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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bila dilihat dari kepribadian dan karakter terdapat keberagaman yang kadang-

kadang sangat mencolok antar individu di dunia. Perbedaan ini akan membuat 

kesempatan yang tidak sama diperoleh oleh setiap individu. Sebagian orang memiliki 

kesempatan baik atas satu peristiwa, tetapi sebagian lainnya akan ditimpa nasib 

kurang beruntung yang disebabkan oleh kekurangan dan kelebihan kepribadian yang 

dimiliki. 

Kesempatan dan perlakuan sama atas pekerjaan adalah sesuatu yang 

didambakan oleh setiap orang dengan tidak memandang jenis dan golongan tertentu. 

Oleh karena itu, program kesempatan dan perlakuan sama atas pekerjaan sangat 

penting dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengurangi diskriminasi dalam 

pekerjaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kepercayaan, politik, dan 

status sosial. 

Dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah tentang 

kesempatan dan perlakuan sama atas pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai 

contoh, terdapat kesenjangan gender di tempat kerja baik di sektor formal maupun 

informal, dilihat dari indikator pasar kerja. Pada tahun 2004, jumlah perempuan usia 

kerja di atas 15 tahun adalah 50,2 persen dari jumlah 153.923.648 penduduk usia 

kerja. Akan tetapi hanya 49,2 persen tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

perempuan, sedangkan TPAK laki-laki mencapai 86 persen. Pada aspek lain terdapat 
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kesenjangan jam kerja, terdapat 74,9 persen pekerja laki-laki yang bekerja penuh 

waktu sementara hanya 54,6 persen pekerja perempuan yang bekerja penuh waktu. 

Prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan telah menjadi amanat 

Konstitusi Indonesia yaitu dalam UUD 1945, dan secara khusus prinsip non-

diskriminasi di tempat kerja juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini pada dasarnya dimaksudkan untuk 

mewujudkan harkat dan martabat serta rasa hormat untuk semua serta dalam 

mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip non-diskriminasi dan 

kesetaraan telah diakui secara internasional sebagai standar perilaku untuk mencapai 

pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta untuk efisiensi dalam 

pasar tenaga kerja. 

Setelah mengetahui beberapa fenomena mengenai kesempatan sama atas 

pekerjaan, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar equal employment opportunity. 

Kesempatan sama atas pekerjaan (equal employment opportunity/EEO) adalah suatu 

upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat memastikan bahwa setiap individu 

memiliki kesempatan sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, 

agama, atau suku bangsa. Pemerintah pada berbagai negara telah menciptakan 

berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mewujudkan program 

kesempatan sama atas pekerjaan. Tentu undang-undang kesempatan sama atas 

pekerjaan tidak sama pada setiap negara. 

EEO merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan 

perusahaan secara berkelanjutan. Penghapusan diskriminasi pada semua elemen 

dalam organisasi akan membantu peningkatan produktivitas melalui peningkatan 
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keterampilan pada semua individu dalam organisasi. Hal ini dijelaskan dalam bagan 

di bawah ini. 

Gambar 1.1 Meningkatkan Produktivitas melalui Penerapan EEO dalam 

Perusahaan 

 
Sumber : Bangun (2012) 

Pada gambar 1.1 dijelaskan bahwa terpusat pada bidang sumber daya 

manusia, pelaksanaan EEO harus dilaksanakan pada setiap kegiatan dasar manajemen 

sumber daya manusia, seperti rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, penilaian 

dan pemberian kompensasi. Dalam dunia kerja, non-diskriminasi serta kesempatan 

dan perilaku yang adil dianggap sebagai hak asasi manusia dan hak pekerja yang 

mendasar dan sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam 

istilah ekonomi, diskriminasi kadang kala dinyatakan sebagai “kegagalan pasar” atau 

ketidakmampuan proses-proses pasar untuk mencapai alokasi sumber daya yang 

paling efisien. Seseorang yang berasal dari kelompok etnis tertentu mungkin 

memiliki profesionalisme dan kepribadian yang paling memenuhi syarat untuk 

pekerjaan tertentu, tetapi tak akan mampu mewujudkan potensinya – dan sang 

pemberi kerja tidak akan menikmati potensi paling produktif yang tersedia – bila 

rekrutmen dan seleksi dihambat oleh perilaku yang mendiskriminasi kelompok etnis 

terkait. Dalam dua proses ini perusahaan atau pemberi kerja akan mencari sumber 

daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Banyak perusahaan yang gagal 

Equal Employment Opportunity 
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• Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 
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melaksanakan fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya karena kesalahan 

dalam memilih metode penarikan yang tepat. Selain itu banyak juga perusahaan yang 

mengesampingkan EEO dalam pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi padahal 

perlakuan sama dan kesempatan sama dalam proses rekrutmen dan seleksi akan 

berpengaruh pada kinerja karyawan nantinya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Pada dasarnya EEO merupakan sesuatu yang ideal yang memang seharusnya 

dilaksanakan oleh setiap pemberi kerja, namun pada kenyataannya masih banyak 

perusahaan yang mengesampingkan prinsip-prinsip dasar EEO dalam proses sumber 

daya manusianya. Contoh pelanggaran EEO yang paling sering terjadi dimulai dari 

diskriminasi dalam lowongan pekerjaan, bisa dilihat dalam contoh iklan di bawah ini. 

Gambar 1.2 Contoh Lowongan Pekerjaan yang Mengesampingkan EEO 

 
Sumber : Bakti Artha Communication (online, 2014) 

Pada gambar 1.2  diperlihatkan beberapa contoh iklan lowongan pekerjaan 

yang mengesampingkan EEO. Pegawai adalah sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh organisasi yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya 
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lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai 

kebutuhan riil organisasi. 

Perusahaan bisnis konsultan adalah perusahaan dengan latar belakang 

karyawan yang cukup beragam dan membutuhkan kualifikasi khusus. Bisnis ini 

biasanya mencari seseorang dengan kualifikasi khusus karena seorang konsultan 

adalah seseorang dengan karakteristik mudah beradaptasi dengan berbagai 

lingkungan dengan daya analisis yang tajam. 

Gambar 1.3 Contoh Lowongan Pekerjaan Perusahaan Bisnis Konsultan 

 
Sumber : jobstreet.com (online, 2014) 

 

Di dalam gambar 1.3 terlihat bagaimana perusahaan konsultan tersebut 

mencari seseorang dengan kualifikasi khusus untuk menduduki jabatan dalam 

perusahaan tersebut. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti mengenai 

bagaimana persepsi konsultan mengenai EEO di perusahaan mereka melalui proses 

rekrutmen dan seleksi yang telah mereka lalui. Oleh karena itu peneliti memilih 
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sebuah perusahaan konsultan yang berlokasi di Surabaya bernama PT. Enciety 

Binakarya Cemerlang sebagai objek penelitian. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ghebregiorgis dan Karsten (2006) dan 

diterbitkan oleh University of Asmara, Faculty of Business and Economics, Asmara, 

Eritrea yang berjudul Employee Reactions to Human Resource Management and 

Performance in A Developing Country menjelaskan dalam rekrutmen dan seleksi 

karyawan terdapat beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah 

kepegawaian seperti kesetaraan kesempatan dan konsistensi prosedur perekrutan, 

jenis kelamin atau bentuk diskriminasi lainnya, mendapatkan orang yang tepat dan 

pemeliharaan karyawan yang memadai. Dari Penelitian telah menunjukkan bahwa 

sistem rekrutmen dan seleksi yang menjunjung kesetaraan kesempatan juga 

memberikan karyawan yang dipilih rasa elitismu, menanamkan harapan yang tinggi 

terhadap kinerja, dan menyampaikan pesan tentang pentingnya masyarakat untuk 

organisasi dan menerapkan proses staffing yang efektif berkorelasi positif dengan 

kinerja. 

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH EQUAL 

EMPLOYEMENT OPPORTUNITY TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

MELALUI PROSES REKRUTMEN DAN PROSES SELEKSI PADA PT. 

ENCIETY BINAKARYA CEMERLANG” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh langsung antara equal employment opportunity, proses 

rekrutmen dan proses seleksi dengan kinerja karyawan PT. Enciety Binakarya 

Cemerlang? 

2. Adakah pengaruh tidak langsung antara equal employement opportunity terhadap 

kinerja karyawan melalui proses rekrutmen PT. Enciety Binakarya Cemerlang? 

3. Adakah pengaruh tidak langsung antara equal employment opportunity dengan 

kinerja melalu proses seleksi PT. Enciety Binakarya Cemerlang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk 

menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh langsung antara equal employment 

opportunity, proses rekrutmen dan proses seleksi dengan kinerja karyawan PT. 

Enciety Binakarya Cemerlang. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh tidak langsung antara equal employement 

opportunity terhadap kinerja karyawan melalui proses rekrutmen PT. Enciety 

Binakarya Cemerlang. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh tidak langsung antara equal employment 

opportunity dengan kinerja melalu proses seleksi PT. Enciety Binakarya 

Cemerlang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :  

1. Bagi perusahaan, untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat 

mengenai pengaruh equal employement opportunity dalam proses rekrutmen dan 

seleksi pada kinerja kerja karyawan di perusahaan sehingga dapat mengurangi 

terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi penelitian lanjutan, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan 

dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Equal Employment Opportunity (EEO) 

2.1.1 Pengertian Equal Employment Opportunity (EEO) 

Menurut Bangun, (2012 : 54) Kesempatan sama atas pekerjaan (equal 

employment opportunity/EEO) adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan sama atas pekerjaan 

tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, agama, atau suku bangsa. 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Equal Employement Opportunity (EEO) 

Pemberi kerja dan profesional sumber daya manusia mempunyai kewenangan 

dalam melaksanakan setiap fungsi manajemen sumber daya manusia berdasarkan 

panduan EEO untuk member rasa keadilan para anggotanya. Setiap fungsi dalam 

manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan berdasarkan EEO memiliki 

beberapa sifat dalam meningkatkan produtivitas, antara lain terbuka, bebas, merata, 

objektif, adil, dan peduli. 

a. Terbuka. Informasi tentang pekerjaan harus disampaikan secara jelas kepada setiap 

pencari kerja sesuai dengan jenis dan persyaratan pekerjaan, waktu dan tempat 

pendaftaran, serta upah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan 

jika calon karyawan itu diterima sebagai karyawan. Dalam melaksanakan kegiatan 

rekrutmen, diinformasikan kepada setiap orang secara jelas dengan tudak 

membedakan golongan dan diperlakukan sama. Berdasarkan prinsip ini akan 

terlihat suasana keragaman dalam organisasi, yang diutamakan adalah prestasi 
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kerja. Tujuan perusahaan dalam kegiatan rekrutmen adalah untuk memenuhi 

kebutuhan akan sumber daya manusia dalam meningkatkan efektifitas pekerjaan. 

Untuk kepentingan itu, perusahaan menginformasikan melalui pengumuman yang 

dibuat melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan persyaratan yang 

dibutuhkan. 

b. Bebas, para pencari kerja bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki. Demikian pula, pemberi kerja bebas memilih pekerja yang terbaik 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini kedua belah pihak, baik 

pelamar kerja maupun pemberi kerja tidak dipaksa untuk menentukan pilihannya. 

Seleksi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip EEO yaitu secara bebas, berarti 

pemberi kerja bebas menentukan metode seleksi dengan maksud mendapat pekerja 

terbaik tanpa diskriminasi. Setiap calon pekerja yang memenuhi syarat memiliki 

kesempatan sama untuk mengikuti seleksi dan diterima sebagai pekerja. Calon 

pekerja mengikuti seleksi melalui sistem penilaian secara objektif oleh tim penilai 

yang profesional pada bidangnya. Setiap calon pekerja yang lulus seleksi 

ditempatkan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

c. Merata, untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja akan mempunyai kesempatan 

sama untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan merupakan kesempatan yang 

diinginkan oleh setiap pekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

atas pekerjaannya sebagai persyaratan untuk menduduki posisi lain. Oleh karena 

itu, para penentu kebijakan harus memberikan kesempatan kepada setiap pekerja 

dalam kegiatan pelatihan. 
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d. Objektif, pemberi kerja dan orang yang memiliki wewenang melakukan penilaian 

kinerja agar melaksanakan tugasnya secara objektif. Penilaian dilakukan sesuai 

dengan indikator-indikator penilaian yang berlaku pada perusahaan itu. Hasil 

pekerjaan yang dicapai dibandingkan dengan standar pekerjaan yang telah 

ditetapkan, atas dasar itu dapat ditentukan tingkatan kinerja. 

e. Adil, setiap pekerja memiliki kontribusi besar atas pekerjaannya, tentu harus 

diberikan penghargaan yang setimpal pula. Pemberian kompensasi harus dilakukan 

secara adil sesuai dengan besarnya jasa yang mereka sumbangkan  

f. Peduli, selain sebagai makhluk yang mulia di dunia, manusia sebagai pekerja 

adalah aset yang mahal dan memiliki kontrubusi besar dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keselamatan dan kesehatan setiap 

pemangku pekerjaan untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja. 

2.1.3 Undang-Undang Equal Employement Opportunity (EEO) 

Di Amerika Serikat sejak tahun 1791 telah berkembang undang-undang untuk 

menghalangi diskriminasi terhadap anggota dari kelompok minoritas (Bangun : 

2012). Amandemen ke 13 diratifikasi pada tahun 1865 melarang adanya diskriminasi 

ras dalam pekerjaan. Begitu pula pada amandemen ke 14 diratifikasi tahun 1868 

melarang diskriminasi atas jenis kelamin, asal usul kebangsaan, atau ras. Dalam 

prakteknya, program EEO tidak terlaksana sesuai harapan, berdasarkan hasil kongres 

beberapa presiden enggan mengambil tindakan dramatis atas masalah EEO. Melalui 

pasal VII didirikan Equal Employement Opportunity Commision (EEOC) yang 

berfungsi untuk menerima dan menyelidiki keluhan atas diskriminasi yang dialami 
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pekerjayang merasa dirugikan karena adanya perilaku diskriminasi yang diberlakukan 

oleh pemberi kerja. 

Berbeda dengan Indonesia, di negeri ini sebenarnya tidak mengenal adanya 

istilah diskriminasi dalam kesempatan atau perlakuan sama atas pekerjaan karena 

telah tertulis dalam UUD 1945 pasal 27 dan 28, dan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 pasal 5 dan 6. Sebagai salah satu negara 

anggota ILO, Konvesi ILO nomor 111 tahun 1958 tentang diskriminasi dalam jenis 

dan tingkat pekerjaan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999. 

Berbagai bentuk perundang-undangan telah diciptakan oleh banyak negara di 

dunia untuk tujuan menyejahterakan rakyatnya dengan menghilangkan diskriminasi 

yang merugikan pekerja khususnya atas dasar ras, usia, warna kulit, agama, jenis 

kelamin, atau suku bangsa. Secara umum, undang-undang tersebut dapat diuraikan 

dalam beberapa bentuk diskriminasi, akan dijelaskan sebagai berikut 

1. Equal Pay Act (EPA) 

Equal Pay Act (EPA) tahun 1963 dan diamandemenkan tahun 1973, tidak 

diperbolehkan seorang pekerja dibayar lebih rendah atau tinggi dengan pekerja 

lainnya dengan alasan perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, pada jenis dan 

tingkatan pekerjaan yang sama. Dikatakan pekerjaan sama, yaitu pekerjaan yang 

membutuhkan keterampilan, usaha, dan tanggung jawabsama, dilaksanakan pada 

kondisi yang sama pula. Perbedaan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan 

senioritas, jumlah dan kualitas produksi yang dihasilkan, sistem manfaat 
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pekerjaan, dan lain sebagainya tidak melanggar undang-undang, terkecuali 

perbedaan pembayaran atas dasar jenis kelamin. Untuk jenis pekerjaan tertentu, 

misalnya pekerjaan bidang produksi pembayarannya lebih kepada pria, mungkin 

karena jumlah dan kualitas pekerjaan lebih baik tetapi jika pekerjannya sama, pria 

atau wanita harus dihargai sama, penilaian semacam ini merupakan penilaian 

berdasar prestasi kerja. 

2. Age Discrimination in Employement Act 

Age Discrimination in Employement Act (ADEA) tahun 1967 diamandemen tahun 

1978, melarang para pemberi kerja untuk melakukan diskriminasi kepada pekerja 

usia antara 40 sampai 60 tahun. Amandemen tahun 1986, diskriminasi yang 

dilakukan oleh pemberi kerja kepada orang-orang yang berusia lebih dari 40 

tahun dianggap melanggar undang-undang. Pertanyaan-pertanyaan dalam seleksi 

yang berkaitan dengan usia atau tanggal lahir pelamar dianggap tidak pantas 

untuk ditanyakan. Akan tetapi, sesuatu hal terpenting mengenai usia adalah usia 

terendah untuk mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia batas usia pekerja menurut 

undang-undang ketenagakerjaan minimal usia 15 tahun. Sesuai dengan undang-

undang ketenagakerjaan makantidak diperbolehkan anak di bawah usia 15 tahun 

untuk dipekerjakan. Walaupun secara kenyataannya banyak pekerja di Indonesia 

bekerja di bawah usia 15 tahun. Kebanyakan pada sektor non-formal seperti 

pertanian, sedikit di sektor formal. 

3. Rehabilitation Act 

Rehabilitation Act tahun 1973 melarang pemberi kerja untuk melakukan 

diskriminasi terhadap pekerja cacat yang dipekerjakan oleh lembaga-lembaga 
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pemerintah pusat dan daerah. Termasuk pekerja cacat, jika mereka memiliki 

kekurangan fisik atau mental secara substansial membatasi ruang gerak sehingga 

membatasi mereka dalam pekerjannya. Kondisi fisik atau mental yang dilindungi 

undang-undang antara lain epilepsi, kanker, AIDS, buta, tuli, keterbelakangan 

mental, gangguan emosional, dan gangguan kardiovaskular. 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam peningkatan persamaan hak 

untuk memperoleh kesempatan kerja bagi setiap warganya termasuk penyandang 

cacat, yang telah dituangkan dan diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 

dan Pasal 28 Ayat 2. Tenaga kerja penyandang cacat diartikan, setiap penduduk 

atau seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan kegiatan 

secara selayaknya. Tenaga kerja penyandang cacat menurut pasal 27 ayat 2 adalah 

warga negara yang berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan. Pasal 28 Ayat 2 menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja 

serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

4. Pregnancy Discrimination Act 

Pregnancy Discrimonation Act (PDA) tahun 1978 disahkan sebagai amandemen 

atas pasal VII, melarang pemberi kerja untuk mendiskriminasi karyawan hamil, 

melahirkan, dan kondisi medis lain untuk bekerja, promosi skors, pemberhentian 

dari pekerjaan, atau kondisi pekerjaan lainnya. Hal-hal yang berkaitan tentang 

keluarga dan rencana pengasuhan anak tidak boleh disinggung. Demikian pula, 

hal-hal yang berkaitan dengan rencana keluarga, teknik pengendalian kelahiran, 

dapat berakibat diskriminasi karena tidak dinyatakan pada pekerja pria. Pada 
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dasarnya, undang-undang ini memberlakukan sama antara pekerja pria dengan 

wanitayang mengalami kehamilan beserta kondisi-kondisi lainnya yang berkaitan 

dengan itu yang dinilai atas kemampuan kerja. Berkaitan dengan itu, wanita hamil 

akan terlindung dari pemberhentian kerja atau kenaikan jabatan karena alasan 

hamil atau melahirkan. Wanita hamil tidak dipaksa untuk cuti sepanjang hak 

cutinya selagi masih mampu menjalankan aktivitasnya. 

