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ABSTRAK
Penelitian tentang Proses Rekruitmen dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi dilakukan
pada PT.Daya Anugerah Mandiri (Daya Motor Ciamis). Permasalahan yang dihadapi dalam
penelitian ini meliputi : 1) Bagaimana proses rekruitmen karyawan di PT. Daya Anugerah
Mandiri (Daya Ciamis)?; 2) Bagaimana kinerja organisasi di PT. Daya Anugerah Mandiri
(Daya Motor Ciamis)?; 3) Bagaimana rekriutmen karyawan dalam meningkatkan kinerja
organisasi di PT. Daya Anugerah Mandiri (Daya Motor Ciamis)? . Adapun tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui 1) Bagaimana
proses rekruitmen karyawan di PT. Daya Anugerah Mandiri (Daya Motor Ciamis); 2) Untuk
mengetahui bagaimana kinerja organisasi di PT. Daya Anugerah Mandiri (Daya Motor
Ciamis) ; 3) Untuk mengetahui bagaimana rekruitmen karyawan dalam meningkatkan kinerja
organisasi di di PT. Daya Anugerah Mandiri (Daya Motor Ciamis). Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik
wawancara, penfamatan/obsevasi dokumentasi, studi kepustakaan dan triangulasi. Sedangkan
teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan Reduksi Data, Display Data
dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1)Proses rekruitmen di
perusahan PT.Daya Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor) dilakukan beberapa tahapantahapan dalam melaksanakan rekruitment di yaitu dilakukannya penyeleksian surat lamaran
yang masuk ke perusahaan, setelah lulus dari proses penyeleksian lalu masuk ke tahap
selanjutnya melakukan interview dengan calon karyawan yang sesuai klasifikasi kebutuhan
perusahaan dan tahap terakhir setelah lulus menjadi karyawan yaitu dengan melakukan
training sesuai dengan keahliannya. (2)Kinerja organisasi di PT. Daya Anugerah Mandiri
sudah berjalan sangat baik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan perusahaan, dilihat
dari segi penjualan sepeda motor dan pelayanan service yang terus meningkat.Karena
perusahaan selalu melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja organisasi
perusahaannya. (3)Proses rekruitmen sudah berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi
di PT. Daya Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor).
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PENDAHULUAN

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
merupakan hal yang penting dalam pencapaiaan
tujuan perusahaan atau organisasi. Umumnya
pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja yang
baik dari masing-masing karyawan dalam
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh
JEIM

perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa sumber
daya manusia merupakan modal dasar dalam
proses pembangunan perusahaan bahkan nasional,
oleh karena itu kualitas sumber daya manusia
senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan atau organisasi.
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Tujuan utama dari sumber daya manusia adalah
memberikan kontribusi terhadap suksesnya
organisasi. Manajemen sumber daya manusia
haruslah terdiri dari aktivitas yang terkait dengan
perencanaan, analisis sumber daya manusia,
kompensasi
dan
keuntungan
kesehatan,
keselamatan
dan
keamanan
hubungan
ketenagakerjaan setelah diadakan perencanaan
SDM dan analisis serta klasifikasi pekerjaan.
Sumber daya manusia sangat mempengaruhi
kinerja organisasi untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan perusahaan melalui kegiatankegiatan yang digerakan oleh orang atau
sekelompok orang yang bekerja sama dan berperan
aktif sebagai pelaku dalam mengahasilkan kinerja
organisasi yang baik. Dengan kata lain,
tercapainya tujuan organisasi dikarenakan upaya
yang dilakukan sumber daya manusia dalam
organisasi atau perusahaan tersebut.
Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh
unsur pegawainya, dalam mengukur kinerja
organisasi dapat dilihat dari tampilan kerja dari
pegawainya. Kinerja organisasi merupakan sebuah
alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi berhasil
atau tidak tujuan organisasi. Kinerja didefinisikan
sebagai suatu gambaran tentang tingkatan maupun
hasil pencapaian dari sebuah proses pelaksanaan
baik kegiatan, program maupun kebijakan dalam
rangka mewujudkan hal hal yang telah tertuang
dalam perumusan skema strategis organisasi yaitu
sasaran, tujuan, visi dan misi untuk membangun
organisasi yang baik.
Tingkatan kinerja organisasi dapat dilihat sejauh
mana organisasi mampu mencapai sasaran, tujuan,
visi dan misi yang sudah di tetapkan perusahaan
atau organisasi. Untuk mencapai semuanya itu
diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas
dan bisa membantu perusahaan atau organisasi
untuk mencapai semua yang telah menjadi sasaran,
tujuan, visi dan misi organisasi atau perusahaan
kedepannyah. Untuk mendapatkan karyawan yang
baik dalam meningkatkan kinerja organisasi,
perusahaan perlu melakukan rekruitmen karyawan.
Rekruitmen adalah suatu proses pengumpulan
sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi yang
sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan atau
organisasi, untuk dipekerjakan di dalam
perusahaan. Adapun manfaat dari rekruitmen
adalah memiliki fungsi sebagai “The Right Man on
The Right Place”, dimana hal ini menjadi
pegangan bagi para manager dalam menempatkan
tenaga kerja yang ada di perusahaannya.
Rekruitmen yang baik adalah rekruitmen yang bisa
menjawab kebutuhan pekerjaaan yang dibutuhkan
organisasi.
Perusahaan atau organisasi akan melakukan
perekrutan calon karyawan yang bisa memenuhi
kebutuhan yang di ajukan perusahaan. Proses

