
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini di awali dari dua penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

(Reni Hidriari, 2018) dan (Hafis Laksmana Nur Aldy, 2020) berkaitan dengan 

kinerja karyawan yang belum sesuai dengan harapan organisasi. Beberapa 

variabel memengaruhi kinerja karyawan seperti dalam penelitian yang telah 

dilakukan oleh dilakukan Reni Hidriari, dan Hafis Laksmana Nur Aldy 

Penelitian ini menggunakan sebagian variabel dari dua penelitian terdahulu 

yaitu variabel rekrutmen dan penempatan kerja dalam memengaruhi kinerja 

karyawan. Alasan pemilihan variabel-variabel tersebut karena sesuai dengan 

fenomena di lapangan. Dengan demikian dalam penelitian ini dilakukan 

replikasi modifikasi terhadap dua model penelitian terdahulu. 

Dalam perkembangan di era saat ini kinerja selalu menjadi topik bahasan 

yang sangat menarik karena perusahaan akan dapat berkembang apabila kinerja 

karyawan mempunyai kualitas yang baik. Menurut Mangkunegara (2015:67) 

Kinerja karyawan merupakan pelaksana utama dari setiap fungsi organisasi 

terhadap sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ada, karyawan merupakan 

salah satu faktor kunci organisasi yang harus diperhatikan karena selalu 

mengalami berbagai dinamika di dalam organisasi. Faktor lain untuk 

tercapainya kinerja yang baik adalah rekrutmen terhadap calon karyawan 

dimaksudkan agar perusahaan dapat memperoleh karyawan dengan kinerja 

yang baik dan mampu merealisasikan tujuan perusahaan. Menurut Kasmir 

(2017:93) Rekrutmen merupakan kegiatan menarik sejumlah pelamar untuk 

tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. 

Hal ini di dukung dengan penelitian Reni Hidriari, 2018 

Selain rekrutmen untuk meningkatkan kinerja karyawa maka akan di 

lakukan proses penempatan kerja. Proses ini di lakukan untuk menempatkan 

karyawan pada posisi yang tepat. Menurut Ardana (2012:82) Penempatan 

merupakan proses mencocokkan atau membandingkan kualifikasi yang dimiliki 

dengan persyaratan pekerjaan dan sekaligus menugaskan pekerjaan kepada 

calon karyawan untuk dilaksanakan. Penempatan kerja merupakan salah satu 

landasan yang kuat dalam kemajuan suatu organisasi. pemempatan kerja yang 

kurang tepat akan berdampak pada menurunya kinerja pegawai.Hal ini di 

dukung dengan hasil penelitian Hafis Laksmana Nur Aldy, 2020 
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Karyawan dari PT Mitra Cahaya Abadi Metalindo di Surabaya akan 

digunakan sebagai sarana untuk menguji model kerangka konseptual ini. PT 

Mitra Cahaya Abadi Metalindo di Surabaya merupakan perusahaan produksi 

alat-alat pertanian seperti sekop, cangkul, palu dan lain-lain yang telah 

diproduksi sejak tahun 1997 dan memiliki karyawan sebanyak 130 orang.  

Dengan demikian judul dalam penelitian ini ditetapkan “Pengaruh 

Rekrutmen dan Penempatan kerja terhadap Kinerja Karyawan bagian 

produksi” PT. Mitra Cahaya Abadi Metalindo di Surabaya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian produksi 

pada PT Mitra Cahaya Abadi Metalindo di Surabaya? 

2. Apakah penempatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi pada PT Mitra Cahaya Abadi Metalindo di Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengembangkan model penelitian dengan melakukan replikasi 

modifikasi penelitian Reni Hidriari, 2018 dan Hafis Laksmana Nur Aldy, 

2020 dan secara rinci agar tujuan penelitian tercapai adalah dengan menguji 

dan menganalisis: 

1. Pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT. 

Mitra Cahaya Abadi Metalindo di Surabaya. 

2. Pengaruh penempatan kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada 

PT. Mitra Cahaya Abadi Metalindo di Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Mengembangkan ilmu Manajemen sumber daya manusia dengan 

menguji variabel Rekrutmen dan Penempatan kerja terhadap Kinerja 

karyawan. 

2. Manfaat Praktis  

Memperoleh gambaran secara nyata tentang pengaruh antara 

Rekrutmen dan Penempatan kerja terhadap Kinerja Karyawan dalam suatu 

organisasi. 