Berbagai ketentuan dan perundang-undangan tentang kehamilan, kelahiran, atau 

kondisi yang sama dengan itu pada berbagai negara mungkin sama dengan yang 

terjadi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan RI No.13 Tahun 

2003 Pasal 82 disebutkan, pekerja perempuan berhak memperoleh stirahat selama 

1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu 

setengah) bulan sesudah melahirkan. Demikian pula untuk pekerja perempuan 

yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 

(satu setengah) bulan sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bda. 

Dalam kondisi tertentu cuti selama itu merupakan hak setiap pekerja yang 

mengalami kehamilan dan melahirkan, tetapi boleh tidak diambil sepanjang 

waktu itu untuk kepentingan pekerjaan. Karena ada undang-undang semacam itu, 

maka pekerja perempuan yang demikian akan dapat melaksanakan pekerjaannya 

setelah melewati masa istirahat. 

5. Pelecehan Seksual 

Pelecehan seksual (sexual harassment) melanggar pasal VII yang berakibat pada 

mengganggu prestasi kerja seseorang atau membuat lingkungan kerja menjad 

tidak kondusif dan seseorang tidak nyaman untuk bekerja. Pemberi kerja 



16 

 

berkewajiban untuk memelihara kondisi kerja agar terbebas dari pelecehan 

seksual dan intimidasi. EEOC telah menerbitkan aturan-aturan yang mewajibkan 

pemberi kerja menjaga tempat kerja bebas dari pelecehan seksual. EEOC 

mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki, 

permintaan hadiah seksual, dan perlakuan fisik atau verbal yang bersifat seksual 

yang terjadi pada salah satu kondisi berikut 

 Penyerahan diri terhadap seksual baik secara terang-terangan maupun 

tersembunyi sebagai persyaratan dalam pekerjaan mereka. 

 Penyerahan diri atau penolakan terhadap seksual sebagai dasar untuk 

keputusan atas pekerjaan yang mempengaruhi pekerja tersebut. 

 Tindakan tersebut memiliki tujuan atau pengaruh yang tidak layak sehingga 

menghambat prestasi kerja seseorang atau menciptakan suatu lingkungan 

yang mengancam, bermusuhan, atau tidak sopan. 

2.1.4 Bona Fide Occupational Qualification 

Tidaklah semua jenis pekerjaan dapat dikategorikan sama, sehingga para 

pemberi kerja tidak dapat begitu saja dikatakan melakukan diskriminasi dalam 

memilih dan mempekerjakan para pekerja . untuk jenis pekerjaan tertentu, pemberi 

kerja dapat memilih pekerjaannya sesuai dengan kualifikasi pekerjaan atau bona fide 

occupational qualification (BFOQ). Dalam pasal VII ditegaskan bahwa terdapat jenis 

pekerjaan yang mengijinkan pemberi kerja untuk mempekerjakan pekerja dengan 

diskriminasi atas dasar usia, jenis, kelamin, agama, atau suku bangsa. Dalam 

beberapa hal, usia, jenis kelamin, agama, atau suku bangsa merupakan persyaratan 

pekerjaan untuk mencapai hasil efektif dan efisien. 
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1. Usia sebagai BFOQ 

Dalam undang-undang ADEA mengijinkan perlakuan berbeda ketika usia 

merupakan persyaratan pekerjaan atau BFOQ. Berbagai perusahaan di Amerika 

Serika telah melakukan perbedaan usia karena BFOQ, misalnya ketika Federal 

Afiation Agency (FAA) sebuah kantor penerbangan federal mentapkan batas usia 

maksimal untuk pilot adalah 60 tahun. Kemudia, atas pertimbangan FAA dan 

asosiasi pilot komersial, Kongres mengeluarkan undang-undang baru untuk 

menambah usia pilot penerbangan komersial hingga usia 65 tahun jika memiliki 

kesehatan baik. Contoh lain, aktor berusia muda atau tua dalam mengiklankan 

suatu produk tergantung pada usia konsumen produk tersebut, ini semua 

bertujuan untuk mempromosikan suatu produk tertentu untuk meningkatkan 

omset penjualan. 

Di Indonesia, berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, usia 

angkatan kerja adalah 15 hingga 25 tahun bergantung pada jenis pekerjaannya. 

Untuk jenis pekerjaan tertentu, batas usia pension mungkin dibatasi hanya hingga 

usia 55 tahun. Untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan fisik dibatasi hingga 

usia 40 tahun, tetapi untuk tenaga pendidik bisa mencapai usia 65 tahun. Bahkan, 

untuk tenaga pendidik sebagai Guru Besar dapat diperpanjang hingga usia 70 

tahun sesuai kebutuhan lembaga pendidikan penyelenggaranya. Itu semua 

tergantung pada kebutuhan jenis pekerjaannya untuk mencapai hasil kerja yang 

diinginkan. 

2. Jenis Kelamin sebagai BFOQ 
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Jenis kelamin dapat menjadi alasan BFOQ untuk jenis pekerjaan tertentu yang 

harus dikerjakan oleh orang berjenis kelamin tertentu pula. Sebagai actor dalam 

film atau iklan produk yang memerankan wanita akan membutuhkan aktris 

wanita, begitu pula untuk peran pria akan dibutuhkan aktor pria. Memang 

semakin sulit menuntut suatu pekerjaan berdasarkan jenis kelamin karena hamper 

semua pekerjaan dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Dahulu pekerjaan 

sebagai supir bus dan truk dikerjakan oleh pria, tapi sekarang banyak yang 

dikerjakan oleh wanita. Demikian pula, pekerjaan memasak merupakan pekerjaan 

utama wanita, sekarang hamper semua pria dapat melakukan pekerjaan memasak 

bik sebagai seorang koki di restoran maupun di rumah sendiri. Kecuali, dalam 

perbedaan waktu atau jadwal kerja, beberapa hal yang tertera dalam undang-

undang, bahwa perempuan dibatasi jam kerjanya sampai batas wakt tertentu saja. 

3. Agama sebagai BFOQ 

Agama juga dapat menjadikan sebagai alasan BFOQ dalam kasus organisasi 

kemasyarakatan keagamaan membutuhkan pekerja untuk agama tertentu. 

Misalnya, sebagai pengajar di sekolah, untuk mengajar agama Kristen tentu 

dibutuhkan orang yang beragama Kristen, bukan agama lain. Untuk kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyampaian berita keagamaan, 

tentu dibutuhkan dan disampaikan oleh orang yang menganut agama tertentu 

tersebut. 

4. Suku Bangsa sebagai BFOQ 

Suku bangsa dapat menjadi alasan BFOQ untuk jenis pekerjaan yang berkaitan 

dengan kegiatan kemasyarakatan dan kebudayaan pada suku bangsa tersebut. 
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Sebagai contoh, seorang pengusaha yang menjalankan pavilion Indonesia pada 

sebuah pecan raya mengharuskan pekerjaannya berkebangsaan Indonesia. Begitu 

pula pada penyelenggaraan pecan raya daerah di Indonesia, pavilion suku Batak 

Karo mengharuskan pekerjanya dari suku tersebut. 

2.1.5 Perlakuan Tidak Sama atas Pekerjaan 

Tindakan perlakuan diskriminasi dilakukan oleh banyak pemberi kerja, 

sehingga membuat ditetapkannya berbagai keputusan oleh Mahkamah Agung. 

Berbagai tindakan pemberi kerja berkaitan dengan memilih dan mempekerjakan 

karyawan atas dasar usia, ras, jenis kelamin, agama, atau suku bangsa, dapat 

mengakibatkan perlakuan yang tidak sama (disparate treatment), dan berdampak 

merugikan (adverse impact). Tindakan ini akan mendorong untuk lahirnya keputusan 

yang berkaitan dengan dampak diakibatkannya. 

1. Disparate Treatment 

Berbagai keputusan telah ditetapkan Mahkamah Agung tentang diskriminasi 

yang melanggar hukum, salah satunya adalah disparate treatment di mana 

sebagian pekerja diperlakukan tidak sebaik sebagian besar pekerja lainnya 

didasarkan atas ras, usia, warna kulit, agama jenis kelamin, atau suku bangsa. 

Perbedaan ini sering dijumpai pada aktivitas-aktivitas sumber daya manusia, 

seperti seleksi, penempatan kerja, peningkatan jabatan, dan penghargaan atas 

hasil kerja. Secara sadar atau tidak, untuk mengisi kekosongan pekerjaan, 

pelamar sering dipersyaratkan ke dalam jenis kelaamin, agama, usia, dan 

kewarganegaraan. Menurut undang-undang, persyaratan tersebut tidak 
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diperbolehkan karena terdapat diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, 

usia, dan suku bangsa. Pasal 5 dan 6 Undang-undang Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja 

memiliki kesempatan dan perlakuan sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan 

2. Adverse Impact 

Salah satu yang lain, keputusan yang ditetapkan Mahkamah Agung tentang 

diskriminasi adalah adverse impact. Ini ditetapkan oleh Uniform Guidelines, 

jika pekerja wanita dan kelompok minoritas tidak dipekerjakan kurang dari 

empat per lima atau 80 persen dari kelompok mayoritas. Ketentuan ini disebut 

sebagai empat per lima (                  ), yang sebenarnya merupakan panduan 

yang ditentukan oleh EEOC. Berdasarkan Uniform Guidelines, adverse impact 

dideskripsikan dengan istilah tingkat seleksi (selection rate). Selection rate 

adalah jumlah pelamar yang memenuhi syarat dipekerjakan atau dipromosikan, 

dibagi jumlah pelamar yang memenuhi syarat.  

Dengan menggunakan rumus, adverse impact dalam penarikan karyawan adalah 

sebagai berikut: 

 

                                = 

 ingkat keber asilan  ela ar  anita  in ritas

 ingkat keber asilan kel  p k pela ar berprestasi terbaik
 

Tigkat keberhasilan wanita minoritas adalah hasil bagi antara jumlah anggota 
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kelompok tertentu yang dipekerjakan pada suatu periode dengan jumlah 

pelamar wanita dan minoritas yang memenuhi syarat dalam satu periode. 

Sedangkan tingkat keberhasilan kelompok pelamar berprestasi terbaik adalah 

hasil bagi antara jumlah orang orang dalam kelompok mayoritas berprestasi 

terbaik dipekerjakan dengan jumlah pelamar dalam kelompok mayoritas 

prestasi terbaik dalam suatu periode. 

Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat mengetahui apakah terdapat 

adverse impact dalam kasus berikut. Misalkan pada tahun 2011, terdapat 450 

orang dipekerjakan pada suatu pekerjaan tertentu, di antaranya 400 orang 

pelamar pria dan 50 orang wanita. Sebanyak 1200 pelamar yang memenuhi 

syarat, di antaranya 100 orang pelamar pria dan 200 orang pelamar wanita. 

Dengan menggunakan rumus di atas, maka dapat diketahui hasilnya sebagai 

berikut: 

  
  
   
    

                 

Hasil perhitungan tersebut adalah 25 persen tingakt perekrutan kelompok 

minoritas, sedangkan kelompok mayoritas sebesar 40 persen. Dengan 

menggunakan rumus empat per lima, memperoleh nilai sebesar 62,5 persen. 

Hasilnya kurang dari 80 persen, yang berarti tes memiliki dampak yang 

merugikan bagi kelompok minoritas. 

Jika terdapat adverse impact, pemberi kerja dapat menggunakan dua cara untuk 

melaksanakan standar seleksi tertentu. Pertama, pemberi kerja melakukan 
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validasi alat seleksi dengan membuktikan bahwa alat seleksi tersebut benar-

benar mampu memprediksi keberhasilan. Sebagai contoh, para pemberi kerja 

dapat menunjukan hubungan yang kuat antara alat seleksi dengan kinerja dan 

jika prosedur tersebut tidak dilakukan maka biaya pelatihan menjadi mahal. 

Cara kedua, menggunakan BFOQ, di mana hanya ada satu kelompok yang 

mampu melaksanakan pekerjaan dengan berhasil. 

2.2 Rekrutmen 

Untuk merealisasikan fungsi perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan 

jumlah dan mutu sumber daya manusia yang telah ditentukan, maka langkah 

selanjutnya akan dilakukan perekrutan melalui berbagai metode yang paling sesuai. 

Untuk mencapai hasil kerja yang efektif, perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja 

yang memiliki kualitas terbaik. Pada bagian terdahulu sudah dijelaskan bahwa untuk 

menghasilkan produk yang memiliki keunggulan bersaing ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusianya. 

Dewasa ini, berbagai strategi dilakukan oleh banyak perusahaan untuk 

memenangkan persaingan dalam memperoleh sumber daya manusia yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

2.2.1 Pengertian Rekrutmen 

Menurut Schuler dan Jackson (1997:227) rekrutmen antara lain meliputi 

upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah 

tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling 

tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sebagai akibatnya rekrutmen tidak 

hanya menarik simpati atau minat seseorang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, 
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melainkan juga memperbesar kemungkinan untuk mempertahankan mereka setelah 

bekerja. Jadi intinya rekrutmen merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh 

sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan-jabatan terntu yang 

masih kosong. Selain itu rekrutmen merupakan usaha-usaha mengatur komposisi 

sumber daya manusia secara seimbang sesuai dengan tuntutan melalui penyeleksian 

yang dilakukan. 

Penarikan (rekrutmen) pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang 

dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa 

tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga 

kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi 

tenaga kerja. Penarikan pegawai bertujuan menyediakan pegawai yang cukup agar 

manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan 

(Mathis dan Jackson:2001). 

Hasibuan (2008) menyatakan bahwa rekrutmen merupakan usaha mencari dan 

mempengaruhi tenaga kerja, agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam 

suatu organisasi. Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Simamora (2004) 

merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan 

motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi 

kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen 

dimulai pada saat calon mulai dicari, dan berakhir pada saat lamaran mereka 

diserahkan. 

Handoko (2008) menjelaskan bahwa rekrutmen merupakan proses pencarian 

dan “pe ikatan” para cal n karya an (pela ar) yang  a pu untuk  ela ar sebagai 
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karyawan. Lebih jauh lagi, Rivai (2009) menjelaskan rekrutmen sebagai suatu 

rangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja 

dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi 

kualifikasi sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. 

2.2.2 Tujuan Rekrutmen 

Secara umum, tujuan rekrutmen adalah untuk memenugi kebutuhan tenaga 

kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan. Secara khusus, tutjuan 

rekrutmen menurut Bangun (2012 : 144) adalah 

1. Agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. Sebelum melakukan 

kegiatannya, perusahaan terlebih dahulu menetapkan program dan strategi untuk 

mencapai sasarannya. Untuk merealisasikan program dan strategi, perusahaan 

melakukan penarikan tenaga kerja 

2. Untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang, 

berkaitan dengan perubahan dalam perusahaan, perencanaan sumber daya 

manusia, rancangan pekerjaan, dan analisis pekerjaan. 

3. Untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya 

manusia yang beragam. 

4. Membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga kerja 

dengan mengurangi calon karyawan yang tidak memenuhi syarat menjadi 

karyawan. 

5. Mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. 
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6. Sebagai upaya dalam mengoordinasikan penarikan dengan program pemilihan 

dan pengembangan tenaga kerja. 

7. Melakukan evaluasi efektif idaknya berbagai teknik yang dilakukan dalam 

rekrutmen. 

8. Memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam hal 

mengurangi tingkat pengangguran. 

2.2.3 Proses Rekrutmen 

Menurut Handoko (2008), proses rekrutmen (penarikan) secara ringkas dapat 

dijelaskan pada gambar berikut : 

Gambar 2.1 Proses Rekrutmen 

 
Sumber : Handoko 2008 

Menurut Wilson (2012) proses rekrutmen merupakan identifikasi terhadap 

calon tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kemungkinan untuk diterima 

sebagai karyawan. Untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai kebutuhan 

perusahaan, dilakukan melalui proses penarikan tenaga kerja. Proses ini diawali dari 

analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia, sampai dilakukannya 

penarikan dengan menggunakan  metode-metode penarikan yang efektif. Kegiatan ini 

merupakan dasar dalam melaksanakan kegiatan seleksi dan penempatan tenaga kerja. 
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Gambar 2.2 Proses Penarikan Tenaga Kerja 

 
Sumber : Wilson (2012) 

Proses rekrutmen saat ini memiliki beberapa istilah Popular Description, Job 

Specification, Job Evaluation,dan Job Classification. Uraiannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Job Analysis (Analisis Jabatan) merupakan prosedur untuk menentukan tanggung 

jawab dan persyaratan, ketrampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang 

akan dipekerjakan. 

2. Job Description (Uraian Jabatan), menurut Yoder (dalam Moekijat, 2010) 

mengatakan bahwa uraian jabatan adalah mengihktisarkan fakta-fakta yang 

diberikan oleh analisis jabatan dalam susunan yang sistematis. Uraian jabatan 

merupakan garis-garis besar yang ditulis dan dimaksudkan untuk memberikan 

keterangan tentang fakta-fakta yang penting dari jabatan yang diperlukan. 

3. Job Specification (Persyaratan Jabatan) adalah catatan mengenai syarat-syarat 

orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

baik (Moekijat :2010) 
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4. Job Evaluation (Penilaian Jabatan), menurut Moekijat (2010) penilaian jabatan 

adalah kegiatan yang dilakukan guna membandingkan nilai dari suatu jabatan 

dengan nilai dari jabatan dengan jabatan lainnya. 

5. Job Classification (Penggolongan jabatan) adalah pengelompokan jabatan-jabatan 

yang memiliki nilai yang sama (Moekijat, 2010). 

2.2.4 Sumber-Sumber Rekrutmen 

Setelah diketahui spesifikasi jabatan atau pekerjaan karyawan yang 

diperlukan, maka harus ditentukan sumber-sumber penarikan calon karyawan. 

Sumber penarikan calon karyawan bisa berasal dari internal dan eksternal perusahaan. 

a. Sumber Internal 

Sumber internal menurut Hasibuan (2008) adalah karyawan yang akan mengisi 

lowongan kerja yang diambil dari dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara melakukan mutasi atau memindahkan karyawan yang memenuhi 

spesifikasi jabatan atau pekerjaan tersebut.  

