: 137 

16
 Irham Fahmi. Ibid. Hal: 137 



14 

 

 

 

 

Indra Bastian mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenal 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema stategis (stategic planning) suatu organisani.
17

 

 

Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk 

memastikan bahwa proses-proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk 

memaksimalkan produktivitas para karyawan. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi 

organisasi. 

Pengukuran kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen untuk: 

1. Memastikan pemahaman pelaksanaan akan ukuran yang digunakan untuk 

mencapai kinerja. 

2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang disepakati. 

3. Membantu memahami proses kegiatan organisasi. 

4. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

5. Memastikan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan secara objektif. 

2.  Tujuan Manajemen Kinerja karyawan 

Untuk mewujudkan tujuan perusahaan agar bisa menerapkan konsep 

manapun kinerja yang berkualitas dan profesional maka diperlukan manajemen 

kinerja. 

                                                           

17
 Irham Fahmi. Ibid. Hal: 137 
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Michael Armstrong mengatakan bahwa, Tujuan menyeluruh manajemen 

adalah untuk membutuhkan suatu budaya dimana individu dan kelompok 

bertanggung jawab atas kelanjutan peningkatan proses bisnis dan peningkatan 

keterampilan dan konstribusi mereka sendiri. Artinya peningkatan manajemen 

kinerja bukan hanya berpengaruh pada peningkatan hasil dari perusahaan saja, 

namun lebih jauh dari itu mampu menjadi nilai tambah bagi para karyawan. 

Seseorang karyawan pada saat ditetapkannya konsep manajemen kinerja maka 

kemampuan dan kualitas dalam bekerja juga menjadi lebih baik, karena ia terbiasa 

bekerja sesuai dengan konsep tujuan elemen manajemen kinerja.
18

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Mangkenugara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: 

1. Faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini terbagi menjadi 2 yaitu: 

Kemampuan potensi (IQ) dan Kemampuan reality (knowladge dan skill). 

Seorang pegawai seharusnya memiliki kedua kemampuan tersebut agar dapat 

menyelesaikan tugas dangan baik dan memiliki kemampuan sesuai dengan 

bidang kerjanya masing-masing. 

2. Faktor motivasi, motivasi berbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi 

situasi kerja, motivasi bagi dosen sangatlah penting untuk mencapai visi dan 

misi institusi pendidikan. Menjadi seseorang pegawai hendaknya merupakan 

motivasi yang terbentuk dari awal (by plan), bukan karena keterpaksaan atau 

kebetulan (by accident). 

 

                                                           

18
 Irham Fahmi. Ibid. Hal:139 
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4. Proses Penilaian Kerja 

Langkah dalam proses penilaian kerja terdiri dari: 

a. Mengidentifikasi tujuan spesifik penilaian kerja 

b. Menetukan tugas yang harus dijalankan dalam pekerjaan (analisis jabatan) 

c. Memeriksa tugas yang dijalankan 

d. Menilai kinerja 

e. Membicarakan hasil penelitian dengan karyawan. Tahap akhir, penilaian 

hendaklah menyampaikan dan mendiskusikan hasil penilaian kepada 

karyawan yang dinilai dapat menkelarifikasikan hasil penilaian dan bila perlu, 

bisa mengajukan keberatan dan hasil penilaian. 

Standar kinerja yang baik memiliki: 

1. Dapat dicapai, sesuai dengan usaha yang dilakukan pada kondisi yang 

diharapkan. 

2. Ekonomis, biaya rendah/ wajar, dikaitkan dengan kegiatan yang dicangkup. 

3. Menyeluruh, mencakup semua aktivitas yang saling berkaitan. 

4. Stabil, harus memiliki jangka waktu cukup mempediksi dan menyediakan 

usaha yang akan dilakukan. 

5. Seimbang, diterima sebagai dasar perbandingan oleh yang berkaitan dengan 

aktivitas yang dilakukan. 

6. Fokus pada pelanggan, harus terarah pada hal penting yang diinginkan 

pelanggan (intern dan ekstrn), seperti siklus waktu, mutu, kinerja, jadwal, 

biaya, dan kepuasa pelanggan. 
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Penetapan standar pengukuran harus mempertimbangkan faktor: 

a. Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana stategi. 

b. Sumber daya yang ada/tersedia untuk pelaksanan kegiatan, termasuk 

didalamnya tersediaan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

pengembangan teknologi. 

c. Kendala yang mungkin akan dihadapi dimasa depan. 

5.   Manfaat penilaian kinerja 

Manfaat penilaian kerja antara lain: 

a. Perbaikan prestasi kerja 

Dengan mengetahui hasil prestasi kerja, pihak yang terlihat mengambil 

berbagai langkah yang diperlukan agar prestasi kerja para pegawai lebih 

meningkat lagi dimasa-masa yang akan datang. 

b. Penyesuaian kompensasi 

Keputusan tentang siapa yang berhak menerima berbagai 

imbalan/kompensasi tersebut berdasarkan penilaian atau prestasi kerja yang 

bersangkutan. 

c. Keputusan penempatan 

Prestasi kerja seseorang dimasa lalu merupakan dasar bagi pegambilan 

keputusan mutassi baginya dimasa depan, adapun bentuk mutasi tersebut 

seperti promosi, alih tugas, alih wilayah maupun demosisi. 
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d. Kebutuhan latihan dan pengembangan  

Untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan maupun 

mengembangkan potensi karyawan yang ternyata belum sepenuhnya digali 

dan yang terungkap memalui penilaian prestasi kerja 

e. Perencanaan dan pengembangan karier 

Membantu para pegawai menentukan rencana karirnya dan dengan bantuan 

bagian kepegawaian menyusun program pengembangan karir yang paling 

tepat sesuai dengan kebutuhan para pegawai dan dengan kepentngan 

organisasi 

f. Memperbaiki penyimpangan proses staffing 

Memperbaiki prestasi kera para pegawai juga merupakan pencerminan 

prosedur pengadaan pegawai yang ditempuh oleh bagian kepegawaian. 

g. Mengurangi ketidak akuratan informasi 

Penilaian kinerja pengaruh terhadap informasi tentang perencanaan tenaga 

kerja, analis pekerjaan, uraian pekerjaan dan sebagainya.  

h. Memperbaiki kesalahan mndesain pekerjaan 

Kelemahan dalam rancang bangun pekerjaan pun bisa terungkap melalui 

prestasi kerja 

i. Kesempatan kerja yang adil 

Kesalahan tidak begitu saja diletakan diatas pundak para pegawai disinilah 

terlihat pentingnya partisipasi para pegawai dalam proses umpan balik yang 

sudah berulang kali diletakan 

 



19 

 

 

 

j. Membantu menghadapi tantangan eksternal 

Penilaian prestasi kerja yang baik harus pula menunjukan berbagai tantangan 

eksterna yang dihadapi oleh para pegawai terutama mempunyai dampak kuat 

terhadap pelaksanaan tugasnya. 