perekrutan tersebut ada ditangan personalia. Jika
proses perekrutan tidak sesuai dengan prosedur
maka perekrutan tersebut akan berjalan percuma.
Oleh sebab itu rekruitmen adalah kunci sukses
perusahaan atau organisasi untuk mencapai
tujuannya.
Keberhasilan
rekruitmen
karyawan
dalam
organisasi sangat menentukan keberhasilan
terwujudnya tujuan organisasi itu sendiri.
Rekruitmen yang baik adalah rekruitmen yang bisa
menjawab kebutuhan pekerjaan yang disiapkan
oleh organisasi. Karena begitu pentingnya proses
rekruitmen ini, tidak mustahil bahwa tugas
manajemen sumber daya berikutnya menjadi lebih
mudah dan berjalan dengan baik. Misalnya,
dengan keberhasilan rekruitmen maka proses
seleksi,
penempatan,
peningkatan
dan
pengembanga (pemberdayaan) serta evaluasi pun
akan menuai keberhasilan pula.
Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang
berkualitas maka proses perekrutan karyawan baru
dilakukan dengan sangat ketat. Orang-orang
tersebut akan menjadi karyawan yang harus sesuai
kriteria bidang yang berlaku di perusahaan. berkasberkas yang telah dicantumkan pada saat
pendaftaran, seleksi administrasi, general aptitude
test, akademis dan bahasa inggris, psikotes,
wawancara dan tes kesehatan. Langkahnya SDM
yang memiliki kompetensi unggul, menjadikan
tingkat perebutan pengadaan tenaga kerja semakin
ramai.
Perebutan SDM tidak hanya pada level manager
keatas akan tetapi juga pada level dibawahnya.
Proses rekruitmen mempunyai peran penting
dalam kesuksesan setiap perusahaan karena proses
rekruitmen dapat menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk terus bertahan, beradaptasi dan
berkembang khususnya di tengah persaingan yang
ketat. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk lebih
profesional dalam mengelola perusahaannya
khususnya dalam hal sumber daya manusia (tenaga
kerja).
Dalam penerimaan karyawan yang menimbulkan
permasalahan, berkaitan dengan standard dan
sasaran kebijakan yang tidak sejalan, pada
persyaratan perekrutan karyawan terdapat syaratsyarat tertentu yang harus memenuhi standard
untuk dijadikan karyawan, baik dari segi
pendidikan, keahlian maupun pengalaman kerja,
namun pada nyatanya masih ada karyawan yang
lolos seleksi dan diterima menjadi karyawan
walaupun tidak memenuhi standard tersebut.
Dalam perekrutan calon karyawan, terdapat
fenomena yang menarik terjadi dalam prosesnya,
diantaranya penyusunan strategi untuk perekrutan,
pencarian pelamar-pelamar, penyisihan para
pelamar-pelamar yang tidak cocok, membuat
penawaran pekerjaan, dan mulai kerja.
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Tabel 1
Data Penjualan Sepeda Motor Honda PT. Daya Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor)
No
1
2
3