Upaya penarikan pegawai dapat dilakukan melalui proses memutasikan pegawai 

berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian prestasi kerja dan kondite pegawai yang 

ada di perusahaan. Ada tiga bentuk mutasi pegawai, yaitu: 

1. Promosi jabatan, yaitu pemindahan pegawai dari satu jabatan ke tingkat jabatan 

yang lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya. 

2. Transfer atau rotasi pekerjaan adalah pemindahan bidang pekerjaan pegawai 

kepada bidang pekerjaan lainnya tanpa mengubah tingkat jabatannya. 
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3. Demosi jabatan adalah penurunan jabatan pegawai dari satu jabatan ke tingkat 

jabatan yang lebih rendah atas dasar kondisi dan prestasi kerjanya atau akibat 

terjadinya penyederhanaan struktur organisasi. 

Kebijakan rekrutmen internal memiliki beberapa kelebihan : 

1. Sebagian besar orang umumnya mengharapkan adanya kenaikan gaji dan status 

karir mereka 

2. Manajemen perusahaan dapat menilai keahlian, pengetahuan, dan keistimewaan 

dari kalangan karyawannya yang ada saat ini secara lebih akurat daripada 

sekiranya diadakan wawancara terhadap para pelamar 

3. Masalah rekrutmen dan seleksi dapat  disederhanakan karena yang direkrut dari 

luar hanyalah pekerjaan entry level, dan persyaratan pendidikan, keahlian, dan 

pengetahuan tentang pekerjaan ini relatif sederhana. 

4. Individu yang ditarik dari dalam tentunya lebih mengenal perusahaan dan orang-

orangnya. 

5. Masa pelatihan dan sosialisasi juga lebih singkat disebabkan lowongan yang diisi 

secara internal. 

Beberapa kelemanahan dari kebijakan rekrutmen internal: 

1. Memicu pertikaian. Pada saat para karyawan mengetahui semua calon yangakan 

mengisi kekosongan, terbit rasa benci terhadap siapa saja yang akhirnya 

dipromosikan. 

2.  idak ada  rganisasi yang suatu saat tidak akan  e anfaatkan injeksi “dara  

baru’’. 
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3. Perubahan teknologi yang sedemikian kencang menyebabkan organisasi tidak 

mungkin mengembangkan semua bakat dari dalam secara cepat guna mengikuti 

perubahaan itu. 

4. Ada kemungkinan karyawan dari dalam tidak lebih dari sekedar peniru atasannya 

sehingga tidak satupun gagasan baru yang dapat disemai. Ketika dipromosikan 

keposisi yang lebih tinggi dan berpengaruh, mereka cenderung sekadar 

mengulangi praktik yang sudah kadaluwarsa. 

5. Kebijakan ini menciptakan pola pikir yang sempit. 

6. Apabila sebuah lowongan diisi secara internal, lowongan kedua akan muncul, 

posisi yang ditinggalkan oleh individu yang yang mengisikekosongan pekerjaan 

tadi.jikalau kekosongan yang kedua ini juga diisi secara internal, maka 

kekosongan lain bakal terjadi lagi. Perpindahan karyawan inidisebut efek riak 

(ripple effect). 

7. Pencapaian tujuan biasanya diraih hanya melalui perekrutan eksternal yang 

agresif. 
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b. Sumber Eksternal 

Menurut Hasibuan (2008), sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi 

jabatan yang lowong yang dilakukan perusahaan dari sumber-sumber yang 

berasal dari luar perusahaan. Sumber-sumber ekternal berasal dari : 

1. Kantor penempatan tenaga kerja 

2. Lembaga-lembaga pendidikan 

3. Referensi karyawan atau rekan 

4. Serikat-serikat buruh 

5. Pencangkokan dari perusahaan lain 

6. Nepotisme atau leasing 

7. Pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa. 

8. Sumber-sumber lainnya. 

Kebijakan rekrutmen eksternal mempunyai beberapa kelebihan: 

1. Orang-orang yang direkrut dari luar membawa beragam ide dan wawasan 

baru kedalam perusahaan. 

2. Rekrutmen pelamar dari luar untuk lapisan menengah dan yang diatasnya 

akan mengurangi pertikaian di antara kalangan karyawan karena perebutan 

promosi. 

3. Tidak banyak mengubah hierarki organisasional yang ada sekarang. 

Beberapa kelemanahan dari kebijakan rekrutmen eksternal : 

1. Perusahaan menanggung risiko dalam mengangkat seseorang dari luar 

organisasi karena kecakapan dan kompetensi orang itu tidak dinilai dari 

tangan pertama. 
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2. Perusahaan menanggung biaya kesempatan karena kehilangan waktu yang 

terjadi pada saat orang tersebut diorientasikan pada pekerjaan yang baru. 

3. Seandainya pengangkatan dari luar sering terjadi, karyawan-karyawan yang 

ada sekarang dapat menjadi tidak puas karena mereka tidak mendapat 

kesempatan promosi. 

4. Tidak ada informasi yang tersedia mengenai kemampuan individu dalam 

menyesuaikan diri dengan organisasi yang baru. 

2.2.5 Equal Employement Opportunity Dalam Rekrutmen 

Menurut Weiss (2000 : 23), manajemen yang baik dimulai sebelum 

mempekerjakan karyawan. Di mulai dari bagaimana mengiklankan perusahaan di 

publikasi umum, pertanyaan yang ditanyakan dalam formulir aplikasi, dan seluruh 

pertanyaan wawancara yang ditanyakan semuanya tentang perusahaan tersebut. 

Sedikit sekali manajer secara langsung dan terbuka secara spesifik mengenai 

diskriminasi karakter dalam iklan lowongan pekerjaan, kecuali disyaratkan dalam 

BFOQ. Bagaimanapun, mereka menetapkan batasan umur dan karakteristik lainnya 

melalui BFOQ. 

Berikut ini adalah contoh kalimat yang tidak dapat digunakan karena 

mengandung unsur diskriminasi, kecuali dispesifikasi dalam BFOQ 

Spesifik batasan umur  : “ 7-  ”  atau “di ba a    ” 

Spesifik gender  : “waiter”   “waitress”   ”barmaid” 

Karakteristik ras  : “k        am”, “ja a” 

Pilihan agama   : “isla ”  “kat lik” 

Karakteristik fisik  : ”tidak berpenyakit”  “se at jas ani” 
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Selama apa yang dispesifikasikan ada dalam fakta BFOQ, maka masih 

memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam material rekrutmen. 

2.3 Seleksi 

Keputusan penerimaan akhir dilakukan oleh departemen personalia sebagai 

hasil dari evaluasi terhadap kesesuaian potensi para pelamar yang ada dengan jabatan 

yang kosong melalui penggunaan prosedur-prosedur yang valid. 

Proses seleksi tersebut dalam praktiknya tergantung pada 3 masukan yang 

bermanfaat, yaitu analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, dan 

rekrutmen. Dalam hal ini, informasi analisis pekerjaan memberikan deskripsi 

pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang dituntut oleh suatu 

pekerjaan. Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan karyawan baru saja, 

akan tetapi seleksi ini dapat pula dilakukan karena untuk pengembangan atau 

penerimaan karena adanya peluang jabatan baru. Peluang jabatan ini dapat diisi oleh 

siapapun yang ada di lingkungan perusahaan tersebut yang memenuhi persyaratan 

kualifikasi tertentu 

2.3.1 Pengertian Seleksi 

Karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Peran 

karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuannya. 

Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan 

yang qualified pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaannya lebih 

berdaya guna serta berhasil guna. 

Menurut Hasibuan (2008) Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan 

penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. 
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Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan 

bersangkutan. 

Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan agar 

karyawannya berkualifikasi. Pelaksanaan seleksi penerimaan karyawan baru bagi 

setiap perusahaan. Dengan pelaksanaan seleksi yang baik, karyawan yang diterima 

akan lebih qualified sehingga pembinaan, pengembangan, dan pengaturan karyawan 

menjadi lebih mudah. 

Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya 

manusia yaitu pengadaan (procurement), sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari 

perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Proses seleksi 

merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana 

yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan 

keputusan penerimaan. Proses seleksi merupakan pengambilan keputusan bagi calon 

pelamar untuk diterima atau tidak. 

Menurut Simamora (2004), seleksi merupakan proses pemilihan dari 

sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang 

tersedia di dalam perusahaan. Sedangkan menurut Teguh (2009) menjelaskan bahwa 

seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok 

pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu. 
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2.3.2 Kriteria dan Teknik Seleksi 

Perusahaan tentu akan mengharapkan para pelamar yang datang memiliki 

prestasi yang memuaskan dalam pekerjaannya. Kriteria seleksi menurut Simamora 

(2004) pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa kategori yaitu : 

1. Pendidikan. Perusahaan cenderung menetapkan syarat minimal pendidikan formal 

dan jenis pendidikan. Misal, untuk jabatan akuntan, kriteria pendidikannya adalah 

sarjana Akuntansi. 

2. Pengalaman kerja. Perusahaan sering menganggap pengalaman sebagai indikator 

yang baik untuk mengukur kemampuan dan sikap yang terkait dengan pekerjaan. 

3. Kondisi fisik. Pertimbangan fisik tidaklah mengacu pada tindakan yang 

diskriminatif dan ilegal, yaitu dengan membuktikan bahwa penampilan fisik 

berhubungan secara langsung dengan efektifitas kerja. Misal, ketajaman 

penglihatan sebagai kriteria seorang pilot. 

4. Kepribadian. Karakteristik pribadi meliputi status perkawinan, jenis kelamin, dan 

usia. Tipe kepribadian merujuk pada sikap yang dimiliki seseorang dalam hal 

berkomunikasi, bersosialisasi, bekerja sama, ketekunan terhadap tugas, 

kemandirian, dan penyesuaian diri. Beberapa perusahaan lebih menyukai 

karyawan yang sudah berkeluarga, yang diharapkan akan menetap sehingga 

tingkat perputaran karyawan akan menurun. Di lain pihak, ada yang memilih 

lajang untuk orientasi pelaksanaan tugas di luar daerah. Demikian juga tentang 

kepribadian, perusahaan menetapkan kepribadian yang ramah dan tegas untuk 

pekerjaan di bagian pemasaran. 
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Sebelum perusahaan memutuskan karakteristik yang akan di seleksi, maka 

perusahaan sebaiknya memiliki kriteria sukses yang telah ditetapkan sebelumnya 

untuk menentukan cara untuk memprediksi pelamar mana yang mencapai tingkat 

yang diharapkan. 

Proses dan teknik seleksi biasanya berbeda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Rivai (2002 : 172) menjelaskan tentang proses atau tahap-tahap 

seleksi neserta instrument yang digunakan, terdiri atas: 

1. Seleksi surat-surat lamaran dan rekomendasi. 

perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tentang isi rekomendasi, yaitu khususnya 

tentang sifat-sifat orang direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi. 

2. Pengisian blanko lamaran. 

Pada tahap ini perlu format baku formulir lamaran agar mempermudah penyeleksi 

mendapatkan informasi / data dari calon karyawan. Banyak perusahaan 

menggunakan format blanko lamaran sebagai alat penyaringan untuk menetukan 

apakah pelamar memenuhi kriteria.  

3. Tes Kemampuan. 

Tes kemampuan adalah alat yang menilai kesesuaian antara para pelamar dengan 

syarat-syarat pekerjaan dan harapan perusahaan. Tes ini mengukur tingkat 

kecerdasan (intelegance test), bakat (aptitude test) dan prestasi (achievement test). 

Di samping itu, tes ini juga berfungsi untuk meramal berhasil tidaknya pelamar 

dalam melaksanakan pekerjaan, kemampuannya dalam belajar, reaksi dan sikap 

untuk beradaptasi, kepandaian serta potensi diri lainnya. Pengembangan terhadap 
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tes ini dapat memberikan tingkat validitas yang tinggi dengan disertai bukti yang 

cukup. 

4. Tes potensi akademik (TPA). 

Tes ini mengukur sejauh mana kemampuan pelamar mulai dari kemampuan 

verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecepatan persepsi. Cognitive 

ability test mengukur kemampuan potensi pelamar yang pada area tertentu, 

misalnya matematika, intelegensia. Hal ini merupakan predicator yang sah dari 

kinerja pekerjaan yang mempunyai skor tinggi. Dalam cognitive test diramalakan 

pelamar akan dapat belajar lebih banyak dan lebih cepat serta dapat beradaptasi 

secara cepat terhadap perubahan keadaan. 

5. Tes kepribadian. 

Tes yang digunakan untuk menaksir sifat-sifat dan karakter. Karakteristik pekerja 

yang dicari adalah yang cenderung konsisten dan mampu bertahan lama. 

Penelitian mutakhir terhadap ukuran kepribadian menunjukkan bahwa 

kepribadian cukup pantas untuk dijadikan pedoman untuk memprediksi kinerja 

sesorang. Lima dimensi kepribadian yang telah diterima secara luas dalam bidang 

psikologi kepribadian meliputi : 

 Extroversion, tingkat seseorang dapat berkomunikasi, bersosialisasi, aktif dan 

bergairah. 

 Agreeableness, tingkat seseorang dapat dipercaya, ramah, hangat, murah hati, 

toleransi, jujur, dapat bekerja sama dan fleksibel. 
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 Conscientiousness, tingkat seseorang dapat diandalkan, dikoordinasi, mudah 

menyesuaikan diri dan tekun pada tugas. 

 Emotional stability, tingkat seseorang kokoh, tenang, mandiri, dan otonomi. 

 Openness to experience, tingkat seseorang dapat menjadi intelektual filosofis, 

penuh pengertian, kreatif, artistik dan ingin tahu. 

Di antara kelima faktor tersebut, faktor conscientiousness adalah yang paling 

banyak berkaian dengan kinerja karyawan. 

6. Tes psikologi. 

Tes ini mengukur beberapa aspek dari pelamar seperti potensi kecerdasan, 

intelegensia, kemampuan logika, kepribadian atau tempramen, menyangkut 

kepercayaan diri, kreativitas, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

sosialisasi serta visi dan misi. Tes ini sekaligus juga menganalisis apakah para 

pelamar mempunyai etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau sebaliknya 

dikalahkan oleh tantangan-tantangan pekerjaan. Di dalamnya juga termasuk 

mengukur pengetahuan praktik kepemimpinan, verbal, spatial, angka-angka dan 

bakat lainnya. 

7. Wawancara seleksi pendahuluan. 

Ini adalah salah satu bentuk percakapan mendalam dan formal yang diadakan 

untuk mengevaluasi tentang pelamar. Pewawancara mencari jawaban atas tiga 

pertanyaan mendasar, yaitu : dapatkah pelamar mengerjakan pekerjaan? Akankah 

pelamar mengerjakan pekerjaan dengan baik dan tepat? Bagaimana pelamar 
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dibandingkan dengan para pelamar lain yang dipertimbangkan untuk mengerjakan 

pekerjaan tersebut. 

8. Wawancara akhir atasan langsung. 

Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerja yang baru diterima bisa 

terletak pada supervisor, yaitu atasan dari calon karyawan baru yang diharapkan 

dapat mengevaluasi kemampuan-kemampuan teknis pelamar dan dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan khusus pelamar dengan 

tepat. Ketika supervisor yang membuat keputusan akhir, fungsi HRD adalah 

menyaring pelamar-pelamar menjadi dua atau tiga yang terbaik. Beberapa 

pimpinan lain membiarkan HRD yang membuat keputusan penerimaan akhir, 

terutama ketika pelamar diterima bekerja untuk program pelatihan bukan untuk 

pekerjaan khusus. Jika supervisor menolak kelompok-kelompok tertentu, seperti 

kaum minoritas atau wanita, HRD tersebut mungkin dapat diberi otoritas 

penerimaan akhir untuk menghindari tuduhan diskriminasi. Terlepas dari siapa 

yang mempunyai otoritas penerimaan akhir, komitmen supervisor umumnya lebih 

tinggi jika mereka turut serta dalam proses seleksi. Ketika seorang supervisor 

merekomendasikan seseorang agar diterima, itu menciptakan efek psikologis pada 

diri supervisor itu, menjamin keberhasilan karyawan tersebut di kemudian hari. 

Jika kandidat itu tidak memuaskan, supervisor tersebut munkin menerima atau 

memikul tanggung jawab moral atas kegagalan kandidat tersebut. 

9. Evaluasi medis kesehatan. 

Normalnya, evaluasi ini terdiri atas ceklist kesehatan yang meminta pelamar 

menunjukkan informasi kesehatan dan kecelakaan yang pernah dialami. Evaluasi 
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berupa pemeriksaan fisik oleh perawat atau dokter perusahaan dan mengisi 

angket. 

10. Drug test. 

Tes ini secara khusus meminta para pelamar untuk menjalani analisis air seni 

untuk menguji kadar alkohol dalam tubuhnya. Pelamar yang mempunyai hasil 

positif akan dihapus dari pertimbangan selanjutnya. Maksud dari tes ini adalah 

untuk menghindari kemungkinan karyawan yang mungkin membuat masalah. 

11. Keputusan penerimaan. 

Terlepas dari apakah supervisor atau HRD ang membuat keputusan penerimaan, 

penerimaan menandakan akhir dari proses seleksi dengan beranggapan bahwa 

kandidat menerima tawaran pekerjaan. Proses penerimaan kerja menyangkut lebih 

dari sekedar menyampaikan tawaran. Untuk memelihara hubungan-hubungan 

public yang baik, HRD harus memberi tahu pelamar yang terpilih. 

2.3.3 Tujuan Seleksi 

Seleksi merupakan fungsi yang penting karena berbagai macam keahlian yang 

dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya diperoleh dari proses seleksi. 

Proses seleksi akan melibatkan proses menduga yang terbaik (best-guest) dari 

pelamar yang ada. Seleksi penerimaan pegawai baru bertujuan untuk mendapatkan 

hal-hal berikut : 

1. Karyawan yang memiliki potensi 

2. Karyawan yang disiplin dan jujur 

3. Karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan 

4. Karyawan yang terampil 



40 

 

5. Karyawan yang kreatif dan dinamis 

6. Karyawan yang loyal 

7. Mengurangi turnover karyawan 

8. Karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi 

9. Karyawan yang dapat bekerja sama di dalam perusahaan 

10. Karyawan yang mudah dikembangkan di masa yang akan datang. 

 

2.3.4 Kualifikasi Seleksi 

Kualifikasi seleksi menurut Simamora (2004) meliputi : 

a. Keahlian. Keahlian menentukan mampu tidaknya seseorang menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya. Keahlian meliputi technical skill, human 

skill, conceptual skill, kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan serta 

kecermatan menggunakan peralatan yang dimiliki perusahaan. 

b. Pendidikan. Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan 

seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

c. Tampang. Tampang hanyalah merupakan kualifikasi tambahan. Artinya, untuk 

jabatan tertentu tampang akan turut membantu keberhasilan seseorang dalam 

tugasnya. 

d. Bakat. Orang yang berbakat lebih kreatif mengembangkan dirinya. 

e. Temperamen. Temperamen adalah pembawaan seseorang yang sulit dipengaruhi 

oleh lingkungan yang melekat pada dirinya. 

f. Karakter. Karakter merupakan sifat pembawaan seseorang yang dapat diubah oleh 

lingkungan atau pendidikan. 
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g. Pengalaman kerja. Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang 

telah siap pakai 

h. Kerja sama. Kerja sama merupakan kunci keberhasilan perusahaan karena 

sifatnya positif serta berasaskan kemampuan. 

i. Kejujuran. Kejujuran merupakan kunci untuk mendelegasikan tugas pada 

seseorang. 

j. Kedisiplinan 

k. Inisiatif dan kreatif. Inisiatif dan kreatif merupakan kaulifikasi yang penting 

karena dapat membuat seseorang mandiri dalam menyelesaikan tugasnya 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Jika berbicara mengenai kinerja, Mangkunegara (2005:9) menyatakan bahwa 

”Kinerja karya an  erupakan istila  yang berasal dari job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesunggu nya yang dicapai sese rang).” 