6. Tujuan/Kegunaan Sistem Rekrutmen 

Antara lain adalah: 

a) Meningkatkan kinerja dengan cara membantu mereka agar menyadari dan 

menggunakan seluruh potensi mereka didalam mewujudkan tujuan 

organisasi. 

b) Memberikan informasi kepada keryawan dan pimpinan sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan yang berkaitan pekerjaan. 

7. Sistem Rekrutmen Pegawai PT. BNI Syariah 

Antara lain adalah: 

a.  Pelamar adalah  Warga Negara (WNI), Pria maupun Wanita 

b.  Usia pelamar adalah wanita maksimal 26 tahun dan pria maksimal 30 tahun 

c.  Pendidikan pelamar minimum D3 dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 

minimal 2,75 untuk PTN dan 3,00 untus PTS pada skala 4. Sedangkan 

peamar dengan pendidikan S1 dengan IPK minimal 2,50 PTN dan 2,75 untuk 

PTS pada Skala 4. 

d. Tinggi badan minimal 160 cm untuk wanita dan 165 cm untuk pria. 

e. Berpenampilan menarik, enerjik, dan ramah (untuk Back Ofice). 

f. Berpenampian menarik, enerjik, ramah, tegas, berkemauan keras (untuk 

colector dan surveyor) 
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g. Program studi yang diterima adalah seluruh program studi 

h. Lebih disukai yang memiliki referensi pengalaman kerja 

i. Dapat mengoperasikan komputer MS Office 

j. Beum menikah dan sanggup tidak menikah selama 1 tahun sejak diangkat 

sebagai karyawan PT. BNI Syariah 

k. Sehat jasmani, rohani, bebas dari narkoba dan psikotropika serta tidak buta 

warna 

l. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia 

8. Persyaratan Administratif dan Cara melamar 

Antara lain adalah: 

a. Pelamar membuat surat lamaran disertai riwayat hidup yang ditunjukkan ke 

Pemimpin Cabang atau HRD PT. BNI Syariah 

b. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran postcard seluruh 

badan sebanyak 1 lembar 

c. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar 

d. Fotocopy ijasah yang diegalisir 

e. Fotocopy transkip nilai akademik yang dilegalisir 

f. Fotocopy sertifikat keterampilan komputer dan atau prestasi yang pernah 

dicapai 

g. Fotocopy surat pengalaman kerja 

h. Asli surat keterangan belum menikah 

i. Fotocopy surat keterangan kepolisiam (SKCK) dari kepolisian yang masih 

berlaku atau fotocopy yang telah dilegalisir dan masih berlaku 
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j. Berkas lamaran engkap dangan lampiran dimasukkan kedalam amplop coklat 

dan dikirim langsung kekantor PT. BNI Syariah atau dapat dikirim melalui 

PO BOX 

k. Hanya peamar yang memenuhi syarat lengkap yang dipanggil untuk 

mengikuti seleksi tahap selanjutnya 

l. Seluruh berkas lamaran yang masuk menjadi milik PT. BNI Syariah dan tidak 

dapat ditarik kembali dengan alasan apapun 

m. Pelamar tidak diperbolehkan mengirim lebih dari 1 (satu) berkas lamaran 

9. Seleksi Pegawai PT. BNI Syariah 

Antara lain adalah: 

a. Seleksi administrasi 

b. Seleksi wawancara 

c. Seleksi psikotes 

d. Peeserta lulus tes akan mendatangi kontrak kerja dan bersedia untuk ditraning 

selama 3 bulan 

e. Peserta traning yang dianggap telah memnuhi kualifikasi PT BNI Syariah 

akan diangkat sebagai karyawan tetap 
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D. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 

No  Nama dan judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian  Kesamaan 

penelitian 

Perbedaan 

penelitian 

1 Riza Utami (2011) 

Pengaruh Sistem 

Rekrumen Karyawan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. 

Bank Sumsel Syariah 

Cabang Palembang 

Rekrutmen 

pegawai 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

karyawan 

positif. 

Sama sama 

membahas 

tentang 

rekrutmen 

pegawai dan 

kinerja 

pegawai 

Menggunakan 

uji t, uji R
2
, 

dan uji F 

 

2 Hapana (2012) 

Pengaruh Sistem 

Rekrutmen Pegawai 

Terhadap Kinerja 

Pegawai pada Perum 

Pegadaian Syariah 

Cabang Palembang 

Tingkat kinerja 

karyawan perum 

pegadaian 

syariah cabang 

palembang 

dapat dikatakan 

tinggi 

Sama sama 

membahas 

tentang 

rekrutmen 

pegawai dan 

kinerja 

pegawai 

Tidak 

menggunakan  

uji t, uji R
2
, 

dan uji F. 

3 Gita Andini (2013) 

Pengaruh Rekrutmen 

Pegawai Terhadap 

Kinerja Operasional 

karyawan pada PT. 

Multiindo Auto Finance 

Cabang Palembang 

Ada pengaruh 

antara sistem 

rekrutmen 

pegawai dengan 

kinerja 

operasional 

pegawai PT. 

Multindo Auto 

Finance Cab. 

Palembang 

Sama sama 

membahas 

tentang 

rekrutmen 

pegawai dan 

kinerja 

pegawai 

Menggunakan 

uji t, uji R
2
, 

dan uji F 

 

4 Maulidiyah Agustini 

(2014 Proses Seleksi 

Dan Rekrutmen Calon 

Karyawan Unit Usaha 

Syariah Pada Bank 

Sumsel Babel Syariah 

palembang 

Kriteria calon 

sangat penting 

dalam 

pemenuhan 

karyawan. 

Sama sama 

membahas 

tentang 

rekrutmen 

pegawai dan 

kinerja 

pegawai 

Menggunakan 

data kualitatif 

 

5 Midis Purnando (2015) 

Proses Rekrutmen Dan 

Seleksi Karyawan 

Dalam Meningkatkan 

Prestasi Kerja Pada PT. 

Bank Tabungan Negara 

Sumber internal 

dan sumber 

eksternal 

Sama sama 

membahas 

tentang 

rekrutmen 

pegawai dan 

kinerja 

pegawai 

Menggunakan 

data kualitatif 
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E. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasi pemikiran diatas, maka penuis dapat menggambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

  Variabel X        Variabel Y  

F. Hipotesis 

Ho :  Tidak ada Pengaruh antara Sistem Rekrutmen Pegawai terhadap 

kinerja pegawai. 

Ha  :  Ada pengaruh antara Sistem rekrutmen pegawai terhadap kinerja 

pegawai.  

