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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of recruitment and training on 

employee performance with competence as an intervening variable at PT. Austindo 

Nusantara Jaya Agri Binanga. The population in this study were all employees, 

while the sample consisted of 51 people with details: 31 people in the processing 

department, 7 technicians, 3 people in the scales, 5 people in rotation and 5 people in 

quality control. The method of collecting data using a questionnaire. The data 

analysis method uses multiple linear regression analysis. The results showed that 

recruitment and job training had a positive and significant effect on employee 

competence, and simultaneous recruitment and job training had a significant effect 

on employee competence. Recruitment, training and employee competence partially 

have a positive and significant effect on employee performance and recruitment, 

training and competence simultaneously have a significant effect on employee 

performance. 
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PENDAHULUAN 

Di era globalisasi saat ini perusahaan dihadapkan berbagai macam 
tantangan dan ancaman untuk mencapai tujuannya. Tantangan tersebut berasal 
dari lingkungan internal atau  lingkungan eksternal seperti keiinginan dan 
kebutuhan pelanggan agar perusahaan menghasilkan produk yang bermutu, 
pelayanan yang berkualitas serta pesaing yang terus berkembang. Oleh karena itu, 
sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat mengelola 
perusahaan dengan baik. Sumber daya manusia yang potensial dibutuhkan oleh 
perusahaan agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga tujuan 
perusahaan dapat dicapai..  

Setiap organisasi sangat bergantung pada sumber daya yang dimilikinya 
untuk dapat beroperasi secara efektif dan efesien. Organisasi tidak dapat mengelola 
perusahaannya sendiri, tetap harus dibantu dengan karyawan. Oleh karena itu, 
seluruh karyawan harus dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Untuk itu peningkatan kompetensi yang secara terus menerus 
merupakan hal penting dan mendasar bagi setiap karyawan. Mangkunegara (2013) 
mengatakan bahwa profil kompetensi ada dan semakin penting bagi eksekutif, 
manajer dan karyawan perusahaan masa depan yang semakin kompetitif. 
Kompetensi yang dimiliki oleh karyawan akan menentukan kualitas kinerjanya dan 
berdampak terhadap kualitas kompetitif perusahaan dalam menghadapi dunia 
bisnis dan dalam memenuhi keinginan stake holder. 

Konsep kompetensi terus tumbuh dan diterapkan di berbagai organisasi 
Becker dan Ulirch (2005). Agar SDM mampu memiliki kompetensi tersebut, 
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perusahaan harus berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap sejumlah 
faktor yang mampu mempengaruhi kompetensi SDM. Adapun faktor-faktor 
penting yang mempengaruhi kompetensi SDM yaitu rekrutmen dan pelatihan 
kerja. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh rekrutmen dan 
pelatihan kerja terhadap kompetensi karyawan diantaranya: Sutrisno (2012) hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa rekrutmen dan pelatihan berpengaruh secara 
parsial dan simultan terhadap kompetensi karyawan. Menurut Kaswan (2013) hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa variabel rekrutmen dan pelatihan secara parsial 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 
perusahaan.  

Pada dasarnya perusahaan didirikan dengan harapan dimasa yang akan 
datang mengalami perkembangan melalui pencapaian kinerja yang tinggi. Adapun 
PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga sejak Tahun 2013-2017 realisasi 
produksi selalu tidak mampu mencapai target produksi dan cenderung mengalami 
penurunan. Tidak tercapainya target produksi PT. Austindo Nusantara Jaya Agri 
Binanga sejak Tahun 2013-2017 dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 
rekrutmen yang relative belum baik yakni untuk mengisi jabatan atau pekerjaan 
yang kosong di lingkungan organisasi atau perusahaan, baik yang berasal dari 
sumber dari luar (eksternal) organisasi atau dari dalam (internal) organisasi, 
pelatihan yang belum optimal yakni proses pendidikan jangka pendek, dan 
kompetensi karyawan yang relative belum kompetitif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian pada PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga tentang Pengaruh 
Rekrutmen dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Austindo 
Nusantara Jaya Agri Binanga dengan Kompetensi sebagai  Variabel Intervening 
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi suatu perusahaan 
dalam mengelola, mengatur, dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada. 
Sumber daya manusia harus dikelola dan dikembangkan sehingga dapat mencapai 
kemampuan yang maksimal dan memiliki sikap yang profesional hingga dapat 
memudahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia sangat 
berperan sesuai perkembangan teknologi dan industri karena teknologi secanggih 
apapun, tidak dapat berjalan bila tidak diproses oleh manusia. Pengelolaan sumber 
daya manusia sangat sulit, karena heterogenitasnya, sehingga pembuatan 
peraturan dan pelaksanaannya hendaknya dapat diterima oleh seluruh karyawan. 
Pengertian dan Tujuan Rekrutmen  

Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber 
daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, 
serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada 
dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di 
lingkungan suatu organisasi atau perusahaan, untuk itu terdapat dua sumber, 
sumber tenaga kerja yakni sumber dari luar (eksternal) organisasi atau dari dalam 
(internal) organisasi. 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. Rekrutmen yang efektif memerlukan 
tersedianya informasi yang akurat dan berkesinambungan mengenai jumlah dan 
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kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan 
dalam organisasi. Aktivitas rekrutmen akan menyisihkan pelamar yang kurang 
tepat dan memfokuskan upayanya pada calon yang akan dipanggil kembali.  