Definisi kinerja karyawan yang dikemukakan Kusriyanto dalam 

Mangkunegara (2005 : 9) adala  ” erbandingan  asil yang dicapai dengan peran serta 

tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per ja ).” 

Gomes dalam Mangkunegara (2005 : 9) mengemukakan definisi kinerja 

sebagai ”Ungkapan seperti  utput  efisiensi serta efektivitas sering di ubungkan 

dengan pr duktivitas.” 

Selanjutnya, definisi kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2000) bahwa 

”Kinerja karya an (prestasi kerja) adala   asil kerja secara kualitas dan kuantitas 
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yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” 

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Davis 

dalam Mangkunegara (2008) yang merumuskan bahwa : 

Human performance = ability x motivation 

Motivation  = attitude x situation 

Ability   = knowledge x skill 

1. Kemampuan (Ability. Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, 

pimpinan dan karyawan memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 – 120) apalagi IQ 

superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka 

akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 

2. Motivasi (Motivation). Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan 

karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Mereka 

bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja 

tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi 

kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang 

dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, 
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kebijakan pimpinan  p la kepe i pinan kerja dan k ndisi kerja” (Davis dalam 

Mangkunegara, 2008:67) 

Menurut Timple dalam Mangkunegara (2008 : 67) Faktor-faktor kinerja 

terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor 

yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik 

disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja 

keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut 

mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk 

memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, 

sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan 

iklim organisasi. Faktor internal dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang 

mempengaruhi kinerja seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat para karyawan 

memiliki sejumlah akibat psikologis dan berdasarkan kepada tindakan. 

Selain itu, oleh Sulistiyani dan Rusidah (2003) mengemukakan juga beberapa 

faktor yang menentukan kinerja seseorang. 

“Ada beberapa fakt r yang  enentukan besar kecilnya kinerja sese rang atau 

instansi antara lain knowledge, skills, abilities, attitude, behaviors (pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan, sikap dan perilaku). Pengetahuan dan keterampilan 

sesungguhnya yang mendasari pencapaian kinerja. Pengetahuan adalah akumulasi 

hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non formal yang 

memberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan masalah, daya cipta, 
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termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Keterampilan adalah 

kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang 

bersifat kekaryaan. Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. 

Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang miliki seorang pegawai. 

Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan. Begitu juga 

dengan sikap dan perilaku, dimana sikap yang merupakan kebiasaan yang terpolakan 

jika memiliki implikasi yang positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja 

sese rang  aka akan  enguntungkan” (Sulistiyani dan Rusida      3:   -201). 

2.4.3 Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia 

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi kerja karyawan yang dikemukakan 

Mangginson dalam Mangkunegara (2008:9) adala  ”Suatu pr ses yang digunakan 

pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan tugas dan tanggung ja abnya.” 

Selanjutnya oleh Sikula dalam Mangkunegara (2008:10) mengemukakan 

ba  a ” enilaian pega ai  erupakan evaluasi yang siste atis dari pekerjaan 

pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran 

atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu 

(barang).” 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil 

pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, juga untuk menentukan 
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kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai 

kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa 

mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan 

atau penentuan imbalan. 

2.4.4 Aspek-Aspek Standar Kinerja 

Sastrohadiwiryo (2001:235) memberikan uraian terhadap unsur-unsur yang 

harus dinilai dalam memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, yaitu : 

1. Kesetiaan 

Kesetiaan yang dimaksaudkan adalah tekad dan kesanggupan menaati, 

melaksanaka, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dengan skap 

dan perilaku tenaga kerja yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari serta 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kesetiaan 

tenaga kerja terhadap perusahaan sangat berhubungan dengan pengabdiannya. 

Pengabdian yang dimaksud adalah sumbangan pikiran dan tenaga yang ikhlas 

dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. 

2. Prestasi kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seseorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pada umumya 

kerja seseorang tenga kerja antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, 

pengalaman, dan kesungguhan tenaga kerja yang bersangkutan. 
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3. Tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seseorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-

baiknya dan tepat waktu serta berani memikul risiko atas keputusan yang telah 

diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 

4. Ketaatan 

Ketaatan adalah kesanggupan seseorang tenaga kerja untuk menaati segala 

ketetapan, peraturan perundaang-undangan dan peraturan yang berlaku, menaati 

perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan 

untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan maupun 

pemerintah, baik secara tertulis maupun tak tertulis. 

5. Kejujuran 

Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaan serta mampu untuk tidak menyalah-gunakan wewenang yang telah 

diberikan kepadanya. 

6. Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja bersama-sama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah 

ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

7. Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil keputusan, 

langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam 
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melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari 

manajemen lininya. 

8. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja untuk 

meyakinkan orang lain (tenaga kerja lain) sehingga dapat dikerahkan secara 

maksimum untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan bagi 

tenaga kerja sebenarnya khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja yang memiliki 

jabatan seluruh hierarki dalam perusahaan. 

Hasibuan (2002:95-9 )  enge ukakan ba  a “Aspek-aspek yang dinilai 

kinerja mencakup kesetiaan, hasil kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, 

kerjasama, kepemimpinan, kepribadian  prakarsa  kecakapan dan tanggung ja ab.” 

Sedangkan Umar dalam Mangkunegara (2008:18) membagi aspek-aspek 

kinerja sebagai berikut  “Mutu pekerjaan  kejujuran karya an  inisiatif  ke adiran  

sikap, kerjasama, keandalan, pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan 

pe anfaatan  aktu kerja.” 

Oleh Mangkunegara (2008: 8)  enge ukakan ba  a “Aspek-aspek standar 

pekerjaan terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.” 

“Adapun aspek kuantitatif  eliputi  al-hal seperti proses kerja dan kondisi 

pekerjaan, waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, jumlah 

kesalahan dalam melaksankaan pekerjaan, jumlah dan jenis pemberian pelayanan 

dalam bekerja. Sedangkan aspek kualitatif meliputi ketetapan kerja dan kualitas 
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pekerjaan, tingkat kemampuan dalam bekerja, kemampuan menganalisis 

data/informasi, kemampuan atau kegagalan mengunakan mesin atau peralatan, dan 

kemampuan mengevaluasi (keluhan konsumen) (Mangkunegara, 2005:18). 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini terdapat beberapa jurnal maupun penelitian terdahulu 

yang bis dijadikan referensi ataupun acuan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh Woodall, Jean (2003) dan diterbitkan oleh 

Business Scool, Oxford Brookes University di Inggris, terdapat sebuah penelitian 

mengenai bagaimana penerapan kesetaraan kesempatan dan manajemen 

perbedaan diimplementasikan dalam restruktur dan perampingan organisasi 

berjudul Equal Opportunity and Diversity Management Meet Downsizing : A 

Case Study in the UK Airline Industry. Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan 

studi kasus mengenai penerapan kesetaraan kesempatan dan manajemen 

perbedaan dalam restrukturisasi dan perampingan UK Airline Industry. Penelitian 

dengan metode deskriptif kualitaitf dengan pengumpulan data melalui studi 

literatur ini menemukan bahwa proses restrukturisasi dan perampingan organisasi 

akan sangat mempengaruhi fungsi sumber daya manusia oleh karena itu sangat 

disarankan untuk menghindari adverse impact atau dampak buruk perbedaan 

kelompok agar tetap dapat mempertahankan keragaman tenaga kerja. Keputusan 

untuk tetap mempertahankan kesetaraan kesempatan dan manajemen keragaman 

berarti ada upaya audit sistematis staf untuk memastikan bahwa organisasi 

disusun dengan hukum. Penelitian ini mendukung teori adverse impact dimana 
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jika terdapat adverse impact, pemberi kerja dapat menggunakan dua cara untuk 

melaksanakan standar seleksi tertentu. Pertama, pemberi kerja melakukan validasi 

alat seleksi dengan membuktikan bahwa alat seleksi tersebut benar-benar mampu 

memprediksi keberhasilan. Sebagai contoh, para pemberi kerja dapat menunjukan 

hubungan yang kuat antara alat seleksi dengan kinerja dan jika prosedur tersebut 

tidak dilakukan maka biaya pelatihan menjadi mahal. 

2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Pèrotin dan Robinson, diterbitkan oleh British 

Journal of Industrial Relations tahun 2000 yang berjudul Employee Participation 

and Equal Opportunities Practice :Productivity Effect and Potential 

Complementarities meneliti bagaimana partisipasi karyawan dan kesetaraan 

kesempatan dapat berpengaruh postif terhadap produktivitas perusahaan. 

Kesetaraan kesempatan akan sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas 

perusahaan jika diterapkan dalam beberapa aspek seperti perekrutan, prosedur 

penilaian kinerja, evaluasi manajemen, promosi, keuntungan dan kompensasi. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kesetaraan kesempatan memiliki 

pengaruh positif terhadap produktivitas. Dampaknya semakin kuat ketika ada 

banyak jumlah wanita dan kaum minorotas dalam angkatan kerja. Hasilnya juga 

membuktikan bahwa diskriminasi dan kesetaraan memiliki dampak terhadap 

efisiensi organisasi dan individu. Hasil lainnya dari penelitian ini adalah 

partispasi karyawan dan kesetaraan kesempatan merupakan dua hal yang 

memiliki korelasi positif dimana kebijakan EEO dianjurkan digunakan pada 

lingkungan yang partisipatif untuk membuat karyawan merasa ingin memperoleh 

kesempatan sama untuk meningkatkan produktivitas organisasi.  
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3. Proses rekrutmen dan seleksi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini 

sesuai dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh Devianti, yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses rekrutmen terhadap kinerja 

karyawan, mengetahui pengaruh proses seleksi terhadap kinerja karyawan dan 

mengetahui pengaruh proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan 

pada PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT. Dalam Penelitian ini terdapat tiga 

hipotesis yang diuji yaitu hipotesis pertama menguji apakah proses rekrutmen 

mempengaruhi kinerja karyawan, hipotesis kedua menguji apakah proses seleksi 

mempengaruhi kinerja karyawan, hipotesis ketiga menguji apakah proses 

rekrutmen dan seleksi mempengaruhi kinerja karyawan. Dari hasil analisis data 

yang telah dilakukan, terbukti bahwa variabel rekrutmen dan seleksi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun 

parsial.  

4. Dalam jurnal berjudul Equal Opportunities Practices and Enterprise 

Performance yang ditulis oleh Pèrotin, Robinson dan Loundes dan diterbitkan 

oleh International Labour Office pada tahun 2003 diteliti bgaimana kesetaraan 

kesempatan mempengaruhi kinerja usaha kecil-menengah di Inggris dan 

Australia. Ukuran kinerja yang digunakan di sini adalah produktivitas 

(pengalaman, pemanfaatan, peluang, prospek karir, bonus kinerja). Namun, harus 

diingat bahwa peningkatan produktivitas memungkinkan untuk meningkatkan 

keuntungan tetapi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan profitabilitas. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan kesempatan yang sama 

memiliki efek positif dan signifikan terhadap produktivitas di perusahaan-
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perusahaan Australia kedua kelompok ukuran dan mungkin di perusahaan-

perusahaan Inggris yang lebih besar juga. Dikatakan pula bahwa di Inggris, di 

mana kebijakan kesempatan yang sama bersifat sukarela, UKM lebih produktif 

untuk menerapkan mereka dan produktivitas mereka tidaklah buruk. Apakah 

kebijakan EEO bersifat sukarela atau tidak, tidak ada efek negatif pada 

produktivitas diamati, baik dalam usaha kecil atau besar, di kedua negara.   
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Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Judul, Nama 

Peneliti 

Variabel Metode 

analisis 

Hasil 

1. “Eq a  

Opportunity 

and Diversity 

Management 

Meet 

Downsizing : 

A Case Study 

in the UK 

Airline 

Industry”  

Jean Woodal 

2003 

- Equal 

Opportuniy 

- Diversity 

Management 

- Downsizing 

- Resrtucture 

Explanatory 

descriptive 

study case 

- proses restrukturisasi 

dan perampingan 

organisasi 

mempengaruhi fungsi 

SDM 

- Manajemen perbedaan 

harus diterapkan guna 

menghindari adverse 

impact 

- Proses resrtukturisasi 

harus memperhatikan 

keragaman karyawan  

2. “Emp  y   

Participation 

and Equal 

Opportunities 

Practice 

:Productivity 

Effect and 

Potential 

Complementa-

      ” , 

Pèrotin dan 

Robinson 

(2000) 

- Level of labour 

productivity 

- Participation in 

contro 

- Profit-related 

pay 

- Employee share 

ownership sheme 

- Equal 

opportunity 

policies 

Descriptive 

qualitative 

research. 

- Kesetaraan kesempatan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

produktivitas. 

- Dampaknya semakin 

kuat ketika ada banyak 

jumlah wanita dan 

kaum minorotas dalam 

angkatan kerja. 

- Diskriminasi dan 

kesetaraan memiliki 

dampak terhadap 

efisiensi organisasi dan 

individu. 

- Partispasi karyawan 

dan kesetaraan 

kesempatan merupakan 

dua hal yang memiliki 

korelasi positif dimana 

kebijakan EEO 

dianjurkan digunakan 

pada lingkungan yang 

partisipatif. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Judul, Nama 

Peneliti 

Variabel Metode 

analisis 

Hasil 

3 “ engaru  

Proses Seleksi 

dan Proses 

Rekrutmen 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada PT 

PLN(PERSER

O) KANTOR 

 USA ”  

Devianti 

(2008) 

- Proses 

Rekrutmen 

- Proses Seleksi 

- Kinerja 

Karyawan 

 

Deskriptif 

kuantitatif 

dengan 

metode 

analis data 

regresi. 

- Proses rekrutmen dan 

seleksi berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

kinerja karyawan. 

- Proses rekrutmen dan 

seleksi berpengaruh 

signifikan secara 

simultan terhadap 

kinerja karyawan. 

4. ‘‘Equal 

Opportunities 

Practices and 

Enterprise 

Performance” 

, Pèrotin, 

Robinson dan 

Loundes 

(2006) 

- Equal 

Opportunity 

Policies 

- Productivity 

- Performance 

Explanative Ditemukan bahwa 

kebijakan kesempatan 

yang sama memiliki efek 

positif dan signifikan 

terhadap produktivitas di 

perusahaan-perusahaan 

Australia dan Inggris 
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2.6 Kerangka Pikir 

Penelitian yang akan dilakukan di PT. Enciety Bina karya Cemerleng ini 

memiliki empat variabel, satu variabel bebas, dua variabel intervening dan satu 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah equal employment 

opporyunity (X). Variabel intervening dari penelitian ini adalah proses rekrutmen 

(  ) dan proses seleksi (  ). Variabel terikat dalam peneitian ini adalah kinerja 

karyawan (Y). Didasari oleh empat penelitian terdahulu dan berbagi teori terkini 

mengenai equal employment opportunity, proses rekrutmen, proses seleksi, dan 

kinerja karyawan penelitian ini diharapkan dapat menjawab tiga rumusan masalah 

yakni untuk mengetahui adakah pengaruh langsung antara equal employment 

opportunity, proses rekrutmen dan proses seleksi dengan kinerja karyawan PT. 

Enciety Bina Karya Cemerlang, lalu untuk mengetahui adakah pengaruh tidak 

langsung antara equal employement opportunity terhadap kinerja karyawan melalui 

proses rekrutmen PT. Enciety Bina Karya Cemerlang serta. mengetahui adakah 

pengaruh tidak langsung antara equal employment opportunity dengan kinerja melalu 

proses seleksi PT. Enciety Bina Karya Cemerlang. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana digunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data utama yang akan disebarkan kepada karyawan 

dan wawancara dengan pihak manajemen sebagai alat mendapatkan data pendukung. 

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui pengaruh 

langsung dan tidak langsung antar variabel.  
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Gambar 2.3 Kerangka Pikir 
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2.7 Hipotesis 

Di dalam buku Strategic Human Resource Management oleh Greer (2001 : 

83) disebutkan bahwa diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Contohnya, pemberi 

kerja secara sengaja tidak memperkejakan seseorang dengan alasan ras mereka. 

Contoh lainnya dari perbedaan perlakuan adalah dimana pemberi kerja menggunakan 

metode seleksi yang invalid dan tidak memiliki kemampuan untuk meramalkan 

kinerja pekerjaan. Metode seleksi ini biasanya bisa langsung menyingkirkan pelamar 

pekerjaan yang berasal dari grup tertentu. Ini akan memiliki dampak merugikan bagi 

pekerja dan kinerja mereka. 

   = Terdapat pengaruh langsung dari penerapan equal employement opportunity 

(X), proses rekrutmen (  ) dan proses seleksi   
 
) terhadap kinerja karyawan 

(Y). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Devianti, yang bertujuan untuk 

menguji apakah ada hubungan antara proses rekrutmen terhadap kinerja, proses 

seleksi terhadap kinerja, dan proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja. Dari hasil 

analisis data yang telah dilakukan, terbukti bahwa variabel rekrutmen dan seleksi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara simultan 

maupun parsial. 

   = Terdapat pengaruh tidak langsung dari penerapan equal employment opportunity 

(X) terhadap kinerja karyawan (Y) melalui proses rekrutmen (  ). 

   =  Terdapat pengaruh tidak langsung penerapan equal employement opportunity 

(X) terhadap kinerja karyawan (Y) melalui proses seleksi   
 
). 
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Gambar 2.4 Model Hipotesis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

menurut Arikunto (2009 : 12) banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta hasilnya. Selain itu dalam 

penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif. 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif  kuantitatif  yaitu 

penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, 

meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-kata atau 

kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara 

peneliti dan informan. 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala 

pengukuran. Suatu pernyataan/ pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban, di 

mana masing-masing : sangat setuju diberi angka 4, setuju 3, tidak setuju setuju 2, 

dan sangat tidak setuju 1 (Sugiyono, 2002: 7). 
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Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang 

diteliti. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen-instrumen formal, standar dan 

bersifat mengukur (Sukmadinata,2006: 95). 