S   Rekrutmen Pegawai  Kinerja Pegawai 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Palembang, Jl Jenderal Sudirman Km. 3,5 Kelurahan 20 ilir, Kecamatan Ilir 

Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127 

B. Metodologi Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional valiabel merupakan batasan-batasan yang dipakai 

penulis untuk mengindari adanya interprestasi yang berbeda terhadap variabel 

yang diteliti, sehingga setiap variabel perlu dioperasikan. Adapun definisi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Rekrutmen Pegawai 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan rekrutmen adalah rangkaian 

aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, 

keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang 

diintifikasikan dalam perencanaan kepegawaian PT. BNI Syariah Cabang 

Paembang.
19

 

2. Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai adalah pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut perilaku 

yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau, kelompok (kinerja 

                                                           

19
 Ike. Ibid. Hal : 84 
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kelompok) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program atau 

kebijakan) di PT BNI Syariah Cabang Palembang.
20

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

data yang berbentuk angka atau bilangan.
21

 Data penelitian ini berupa hasil 

kusioner yang didapat dari nasabah pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang 

hasil perhitungan dengan rumus. 

Adapun Sumber data yang digunakan adalah: 

a. Data primer adalah Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada penggumpul data.
22

 Dengan kata lain, data primer 

merupakan data yang diperoleh dari survey lapangan dengan melakukan 

wawancara atau interview secara langsung yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti, sehingga akan mendapatkan kejelasan informasi mengenai 

objek yang akan diteliti.  dalam penulisan ini, data primer yang diperoleh 

dengan melakukan kusioner pada pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang. 

b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
23

  

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari tulisan-tulisan (sumber 

bacaan) dan PT BNI Syariah serta buku-buku referensi yang mendukung. 

 

                                                           

20
 Ike. Ibid. Hal : 123 

21
 Gita. Ibid.  

22
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung,  Alfabeta: 

2010  Hal : 37 
23

 Sugiono. Ibid. Hal : 37  
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran 

yang menjadi objek penelitian.
24

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

pegawai Pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang. Jumlah karyawan sebanyak 

25 orang. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian.
25

 

Sampel penelitian diambil secara non probability sampling yaitu sampel yang  

dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki 

probalility atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Tekhnik sampel yang 

digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain 

sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

Maka seperti pengertian di atas penelitian ini mengambil sampel dari 

semua populasi karyawan pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang, yaitu 

sebanyak 25 orang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi objek 

yang diteliti, kemampuan menggunakan waktu dan tenaga. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

                                                           

24
 Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yokyakarta: PT. Pustaka 

Baru. Hal :98 
25

  Wiratna. 2015. Ibid. Hal : 98 
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a. Wawancara adalah tanya jawab dengan bagian yang berwenang memberikan 

informasi tentang data yang diperlukan.
26

 Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara dengan bagian Back Office Head (Rina Mardiana). 

b. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab atau dikerjakan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
27

 

Dengan Skor sebagai berikut: 

1. Sangat setuju (SS) diberi nilai 5 

2. Setuju (S) diberi nilai 4 

3. Netral (N) diberi nilai 3 

4. Tidak setuju (TS) diberi nilai 2 

5. Sangat tidak setuju (STS) diberi nilai  

c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mengambil data-data dari 

catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang akan 

diteliti.
28

 

d. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dillakukan mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
29

 Dalam hal ini 

penulis mengamati langsung ketempat penelitian. 

 

 

                                                           

26
  Wiratna. 2015. Ibid. Hal : 98 

27
  Wiratna. 2015. Ibid. Hal : 98 

28
 Nasution, Metode Penelitian Ilmiah, Jakarta, PT. Bumi Aksara: 2013. Hal:143 

29
 Wiratna. Ibid. Hal : 98 
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5. Variabel-Variabel Penelitian 

a. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, input, prediktor, dan 

antecedent. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya 

variabel dependen (variabel terikat)
30

. Yang termasuk variabel independen dalam 

penelitian ini adalah komponen Rekrumen pegawai (X). 

b. Variabel Dependen (Y) 

Sering disebut sebagai variabel responden, output, krekteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. 
31

 dalam hal ini yang merupakan variabel dependen adalah kinerja 

pegawai (Y). 

Tabel 3.1 

 Operasional Variabel 

Variabel 

penelitian 

Pengertian Menurut Para 

Ahli 

Indikator 

Rekrutmen 

Variabel X (bebas) 

Menurut Ike (2008) 

“Rekrutmen merupakan 

proses mencari, menemukan, 

dan menarik para calon 

karyawan untuk dipekerjakan 

untuk memikat pelamar kerja 

dengan motivasi, 

kemampuan, keahlian, dan 

pengetahuan yang diperlukan 

untuk menutupi kekurangan 

yang diidentifikasi dalam 

perencanaan pegawainya.”  

1. Perencanaan 

2. Motivasi 

3. Kemampuan 

4. Keahlian 

5. Pengetahuan 

                                                           

30
 Sugiono. Statistika Untuk Penelitian. Hal :  3 

31
 Sugiono. Ibid. Hal 3 
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Kinerja Karyawan 

Variabel Y (terikat) 

Menurut Mangkunegara 

(2006) “Kinerja adalah hasil 

kerja, perilaku, sifat pribadi 

secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya” 

1. Kemampuan 

(kuantitas) 

2. Keahlian 

(kuaitas) 

3. Hasil kerja 

4. Perilaku kerja 

5. Sifat pribadi 

 

Sumber, diolah 2016 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis dalam penelitian ini ada beberapa hal yang digunakan untuk 

mengetahui rekrutmen pegawai terhadap kinerja pegawai yaitu menggunakan 

analisis: 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

    Uji Validitas adalah menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur.
32

 Metode yang digunakan adalah dengan 

membandingkan antara nilai         dari variabel penelitian dengan nilai       . 

Pengujian validitas dan reabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

sofware SPSS 16 for windows . 

Kerekteria yang menentukan validitas suatu kuesioner adalah: 

a. Jika         >         (uji 2 sisi dengan signifikasi 0,05) maka pernyataan 

dinyatakan valid 

b. Jika         <          (uji 2 sisi signifikasi 0,05) maka pernyataan dinyatakan 

tidak valid. 

                                                           

32
 Wiratna. Ibid. Hal: 106 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula.
33

 Kerekteria ini 

dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik alpha cronbach, bila koefisien 

reliabilitas (r11) > 0,6. 

2. Uji Hipotesis 

a.  Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi linier adalah analisis untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen maka disebut analisis regresi linier 

sederhana. Analisis ini untuk meramalkan atau memprediksi suatu variabel 

dependen dengan adanya perubahan dari variabel independen.
34

  

Model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = kinerja Pegawai 

a = konstanta 

b = koefisien regresi sederhana 

X = Rekrutmen pegawai 

 

                                                           

33
Waratna. Ibid. Hal:107 

34
Wahana Komputer, Mengolah Data Statistik Penelitian dengan SPSS, 

(Jakarta:Percetakan Gramedia,2010), hlm.147 
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b. Koefien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Besarnya nilai 

koefisien detriminasi adalah antara 0 (nol) dan satu (0<R
2
<1). Jadi koefisien 

deteriminasi (R
2
) adalah angka yang menunjukan proporsi variabel dependen 

yang dijelaskan oleh variasi variabel independen.
35

 

c. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikasi berarti hubungan 

yang terjadi dapat berlaku untuk popuasi. Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA 

dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikasi 5% (0,05), 

jika nilai probalitas (0,05), maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang 

signifikasi secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Namun, jika nilai signifikasi  (0,05) maka tidak terdapat pengaruh yang signifikasi 

secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap terikat. 