Tahun

2018

4
5

2019

Target Penjualan
Perbulan (dalam unit
200

Jumlah Penjulan
Motor (dalam unit)
175

Keterangan

Oktober

200

218

109 %

November

200

177

88,5 %

Desember

200

223

111,5 %

Januari

200

175

87,5 %

Bulan
September

87,5 %

(Sumber : PT.Daya Anugerah Mandirir Ciamis (Daya Motor))
PT. Daya Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor)
merupakan perusahaan yang bergerak dalam
bidang perawatan dan penjualan sepeda motor
beserta suku cadangnya, sudah berdiri sejak tahun
2002 dengan jumlah karyawan 24 orang karyawan,
terdiri dari 18 laki-laki dan 6 perempuan.
Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa bahwa penjualan
sepeda motor dari bulan September 2018 sampai
dengan bulan januari 2019 mengalami fluktuasi.
Menunjukan bahwa karyawan di perusahaan
melakukan kinerja organisasi yang kurang baik
dan tidak sesuai dengan target atau tujuan yang
telah ditentukan oleh perusahaan.
PT. Daya Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor)
dalam melakukan perekrutan karyawan perusahaan
ini melalui beberapa tahapan yang harus dilalui
oleh para pelamar terhadap para calon
karyawannya
sehingga
perusahaan
dapat
meningkatkan kinerja organisasi. Perekrutan
karyawan membutuhkan proses perencanaan
tenaga kerja, karena supaya dalam perekrutan
karyawan tidak ada kesalahan karyawan yang
direkrut. . Ada beberapa tahapan proses dan
kriteria yang harus dilalui oleh para calon
karyawan perusahaan tersebut contoh nya dengan
melakukan tes psikotes atau tes keahlian yang
dimiliki, tetapi juga melihat dengan yang sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan perusahaan
untuk mengisi kekosongan karyawan.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka
rumusan
masalah
diidentifikasikan
dalam
pertanyaan:
1. Bagaimana proses rekruitmen karyawan?
2. Bagaimana kinerja organisasi?
3. Bagaimana proses rekruitmen karyawan
dalam meningkatkan kinerja organisasi?
2.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan
metode penelitian deskriptif kualitatif diharapkan
dalam prosesnya tidak terjadi kesalahan yang
membuat penelitian mendapatkan masalah yang
serius sehingga menyebabkan penelitian tersendat
dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Selanjutnya dilakukan analisis data dalam upaya
untuk memperoleh data yang dilakukan dengan
cara
mencari
data,
mengolah
data,
mengorganisasikan data, memilah-milah data
menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian
proses mencari dan menyusun data dilakukan
secara sistematis yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan
lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan
temuannya dapat di informasikan kembali kepada
orang lain.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Rekruitmen di PT. Daya
Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor)
Berdasarkan hasil penelitian proses rekruitmen di
PT. Daya Anugerah Mandiri Ciamis dilihat dari
apa yang menjadi kebutuhan perusahaan sendiri.
Rekruitmen tersebut terjadi apabila di perusahaan
terjadi kekosongan atau kekurangan pegawai.
Terkadang kendala yang terjadi untuk melakukan
rekruitmen tersebut terdapat dua faktor yaitu
tergantung pada perencanaan SDM dan promosi
jabatan dalam perusahaan. Rekruitmen terjadi
setelah perusahaam mengidentifikasi kekosong
yang ada di dalam perusahaan.
PT. Daya Anugerah Mandiri Ciamis melakukan
proses rekruitmen melalui dengan beberapa
tahapan yang harus dilalui oleh para calon pelamar
pekerjaan atau calon karyawan, klasifikasi yang
dilihat dalam proses ini yang paling di utamakan
adalah dilihat dari segi pendidikan, pengalaman
dan keterampilan calon karyawan. Adapun
tahapan-tahapan dalam melaksanakan rekruitment
di PT. Daya Motor yaitu dilakukannya
penyeleksian surat lamaran yang masuk ke
perusahaan, setelah lulus dari proses penyeleksian
lalu masuk ke tahap selanjutnya melakukan
interview dengan calon karyawan yang sesuai
klasifikasi kebutuhan perusahaan
dan tahap
terakhir setelah lulus menjadi karyawan yaitu
dengan melakukan training sesuai dengan
keahliannya. Proses rekruitmen di PT. Daya
Anugerah Mandiri Ciamis dirasa sudah efektif
dilakukan, maksudnya sudah cukup mampu
memenuhi kebuthan yang sesuai dengan harapan
perusahaan.
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Kinerja Organisasi di PT. Daya Anugerah
Mandiri Ciamis (Daya Motor)
Berdasarkan hasil penelitian di PT. Daya
Anugerah Mandiri kineja organisasi sudah berjalan
sangat baik dan sesuai dengan apa yang menjadi
harapan perusahaan, dilihat dari segi penjualan
sepeda motor dan pelayanan service yang terus
meningkat. Karena perusahaan selalu melakukan
evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja
organisasi perusahaannya, contohnya seperti
dengan melakukan controlling, pemberian nilai
yang trasparan, adanya reward yang di berikan
untuk karyawan yang berprestasi dan punishment.
PT. Daya Anugerah Mandiri terus meningkatkan
SDM nya agar kinerja organisasi di perusahaan
semakin hari semakin meningkat dan selalu
memberikan motivasi terhadap karyawan, supaya
tujuan yang di harapkan oleh perusahaan untuk
menjadi perusahaan sebagai penjualan sepeda
motor terbesar dan terbaik di Indonesia bahkan di
dunia tetap di pertahankan oleh perusahaan.
Analisis
Proses
Rekruitmen
dalam
Meningkatkan Kinerja Organisasi pada
PT.Daya Anugerah Mandiri Ciamis (Daya
Motor)
Berdasarkan hasil wawancara dengan para
informan di PT. Daya Anugerah Mnadiri Ciamis
(Daya Motor) maka dapat diketahui bahwa proses
rekruitmen yang sudah baik mengakibatkan
peningkatan positif pada kinerja, karena jika
rekruitmen sudah baik maka akan berpengaruh
terhadap kinerja itu sendiri. Artinya rekruitmen di
perusahaan sudah sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu rekrutmen
internal seperti promosi jabatan, dipindah tugaskan
atau dirotasi tugasnya, dan rekruitmen eksternal
yaitu proses mencari pegawai dari luar perusahaan
yang memiliki bobot dan kualifikasi perusahaan,
cara yang dilakukannya melalui social media
seperi facebook (@dayamotorciamis), media
cetak, dan website.
Adapun beberapa tahapan dalam melakukan
rekruitmen seperti :
1. Tahap satu (1) Penyeleksian Surat Lamaran
Penyeleksian surat lamaran diperuntukan untuk
para calon karyawan yang mengirimkan surat
lamaran pekerjaan ke perusahaan. Dalam
penyeleksiantersebut
perusahaan
hanya
memilih calon karyawan yang sesuai dengan
spesifikasi yang diterapkan, seperti dilihat dari
segi pendidikan, pengalaman kerja .
2. Tahap dua (2) Interview
Interview diperuntukan bagi calon karyawan
yang lolos pada tahap pertama. Interview ini
dilakukan oleh Manager, HRD, Kepala
bengkel dan kepala marketing. Dalam tahap ini
calon karyawan akan diajukan beberapa

