BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian

Perubahan tatanan pandangan terhadap organisasi di era globalisasi

menuntut adanya penerapan prinsip-prinsip manajemen yang dapat membawa

sebuah organisasi atau perusahaan menuju ke sebuah misi yang lebih maju. Salah
satu sumber daya yang paling menentukan sukses tidaknya suatu organisasi adalah

manajemen sumber daya manusia, karena manusia mempunyai pengaruh yang

dominan terhadap faktor pencapaian tujuan organisasi. Melayu SP. Hasibuan
(2013:10) “MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga
kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan

dan masyarakat”. Pengelolaan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk
mengoptimalkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuan dari hal

tersebut adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang optimal
untuk mencapai tujuan studi tentang manajemen organisasi bagaimana seharusnya

organisasi dapat mengembangkan, menggunakan dan memelihara anggota dalam

kualitas dan kuantitas yang tetap. Oleh karena itu pihak manajemen organisasi
harus mampu memahami bagaimana cara terbaik dalam mengelola anggota yang
berasal dari latar belakang, keahlian, dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga
anggota dapat bekerja sesuai dengan keahlian dan jenis pekerjaan yang diberikan.

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan tidak hanya tergantung pada

peralatan canggih yang dimiliki oleh suatu organisasi, tetapi juga pada manusia

yang dalam hal ini adalah anggota yang secara nyata memberikan kontribusinya.

Adapun aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari:

perencanaan sumber daya manusia, pengadaan, pengarahan, pengembangan,

pemeliharaan, dan pemberhentian. Hal ini ditujukan agar organisasi dapat
mengelola sumber daya manusia yang baik secara maksimal.

Salah satu aktivitas dalam manajemen SDM adalah rekrutmen. Rekrutmen

merupakan suatu proses pengumpulan sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi
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sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi. Oleh karena itu jika rekrutmen
dilaksanakan dengan baik maka kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan

perusahaan akan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan demi mencapai

tujuan yang diinginkan. Maka dari itu sebuah perusahaan perlu membuat suatu
perencanaan rekrutmen agar SDM yang dibutuhkan perusahaan dapat membantu

suatu proses aktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Manfaat dari Rekrutmen

adalah memiliki fungsi sebagai pegangan bagi para manager dalam menempatkan
anggota yang ada di organisasinya. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas

untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian
dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi
dalam perencanaan kepegawaian.

Menurut Herman Sofyandi (2010:108) “Rekrutmen adalah serangkaian

kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan
tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang
diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada”.

Menurut Veitzhal Rivai (2010:179) menyatakan “Bahwa rekrutmen pada

hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar, yang mampu
untuk bekerja dalam suatu perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rekrutmen

merupakan suatu proses dan serangkaian kegiatan yang dapat membantu
perusahaan dalam mencari anggota baru untuk kebutuhan kinerja yang sesuai
dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan.

Perusahaan tidak hanya mementingkan dalam proses rekrutmen saja, tetapi

perusahaan juga perlu membahas dan membicarakan secara personal kepada calon
anggota baru mengenai komitmennya ketika tertarik menjadi calon pelamar. Hal ini

perlu disadari bahwa komitmen salah satu hal yang sangat penting dan berkaitan
dengan proses rekrutmen, karena jika sebuah perusahaan tidak menetapkan suatu

strategi dalam hal komitmen maka calon anggota baru tersebut tidak akan pernah
bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan perusahaan sehingga proses rekrutmen

yang telah dilaksanakan akan percuma atau tidak optimal. Setelah perusahaan bisa

menerapkan hal tersebut maka komitmen akan terbangun dengan sendirinya dari
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setiap calon pelamar atau calon anggota sehingga timbul sikap menyukai organisasi
dan kesediaan untuk berusaha meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai
tujuan. Jika komitmen anggota telah diperoleh, maka akan didapatkan anggota yang

setia, bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan organisasi. Komitmen terhadap

organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap
menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi
bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Menurut Cut Zurnali (2010:127) menyatakan bahwa “Sebagai sumber

daya yang menggerakan dan mengerahkan organisasi, sumber daya manusia harus
selalu diperhatikan dengan memberi perhatian yang penuh dan membuat anggota
percaya terhadap organisasi, maka akan timbul komitmen pada anggota tersebut”.

Menurut Griffin (2012:134), “Komitmen organisasi (organisational

commitment) adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu

mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki

komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati
organisasi”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen

merupakan salah satu cara atau strategi yang perlu diterapkan perusahaan agar

nantinya calon anggota baru yang telah lolos dari proses rekrutmen dapat
menunjukan kinerja yang produktif sesuai minat dari calon anggota baru tersebut
kepada perusahaan yang dituju.