d. Uji Signifikasi (Uji t) 

Menunjukan nilai signifikan dari tiap koefisien regresi terhadap kenyataan 

yang ada.
36

 

a. Kerekteria pengujinya adalah: 

H0:b1 = 0 

                                                           

35
 Ghozali 2005 Aplikasi analisis Multivariate dengan program spss. Semarang: Badan 

Penerbit universitas diponegoro hal 135 
36

  Sujarweni, Op.cit., hlm 97 
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Artinya tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b. Kerekteria pengambilan keputusan adalah: 

Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

H0 diterima jika         ≤         pada a = 5% 

H0 ditolak jika         >        pada a = 5% 

Dalam menerima atau menolak hipotesis yang ddiajukan dengan melihat hasil 

output SPSS, kita dapat hanya melihat nilai signifikasi uji t masing-masing 

variabel. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka dapat kita simpulkan bahwa menolak 

H0 dan menerima H1. 

3. Instrumen Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji  Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan 

untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak. Untuk penguji 

normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui analisis grafik 

yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dan SPSS. Jika distribusi data 

residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya.  

2. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 
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dinamakan terdapat problem multikolonieritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabe independen. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu 

periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada 

tidaknya heteroskedastistas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar 

Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastistas jika titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data tidak 

mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh 

membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola.
37
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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Lembaga 

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 juli 1945, sebagai bank pertama yang 

secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai 

produk dan layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya 

terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi 

perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya, melalui dari Bank 

Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah 

khusus anak-anak. Seiring dengan pertambahan usia yang memasuki 67 tahun, 

BNI tetap kokok berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin 

kompetitif. Dengan semangat “Tak Berhenti Berkarya” BNI akan terus berinovasi 

dan berkreasi, tidak hanya terbatas pada penciptaan produk layanan perbankan, 

bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan “value” pada setiap 

karyanya.
38

 

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oeh Pemerintah 

Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian 

dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946  resmi digunakan 

mulai akhir tahun 1968. Perusahaan ini 40  menjadikan Bank Negara Indonesia 

lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan bersamaan dengan perubahan 

                                                           

38
 http://www.bni.co.id/id-id/tentangkamisejarah.aspx (diakses, 23 february 2017, jam: 

20:46 WIB 
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identitas perusahaan tahun 1988. Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukan 

kekuatanya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun 

daam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan 

sebagai alat kekayaan yang terpecaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai 

dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka 

layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system 

banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal 

ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum 

untuk membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah 

di Tahun 1999,  Bank Indonesia kemudian meluncurkan ijin prinsip dan usaha 

untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. 

 Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan 

syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adi, transparan dan 

maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhasap sistem perbankan 

yang lebih adil. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998, 

Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 

kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. 

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28  kantor Cabang dan 31 

kantor Canbang Pembantu. Kemudian, seiring dengan perkembangan bisnis dan 

banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, tahun 2002 

alu BNI Syariah membuka layanan perbankan syariah, tahun 2002 lalu BNI 
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Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
39

 

Disamping itu nasabah juga dapat  menikmati layanan syariah dikantor Cabang 

Palembang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih  kurang 1500 

outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan 

operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap 

aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui 

oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari 

DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. 

 Adanya demand dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk 

mewujudkan visinya yang lama menjadi “universal banking, BNI membuka 

layanan peerbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual 

system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah 

sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan 

bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. Diawali dengan pembukaan 

Tim Bank Syariah ditahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin 

prinsip dari usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. 

 Berdasarkan keputusan yang dibuat Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 

kepada PT Bank BNI Syariah dan didalam corporate plan UUS BNI tahun 2003 

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off  tahun 

22009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni 2010 dengan 

                                                           

39
  http://wwww.bni.co.id//id-id/tentangkami/sejarah.aspx (diakses, 23 februari 2017, jam: 

20:46 WIB). 

http://wwww.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx
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beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu 

spin off  bulan juni 2010 tidak terepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi 

yang konduktif yaitu dengan diterbitnya UU No. 19 tahun 2008 tentang surat 

berharga Syariah negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap perkembangan perbankan 

syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keungguan produk perbankan 

syariah juga semakin meningkat. 

B. Visi / Misi dan Stuktur Organisasi 

1. Visi BNI Syariah 

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan 

kinerja” 

2. Misi BNI Syariah 

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 

lingkungan 

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah 

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor 

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah 

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah 
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C. Stuktur Organisasi 

Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. BNI Syariah (persero) Tbk. 

Kantor Cabang Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. BNI Syariah (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang 

 

D. Deskripsi Karesteristik Responden 

Karesteristik responden berguna untuk menguraikan deskripsi indentitas 

responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Dari hasil analisis 

mengenai profil responden maka diperoleh data mengenai responden yang 

menjadi sampel adalah sebanyak 25 orang karyawan. Responden akan dibagi 

menjadi 2 kategori yaitu responden menurut jenis kelamin dan usia. 
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Recorvery 

dan 

Remedical 

head 

SME 

Financing 

Head 

Processing 

Head 

Recovery 

dan 

Remedical 

Assitant 

 
SME 

Acount 

Officer 

Processing 

Assistant 

Customer 

Service 

Head 

Customer 

Service 

Teller 

Financing 

Administration 

Head 

Financing 

Administration 

Assistant 

Back 

Office 

Head 

Operational 

Assistant 

Administration 

Assistant 
Asisten 

WUS 

Consumer 

Business Manager 

Collection 

Assistant 

Operasional 

Manager 



39 

 

 

 

1. Jenis kelamin 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 25 

orang pegawai di PT. BNI Syariah, dapat diperoleh gambaran tentang jenis 

kelamin dari masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2  

Hasil Jenis Kelamin 

No  Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1 Pria 11 44.0 

2 Wanita 14 56.0 

Jumlah Responden 25 100 

Sumber, diolah 2017 

Dari tabel diatas dari 25 responden sebagian besar berjenis kelamin pria 

sebanyak 11 orang atau 44,0% dan sisanya adalah responden yang berjenis 

kelamin wanita  sebanyak 14 orang atau 56,0%. Dan dapat disimpulkan bahwa 

responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan responden 

berjenis kelamin laki-laki. 

2. Pendidikan 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 25 

orang pegawai PT. BNI Syariah Cabang palembang, dapat diperoleh gambaran 

tentang Pendidikan masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

 Hasil Pendidikan 

No Jenjang Pendidikan Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1 SMA 0 0 

2 Akademik (D3) 0 0 

3 S1 22 88.0 

4 Pasca Sarjana (S2) 3 12.0 

Jumlah Responden 25 100 

Sumber, diolah 2017 
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Dari tabel diatas dari 25 responden sebagian besar berpendidikan S1 

sebanyak 22 orang atau 88.0 sedangkan yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang 

atau 12.0. Jadi dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja pada PT. BNI 

Syariah Cabang Palembang rata-rata berpendidikan S1.  