pertanyaan seperti visi kerja, motivasi bekerja,
etos kerja, dan pengalaman kerja.
3. Tahap tiga (3) Training
Setelah calon karyawan dinyatakan lulus dari
tahap 1 dan 2 selanjutnya akan dilakukan
training atau pelatihan selama tiga bulan,
seperti pelatihan terhadap posisi kerja yang
menjadi bagian tanggung jawab,setelah
melakukan pelatihan karyawan baru akan
mendapatkan kontrak kerja dan diangkat
menjadi karyawan perusahaan.
Pelaksanaan proses rekruitmen khususnya di PT.
Daya Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor)
bedampak pada kinerja organisasi, dimana
semakin baik proses rekruitmen maka dampaknya
terhadap kinerja organisasi akan dapat lebih
ditingkatkan.
Selanjutnya dari hasil penelitian dan wawancara
yang dilakukan Kinerja organisasi di PT. Daya
Anugerah Mandiri sudah berjalan sangat baik dan
sesuai dengan apa yang menjadi harapan
perusahaan, dilihat dari segi penjualan sepeda
motor dan pelayanan service yang terus
meningkat.Karena perusahaan selalu melakukan
evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja
organisasi perusahaannya, contohnya seperti
dengan melakukan controlling rutin, pemberian
nilai yang trasparan, adanya reward yang di
berikan untuk karyawan yang berprestasi dan
punishment.
4.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses rekruitmen di perusahan PT.Daya
Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor)
dilakukan beberapa tahapan-tahapan dalam
melaksanakan
rekruitment
di
yaitu
dilakukannya penyeleksian surat lamaran yang
masuk ke perusahaan, setelah lulus dari proses
penyeleksian lalu masuk ke tahap selanjutnya
melakukan interview dengan calon karyawan
yang sesuai klasifikasi kebutuhan perusahaan
dan tahap terakhir setelah lulus menjadi
karyawan yaitu dengan melakukan training
sesuai dengan keahliannya.
2. Kinerja organisasi di PT. Daya Anugerah
Mandiri Ciamis (Daya Motor) sudah berjalan
sangat baik dan sesuai dengan apa yang
menjadi harapan perusahaan, dilihat dari segi
penjualan sepeda motor dan pelayanan service
yang terus meningkat.Karena perusahaan selalu
melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan
kinerja organisasi perusahaannya.
3. Proses rekruitmen sudah berpengaruh positif
terhadap kinerja organisasi di PT. Daya
Anugerah Mandiri Ciamis (Daya Motor). Hal
ini dikarenakan proses rekruitmen yang

Jurnal ekonologi Ilmu Manajemen P-ISSN 2355-6099, E-ISSN 2620-6188
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi

dapat

384

dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang
ditentukan oleh perusahaan.
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