UTama TV Komunitas adalah organisasi penyiaran yang bertujuan menjadi

organisasi penyaluran aplikasi bidang Komunikasi Penyiaran khususnya

Pendidikan, yang sudah memiliki izin penyiaran oleh KPID (Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah) Jawa Barat pada tanggal 29 Desember 2009 yang tertera dalam
surat

Komisi

Penyiaran

Indonesia

Daerah

Jawa

Barat

nomor

:

286/K/KPIDJABAR/12/09 perihal pemberitahuan kelayakan, yang intinya bahwa
Televisi Komunitas UTama TV berdasarkan verivikasi Administrasi dan Vaktual
telah dinyatakan LAYAK untuk diproses di KPI Pusat Jakarta. Bagi masyarakat di
lingkungan Universitas Widyatama dan sekitarnya, masyarakat Universitas

Widyatama sendiri, sebagian besar adalah masyarakat lingkungan akademis yang
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berada dalam ruang lingkup pendidikan, maka dari itu UTama TV Komunitas
berada di segmentasi komunitas penyiaran bertema pendidikan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di UTama TV Komunitas bahwa proses

rekrutmen yang dilaksanakan sudah baik, proses rekrutmen tersebut dimulai dari
pendaftaran pengisian kelengkapan administrasi calon anggota dan proses

selanjutnya langsung dilakukan wawancara dengan direksi penyiaran untuk
menanyakan hal kepada yang bersangkutan mengenai alasannya ingin terlibat serta

dibentuk komitmennya ketika diterima dan mulai menjalankan tugas sebagai
anggota UTama TV Komunitas.

Namun strategi yang dilakukan UTama TV Komunitas dalam merekrut

calon anggota tersebut menjadi kendala dalam hal komitmen, karena setelah
diterimanya anggota tersebut untuk menjalankan tugas yang ada di UTama TV

Komunitas tidak sesuai dengan komitmen yang diucapkan pada saat proses
rekrutmen dilakukan. Padahal anggota tersebut sudah diberikan fasilitas berupa
standar operasional prosedural, struktur program kerja, mekanisme unit kerja,

logistik, peralatan dan pendukung kelengkapan lainnya dalam menjalankan tugas
agar harapan dari UTama TV Komunitas anggota tersebut dapat mencapai target

program acara yang telah dibuat dan direncanakan sesuai dengan standar
operasional prosedural yang ada di UTama TV Komunitas.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai data target pencapaian program kerja:

No

Tabel 1.1
Target Pencapaian Program Acara Tahun 2015
Program Kerja
Lama waktu pengerjaan
Keterangan
Target

Pencapaian

14 Hari

10 Hari

14 Hari

6 Hari

1

Warta Utama

14 Hari

3

Wirausaha

14 Hari

2
4
5
6
7

Seminar

Musikologi

7 Hari

Tercapai

13 Hari

Tercapai

Tercapai

Tercapai

Musik Jadul

14 Hari

21 Hari

Tidak Tercapai

The Concert

14 Hari

23 Hari

Tidak Tercapai

Mie Tek-Tek

14 Hari

25 Hari

Tidak Tercapai
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8

Cadas On Utama

14 Hari

19 Hari

Tidak Tercapai

10

Malam Panjang

14 Hari

20 Hari

Tidak Tercapai

9

11

Tampan Show
Debat Kocak

Sumber: UTama TV Komunitas

14 Hari
14 Hari

22 Hari
17 Hari

Tidak Tercapai
Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai target pencapaian program kerja tahun

2015 dapat dilihat bahwa dari 11 program kerja yang dilakukan hanya 4 program

yang berhasil dicapai sesuai target lama waktu pengerjaan dan sisanya yaitu 7
program kerja yang tidak berhasil dicapai sesuai target atau melebihi batas waktu

pengerjaan program kerja tersebut. Penulis juga mendapatkan informasi hasil

wawancara dari direksi penyiaran bahwa jika hal ini terus berlanjut dan tidak ada

tindak lanjut untuk diperbaiki maka humas yayasan widyatama akan memberikan
surat peringatan kepada direksi penyiran yang kemudian ditindak lanjuti ke bagian
kepala produksi untuk dilakukan perbaikan mengenai komitmen anggota dalam
menyelesaikan program kerja tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka

penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian, “Pengaruh Rekrutmen
Terhadap Komitmen Organisasi Di UTama TV Komunitas Bandung”.
1.2

Identifikasi Masalah

Berdasarkan penerapan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

fokus permasalahan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut :
1. Bagaimana rekrutmen di UTama TV Komunitas Bandung?

2. Bagaimana komitmen organisasi di UTama TV Komunitas Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh rekrutmen terhadap komitmen organisasi di UTama
TV Komunitas Bandung?

1.3

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam memenuhi ujian sidang akhir sarjana (strata 1) pada Universitas
Widyatama. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
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1. Untuk menguji dan mengetahui implementasi rekrutmen terhadap UTama TV
Komunitas Bandung.

2. Untuk menguji dan mengetahui tingkat komitmen organisasi anggota Utama
TV Komunitas Bandung.

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh antara rekrutmen terhadap
komitmen organisasi anggota Utama TV Komunitas Bandung.

1.4

Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian

ini dapat bermanfaat bagi :
1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam menambah ilmu
pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di bidang manajemen sumber daya
manusia, khususnya tentang rekrutmen dan pengaruhnya terhadap kinerja
anggota.

2. Bagi Organisasi (UTama TV Komunitas)

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan

pemikiran khususnya UTama TV Komunitas, dalam mengimplementasikan

rekrutmen di organisasi yang berdampak pada suatu peningkatan kualitas
komitmen anggota untuk pencapaian tujuan organisasi secara efesiensi dan
efektivitas.

3. Bagi Pembaca/Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kajian teoritis ilmiah yang lebih

mendalam sehingga dapat dijadikan acuan konseptual ilmiah bagi perbaikan

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi, juga

memberikan inspirasi bagi peneliti lain sebagai referensi untuk penelitian
sejenis. Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam melakukan kegiatan di organisasi.
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1.5

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Widyatama Food Court gedung B

yang beralamat di Jalan Cikutra 204A Kota Bandung.