3. Usia 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 25 

orang pegawai PT. BNI Syariah Cabang palembang, dapat diperoleh gambaran 

tentang usia masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

 Hasil usia 

No Usia Frekuensi (orang) Persentase (%) 

1 21-30 tahun 14 56.0 

2 31-40 tahun 11 44.0 

3 41-50 tahun 0 0 

4 Diatas 50 tahun 0 0 

Jumlah Responden 25 100 

 

Sumber, diolah 2017 

Dari tabel di atas dari 25 responden sebagian besar usia responden 

mayoritas adalah 20-30 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau 56,0%, usia 31- 40 

tahun sebanyak 11 orang atau 44,0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa karyawan 

yang bekerja pada PT. BNI Syariah rata-rata berusia antara 21-30 tahun.. 

4. Pengalaman Kerja 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 25 

orang pegawai PT. BNI Syariah Cabang palembang, dapat diperoleh gambaran 

tentang usia masing-masing responden yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5  

Hasil Pengalaman Kerja 

No Pengalaman Kerja Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1 < 1 tahun 0 0 

2 1 – 5 tahun 17 68.0 

3 5 – 10 tahun 8 32.0 

4 >10 tahun 0 0 

Jumlah Responden 25 100 

 

Sumber, diolah 2017 

Dari tabel diatas dari 25 responden sebagian besar pengalaman kerja 

responden adalah 1-5 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau 68,0%, usia 5- 10 tahun 

sebanyak 8 orang atau 32,0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa karyawan yang 

bekerja pada PT BNI Syariah rata-rata pengalaman keja antara 1-5 tahun. 

E. Analisa Persepsi Responden Mengenai Rekrutmen dan Kinerja 

karyawan. 

Salah satu upaya dilakukan oleh perusahaan dalam pencapaian tujuannya 

adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana dengan 

pemberdayaan SDM yang bekualitas maka akan berdampak dengan kinerja yang 

dihasilkan. Oleh karena itulah guna menunjang pemberdayaan SDM yang 

berkualitas maka harus memperhatikan masalah rekrutmen 

1. Persepsi Responden Mengenai Rekrutmen Karyawan. 

Dari uraian analisa diatas dapat disajikan persepsi responden mengenai 

pelaksanaan rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang 

Palembang yang dapat disajikan melelui tabel berikut ini:  
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Tabel 4.6 

Persepsi Responden Terhadap Rekrutmen. 

 

Pertanyaan Skala Frekuensi Persentasi 

Perencanaan 

1. Menurut saya, perencanaan 

sangat dibutuhkan dalam 

proses rekrutmen 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

6 

9 

10 

- 

- 

24,0% 

36,0% 

40,0% 

2. Menurut saya, penarikan 

karyawan harus dilandasi 

perencanaan yang sangat 

matang. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

3 

9 

13 

- 

- 

12,0% 

36,0% 

52,0% 

Motivasi 

3. Menurut saya, motivasi 

membuat orang bergairah 

melakukan apa yang 

diinginkan 

 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

2 

10 

13 

- 

- 

8,0% 

40,0% 

52,0% 

4. Menurut saya, motivasi 

membuat orang nyaman 

melakukan sesuatu. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

3 

9 

13 

- 

- 

12,0% 

36,0% 

52,0% 

Kemampuan    

5. Menurut saya, kemampuan 

dibutuhkan untuk 

memahami masalah yang 

dihadapi perusahaan 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

5 

13 

7 

- 

- 

20,0% 

52,0% 

28,0% 

6. Menurut saya, kemampuan 

dilakukan dengan analisis 

pada proses rekrutmen 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

4 

14 

7 

- 

- 

16,0% 

56,0% 

28,0% 

Keahlian 

7. Menurut saya, keahlian 

dibutuhkan untuk 

memahami masalah yang 

dihadapi perusahaan 

 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

2 

11 

12 

- 

- 

8,0% 

44,0% 

48,0% 

8. Menurut saya, keahlian 

harus dimiliki oleh setiap 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

- 

- 

- 

- 
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calon rekrutmen 3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

3 

14 

8 

12,0% 

56,0% 

32,0% 

Pengetahuan 

9. Menurut saya, pelamar 

harus mempunyai 

pengetahuan yang luas 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

5 

7 

13 

- 

- 

20,0% 

28,0% 

52,0% 

10.  Menurut saya, pengetahuan 

sangat dibutuhkan dalam 

proses rekrutmen 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

4 

8 

13 

- 

- 

16,0% 

32,0% 

52,0% 

Sumber, diolah 2017 

Tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa tanggapan responden terhadap 

variabel rekrutmen menyimpulkan bahwa proses rekrutmen memiliki peran positif 

terhadap kinerja karyawan pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang. 

 Berdasarkan data diatas dengan jumlah 25 responden, tanggapan 

responden mengenai pelaksanaan rekrutmen pada PT. BNI Syariah. Responden 

memberikan jawaban sangat setuju terbanyak, yakni sebesar 52,0% dan setuju 

sebesar 36,0% dan sisanya kurang setuju. 

 Kemudian tanggapan responden mengenai proses rekrutmen berdasarkan 

motivasi pada PT. BNI Syariah. Responden memberikan jawaban setuju 

terbanyak, yakni sebesar 52,0% dan setuju sebesar 40,0% dan sisanya kurang 

setuju. 

Selanjutnya tanggapan responden mengenai proses rekrutmen tentang 

kemampuan pada PT. BNI Syariah. Responden memberikan jawaban sangat 

setuju terbanyak, yakni 28,0% dan setuju sebesar 56,0% dan sisanya kurang 

setuju. 
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Kemudian tanggapan responden mengenai proses rekrutmen berdasarkan 

keahlian pada PT. BNI Syariah. Responden memberikan jawaban sangat setuju 

terbanyak, yakni sebesar 48,0% dan setuju sebesar 56,0% dan sisanya kurang 

setuju. 

Selanjutnya tanggapan responden mengenai proses rekrutmen berdasarkan 

pengetahuan pada PT. BNI Syariah. Responden memberikan jawaban sangat 

setuju terbanyak, yakni sebesar 52,0% dan setuju sebesar 32,0% dan sisanya 

kurang setuju. 