Sesuai permasalahan yang diangkat yang diangkat pada penelitian ini adalah 

permasalahan asosiatif, yaitu suatu pertanyaan peneliti yang bersifat menghubungkan 

dua variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam penelitian adalah hubungan kausal, 

yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Ada variabel independent (variabel yang 

mempengaruhi), variabel dependent (dipengaruhi) serta variabel intervening 

(penghubung). Variabel independent dalam penelitian ini Penerapan Equal 

Employment Opprtunity (X), variabel intervening adalah Proses Rekrutmen  (  ) dan 

Proses Seleksi (  ) dan variabel dependent adalah Kinerja Karyawan (Y). 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Enciety Bina Karya Cemerlang. Sebuah 

perusahaan Bisnis Konsultan yang belokasi di Jalan Manyar Tirtoyoso Utara V, 

Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya. 
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 

 
Sumber : Google Maps (Online 2014) 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Proses Pengambilan Data 

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui dua 

tahap penelitian, yaitu: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari 

perusahaan, landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini 

dengan cara dokumentasi. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data 

yang bersumber dari literatur–literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian lainnya 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas. 
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2. Studi Lapangan (Field Research) 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan, baik 

melalui observasi, penyebaran kuesioner kepada para pegawai, dan wawancara. 

3.3.2 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat 

dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan 

karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak 

lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat 

dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

3.3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui observasi atau 

pengamatan langsung dari perusahaan, baik itu melalui observasi, kuesioner dan 

wawancara secara langsung dengan pimpinan dan staf perusahaan sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data tersebut 

diperoleh penulis dari dokumen–dokumen perusahaan dan buku–buku literatur 

yang memberikan informasi tentang penerapan EEO dalam proses rekrutmen dan 

seleksi serta kinerja karyawan. 

3.3.4 Instrumen Pengambilan Data 

Instrumen pengumpul data menurut Sumadi Suryabrata (2008:52) adalah alat 

yang digunakan untuk merekam, pada umumnya secara kuantitatif, keadaan dan 

aktivitas atribut-atribut psikologis. Atibut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya 

digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Sumadi 

mengemukakan bahwa untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. 

Sedangkan untuk atribut non-kognitif, perangsangnya adalah pernyataan. 

Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang digunakan, 

diantaranya : 

a. Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau 

diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian mencatat 

jawaban yang berikan (Sulistyo dan Basuki, 2006: 110). Pada penelitian ini 

digunakan kuesioner untuk mengetahui persepsi karyawan PT. Enciety Binakarya 

Cemerlang mengenai EEO dalam perusahaan melalui proses rekrutmen dan 

seleksi yang mereka lalui. 

b. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang sama diajukan kepada semua 

responden, dalam kalimat dan urutan yang seragam (Sulistyo-Basuki, 2006: 110). 
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Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada seorang narasumber dari PT. 

Enciety Binakarya Cemerlang yakni Doddi M. Judanto, selaku direktur utama PT. 

Enciety Binakarya Cemerlang. Narasumber yang merupakan salah satu pendiri 

utama perusahaan ini ikut terlibat dalam hampir semua proses rekrutmen dan 

seleksi karyawan dalam perusahaa ini. 

c. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung pada obyek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai masalah yang dihadapi oleh peneliti (Sulistyo dan Basuki, 2006: 110). 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Guilford & Futcher (1987), jumlah sampel minimal penelitian yang 

diperlukan dalam suatu distribusi normal adalah tidak kurang dari 30 orang. Apabila 

jumlah ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar distribusi tersebut akan mengalami 

skewed, baik positif maupun negatif. Selain itu, jumlah sampel 30 orang merupakan 

jumlah minimal data untuk dapat diolah secara statistik. 

Menurut Arikunto (2006) dalam Nasichudin (2013:50) bila objek atau subjek 

yang diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar 

mewakili (representative). Sehingga dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh 

peneliti adalah sampel jenuh yaitu keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. 

Maka sampel penelitian ini yaitu semua karyawan PT. Enciety Bina Karya 

Cemerlang berjumlah 37 orang. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk 

menjelaskan makna variabel penelitian. Singarimbun dalam Riduwan (2009 : 281) 

memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang 

memberikan petunjuk bagaimana variabel itu diukur. Di dalam penelitian ini terdapat 

3 variabel yakni. 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas disebut pula variabel prediktor, yakni variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain, 

dimana variasi perubahan variabel bebas akan berakibat terhadap variasi 

perubahan variabel terikat (Suliyanto, 2011). Bungin (2010) menjelaskan bahwa, 

variabel bebas merupakan variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu 

pada variabel terikat, sementara variabel bebas berada di posisi yang lepas dari 

“pengaru ” variabel terikat. Widi (    )  engartikan variabel bebas sebagai 

suatu penyebab yang membawa perubahan dalam suatu fenomena atau situasi. 

Moenandir (2011) menambahkan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang 

nilainya dikendalikan atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya 

pada fenomena yang diamati, untuk memperoleh kejadian bahwa nilai variabel 

bebas dapat menentukan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah equal employment opportunity. 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
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Variabel terikat merupakan variabel yang “dipengaru i”  le  variabel bebas  

sehingga variabel terikat bisa disebut sebagai variabel dampak atau hasil yang 

diperoleh akibat adanya perubahan dari variabel bebas (Bungin, 2010). Hal 

tersebut dijelaskan pula oleh Widi (2010) bahwa variabel terikat adalah variabel 

dampak, yaitu variabel yang diperoleh akibat adanya perubahan yang tejadi dalam 

variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

c. Intervening Variable 

Intervening variable (Liana, 2009 : 92) adalah mempengaruhi hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak 

langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara variabel 

independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak 

langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel 

intervening dalam penelitian ini adalah Proses rekrutmen dan seleksi. 

3.5.1 Equal Employment Opportunity (X) 

Menurut Bangun Wilson (2012 : 54) Kesempatan sama atas pekerjaan (equal 

employment opportunity/EEO) adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah 

melalui undang-undang dan peraturan untuk dapat memastikan bahwa setiap individu 

memiliki kesempatan sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, 

agama, atau suku bangsa. 

Di perusahaan yang mayoritas karyawannya berprofesi sebagai konsultan ini 

akan ditanyakan tentang sejauh mana mereka mendapatkan kesetaraan kesempatan 
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dalam perusahaan ini. Para konsultan tersebut akan menilai sejauh mana perusahaan 

memperhatikan kesetaraan kesempatan mereka. 

Adapun indikator dari variabel Equal Employment Opportunity diantaranya: 

1. Kesetaraan non diskriminasi di tempat kerja (UU Ketenagakerjaan nomor 13 

Tahun 2003) 

2. Prinsip-Prinsip EEO (Bangun 2012) 

3.5.2 Proses Rekrutmen (  ) 

Proses rekrutmen pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang 

dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa 

tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga 

kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi 

tenaga kerja. Penarikan pegawai bertujuan menyediakan pegawai yang cukup agar 

manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan 

(Mathis dan Jackson, 2001:112) 

Para konsultan akan diminta menilai sejauh mana proses rekrutmen yang telah 

mereka lalui sebelum masuk ke perusahaan. Adapun indikator-indikator dari variabel 

proses rekrutmen ini antara lain : 

1. Sumber rekrutmen (Hasibuan, 2008) 

2. Proses rekrutmen (Handoko, 2008) 
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3.5.3 Proses Seleksi (  ) 

Seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling 

memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan (Simamora, 

2004:202). 

Para konsultan akan diminta menilai sejauh mana proses seleksi yang telah 

mereka lalui sebelum masuk ke perusahaan. Untuk variabel proses seleksi ini 

digunakan indikator-indikator antara lain : 

1. Teknik seleksi (Rivai, 2002) 

2. Kualifikasi seleksi (Simamora, 2004) 

3.5.4 Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja merupakan hasil pencapaian kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2008 : 67). 

Melalui variabel ini akan dilihat bagaimana para konsultan melaksanakan 

tugas yang diberikan perusahaan dan juga kualitas individual mereka. Untuk variabel 

terikat yaitu kinerja, digunakan variabel indikator menurut Sastrohadiwiryo (2001) 

antara lain : 

1. Tanggung jawab 

2. Kejujuran 

3. Kerjasama 

4. Kepemimpinan 
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3.5.5  Rincian Item dari Variabel Penelitian 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

 

Lanjutan Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Deskripsi Item 

Equal 

Employement 

Opporrtunity 

(X) 

1. Kesetaraan non 

diskriminasi di tempat 

kerja. 

(UU Ketenagakerjaan 

nomor 13 Tahun 2003) 

 Diskriminasi Umur 

 Diskriminasi Gender 

 Diskriminasi upah 

 Diskriminasi agama 

 Diskriminasi ras 

 2.Prinsip EEO 

(Bangun, 2012) 

 

 Terbuka 

 Bebas 

 Merata 

 Objektif 

 Adil 

 Peduli 

Rekrutmen 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sumber rekrutmen 

(Hasibuan, 2008) 

 

 

 

 Promosi jabatan 

 Transfer jabatan 

 Sumber Rekrutmen Eksternal  

2. Proses rekrutmen 

(Handoko, 2008) 

 

 

 

 

 Analisis jabatan 

 Uraian jabatan 

 Nilai Jabatan 
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3.6 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. 

Pengukuran pada dasarnya adalah usaha untuk menilai sesuatu berdasarkan pada 

satuan nilai tertentu. Pada ilmu ekonomi skala pengukuran yang dilakukan sedikit 

Proses 

Seleksi (  ) 

1. Teknik seleksi 

( Rivai 2002) 

 

 

 Seleksi surat lamaran 

 Tes kemampuan (TPA / kepribadian 

/ psikologi) 

 Wawancara awal 

 Wawancara dengan atasan langsung 

2. Kualifikasi seleksi  Usia 

 Keahlian 

 Pendidikan 

 Pengalaman bekerja 

 Kejujuran 

 Inisiatif 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

1. Tanggung jawab 

(Sastrohadiwiryo, 2001) 

 Menyelesaikan tugas 

 Konsistensi dalam bertindak 

2. Kejujuran 

(Sastrohadiwiryo, 2001) 

 Menjaga rahasia lembaga 

 Ketaatan terhadap keputusan 

lembaga 

3.  Kerjasama 

(Sastrohadiwiryo, 2001) 

 Melaksanakan keputusan bersama 

 Kerja sama dengan pimpinan 

Kerjasama dengan sesama rekan 

kerja 

1. Kepemimpinan 

(Sastrohadiwiryo, 2001) 

 Bekerja dengan sukarela 

 Persuasif 
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rumit karena peneliti harus menyusun instrumen sendiri serta menentukan skala 

pengukuran sendiri (Suliyanto, 2011). 

Penelitian ini mengunakan skala Likert, karena peneliti ingin mengukur sikap 

dan pendapat karyawan. Hal tersebut dijelaskan oleh Sarjono dan Julianita (2011), 

bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kejadian sosial dengan variabel 

yang akan dikukur dijabarkan menjadikan indikator yang akan digunakan penyusunan 

item-item pernyataan. Dalam skala Likert, satu indikator cukup diwakili satu 

pernyataan dari tingkatan yang sangat positif sampai yang paling negatif. Pernyataan 

p sitif diberi sk r   untuk ja aban “sangat tidak setuju”   sk r   untuk ja aban 

“tidak setuju”  sk r 3 untuk ja aban “setuju” dan sk r   untuk ja aban “sangat 

setuju”  begitu pula sebaliknya (Sarj n  dan Julianita      ). 

3.7 Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2008). Alat ukur adalah 

peranti yang digunakan untuk mengukur data di lapangan. Alat ukur ini amat penting 

untuk menentukan batas-batas kebenaran dan ketepatan suatu indikator variabel yang 

akan dicari pada data tertentu. Dalam merancang instrumen penelitian, perihal 

variabel, indikator, alat ukur serta pengkuran adalah bagian-bagian yang paling 

banyak terkait satu sama lain (Bungin, 2008). 
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3.7.1 Uji validitas  

Uji validitas merupakan uji akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun 

dilakukan berkali-kali dan di mana-mana (Bungin, 2008). Sebuah alat ukur yang 

memiliki tingkat validitas yang baik akan menambah tingkat validitas sebuah 

instrumen. Sehingga, dalam penyusunan instrumen sebuah penelitian harus 

memperhatikan isi serta alat ukur yang dipakai. Instrumen yang valid merupakan 

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2008). Uji validitas pada penelitian ini dengan melihat Corrected Item-

Total Statistic atau biasa disebut r hitung. Suatu item pernyataan diyatakan valid jika 

Corrected Item-Total Statistic (r hitung) lebih besar dari r tabel (Sarjono dan 

Julianita, 2011). 

3.7.2 Uji Realibilitas 

Uji realibilitas merupakan pengujian kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, 

sehingga dapat terlihat alat ukur itu dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam 

mencapai tingkat kepekaan dan realiabilitas alat ukur yang diharapkan, harus 

memperhatikan aspek kemantapan, ketepatan, dan homogenitas alat ukur (Bungin, 

2008). Menurut Sugiyono (2008), instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. Penelitian ini menggunakan pengukuran alfa Cronbach. Alfa Cronbach 

adalah koefisen keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu 

kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Alfa Cronbach dihitung dalam 

rata-rata interkorelasi antar item yang mengukur konsep, semakin dekat Alfa 

Cronbach dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran, 2007). 
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Menurut Crocker & Algina (1986) dalam Widhiarso dan Mardapi (2011) 

Reliabilitas murni yang dipakai terdiri dari lima kondisi yaitu Alfa Cronbach di atas 

0,5; 0,6; 0,7; 0,8 dan 0,9. 

3.8 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang telah 

distrandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dapat 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian 

besar mendekati nilai rata-ratanya (Suliyanto, 2011). 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui uji Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test dengan ketentuan bahwa jika nilai signifikan lebih 

besar dari α       maka asumsi normalitas terpenuhi. Cara kedua dengan 

menggunakan Probability Plot, dimana jika distribusi data residual normal maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis yang sebenarnya. 

Atau dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data 

menyebar menjauh dari garis-garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis 

diagonalnya maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.9 Pengujian Hipotesis (Uji T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas 

terhadap varibel terikat. Dimana   itung <  tabel, maka    diterima atau secara 

bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

tingkat signifikansi atau pr babilitas (α) dan tingkat kepercayaan atau confidence 

interval. Kisaran tingkat signifikansi mulai dari 0,01 sampai dengan 0,1, yang 
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dimaksud dengan tingkat signifikansi adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe I, 

yaitu kesalahan menolak hipotesis ketika hipotesis tersebut benar (Hair, Anderson, 

Tathan dan Black : 1998). Tingkat kepercayaan pada umumnya ialah sebesar 90%, 

yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan ialah tingkat dimana sebesar 90% nilai 

sampel akan mewakili nilai populasi dimana sampel berasal. 

Jika sig > ά (  1), maka    diterima    ditolak. 

Jika sig < ά (  1), maka    ditolak    diterima. 

Sedangkan Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikatnya. Dimana   itung >  tabel,    diterima dan jika   itung <  tabel, maka 

   diterima. Begitupun jika sig > ά (  1), maka    diterima    ditolak dan jika sig < 

ά (  1), maka    ditolak    diterima. 

3.10 Teknik Analisi Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (path analysis). Analisis jalur 

merupakan analisis yang memperlihatkan presentasi grafis dari hubungan antar 

variabel. Analisis jalur ini berdasarkan analisis regresi, tetapi dalam analisis jalur 

dapat memberikan gambaran hubungan antara beberapa variabel yang mungkin saling 

berpengaruh (Babbie, 1990). Menurut Arasyid (1993), analisis jalur bertujuan untuk 

menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel bebas dengan 

seperangkat variabel terikat (Sanusi, 2011). Dalam analisis regresi hanya dapat 

mendeteksi hubungan langsung antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih 

variabel bebas. Padahal dalam kenyataannya, pada hubungan kausalitas dapat saja 
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satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung 

beberapa variabel terikat (Sanusi, 2011). 

Sanusi (2011) menjelaskan analisis jalur merupakan hubungan kausalitas yang 

menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dapat diukur 

besarannya dan digambarkan pada diagram jalur. Dalam hal ini, variabel penyebab 

disebut variabel eksogen, sedangkan variabel akibat dikenal dengan nama variabel 

endogen. Asumsi-asumsi dari analisis jalur yaitu, hubungan di antara variabel bersifat 

linear dan adaptif, data yang digunakan berdistribusi normal, valid, dan reliabel,  

variabel terikat minimal dalam ukuran interval dan rasio, menggunakan sampel 

probability sampling, dan adanya recurivitas. 

Dalam interpretasi hasil analisis jalur pada penelitian ini, melihat dari structural 

equations, standardized solution, matriks PSI, standar total indirect effect. Structural 

equations mampu menunjukkan pengaruh secara simultan dengan melihat thitung > 

ttabel dan melihat pengaruh signifikan antar variabel. Standardized solution dengan 

melihat matriks BETA dan GAMMA. Matriks BETA menunjukkan hubungan di 

antara sesama variabel endogen (dependen), sedangkan pada matriks GAMMA 

menunjukkan pengaruh variabel eksogen (independen) terhadap variabel endogen 

(dependen). Output matriks PSI digunakan untuk menampilkan kesalahan 

pengukuran pada variabel endogen (variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain), di 

mana nilainya telah distandardisasi. Untuk standar total indirect effect digunakan 

untuk menjelaskan total effect pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, 

untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Enciety Binakarya Cemerlang 

Globalisasi bergulir cepat, hampir semua harga produk dan jasa menjadi lebih 

murah; internet, telekomunikasi, dan media massa menjadi penyebar informasi yang 

cepat ke seluruh dunia; masyarakat menjadi begitu dinamis, responsif, well informed, 

dan makin berorientasi global dengan ekspektasi yang tinggi. 

Organisasi profesional, bisnis dan pemerintahan, menghadapi tantangan yang 

kompetitif namun menarik, yaitu bagaimana dapat membangun suatu perencanaan, 

solusi, produk, serta layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan 

customer dan masyarakat; serta di sisi internal dapat meningkatkan kinerja, efisiensi 

dan produktivitas. Enciety percaya bahwa Strategic Alliances and Partnership adalah 

pilihan yang tepat untuk mengelola informasi tanpa kehilangan kesempatan untuk 

tumbuh dan membangun usaha bisnis dan organisasi. 

Pada tahun 1994, empat orang pendiri utama PT. Enciety Binakarya 

Cemerlang saling bertemu dan memutuskan untuk membuat sebuah wadah untuk 

berbagi visi dan menjelajahi pengalaman bersama masyarakat.  