2. Persepsi Responden Mengenai Kinerja Karyawan 

Berdasarkan tabel dibawah ini tanggapan responden mengenai kinerja 

karyawan dengan berbagai pertanyaan antara lain kinerja karyawan itu sendiri 

seperti kemampuan, keahlian, hasil kerja, perilaku kerja, sifat pribadi. Maka dari 

25 responden yang telah memberikan tanggapan dapat kita lihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Persepsi Responden Terhadap Kinerja 

Pertanyaan Skala Frekuensi Persentasi 

Kemampuan (kuantitas) 

1. Menurut saya, kemampuan 

potensi menentukan kuaitas 

kinerja. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

3 

15 

7 

- 

- 

12,0% 

60,0% 

28,0% 

2. Menurut saya, kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan 

reality (knowladge dan skill) 

seharusnya dimiliki 

karyawan 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

5 

9 

11 

- 

- 

20,0% 

36,0% 

44,0% 

Keahlian (kualitas) 

3. Menurut saya, keahlian bisa 

dilihat dari kinerja karyawan 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

- 

- 

- 

- 
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tersebut. 3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

4 

11 

10 

16,0% 

44,0% 

40,0% 

4. Menurut saya, keahlian dan 

keterampilan SDM sangat 

dibutuhkan dalam 

peningkatan kinerja. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

2 

10 

13 

- 

- 

8,0% 

40,0% 

52,0% 

 Hasil kerja 

5. Menurut saya, adanya 

rekrutmen akan 

meningkatkan hasil kinerja. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

6 

10 

9 

- 

- 

24,0% 

40,0% 

36,0% 

6. Menurut saya, hasil kerja 

yang baik menentukan 

kualitas didalam organisasi. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

5 

8 

12 

- 

- 

20,0% 

32,0% 

48,0% 

Perilaku kerja 

7. Menurut saya, kinerja yang 

bertanggung jawab memiliki 

kecenderungan untuk bekerja 

dengan penuh semangat. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

3 

10 

12 

- 

- 

12,0% 

40,0% 

48,0% 

8. Menurut saya, kreaktivitas 

merupakan aktivitas berfikir 

untuk menghasilkan sesuatu 

yang baru dan bermanfaat. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

4 

12 

9 

- 

- 

16,0% 

48,0% 

36,0% 

Sifat pribadi 

9. Menurut saya, sifat pribadi 

yang baik akan menunjang 

kinerja karyawan. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

5 

3 

17 

- 

- 

20,0% 

12,0% 

68,0% 

10. Menurut saya, karesteristik 

menentukan sifat pribadi 

seseorang. 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Kurang Setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

- 

- 

2 

7 

16 

- 

- 

8,0% 

28,0% 

64,0% 

Sumber, diolah 2017 
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Tabel 4.7 diatas menunjukan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja 

karyawan menyimpulkan bahwa kepuasan kinerja karyawan PT. BNI Syariah 

Cabang Palembang masih tergolong cukup.  

Berdasarkan dari olah data diatas tanggapan responden mengenai 

karyawan memiliki kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowladge 

dan skill) seharusnya dimiliki karyawan. Rata-rata yang sangat setuju yakni 

sebesar 44,0%. Untuk pertanyaan mengenai keterampilan SDM sangat 

dibutuhkan dalam peningkatan kinerja, rata-rata responden menjawab sangat 

setuju sebesar 52,0%. Untuk pertanyaan mengenai hasil kerja karyawan sesuai 

kualitas kerja dan kinerja karyawan, rata-rata responden menjawab sangat setuju 

sebesar 48,0%. 

Kemudian untuk pertanyaan mengenai sifat pribadi karyawan telah 

memenuhi standar yaang diharapkan untuk memeneuhi pekerjaan tepat pada 

waktunya. Rata-rata responden menjawab sangat setuju terbanyak 68,0%, dan 

64,0% dan sisanya kurang setuju. 

F. Pengaruh Rekrutmen Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai pada PT. BNI 

Syariah Palembang. 

1. Pengukuran Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk menguji ketepatan item-item dalam 

kusioner, apakah item-item yang ada mampu menggambarkan dan menjelaskan 

variabel yang diteliti.  Penguji ini dilakukan dengan metode Corrected Item Total 

Correlation. Metode Corrected item total Correlation yaitu dengan 
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mengkoreksikan antara skor tiap item dengan skor total. Nilai r tabel dapat 

diperoleh dimana df = n-2, dalam hal ini adalah jumlah sampel. Pada penelitian 

ini jumlah sampel sebanyak 25 responden (n), maka besar df = 25 - 2 = 23 dengan 

alpha sebesar 0,05% atau 5%, dapat dilihat r tabel sebesar = 0,337 

 Berikut ini hasil dari kusioner yang diberikan kepada 25 responden 

pegawai PT BNI Syariah Palembang dengan memberikan 18 butir pertanyaan 

yang dibagi menjadi 2 variabel utama yaitu Rekrutmen pegawai PT. BNI Syariah 

ada 9 indikator dan kinerja karyawan pada PT. BNI ada 9 indikator. Berikut hasil 

uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas untuk variabel Rekrutmen 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 38.72 20.793 .561 .886 

X2 38.48 20.177 .763 .871 

X3 38.44 21.340 .626 .881 

X4 38.48 20.677 .676 .877 

X5 38.80 20.833 .655 .879 

X6 38.76 21.773 .533 .887 

X7 38.48 21.010 .693 .877 

X8 38.68 20.727 .746 .874 

X9 38.56 22.007 .382 .900 

X10 38.52 19.927 .744 .872 

Sumber, diolah 2017 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas untuk variabel Kinerja 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 38.92 22.327 .527 .879 

Y2 38.84 20.390 .687 .868 

Y3 38.84 22.390 .426 .887 

Y4 38.64 21.823 .589 .875 

Y5 38.96 20.457 .674 .869 

Y6 38.80 20.083 .721 .865 

Y7 38.72 20.960 .683 .868 

Y8 38.88 21.610 .565 .877 

Y9 38.60 20.750 .587 .876 

Y10 38.52 21.093 .721 .867 

Sumber, diolah 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kusioner yang digunakan 

untuk mengukur variabel Rekrutmen Pegawai PT. BNI Syariah (X) dan kinerja 

pegawai PT. BNI Syariah (Y), dapat dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kusioner dapat dipakai 

berulang-ulang sebagai ciri dari variabel yang reliabel. Teknik yang digunakan 

untuk mengukur tingkat rehabilitas adalah cronbach’s alpha dengan 

membandingkan nilai alpha dengan 0,6. 

1. Variabel X 

Dengan mengacu pada hasil hitungan software SPSS. Uji reliabilitas 

variabel X dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.10 

Uji Reliabilitas untuk Rekrutmen Pegawai (X) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 10 

Sumber, diolah 2017 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel X, nilai cronbach’s alpha 

atas variabel Rekrutmen Pegawai PT BNI sebesar 0,891. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan dalam kusioner ini reliabel karena mempunyai 

nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukan bahwa setiap 

item pertanyaan yang digunakan mampu mengolah data konsisten yang berarti 

bila pernyataan itu diajukan kembali maka, akan diperoleh jawaban yang relatif 

sama dengan jawaban sebelumnya. 

2. Variabel Y 

Dengan memacu hasil hitungan software SPSS. Hasil uji reliabilitas 

variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Uji Reliabilitas untuk kinerja Pegawai (Y) 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.884 10 

Sumber, diolah 2017 
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Dari hasil uji reliabilitas diatas menunjukan nilai cronbach’s alpha atas 

variabel kinerja karyawan PT. BNI sebesar 0,884. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan dalam kusioner ini reliabel karena mempunyai 

nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukan bahwa setiap 

item pertanyaan yang digunakan mampu mengolah data konsisten yang berarti 

bila pernyataan itu diajukan kembali maka, akan diperoleh jawaban yang relatif 

sama dengan jawaban sebelumnya. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Berdasarkan output SPSS, pengaruh dari variabel Rekrutmen ditujukan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Regresi Sederhana 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.043 5.230  1.538 .138 

Y .809 .121 .813 6.706 .000 

a. Dependent Variable: X 

Rekrutmen 

Sumber, diolah 2017 

Persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini menggunakan 

koefisien angka konstan (unstandardized coefficient). Hal ini disebabkan karena 

masing-masing variabel memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan 

besarnya koefisien regresi masing-masing variabel bebas dalam menerangkan 

variabel terikatnya, dengan rumus regresi : 
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Y = 8,043 + 809 X 

Interpretasi: 

1. Konstanta sebesar 8,043 menyatakan bahwa jika tidak ada tambahan variabel 

rekrutmen pegawai, maka kinerja sebesar 8,043. 

2. Koefesien regresi sebesar 809 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 

rekrutmen, maka kinerja meningkat sebesar 809. 

b. Koefisen Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil 

uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji R
2
 Rekrutmen (X) dan Kinerja (Y) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .813
a
 .662 .647 3.002 

a. Predictors: (Constant), Y Kinerja 

b. Dependent Variable:  X 

Rekrutmen 

Sumber, diolah 2017 

Dari Tabel 4.13 menunjukkan nilai R = 0,662 menunjukkan bahwa 

hubungan  kedua variable kuat. Artinya arah hubungan antara variabel rekrutmen 

dan variabel kinerja BNI Syariah adalah kuat. 

Sedangkan Uji R
2 

atau Uji koefisien determinasi dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel 
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terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel model summary
b
. Untuk 

regresi linier sederhana digunakan R Square karena telah disesuaikan dengan 

jumlah variabel bebas yang digunakan. 

Dari Tabel 4.13 diketahui bahwa variabel dependen pada penelitian ini 

adalah kinerja pegawai sedangkan variabel independennya adalah rekrutmen 

pegawai. Besarnya pengaruh rekrutmen (X) terhadap kinerja (Y) yang ditunjukkan 

oleh koefisien R Square, pada hasil penghitungan tampak bahwa nilai koefisien R 

Square sebesar 0,662 atau 66,2% memberikan arti bahwa pengaruh rekrutmen 

pegawai terhadap kinerja pegawai sebesar 66,2% sementara sisanya (100-66,2% = 

33,8 %) dipengaruhi oleh variabel lain. 

c. Uji F 

Tabel 4.14  

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 405.333 1 405.333 44.970 .000
a
 

Residual 207.307 23 9.013   

Total 612.640 24    

a. Predictors: (Constant), Y 

b. Dependent Variable: X Kinerja 

Sumber, diolah 2017 

Uji ANOVA menghasilkan angka F sebesar 44,970 dengan tingkat 

signifikasi 0.000
a
, karena Angka sig, 0,05 maka model regresi sudah layak untuk 

digunakan dalam memprediksi variabel bebas. 
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d. Uji signifikasi (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependen yang diuji pada tingkat signifikasi 0,05/2 = 0,025 (dua sisi). Jika nilai 

signifikasi lebih kecil dari 0,05% maka, ada pengaruh variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen begitu juga sebaliknya. Hasil Uji t dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t Rekrutmen (X) dan Kinerja (Y) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.043 5.230  1.538 .138 

Y .809 .121 .813 6.706 .000 

a. Dependent Variable: X 

Rekrutmen 

Sumber, diolah 2017 

Hipotesis dalam penelitian ini menduga adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel rekrutmen pegawai terhadap kinerja pegawai. Dari 

output didapat t hitung sebesar 6.706 dan signifikasi 0,000. Dengan derajat 

kebesasan df = n-1 = 30 - 1 = 29. Dan hasil yang diperoleh untuk t tabel pada 

signifikasi 0,05/2 = 0,025 sebesar 2.045. karena nilai thitung > ttabel (6.706  > 2.045) 

maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikasi antara variabel X (Rekrutmen) terhadap variabel Y (kinerja). 
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3. Uji Prasyarat Regresi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk melihat apakah distribusi data dari 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal akan 

memiliki angka lebih dari 0,5 maka data disebut normal atau diterima. Sedangkan 

yang kurang dari itu maka data ditolak. Uji ini menggunakan kolmogorov-

smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut ini: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X Y 

N 25 25 

Normal Parameters
a
 Mean 42.88 43.08 

Std. Deviation 5.052 5.082 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .151 .101 

Positive .108 .087 

Negative -.151 -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z .754 .506 

Asymp. Sig. (2-tailed) .620 .960 

a. Test distribution is Normal. 

 

Sumber, diolah 2017 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas data Rekrutmen (X) dan Kinerja (Y) 

Variabel Nilai Normalitas Keterangan 

Rekrutmen (X) 0,620 Normal 

Kinerja (Y) 0,960 Normal 

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai residual data.  

Rekrutmen sebesar 0,620 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga data 
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berdistribusi normal, data Kinerja adalah 0,960 maka lebih besar dari 0,05 

sehingga data rekrutmen dan kinerja berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari 

nilai tolerence  0.01 dan VIF , 10, maka tidak ada multikolonieritas. 

Tabel 4.17  

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Y 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: X Rekrutmen 

Sumber, diolah 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, nilai tolerance dan VIF 

untuk masing-masing variabel NPF adalah 1.000, itu berarti nilai tolerance 

1.000>0.10 dan VIF 1.000<10, maka dapat dinyatakan tidak terjadi 

multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas persetujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokodastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada 
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tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi / Y sesunguhnya) yang telah 

studenized. 

Adapun grafik hasil pengujian dengan SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Heteroskedastisitas Rekrutmen (X) dan Kinerja (Y) 

 
 

Sumber, diolah 2017 

Dari gambar tabel diatas terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, 

tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 (0) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

Heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak dipakai. 

4. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis pengelolahan yakni pengujian regresi secara 

paninsial ternyata pengaruh Rekrutmen Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai 

berpengaruh positif dan penelitian ini menunjukan bahwa variabel rekrutmen 

mempunyai pengaruh secara signifikasi terhadap kinerja pegawai. 
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Pengaruh rekrutmen pegawai dengan kinerja karyawan melalui pengujian, 

ternyata ada pengaruh yang positif antara rekrutmen dengan kinerja karyawan. 

Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan rekrutmen khususnya pada PT. BNI 

Syariah Cabang Palembang berdampak terhadap kinerja karyawan, dimana 

semakin baik rekrutmen maka dampaknya terhadap kinerja karyawan akan dapat 

ditingkatkan. 