Akhirnya wadah untuk menyatukan visi tersebut terbentuk dalam PT. Enciety 

Binakarya Cemerlang (enciety) berdiri pada 1997. Enciety menyediakan layanan Jasa 
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Konsultansi: Manajemen Bisnis, Komunikasi Strategis, Pembangunan Regional dan 

Teknologi Informasi. 

Enciety menghimpun para ahli dengan beragam keahlian dan pengalaman 

dalam suatu tim yang mengutamakan: integritas, mutu, dan kerja profesional. 

4.1.2 Struktur Organisasi PT. Enciety Binakarya Cemerlang 

Organisasi yang terbangun dan siap menghadapi tantangan untuk berhasil 

menciptakan konsep, perencanaan, produk, layanan, solusi yang mampu memenuhi 

kebutuhan customer dan masyarakat di sisi internal perlu makin meningkatkan 

kinerja, efisiensi dan produktivitas. Berikut ini adalah orang-orang di balik PT. 

Enciety Binakarya Cemerlang 

 Chairperson    : Kresnayana Yahya 

 President Director   : Doddi Madya Judanto 

 Consulting Director   : S.Luhur Budijarso 

 Program Director    : Doddy Wahyu Widodo 

 Research Director    : Herman Soepardjono 

 General Manager    : Don Rozano SP 

 Quantitative Research Manager  : Fajar Haribowo 

 Regional Development Manager  : Sugiarto 

 Knowledge & Data Mining Manager : Unung Istopo 

 Communication Manager   : Thonthowi Djauhari 

 Marketing Manager   : Sembada 

 General Support Manager  : Umi Iswahyuningsih 
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4.1.3 Bidang Usaha Perusahaan 

PT. Enciety Binakarya Cemerlang memiliki jasa, produk, dan teknologi yang 

tak hanya memenuhi kebutuhan Anda tetapi juga memberi energi untuk berkompetisi 

di pasar dan menang. Enciety akan berperan dalam lingkup kegiatan yang sudah 

sangat dikuasai, yakni: 

a. Research 

 Capability Building (for Business and Government) 

 Customer Satisfaction & Loyalty (for Business) 

 Market (for Business) 

 Segmentation (for Business) 

 Brand Equity (for Business) 

 Business Feasibility (for Business) 

 Regional Development (for Government) 

 Citizen Satisfaction (for Government) 

b. Consulting 

 Macro Economy (for Business and Government) 

 Data Management and Mining (for Business and Government) 

 Strategic Communication (for Business and Government ) 

 Business Development (for Business) 

 Marketing Development (for Business) 

 Media Effectiveness (for Business) 

 Marketing Communication (for Business) 
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 Regional Development (for Government) 

c. Training 

 Data Management and Analysis (for Business and Government) 

 Statistics (for Business and Government) 

 Strategic Communication (for Business and Government ) 

 Capacity Development (for Business and Government ) 

 Managing Information Technology (for Business and Government) 

 Service Excellence (for Business) 

 Regional Development (for Government) 

d. Information Technology 

 Data Management and Analysis (for Business and Government) 

 Information Technology Planning (for Business and Government) 

 Unified Messaging Services / SMS server (for Government and Business) 

 Mobile Application (vehicle tracking, Sales monitoring) (for Government and 

Business) 

4.2. Karakteristik Responden 

Menurut Arikunto (2006) dalam Nasichudin (2013:50) bila objek atau subjek 

yang diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar 

mewakili (representative). Sehingga dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh 

peneliti adalah sampel jenuh yaitu keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. 
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4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia Frekuensi Prosentase 

26 – 30 tahun 11  orang 29,73% 

31 – 35 tahun 10 orang 27,03% 

36 – 40 tahun 12 orang 32,43% 

41 – 45 tahun 4 orang 10,81% 
TOTAL 37 orang 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2014 

Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.1 tersebut diatas adalah bahwa dari 37 

orang responden, 11 orang berusia antara 26 – 30 tahun (29,73%), 10 orang berusia 

antara 31 – 35 tahun (27,03%), 12 orang berusia antara 36 – 40 tahun (32,43%), 4 

orang berusia antara 41 – 45 tahun (10,81%). 

Dari informasi ini diketahui bahwa karyawan PT. Enciety Binakarya 

Cemerlang sebagian besar masih berusia produktif, dimana masih banyak yang 

berusia dibawah 30 tahun. Hal ini kemungkinan akan berdampak baik pada kinerja 

tiap individu dalam perusahaan ini karena pada usia produktif biasanya semangat 

kerja individu baik dan akan berdampak baik pula pada kinerja karyawwan. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Jabatan 
Jabatan Frekuensi Prosentase 

Manager 6  orang 16,22% 

Supervisor 14 orang 37,84% 

Staff 17 orang 45,95% 

TOTAL 37 orang 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2014 
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Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.2 tersebut diatas adalah bahwa dari 37 

orang responden, 6 orang berjabatan sebagai manager (16,22%), 14 orang berjabatan 

sebagai supervisor (37,84%) dan 17 berjabatan sebagai staff (45,95%). 

Dari informasi ini diketahui bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi 

kerucut dimana tingkat hierarki cukup banyak sehingga rentang kendali cukup sempit 

dan jarak antara pimpinan langsung dengan staff di bawah cukup jauh. 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 

Laki-Laki 20  orang 54,05% 

Perempuan 17 orang 45,95% 

TOTAL 37 orang 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2014 

Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.3 tersebut diatas adalah bahwa dari 37 

orang responden, 20 orang berjenis kelamin laki-laki (54,05%) dan 17 orang berjenis 

kelamin perempuan (45,95%). 

Dari iniformasi ini diketahui jumlah karyawan di PT. Enciety Binakarya 

Cemerlang memiliki penyebaran jenis kelamin yang cukup merata, menandakan 

bahwa tidak ada perbedaan kesempatan antara laki-laki atau perempuan untuk bekerja 

di perusahaan ini. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
Lama Bekerja Frekuensi Prosentase 

1 – 5 tahun 10  orang 27,03% 

6 – 10 tahun 12 orang 32,43% 

11 – 15 tahun 15 orang 40,54% 

TOTAL 37 orang 100 % 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2014 



81 

 

Informasi yang didapatkan dari Tabel 4.4 tersebut diatas adalah bahwa dari 37 

orang responden, 10 orang telah bekerja antara 1 – 5 tahun (27,03%), 12 orang telah 

bekerja antara 6 – 10 tahun (32,43%) dan 15 orang telah bekerja antara 11 – 15 tahun 

(40,54%). 

Dari informasi ini diketahui bahwa para karyawan PT. Enciety Binakarya 

Cemerlang memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap perusahaan, bisa dilihat 

dari lama bekerja yang rata-rata di atas 5 tahun. Ini juga menandakan perusahaan 

memiliki tingkat turnover yang rendah. 

4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Pada sub bab ini akan dijelaskan distrubusi item dari keempat variabel yang 

diuji yaitu Equaal Employment Opportunity (X), Proses Rekrutmen (  ), Proses 

Seleksi (  ) serta Kinerja Karyawan (Y) secara keseluruhan yang diperoleh 

berdasarkan pada jawaban responden yang didapat melalui kuisioner. 

4.3.1 Variabel Equal Employment Opportunity (X) 

Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Equal Employment 

Opportunity (X) 

Item. 

Jawaban 

Rata-rata 
Sangat 

Tidak Setuju 
Tidak Setuju Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % 

X1 0 0 1 2.70 26 70.27 10 27.03 3.24 

X2 0 0 2 5.41 21 56.76 14 37.84 3.32 

X3 0 0 1 2.70 24 64.86 12 32.43 3.30 

X4 0 0 0 0 21 56.76 16 43.24 3.43 

X5 0 0 0 0 22 59.46 15 40.54 3.41 

X6 0 0 2 5.41 20 54.05 15 40.54 3.35 

X7 0 0 3 8.11 19 51.35 15 40.54 3.32 

X8 0 0 0 0 21 56.76 16 43.24 3.43 

X9 0 0 3 8.11 20 54.05 14 37.84 3.30 

X10 0 0 0 0 24 64.86 13 35.14 3.35 

X11 0 0 2 5.41 19 51.35 16 43.24 3.38 
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Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Dari Tabel 4.5. tersebut diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut : 

Pada item    (tidak ada diskriminasi umur), 2.70% responden menjawab 

tidak setuju, 70.27% responden menjawab setuju dan 27.03% responden menjawab 

sangat setuju. Rata-rata jawaban adalah 3.24, maka dapat disimpulkan bahwa 

responden tidak pernah merasa ada diskriminasi umur yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Pada item    (tidak ada diskriminasi jenis kelamin atau gender) 5,41% 

responden menjawab tidak setuju, 56,76% responden mejawab setuju dan 37,84% 

responden menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,32, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada diskriminasi umur di perusahaan ini. 

Pada item  3 (tidak ada diskriminasi upah) 2.70% responden menjawab tidak 

setuju, 64,86% responden menjawab setuju dan 32,43% menjawab sangat setuju. 

Rata-rata jawaban 3,30 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi 

pemberian upah di dalam perusahaan. 

Pada item    (tidak ada diskriminasi agama) 56,76% responden menjawab 

setuju dan 43,24% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,43 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi agama di dalam perusahaan 
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Pada item    (tidak ada diskriminasi ras) 59,46% responden menjawab setuju 

dan 50,54% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,41 maka dapat 

disimpulkan bahwa karyawan tidak mengalami diskriminasi ras di dalam perusahaan 

Pada item    (Informasi tentang pekerjaan disampaikan secara jelas kepada 

setiap pencari kerja) 5,41% responden menjawab tidak setuju, 54,05% responden 

menjawab setuju dan 40,54% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 

3,35 maka dapat disimpulkan bahwa Informasi tentang lowongan pekerjaan di 

perusahaan ini disampaikan secara jelas kepada pencari kerja, melalui media yang 

mudah diakses oleh pencari kerja. 

Pada item  7 (Kebebasan memilih pekerjaan sesuai persyaratan dari 

lowongan pekerjaan) 8,11% responden menjawab tidak setuju, 51,35% menjawab 

setuju dan 40,54% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,32 maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap pekerjaan yang ada di dalam perusahaan bebas dipilih oleh 

calon pekerja sesuai dengan kemampuan mereka. 

Pada item  8 (seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikuti pengembangan dan pelatihan) 56,76% karyawan menjawab setuju dan 

43,24% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,43 maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh 

karyawan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. 

Pada item  9 (tidak memperoleh keistimewaan dari perusahaan karena 

diskriminasi.) 8,11% responden menjawab tidak setuju, 55,05% responden menjawab 
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setuju dan 37,84% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,30 maka 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memberikan keistimewaan terhadap 

karyawannya karena umur, gender, upah, agama, ataupun ras dari karyawan. 

Pada item     (upah yang diterima sesuai jabatan dan kinerja) 64,86% 

responden menjawab setuju dan 35,14% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata 

jawaban 3,35 maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memberikan upah kepada 

karyawan sesuai dengan jabatan dan kinerja karyawan tanpa ada diskriminasi untuk 

kelompok atau golongan tertentu. 

Pada item     (Perusahaan mempunyai program untuk menanggung 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan) 5,41% responden menjawab tidak setuju, 

51,35% responden menjawab setuju dan 43,24% karyawan menjawab sangat setuju. 

Rata-rata jawaban 3,38 maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan menjamin 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. 

4.3.2 Variabel Proses Rekrutmen (    

Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Responden untuk Proses Rekrutmen (    

Item. 

Jawaban 

Rata-rata 
Sangat 

Tidak Setuju 
Tidak Setuju Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % 

Z1.1 0 0 0 0 23 62.16 14 37.84 3.38 

Z1.2 0 0 1 2.70 26 70.27 10 27.03 3.27 

Z1.3 0 0 2 5.41 21 56.76 14 37.84 3.32 

Z1.4 0 0 1 2.70 25 67.57 11 29.73 3.27 

Z1.5 0 0 0 0 23 62.16 14 37.84 3.38 

Z1.6 0 0 0 0 25 67.57 12 32.43 3.32 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Dari Tabel 4.6. tersebut diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut : 
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Pada item   .  (promosi jabatan akan diterima jika kinerja baik) 62,16% 

responden menjawab setuju dan 37,84% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 

adalah 3,38 maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan memberikan promosi 

jabatan kepada karyawan yang berkinerja baik. 

Pada item    .  (transfer jabatan akan diterima jika kinerja baik) 2,70% 

responden menjawab tidak setuju, 70,27% responden menjawab setuju dan 27,03% 

responden menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban adalah 3,27 maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan memungkinkan adanya transfer jabatan untuk 

karyawan yang berkinerja baik. 

Pada item    .  (siapapun boleh melamar pekerjaaan di perusahaan ini asal 

memenuhi kualifikasi yang ada) 5,41% responden menjawab tidak setuju, 56,76% 

responden menjawab setuju dan 37,84% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata 

jawaban adalah 3,32 maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sangat terbuka bagi 

siapapun yang mau melamar pekerjaan di perusahaan asalakan memenuhi kualifikasi 

yang ada. 

Pada item    .  (deskripsi pekerjaan tidak mengandung unsur diskriminasi 

gender, umur, agama dan kondisi fisik) 2,70% responden menjawab tidak setuju,  

67,57% responden menjawab setuju dan 29,73% responden menjawab sangat setuju. 

Rata-rata jawaban adalah 3,27 maka dapat disimpulkan semua deskripsi pekerjaan 

karyawaan di dalam perusahaan ini tidak mengandung unsur diskriminasi gender, 

umur, agama dan kondisi fisik. 
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Pada item    .  (persyaratan jabatan tidak mengandng unsur diskriminasi 

gender, umur, agama dan kondisi fisik) 62,16% responden menjawab setuju dan 

37,84% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,38 maka dapat 

disimpulkan bahwa persyaratan jabatan yang dibuat oleh perusahaan hanya 

menyangkut soal kebutuhan yang harus terpenuhi dari lowongan pekerjaan tidak 

mengandung unsur diskriminasi gender, umur, agama dan kondisi fisik. 

Pada item    .  (nilai jabatan berbeda karena keterampilan yang dimiliki) 

67,57% responden menjawab setuju dan 32,43% responden menjawab sangat setuju. 

Rata-rata jawaban 3,32 maka dapat disimpulkan bahwa setiap jabatan berbeda 

nilainya karena keterampilan yang dimiliki masing-masing karyawan berbeda, hal ini 

juga terlihat dari struktur perusahaan yang bersifat mengerucut dimana nilai jabatan 

supervisor lebih besar disbanding nilai jabatan staff karena keterampilan yang 

dibutuhkan untuk menjadi supervisor jauh lebih banyak dibandingkan dengan staff. 

4.3.3 Variabel Proses Seleksi (    

Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Responden untuk Proses Seleksi (    

Item. 

Jawaban 

Rata-rata 
Sangat 

Tidak Setuju 
Tidak Setuju Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % 

Z2.1 0 0 0 0 18 48.65 19 51.35 3.51 

Z2.2 0 0 0 0 24 64.86 13 35.14 3.35 

Z2.3 0 0 0 0 24 64.86 13 35.14 3.35 

Z2.4 0 0 0 0 18 48.65 19 51.35 3.51 

Z2.5 0 0 0 0 24 64.86 13 35.14 3.35 

Z2.6 0 0 0 0 25 67.57 12 32.43 3.32 

Z2.7 0 0 0 0 22 59.46 15 40.54 3.41 

Z2.8 0 0 0 0 22 59.46 15 40.54 3.41 

Z2.9 0 0 0 0 25 67.57 12 32.43 3.32 

Z2.10 0 0 0 0 23 62.16 14 37.84 3.38 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Dari Tabel 4.7. tersebut diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut : 
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Pada item   .  (formulir lamaran pekerjaan tidak mengandung unsur 

diskriminasi) 48,65% responden menjawab setuju dan 51,35% responden menjawab 

sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,51 maka dapat disimpulkan bahwa formulir 

lamaran pekerjaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak mengandung unsur 

diskriminasi yang memungkinkan untuk menyingkirkan kelompok tertentu dari 

proses seleksi. 

Pada item   .  (tes tertulis yang dilakukan perusahaan tidak mengandung 

unsur diskriminasi) 64,86% responden menjawab setuju dan 35,14% responden 

menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban adalah 3,35 maka dapat disimpulkan tes 

tertulis pada saat seleksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak mengandung unsur 

diskriminasi untuk menyingkirkan kelompok tertentu. 

Pada item   .  (Wawancara yang dilakukan perusahaan menguji 

kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, dan cara bekerja dalam tim) 64,86% 

responden menjawab setuju dan 35,14% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata 

jawaban adalah 3,35 maka dapat disimpulkan bahwa wawancara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkinerja baik nantinya. 

Pada item   .  (Saat wawancara dengan atasan langsung, penilaian dilakukan 

secara objektif sesuai kemampuan dan keahlian) 48,65% menjawab setuju dan 

51,35% menjawab sangat setuju. Rata-rata jawaban adalah 3,51 maka dapat 

disimpulkan bahwa para atasan langsung di perusahaan mampu menilai kandidat 

bawahannya secara objektif tanpa adanya diskriminasi. 
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Pada item   .  (saat seleksi usia karyawan telah memasuki angkatan kerja) 

64,86% responden menjawab setuju dan 35,14% responden menjawab sangat setuju. 

Rata-rata jawaban adalah 3,35 maka dapat disimpulkan bahwa saat memasuki 

perusahaan seluruh karyawan telah memasuki usia angkatan kerja dan perusahaan 

tidak mempekerjakan anak di bawah umur. 

Pada item   .  (keahlian yang dimiliki mendukung pekerjaan) 67,57% 

responden menjawab setuju dan 32,43% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata 

jawaban adalah 3,32 maka dapat disimpulkan bahwa pada saat seleksi perusahaan 

menilai keahlian calon karyawan yang nantinya akan mendukung pekerjaan di 

perusahaan. 

Pada item   .  (pendidikan mendukung menyelesaikan pekerjaan) 59,46% 

reponden menjawab setuju dan 40,54% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata 

jawaban 3,41 maka dapat disimpulkan bahwa pada saat seleksi perusahaan sangat 

memperhatikan latar belakang pendidikan calon karyawannya karena akan 

berpengaruh pada pekerjaan di dalam perusahaan nantinya. 

Pada item   .  (pengalaman kerja sangat dipertimbangkan oleh perusahaan) 

59,46% responden menjawab setuju dan 40,54% responden menjawab sangat setuju. 

Rata-rata jawaban adalah 3,41 maka dapat disimpulkan bahwa pada saat seleksi, 

perusahaan sangat mempertimbangkan pengalaman kerja calon karyawan yang 

melamar pekerjaan. 
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Pada item   .  (Integritas merupakan hal penting bagi karyawan dan 

perusahaan) 67,57% responden menjawab setuju dan 32,43% responden menjawab 

sangat setuju. Rata-rata jawaban adalah 3,32 maka dapat disimpulkan bahwa 

integritas sangat dijunjung tinggi di perusahaan ini, terbukti juga dari nilai yang 

diterapkan oleh perusahaan salah satunya adalah integritas. 