Berdasarkan hasil hipotesis tentang pengaruh rekrutmen pegawai terhadap 

Kinerja pegawai pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang. Dari hasil persamaan 

regresi diperoleh nilai koefisien rekrutmen sebesar 0,809 menunjukkan bahwa 

rekrutmen berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menduga adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel rekrutmen pegawai terhadap kinerja pegawai. Diperoleh 

nilai ttabel < thitung yaitu 6.706  > 2.045 dengan nilai signifikan variabel rekrutmen 

pegawai adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel rekrutmen pegawai terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang. 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi angka R
2 

squere disebut juga 

koefisien determinasi tentang pengaruh rekrutmen pegawai terhadap kinerja 

pegawai. Diperoleh nilai R
2
 Squere sebesar 0,662 menunjukkan bahwa hubungan  

kedua variable kuat. 

Berdasarkan hasil Uji ANOVA menghasilkan angka F sebesar 44,970 

dengan tingkat signifikasi 0.000
a
, karena Angka sig, 0,05 maka model regresi 

sudah layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel bebas. 
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Berdasarkan hasil normalitas dapat diketahui bahwa nilai residual data.  

Rekrutmen sebesar 0,620 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga data 

berdistribusi normal, data Kinerja adalah 0,960 maka lebih besar dari 0,05 

sehingga data rekrutmen dan kinerja berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil multikolinieritas , nilai tolerance dan VIF untuk masing-

masing variabel NPF adalah 1.000, itu berarti nilai tolerance 1.000>0.10 dan VIF 

1.000<10, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rekrutmen pegawai berpengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai dimana setiap peningkatan rekrutmen akan 

mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai. Kinerja dalam diri seseorang 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan, dalam 

mewujudkan tujuan, misi, dan visi organisasi. Dalam rekrutmen hal yang paling 

penting adalah sebuah perencanaan dengan melalui proses penyaringan yang 

sangat ketat dan detail dengan tujuan menghasilkan calon yang benar-benar 

dianggap layak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap 

hipotesis dari permasalahan yang diangkat mengenai analisis apakah terdapat 

pengaruh rekrutmen pegawai terhadap kinerja pegawai pada PT. BNI Syariah 

Cabang Palembang  yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat diambil 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 

positif antara rekrutmen pegawai terhadap kinerja pegawai pada PT. BNI 

Syariah Cabang Palembang pengaruhnya sebesar 0,809, dimana setiap 

peningkatan 1 rekrutmen, maka kinerja meningkat sebesar 809. 

2. Uji hipotesis dalam penelitian ini menduga adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel rekrutmen pegawai terhadap kinerja pegawai. 

Diperoleh nilai ttabel < thitung yaitu 6.706  > 2.045 dengan nilai signifikan 

variabel rekrutmen pegawai adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil daripada 

0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel rekrutmen pegawai terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT. BNI Syariah 

Cabang Palembang. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 
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1. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dapat memasukan variabel-variabel lain diluar variabel yang 

telah diteliti ini agar memperoleh hasil lebih bervariatif yang dapat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan PT BNI Syariah untuk lebih selektif dalam rekrutmen pegawai. 
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KUSIONER  

PENGARUH REKRUTMEN PEGAWAI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PALEMBANG 

 

Saat ini saya sedang mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas 

Akhir yang berjudul “Pengaruh Rekrutmen Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai 

pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang”,dengan ini saya mohon Sdr/Sdri untuk 

kesediaannya mengisi pernyataan dibawah ini. 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama           : 

2. Jenis kelamin 

a. Laki laki   

b. Perempuan  

3. Pendidikan 

a. SMA   

b. D3   

c. S1   

d. S2   

4. Usia 

a. 20-30 tahun 

b. 31-40 tahun 

c. 41-50 tahun 

d. > 50 tahun 

5. Pengalaman Kerja 

a. < 1 tahun 

b. 1-5 tahun 

c. 5-10 tahun 

d. > 10 tahun 

 

Memohon berikan tanda (√) pada pertanyaan dibawah ini sesuai dengan 

rekrutmen dan kinerja pegawai yang anda rasakan pada PT. BNI Syariah Cabang 

Palembang. 

 

Pilih Jawaban: 

SS : Sangat Setuju nilainya 5   

S : Setuju nilainya 4   

 KS : Kurang Setuju nilainya 3 

TS : Tidak Setuju nilainya 2 

STS : Sangat Tidak Setuju nilainya 1 



B. VARIABEL X (REKRUTMEN) 

No Pernyataan      

 perencanaan (indikator) SS S KS TS STS 

1 Menurut saya, perencanaan sangat dibutuhkan 

dalam proses rekrutmen. 

     

2 Menurut saya, penarikan kariyawan harus dilandasi 

perencanaan yang sangat matang. 
     

 Motivasi (indikator) SS S KS TS STS 

3 Menurut saya, motivasi membuat orang bergairah 

melakukan apa yang kita inginkan 
     

4 Menurut saya, motivasi membuat orang nyaman 

melakukan sesuatu. 

     

 Kemampuan (indikator) SS S KS TS STS 

5 Menurut saya, kemampuan dibutuhkan untuk 

memahami masalah yang dihadapi perusahaan. 

     

6 Menurut saya, kemampuan dilakukan dengan 

melakukan analisis pada proses rekrutmen. 
     

 Keahlian (indikator) SS S KS TS STS 

7 Menurut saya, keahlian sangat dibutuhkan dalam 

proses rekrutmen. 
     

8 Menurut saya, keahlian harus dimiliki oleh setiap 

calon rekrutmen. 

     

 Pengetahuan (indikator) SS S KS TS STS 

9 Menurut saya, pelamar harus mempunyai 

pengetahuan yang luas. 
     

10 Menurut saya, pengetahuan sangat dibutuhkan 

dalam proses rekrutmen. 
     

  



C. VARIABEL Y (KINERJA PEGAWAI) 

 Kemampuan (indikator) SS S KS TS STS 

1 Menurut saya, kemampuan potensi menentukan 

kualitas kinerja. 

     

2 Menurut saya, Kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan rality (knowladge dan skill) seharusnya 

dimiliki karyawan. 

     

 Keahlian (indikator) SS S KS TS STS 

3 Menurut saya, keahlian bisa dilihat dari kinerja 

kariawan tersebut. 
     

4 Menurut saya, Keahlian dan keterampilan SDM 

sangat dibutuhkan dalam peningkatan kinerja 
     

 Hasil Kerja (indikator) SS S KS TS STS 

5 Menurut saya, Adanya rekrutmen akan 

meningkatkan hasil kerja 
     

6 Menurut saya, Hasil kerja yang baik menentukan 

kualitas didalam organisasi. 
     

 Perilaku Kerja (indikator) SS S KS TS STS 

7 Menurut saya, Kinerja yang bertanggung jawab 

memiliki kecendrungan untuk bekerja dengan 

penuh semangat. 

     

8 Menurut saya, Kreaktivitas merupakan aktivitas 

berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan 

bermanfaat. 

     

 Sifat Pribadi (indikator) SS S KS TS STS 

9 Menurut saya, Sifat pribadi yang baik akan 

menunjang kinerja karyawan. 
     

10 Menurut saya, Karesteristik menentukan sifat 

pribadi seseorang. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