Pada item   .   (kedisiplinan merupakan hal penting bagi karyawan dan 

perusahaan) 62,16% responden menjawab setuju dan 37,84% responden menjawab 

sangat setuju. Rata-rata jawaban 3,38 maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

cukup memperhatikan kedisiplinan saat proses seleksi. 

4.3.4 Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Responden untuk Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Item. 

Jawaban 

Rata-rata 
Sangat 

Tidak Setuju 
Tidak Setuju Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % 

Y1 0 0 0 0 19 51.35 16 43.24 3.49 

Y2 0 0 0 0 19 51.35 16 43.24 3.49 

Y3 0 0 0 0 19 51.35 16 43.24 3.49 

Y4 0 0 0 0 19 51.35 16 43.24 3.49 

Y5 0 0 0 0 20 54.05 17 45.95 3.46 

Y6 0 0 0 0 24 64.86 13 35.14 3.35 

Y7 0 0 0 0 20 54.05 17 45.95 3.46 

Y8 0 0 0 0 20 54.05 17 45.95 3.46 

Y9 0 0 4 10.81 23 62.16 10 27.03 3.16 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Dari tabel 4.8. dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut : 

Pada item    (sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya) 

51,35% responden menjawab setuju dan 43,24% responden menjawab sangat setuju. 
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Rata-rata jawaban 3,49 maka dapat disimpulkan bahwa para karyawan perusahaan 

dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada mereka tepat pada waktunya. 

Pada item    (berani mengambil resiko atas keputusan yang dibuat) 51,35% 

responden menjawab setuju dan 43,24% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata 

jawaban 3,49 maka dapat disimpulkan bahwa para karyawan bertanggung jawab atas 

semua resiko dari keputusan yang mereka ambil dalam pekerjaan. 

Pada item  3 (menjaga informasi perusahaan yang tidak boleh diketahui 

publik) 51,35% responden menjawab setuju dan 43,24% responden menjawab sangat 

setuju. Rata-rata jawaban 3,49 maka dapat disimpulkan bahwa karyawan di 

perusahaan sangat menjaga data-data confidential yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pada item    (taat terhadap keputusan yang dibuat perusahaan) 51,35% 

responden menjawab setuju dan 43,24% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata 

jawaban 3,49 maka dapat disimpulkan bahwa para karyawan disiplin dalam menaati 

keputusan yang dibuat oleh perusahaan. 

Pada item    (pekerjaan akan lebih mudah jika dikerjakan dengan tim) 

54,05% reponden menjawab setuju dan 45,95% responden menjawab sangat setuju. 

Rata-rata jawaban adalah 3,46 maka dapat disimpulkan karyawan di perusahaan lebih 

menyukai bekerja sama dalam tim dan merasa lebih baik saat bekerja dalam tim. 

Pada item    (atasan adalah orang yang sangat terbuka akan ide bawahannya) 

64,86% responden menjawab setuju dan 35,14% responden menjawab sangat setuju. 

Rata-rata jawaban adalah 3,35 maka dapat disimpulkan bahwa tiap karyawan 
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memiliki hubungan yang baik dengan atasan mereka karena mereka mampu 

mendiskusikan ide mereka dengan atasan dan atasan mereka juga sangat terbuka 

dengan ide bawahannya. 

Pada item  7 (bisa dengan mudah mengajukan ide dalam tim) 54,05% 

responden menjawab setuju dan 45,95% responden menjawab sangat setuju. Rata-rata 

jawaban adalah 3,46 maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas karyawan dalam 

perusahaan mampu menyampaikan idenya dalam diskusi tim. 

Pada item  8 (menganggap pekerjaan adalah untuk kepentingan bersama 

bukan sekedar gaji) 54,05% responden menjawab setuju dan 45,95% responden 

menyatakan sangat setuju. Rata-rata hitung adalah 3,46 maka dapat disimpulkan 

bahwa setiap karyawan dalam perusahaan mementingkan kemajuan bersama 

dibandingkan diri sendiri. 

Pada item  9 (bisa mengajak orang lain menjalankan ide yang dimiliki) 

10,81% menjawab tidak setuju, 62,16% menjawab setuju dan 27,03% menjawab 

sangat setuju. Rata-rata jawaban adalah 3,16 maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar karyawan di dalam perusahaan cukup persuasif. 

4.4 Hasil Pengujian Instumen Penelitian 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun 

dilakukan berkali-kali dan di mana-mana (Bungin, 2008). Sebuah alat ukur yang 

memiliki tingkat validitas yang baik akan menambah tingkat validitas sebuah 
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instrumen. Sehingga, dalam penyusunan instrumen sebuah penelitian harus 

memperhatikan isi serta alat ukur yang dipakai. Instrumen yang valid merupakan 

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2008). 

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Variabel  
Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Equal 

Employment 

Opportunity 

(X) 

X1 0,457 0,325 Valid 

X2 0,547 0,325 Valid 

X3 0,638 0,325 Valid 

X4 0,562 0,325 Valid 

X5 0,597 0,325 Valid 

X6 0,623 0,325 Valid 

X7 0,570 0,325 Valid 

X8 0,610 0,325 Valid 

X9 0,460 0,325 Valid 

X10 0, 527 0,325 Valid 

X11 0,805 0,325 Valid 

Proses 

Rekrutmen 

(  ) 

Z1.1 0,519 0,325 Valid 

Z1.2 0,687 0,325 Valid 

Z1.3 0,437 0,325 Valid 

Z1.4 0,687 0,325 Valid 

Z1.5 0,387 0,325 Valid 

Z1.6 0,671 0,325 Valid 

Proses Seleksi 

(  ) 

Z2.1 0,418 0,325 Valid 

Z2.2 0,876 0,325 Valid 

Z2.3 0,844 0,325 Valid 

Z2.4 0,418 0,325 Valid 

Z2.5 0,812 0,325 Valid 

Z2.6 0,827 0,325 Valid 

Z2.7 0,715 0,325 Valid 

Z2.8 0,730 0,325 Valid 

Z2.9 0,827 0,325 Valid 

Z2.10 0,926 0,325 Valid 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Y1 0,976 0,325 Valid 

Y2 0,976 0,325 Valid 

Y3 0,976 0,325 Valid 

Y4 0,863 0,325 Valid 

Y5 0,963 0,325 Valid 

Y6 0,536 0,325 Valid 

Y7 0,963 0,325 Valid 

Y8 0,963 0,325 Valid 

Y9 0,382 0,325 Valid 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 
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Untuk dapat dinyatakan valid, suatu item pertanyaan harus memiliki nilai 

corrected item-total correlation (r hitung) lebih besar (>) dari r tabel. Nilai r tabel 

bisa didapatkan dari penghitungan derajat kebebasan (degree of freedom- df) yang 

diperoleh dari jumlah sampel atau responden dikurangi 2 (df = n – 2), dimana pada 

penelitian ini melibatkan 37 orang responden. Maka df = 37 – 2 = 35. Dengan df 35 

didapatkan nilai r tabel sebesar 0,325. 

Pada tabel 4.9. dapat diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel, sehingga dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa instrumen tersebut diatas dapat digunakan untuk 

mengukur variabel Equal Employment Opportunity (X), Proses Rekrutmen (  ), 

Proses Seleksi    dan Kinerja Karyawan (Y). 

4.4.2 Hasil Uji Reabilitas 

Uji realibilitas merupakan pengujian kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, 

sehingga dapat terlihat alat ukur itu dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam 

mencapai tingkat kepekaan dan realiabilitas alat ukur yang diharapkan, harus 

memperhatikan aspek kemantapan, ketepatan, dan homogenitas alat ukur (Bungin, 

2008). Menurut Sugiyono (2008), instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. 

Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel 
Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

Equal Employment Opportunity (X) 0,803 Reliabel 

Proses Rekrutmen (  ) 0,563 Reliabel 

Proses Seleksi (    0,906 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 0,946 Reliabel 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 
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Pada Tabel 4.10. diketahui bahwa nilai Koefisien Reliabilitas untuk semua 

variabel yang diuji lebih besar dari 0,5. Dengan demikian dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa keempat variabel yang diuji sudah reliabel. 

4.5 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang telah 

distrandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dapat 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian 

besar mendekati nilai rata-ratanya (Suliyanto, 2011). 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui uji Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test dengan ketentuan bahwa jika nilai signifikan lebih 

besar dari α   0,1 maka asumsi normalitas terpenuhi. Cara kedua dengan 

menggunakan Probability Plot, dimana jika distribusi data residual normal maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis yang sebenarnya. 

Atau dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data 

menyebar menjauh dari garis-garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis 

diagonalnya maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

4.5.1 Uji Kolmogorov-Smirnov 

Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Pada Model 
Model Kolmogorov-Smirnov Signifikansi Keterangan 

1 0,781 0,576 Normal 

2 1,045 0,225 Normal 

3 0,903 0,389 Normal 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 
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Dari Tabel 4.11. tersebut diatas untuk pengujian normalitas melalui uji 

Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil perhitungan 0,781 untuk model 1 (satu) 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,576. Hasil perhitungan 1,045 untuk model 2 (dua) 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,225. Hasil perhitungan 0,903 untuk model (tiga) 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,389. Kedua model dikatakan memiliki data yang 

terdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi lebih besar  α = 0,1. Sehingga 

kedua model tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas untuk dipakai sebagai 

persamaan jalur (Path). 

4.5.2 Grafik Probability Plot 

Gambar 4.1 Grafik Probability Plot Model 1 

 
Sumber : Data primer diolah tahun 2014 

Dengan melihat tampilan grafik histogram data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Hasil yang didapat dari Probability Plot  ini sama dengan hasil 

perhitungan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 
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Gambar 4.2 Grafik Probability Plot Model 2 

 
Sumber : Data primer diolah tahun 2014 

 

Dengan melihat tampilan grafik histogram data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil yang 

didapat dari Probability Plot  ini sama dengan hasil perhitungan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. 
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Gambar 4.3 Grafik Probability Plot Model 3 

 
Sumber : Data primer diolah tahun 2014 

Dengan melihat tampilan grafik histogram data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Hasil yang didapat dari Probability Plot  ini sama dengan hasil 

perhitungan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

4.6 Analisis Jalur 

4.6.1 Pengembangan Model Teoritis 

Analisis jalur merupakan analisis yang memperlihatkan presentasi grafis dari 

hubungan antar variabel. Analisis jalur ini berdasarkan analisis regresi, tetapi dalam 

analisis jalur dapat memberikan gambaran hubungan antara beberapa variabel yang 

mungkin saling berpengaruh (Babbie, 1990). Menurut Arasyid (1993), analisis jalur 

bertujuan untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat 

variabel bebas dengan seperangkat variabel terikat (Sanusi, 2011). Dalam analisis 

regresi hanya dapat mendeteksi hubungan langsung antara satu variabel terikat 



98 

 

dengan satu atau lebih variabel bebas. Padahal dalam kenyataannya, pada hubungan 

kausalitas dapat saja satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi secara langsung 

atau tidak langsung beberapa variabel terikat (Sanusi, 2011). 

Gambar 4.4. Diagram Jalur dari Model Teoritis Penelitian 

 

  

   

   

 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2014 

Berdasarkan pada Gambar 4.4. tersebut diatas, diperoleh persamaan sebagai 

berikut : 

1. Ykinerja karyawan  = P1 X equal employment opportunity +      proses rekrutmen + P3   proses seleksi + Ɛ1 

2. Ykinerja karyawan = P4 X equal employment opportunity +      proses rekrutmen + Ɛ2 

3. Ykinerja karyawan  = P6 X equal employment opportunity + P7   proses seleksi + Ɛ3 

4.6.2 Perhitungan Koefisien Jalur 

Perhitungan koefisien jalur pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

standardize dengan melihat pada pengaruh secara simultan dan parsial pada masing-

masing persamaan. Metode yang digunakan adalah ordinary least square (OLS) yaitu 

Equal 

Employment 

Opportunity (X) 

Proses 

rekrutmen     

Proses 

Seleksi    

Kinerja 

Karyawan (Y) 
P1 

P2 

P3 

P4 
P5 

P6 P7 



99 

 

metode kuadrat terkecil dihitung dengan menggunakan bantuan software SPSS 

Statistik versi 20. 

1) Pengaruh Equal Employment Opportunity (X), Proses rekrutmen (  ) dan Proses 

seleksi ( 
 
) terhadap kinerja karyawan (Y). 

Tabel 4.12. Hasil Pengaruh Equal Employment Opportunity (X), Proses 

Rekrutmen (    dan Proses Seleksi   
 
  terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Variabel Beta t Hitung Signifikan t Keterangan 

X -0,088 -0,539 0,916 Tidak Signifikan 

   0,411 2,586 0,014 Signifikan 

   0,371 2,415 0,021 Signifikan 

t tabel        :  1,688 

 

R square    :  0,266 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Berdasarkan pada Tabel 4.12. tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Nilai dari R square menunjukkan nilai sebesar 0,266 atau 26,6%. Artinya bahwa 

variabel Kinerja Karyawan (Y) hanya dipengaruhi sebesar 26,6% saja oleh 

variabel Equal Employment Opportunity (X), Proses rekrutmen (  ) dan Proses 

seleksi ( 
 
) . Sedangkan sisanya sebanyak 75,4% dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar variabel bebas yang diteliti. Nilai R square yang cukup kecil bisa saja 

dikarenakan oleh perbedaan pemahaman responden dalam menangkap maksud 

item pertanyaan dalam kuesioner. 

b. Persamaan dari regresi standardize : 

ZY = -0,088 Zx + 0,411 Z   + 0,371 Z   + Ɛ1 
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c. Nilai koefisien standardize Beta Equal Employment Opportunity (X) pada 

persamaan 1 (satu) sebesar -0,088 merupakan nilai Path atau jalur P1. Nilai 

koefisien standardize Beta Proses Rekrutmen (  ) pada persamaan 1 (satu) 

sebesar 0,411 merupakan nilai Path atau jalur P2. Nilai koefisien standardize 

Beta Proses Seleksi (  ) pada persamaan 1 (satu) sebesar 0,371 merupakan nilai 

Path atau jalur P3. 

d. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa :  

1) Dari nilai thitung menunjukkan bahwa Equal Employment Opportunity (X) nilai 

thitung sebesar 0,539 dengan signifikansi sebesar 0,916. Karena thitung < ttabel 

(0,539 < 1,688) atau signifikan t > 10% (0,916 > 0,1) maka variabel Equal 

Employment Opportunity (X) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel Kinerja Karyawan (Y). 

2) Dari nilai thitung menunjukkan bahwa Proses Rekrutmen (  ) nilai thitung 

sebesar 2,586 dengan signifikansi sebesar 0,014. Karena thitung > ttabel (2,586 > 

1,688) atau signifikan t < 10% (0,014 < 0,1) maka variabel Proses Rekrutmen 

(  ) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

3) Dari nilai thitung menunjukkan bahwa Proses Seleksi (  ) nilai thitung sebesar 

2,415 dengan signifikansi sebesar 0,021. Karena thitung > ttabel (2,415 > 1,688) 

atau signifikan t < 10% (0,021 < 0,1) maka variabel Proses Seleksi (  ) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

e. Besar nilai Ɛ1 =       
  =           =  0,868 
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2) Pengaruh Equal Employment Opportunity (X) dan Proses rekrutmen (  ) terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

Tabel 4.13. Hasil Pengaruh Equal Employment Opportunity (X) dan 

Proses rekrutmen (    terhadap kinerja karyawan (Y). 
Variabel Beta t Hitung Signifikan t Keterangan 

X 0,006 0,034 0,973 Tidak Signifikan 

   0,386 2,180 0,036 Signifikan 

t tabel        :  1,688 

  

R square    :  0,137 

 Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Berdasarkan pada Tabel 4.13. tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Nilai dari R square menunjukkan nilai sebesar 0,137 atau 13,7%. Artinya bahwa 

variabel Kinerja Karyawan (Y) hanya dipengaruhi sebesar 13,7% saja oleh 

variabel Equal Employment Opportunity (X) dan Proses rekrutmen (  ). 

Sedangkan sisanya sebanyak 86,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel 

bebas yang diteliti. Nilai R square yang cukup kecil bisa saja dikarenakan oleh 

perbedaan pemahaman responden dalam menangkap maksud item pertanyaan 

dalam kuesioner. 

b. Persamaan dari regresi standardize : 

ZY = 0,006 Zx + 0,386 Z   + Ɛ2 

c. Nilai koefisien standardize Beta Equal Employment Opportunity (X) pada 

persamaan 2 (dua) sebesar 0,006 merupakan nilai Path atau jalur P4. Nilai 

koefisien standardize Beta Proses Rekrutmen (  ) pada persamaan 2 (dua) 

sebesar 0,386 merupakan nilai Path atau jalur P5. 
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d. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa :  

1) Dari nilai thitung menunjukkan bahwa Equal Employment Opportunity (X) nilai 

thitung sebesar 0,034 dengan signifikansi sebesar 0,973. Karena thitung < ttabel 

(0,034 < 1,688) atau signifikan t > 10% (0,973 > 0,1) maka variabel Equal 

Employment Opportunity (X) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel Kinerja Karyawan (Y). 

2) Dari nilai thitung menunjukkan bahwa Proses Rekrutmen (  ) nilai thitung sebesar 

2,180 dengan signifikansi sebesar 0,036. Karena thitung > ttabel (2,180 > 1,688) 

atau signifikan t < 10% (0,036 < 0,1) maka variabel Proses Rekrutmen (  ) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

e. Besar nilai Ɛ2 =       
  =           =  0,928 

 

3) Pengaruh Equal Employment Opportunity (X) dan Proses seleksi ( 
 
) terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

Tabel 4.14. Hasil Pengaruh Equal Employment Opportunity (X) dan 

Proses Seleksi (    terhadap kinerja karyawan (Y). 
Variabel Beta t Hitung Signifikan t Keterangan 

X 0,056 0,340 0,736 Tidak Signifikan 

   0,326 1,980 0,056 Signifikan 

t tabel        :  1,688 

 

R square    :  0,118 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Berdasarkan pada Tabel 4.14. tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Nilai dari R square menunjukkan nilai sebesar 0,118 atau 11,8%. Artinya bahwa 

variabel Kinerja Karyawan (Y) hanya dipengaruhi sebesar 11,8% saja oleh 
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variabel Equal Employment Opportunity (X) dan Proses Seleksi (  ). Sedangkan 

sisanya sebanyak 88,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang 

diteliti. Nilai R square yang cukup kecil bisa saja dikarenakan oleh perbedaan 

pemahaman responden dalam menangkap maksud item pertanyaan dalam 

kuesioner. 

b. Persamaan dari regresi standardize : 

ZY = 0,056 Zx + 0,322 Z   + Ɛ3 

c. Nilai koefisien standardize Beta Equal Employment Opportunity (X) pada 

persamaan 3 (tiga) sebesar 0,056 merupakan nilai Path atau jalur P6. Nilai 

koefisien standardize Beta Proses Seleksi (  ) pada persamaan 3 (tiga) sebesar 

0,326 merupakan nilai Path atau jalur P7. 

d. Dari nilai thitung menunjukkan bahwa : 

Dari nilai thitung menunjukkan bahwa Equal Employment Opportunity (X) nilai 

thitung sebesar 0,074 dengan signifikansi sebesar 0,736. Karena thitung < ttabel (0,074 < 

1,688) atau signifikan t > 10% (0,736 > 0,1) maka variabel Equal Employment 

Opportunity (X) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja 

Karyawan (Y). 

Dari nilai thitung menunjukkan bahwa Proses Seleksi (  ) nilai thitung sebesar 1,980 

dengan signifikansi sebesar 0,056. Karena thitung > ttabel (1,980 > 1,688) atau 

signifikan t < 10% (0,056 < 0,1) maka variabel Proses Seleksi (  ) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y) 

e. Besar nilai Ɛ3 =       
  =           =  0,939 
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4.7 Hasil Analisis Jalur 

Gambar 4.5. Model Akhir Diagram Jalur (Path Diagram) 

 

 

  

   

   

 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2014 

Secara keseluruhan, model pada penelitian ini terbagi atas 3 pengaruh 

langsung dan 2 pengaruh tidak langsung. Tabel 4.14 dan Tabel 4.15. akan menyajikan 

hasil pengujian secara langsung maupun tidak langsung. 

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung 
Variabel Bebas Variabel Terikat Path Signifikansi Keterangan 

Equal Employment 

Opportunity (X) 
Kinerja Karyawan (Y) -0,088 0,916 Tidak Signifikan 

Proses Rekrutmen (Z1) Kinerja Karyawan (Y) 0,411 0,014 Signifikan 

Proses Seleksi (Z2) Kinerja Karyawan (Y) 0,371 0,021 Signifikan 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa variabel Equal Employment 

Opportunity (X) tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel Kinerja 

Karyawan (Y). Besarnya pengaruh langsung adalah -0,088. Namun hal yang berbeda 

Equal 

Employment 

Opportunity (X) 

Proses 

rekrutmen     

Proses 

Seleksi    

Kinerja 

Karyawan (Y) 
-0,088 

0,411 

0,371 

0,006 0,386 

0,056 0,326 

ε1 
0,868 

 

 

ε2 
0,928 

 

ε3 
0,939 



105 

 

terjadi pada variabel Proses Rekrutmen (Z1) terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y), 

serta variabel Proses Seleksi (Z2) terhadap Kinerja Karyawan (Y). Walaupun masing-

masing memiliki nilai jalur 0,411 dan 0,371, namun kedua menunjukkan lulus uji 

signifikansi karena masing- asing nilai signifikansinya lebi  besar α      . 

Tabel 4.16. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung 
Variabel Bebas Variabel Intervening Variabel Terikat Path Keterangan 

Equal Employment 
Opportunity (X) 

Proses Rekrutmen (Z1) 
Kinerja 

Karyawan(Y) 
0,002 Signifikan 

Equal Employment 

Opportunity (X) 
Proses Seleksi (Z2) 

Kinerja 

Karyawan(Y) 
0,018 Signifikan 

Sumber data : Data Primer diolah tahun 2014 

Pengaruh tidak langsung antara Equal Employment Opportunity (X) terhadap 

Kinerja Karyawan (Y) melalui Proses Rekrutmen (Z1), diperoleh dari hasil kali 

koefisien tidak langsungnya yaitu (0,006) x (0,386) = 0,002. 

Pengaruh tidak langsung antara Equal Employment Opportunity (X) terhadap 

Kinerja Karyawan (Y) melalui Proses Rekrutmen (Z2), diperoleh dari hasil kali 

koefisien tidak langsungnya yaitu (0,056) x (0,326) = 0,018. 

4.8 Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh 

langsung dan tidak langsung diatara keempat variabel yang diteliti yaitu Equal 

Employment Opportunity (X), Proses Rekrutmen (Z1), Proses Seleksi (Z2) serta 

Kinerja Karyawan (Y). Tujuan penelitian ini telah dijelaskan dalam model analisis 

jalur pada Bab III dan Bab IV dalam penelitian ini 
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4.8.1 Pengaruh langsung dari penerapan Equal Employement Opportunity (X), 

Proses Rekrutmen (    dan Proses Seleksi   
 
  terhadap Kinerja 

Karyawan (Y). 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian pengaruh langsung antara 

Equal Employment Opportunity (X), Proses Rekrutmen (Z1) dan Proses Seleksi (Z2) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) menunjukkan bahwa antar keempat variabel yang 

diuji Equal Employment Opportunity (X) tidak memiliki pengaruh langsung yang 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) sedangkan variabel Proses Rekrutmen (Z1) 

dan Proses Seleksi (Z2) memiliki pengaruh langsung yang signifikan. Ini berarti 

bahwa pengaruh langsung Equal Employment Opportunity terhadap Kinerja 

Karyawan tidak dapat dilihat secara nyata. Akan tetapi pengaruh langsung dari Proses 

Rekrutmen dan Proses Seleksi dapat dilihat secara nyata. 

Equal Employment Opportunity (X) tidak berpengaruh langsung terhadap 

Kinerja Karyawan (Y) dikarenakan dari hasil uji regresi pengaruh langsung Equal 

Employment Opportunity terhadap kinerja karyawan memiliki hasil negatif. Akan 

tetapi variabel ini berpengaruh secara positif jika ada variabel lain yang mendukung 

seperti Proses Rekrutmen dan Proses Seleksi tapi jika diuji secara parsial 

pengaruhnya tidak signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 

(Doddi, 2014) diketahui bahwa perusahaan menerapkan Equal Employment 

Opportunity ke dalam fungsi sumber daya manusia seperti proses rekrutmen, proses 

seleksi, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi. Para responden yang sebagian 

besar berprofesi sebagai konsultan ini kebanyakan tidak menyadari perusahaan 

menerapkan Equal Employment Opportunity mereka hanya menyadari jika mereka 
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tidak mengalami diskriminasi di tempat kerja melalui fungsi-fungsi sumber daya 

manusia yang mereka lalui. 

Proses Rekrutmen (Z1) berpengaruh langsung terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

dikarenakan setelah melalui hasil regresi pengaruh langsung Proses Rekrutmen (Z1) 

terhadap Kinerja Karyawan memiliki hasil yang signifikan dan berkorelasi positif. 

Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh langsung antara Proses Rekrutmen (Z1) 

dengan Kinerja Karyawan (Y). Proses rekrutmen mampu mempengaruhi kinerja 

Karyawan sebesar 22,9% sedangkan sisanya sebesar 78,1% dijelaskan oleh variabel 

lain selain variabel bebas yang diteliti. Korelasi positif yang didapat memiliki arti 

apabila proses rekrutmen perusahaan mengalami peningkatan maka kinerja karyawan 

akan mengalami peningkatan juga, dan peningkatan yang didapat adalah peningkatan 

yang nyata (signifikan). Hasil Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian 

Devianti (2008) yang menyatakan proses rekrutmen PT. PLN (PERSERO) KANTOR 

PUSAT berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan respoden (Doddi, 2014) perusahaan 

memiliki tahap yang terstandarisasi dalam proses rekrutmen dimulai dari proses 

analisis jabatan, penentuan deskripsi pekerjaan hingga lowongan pekerjaan dimuat di 

media massa semuanya dibuat sedemikian rupa agar bisa menemukan karyawan yang 

bisa berkinerja dengan baik nantinya. 

Proses Seleksi (Z2) berpengaruh langsung terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

dikarenakan setelah melalui hasil regresi pengaruh langsung Proses Seleksi (Z2) 

terhadap Kinerja Karyawan memiliki hasil yang signifikan dan berkorelasi positif. 
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Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh langsung antara Proses Seleksi (Z2) 

dengan Kinerja Karyawan (Y). Proses seleksi mampu mempengaruhi kinerja 

Karyawan sebesar 26,6% sedangkan sisanya sebesar 73,4% dijelaskan oleh variabel 

lain selain variabel bebas yang diteliti. Korelasi positif yang didapat memiliki arti 

apabila proses seleksi perusahaan mengalami peningkatan maka kinerja karyawan 

akan mengalami peningkatan juga, dan peningkatan yang didapat adalah peningkatan 

yang nyata (signifikan). Hasil Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian 

Devianti (2008) yang menyatakan proses seleksi PT. PLN (PERSERO) KANTOR 

PUSAT berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (Doddi, 2014) proses 

seleksi karyawan di PT. Enciety Binakarya Cemerlang hanya memiliki tiga tahapan 

yakni seleksi lamaran pekerjaan, wawancara tahap pertama dan wawancara lanjutan 

dengan atasan. Setiap tahap yang dilalui calon karyawan semua terstandarisasi 

dengan dengan baik dan bertujuan mencari karyawan yang berkinerja baik nantinya. 

4.8.2 Pengaruh tidak langsung dari penerapan Equal Employment Opportunity 

(X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Proses Rekrutmen (   . 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian pengaruh tidak langsung 

antara Equal Employment Opportunity (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui 

Proses Rekrutmen (Z1) menunjukkan bahwa antar ketiga variabel yang diuji memiliki 

pengaruh langsung yang signifikan secara simultan (bersama-sama) namun jika 

dilihat secara parsial hanya variabel Proses Rekrutmen (Z1) yang memiliki pengaruh 

langsung yang signifikan namun keduanya berkorelasi positif. Hasil ini berarti bahwa 
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terdapat hubungan tidak langsung antara Equal Employment Opportunity (X) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Proses Rekrutmen (Z1).  

Secara parsial proses rekrutmen yang dilalui oleh equal employment 

opportunity memiliki pengaruh sebesar 35,6% sedangkan sisanya sebesar 64,4% 

dijelaskan oleh variabel lain selain variabel bebas yang diteliti. Yang berarti pengaruh 

tidak langsung equal employment opportunity terhadap kinerja karyawan melalui 

proses rekrutmen dapat terlihat nyata (signifikan). 

Menurut hasil wawancara dengan responden (Doddi, 2014) PT. Enciety 

Binakarya Cemerlang selalu berusaha untuk tidak melakukan diskriminasi untuk 

menyingkirkan calon pekerja dalam proses rekrutmen mereka. Hal ini bisa dilihat dari 

gambar berikut ini 

Gambar 4.6. Lowongan Pekerjaan PT. Enciety Binakarya Cemerlang 

 
Sumber : Perbanas Career Center (Online, 2014) 

Dari gambar di atas PT. Enciety Binakarya Cemerlang mulai mengupayakan equal 

employment opportunity dalam proses rekrutmennya. Hal ini dapat dilihat dari 

lowongan pekerjaan di atas yang tidak memiliki diskriminasi gender, agama, ras, 

upah, dan kondisi fisik. Jika terdapat kualifikasi umur di dalam lowongan pekerjaan 
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tersebut, hal ini termasuk dalam bona fide occupational qualification (BFOQ) dimana 

jenis pekerjaan ini membutuhkan orang yang baru lulus dari kuliah strata satu dan 

pada umumnya orang-orang yang baru lulus kuliah strata satu tidak ada yang usianya 

melebihi 30 tahun. Lowongan pekerjaan ini juga juga dapat diakses dengan mudah 

karena terdapat di situs online dan cara untuk melamar pekerjaan juga sangat jelas. 

Proses rekrutmen ini juga mengindikasi bahwa PT. Enciety Binakarya 

Cemerlang mencari individu yang nantinya dapat berkinerja baik dapat dilihat dari 

kualifikasi seperti “kreatif” dan “persuasif” yang  erupakan indikat r dari kinerja 

karyawan. 

4.8.3 Pengaruh tidak langsung penerapan Equal Employement Opportunity (X) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Proses Seleksi   
 
 . 

Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian pengaruh tidak langsung 

antara Equal Employment Opportunity (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui 

Proses Seleksi (Z2) menunjukkan bahwa antar ketiga variabel yang diuji memiliki 

pengaruh langsung yang signifikan secara simultan (bersama-sama) namun jika 

dilihat secara parsial hanya variabel Proses Seleksi (Z2) yang memiliki pengaruh 

langsung yang signifikan namun keduanya berkorelasi positif. Hasil ini berarti bahwa 

terdapat hubungan tidak langsung antara Equal Employment Opportunity (X) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Proses Seleksi (Z2).  

Secara parsial proses seleksi yang dilalui oleh equal employment opportunity 

memiliki pengaruh sebesar 32,2% sedangkan sisanya sebesar 67,8% dijelaskan oleh 

variabel lain selain variabel bebas yang diteliti. Yang berarti pengaruh tidak langsung 
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equal employment opportunity terhadap kinerja karyawan melalui proses seleksi 

dapat terlihat nyata (signifikan). 

Menurut hasil wawancara dengan responden (Doddi, 2014), PT. Enciety 

Binakarya Cemerlang juga selalu berusaha tidak mendiskriminasi para calon 

karyawan dalam proses seleksi. Diceritakan oleh responden bahwa PT. Enciety 

Binakarya Cemelang tidak memiliki proses seleksi yang kompleks, perusahaan ini 

hanya menggunakan tiga tahap seleksi yakni seleksi surat lamaran, wawancara tahap 

pertama dan wawancara lanjutan dengan atasan langsung jika diperlukan. 

Dalam seleksi surat lamaran, perusahaan melihat seluruh berkas dan 

kelengkapan lamaran sesuai dengan kualifikasi lowongan pekerjaan yang ada. Dilihat 

dari pembahasan mengenai lowongan pekerjaan yang menerapkan equal employment 

opportunity maka seleksi surat lamaran calon karyawan juga tidak mendiskriminasi 

kelompok tertentu karena surat lamaran disortir berdasarkan lowongan pekerjaan 

yang menerapkan equal employment opportunity. 

Tahap kedua yang dilalui calon karyawan adalah wawancara tahap pertama. 

Dalam wawancara perusahaan mempunyai format penilaian yang tidak mengandung 

unsur diskriminasi dan membuat pewawancara bersikap objektif. Dalam format 

penilaian terdapat skala penilaian yang jelas dan sangat menghindarkan pewawancara 

dari sikap subjektif. Skala penilaian yang digunakan adalah : 

 4 : Menunjukan adanya perilaku positif yang sangat kuat 

 3 : Menunjukan adanya perilaku positif 
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 2 : Tidak menunjukkan bukti adanya perilaku positif, atau tidak adanya kesadaran 

akan perilaku positif 

 1 : Menunjukkan adanya perilaku negatif 

Dengan adanya skala tersebut pewawancara tidak bisa sembarangan memberikan 

penilaian kepada pelamar kerja karena skala tersebut merupakan rekap dari 

pertanyaan-pertanyaan tanpa diskriminasi dan objektif yang diajukan kepada pelamar. 

Dalam wawancara perusahaan menggunakan metode Behavioral Event 

Interview (BEI). Behavioral Event Interview (BEI) adalah teknik wawancara dengan 

cara menggali informasi mengenai perilaku seseorang yang pernah dilakukannya 

secara nyata. BEI akan mendorong individu tersebut untuk bercerita secara logis 

mengenai pengalaman yang berupa perilaku-perilaku yang pernah dilakukan. BEI 

merupakan teknik wawancara yang terstandar. Penggunaan teknik BEI dalam 

implementasinya diintegrasikan dengan standar kompetensi yang ingin diukur. 

Se ingga istila  BEI dikenal dengan istila  lain “competency based interview” (CBI). 

Obyektivitas pengukuran kompetensi menggunakan BEI didasarkan pada standar 

kompetensi yang disusun oleh interviewer atau mengacu pada analisis jabatan (job 

profile) yang tertuang dalam level kompetensi masing-masing jabatan. 

Tahap yang ketiga adalah tahap wawancara lanjutan dengan atasan langsung 

jika diperlukan. Tahap ini biasanya dilakukan untuk beberapa jabatan yang nantinya 

akan memiliki intensitas kerja tim yang tinggi. Wawancara dengan atasan langsung 

dilakukan seobjektif mungkin walaupun atasan langsung berusaha menilai kecocokan 

dengan calon karyawan. Atasan langsung biasanya menilai melalui indikator-



113 

 

indikator kinerja seperti persuasif, kreatif, mampu menyampaikan ide dengan baik 

dan memiliki komunikasi yang baik dengan atasan maupun rekan kerja. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang penyusun paparkan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi karyawan PT. Enciety Binakarya Cemerlang mengenai equal employment 

opportunity menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung yang nyata terhadap 

kinerja karyawan akan tetapi proses rekrutmen dan seleksi yang dialami oleh para 

karyawan membuktikan bahwa proses tersebut memiliki pengaruh langsung yang 

nyata terhadap kinerja karyawan. Proses rekrutmen memiliki pengaruh langsung 

paling besar diantara equal employment opportunity dan proses seleksi. 

2. Karyawan PT. Enciety Binakarya Cemerlang memiliki persepsi bahwa mereka 

tidak mengalami diskriminasi selama menjalani proses rekrutmen dan hal ini 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

3. Karyawan PT. Enciety Binakarya Cemerlang memiliki persepsi bahwa mereka 

tidak mengalami diskriminasi selama menjalani proses seleksi yang terdiri dari 

seleksi surat lamaran dan wawancara. Hal ini memiliki pengaruh langsung yang 

positif terhadap kinerja karyawan. 

5.2 Saran 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil yang tidak signifikan adalah equal 

employment opportunity oleh karena itu disarankan perusahaan mulai 

memperkenalkan equal employment opportunity kepada karyawannya agar 

karyawan mengerti pentingnya equal employment opportunity bagi mereka 

dimulai dengan mencoba menerapkan prinsip-prinsi equal employment 

opportunity dalam nilai dan kegiatan sehari-hari perusahaan. 

 Dari hasil jawaban kuesioner diketahui bahwa banyak cukup banyak karyawan 

yang tidak setuju soal pentingnya kedisiplinan dalam perusahaan, oleh karena 

itu disarankan perusahaan mulai membuat peraturan yang menegaskan 

kedisiplinan bagi karyawan. 

 Disarankan dalam pembuatan lowongan pekerjaan kedepannya, perusahaan 

sebaiknya mulai menghilangkan syarat jenis kelamin karena sebaiknya mulai 

mengeneralisasi semua pekerjaan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun 

perempuan. 

 Disarankan untuk persyaratan usia di dalam perusahaan memang harus 

diterapkan karena termasuk dalam bona fide occupational qualification akan 

tetapi jika nanti pada saat proses seleksi terdapat calon karyawan yang melebihi 

batas usia namun memiliki kualifikasi yang baik harap dipertimbangkan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
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 Sampel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas, oleh karena itu untuk 

penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan 

populasi yang lebih besar agar data yang didapatkan lebih representatif. 

 Disarankan untuk mencoba variabel intervening lain dengan proses sumber 

daya manusia lainnya seperti kompensasi, pelatihan, pengembangan atau 

pengembangan karir. 