Aktivitas rekrutmen akan menyisihkan pelamar yang kurang tepat dan 
memfokuskan upaya pada calon yang akan dipanggil kembali. Aktivitas rekrutmen 
dapat membangun opini publik yang menguntungkan denga cara mempengaruhi 
sikap para pelamar sedemikian rupa terlepas mereka diangkat atau tidak. Nawawi 
(2008) mengemukakan terdapat 4 (empat) sikap yang berbeda di lingkungan 
organisasi/perusahaan dalam melakukan rekrutmen. Keempat sikap tersebut 
adalah: (1) sikap pasif diskriminasi, sikap ini para eksekutif di lingkungan 
oeganisasi/perusahaan untuk meniadakan perbedaan dan memberlakukan secara 
sama dalam mengangkat, menggaji dan memberikan promosi bagi para calon dan 
para pekerja, (2) rekrutmen berdasarkan perbedaan, rekrutmen ini dilakukan secara 
aktif untuk mengelompokkan para pelamar, dengan hanya menerima kelompok 
tertentu, (3) rekrutmen berdasarkan prioritas, rekrutmen ini dilakukan dengan 
mendahulukan atau memprioritaskan kelompok tertentu dan (4) rekrutmen dengan 
penjatahan, rekrutmen ini dilakukan dengan menetapkan jatah untuk kelompok 
tertentu. 

Berdasarkan keempat sikap tersebut, maka keputusan dalam rekrutmen dan 
pengaturan staf sebaiknya dilakukan berdasarkan kasus masing-masing. 
Keputusan harus berdasarkan pada kombinasi semua faktor yang ada dengan 
harus mengutamakan hasil skor (nilai) tes sebagai usaha dalam memprediksi 
kemampuan calon sebelum diterima. Menurut Hasibuan (2012) beberapa indikator 
rekrutmen dapat dilaksanakan secara efektif yaitu: Faktor Organisasi diantaranya 
adalah: kesan yang dimiliki perusahaan, persyaratan Pekerjaan, dan proses 
Perekrutan masa lampau, dan Faktor Lingkungan, diantaranya: kondisi Pasar 
Kerja, kecenderungan perekonomian, perilaku Masyarakat dan peraturan 
pemerintah 
Pengertian Pelatihan dan Manfaat Pelatihan Kerja 
 Pelatihan adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki 
keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan pelatihan 
ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 
spesifik pada saat ini.  Pelatihan juga sebagai bagian pendidikan yang menyangkut 
proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem 
pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang 
lebih mengutamakan pada praktik ke teori. 

Ada beberapa manfaat pelatihan kerja adalah: 
1. Manfaat untuk karyawan diantaranya adalah: (a) membantu karyawan dalam 

membuat keputusan dan pemecahan maslah yang lebih efektif, (b) melalui 
pelatihan dan pengembangan, variabel pengenalan, pencapaian 
prestasi,pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan dapat diinternalisasi dan 
dilaksanakan, (c) membantu mendorong dan mencapai pembangunan diri dan 
rasa percaya diri, (d) membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frustasi, 
dan konflik, (d) memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan 
kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap, dan (e) meningkatkan 
kepuasan kerja dan pengakuan. 

2. Manfaat untuk perusahaan diantaranya adalah: (a) memperbaiki moral sumber 
daya manusia, (b) membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan, 
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(c) mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih 
positif terhadap orientasi profit, (d) memperbaiki pengetahuan kerja dan 
keahlian pada semua level perusahaan, dan Membantu menciptakan image 

perusahaan yang lebih baik. 
3. Manfaat dalam hubungan sumber daya manusia, internal dan antargrup dan 

pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah: (a) meningkatkan komunikasi 
antargrup dan individual, (b) membantu dalam orientasi bagi karyawan baru 
dan karyawan transfer atau promosi, (c) memberikan informasi tentang hukum 
pemerintah dan kebijakan internasional, (d) meningkatkan keterampilan 
interpersonal, dam (e) meningkatkan kualitas moral. 

Selanjutnya adapun indikator pelatihan menurut Mangkunegara (2013) adalah: (a) 
jenis pelatihan, (b) tujuan pelatihan, (c) materi pelatihan, (d) metode yang 
digunakan , (e) kualifikasi peserta, (f) kualifikasi pelatihan, dan (g)waktu  
Kompetensi Karyawan 

 Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 
melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atau keterampilan dan 
pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 
Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang 
memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya kemampuan seseorang untuk 
mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam 
situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Kompetensi juga 
menunjukkan karakteristik pengetahun dan keterampilan yang dimiliki atau 
dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan 
tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatan standar kualitas 
profesionalisme dalam pekerjaan mereka. 

Kompetensi merupakan karakteistik individu yang mendasari kinerja atau 
perilaku di tempat kerja. Kinerja di pekerjaan dipengaruhi oleh (a) pengetahuan, 
kemampuan, dan sikap; (b) gaya kerja, kepribadian, kepentingan/minat, dasar-
dasar, nilai sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan. Dengan demikian, 
seorang pelaksana yang unggul adalah mereka yang menunjukkan kompetensi 
pada skala tingkat lebih tinggi, dengan frekuensi lebih tinggi, dan dengan hasil 
lebih baik daripada pelaksana biasa atau rata-rata. Kompetensi juga merupakan 
karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan 
kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam 
sebuah pekerjaan atau situasi.  

Menurut Spencer (2011) bahwa manfaat kompetensi adalah: prediktor 
kesuksesan kerja, merekrut karyawan yang andal, dan dasar penilaian dan 
pengembangan karyawan identifikasi kompetensi pekerjaan yang akurat juga 
dapat dipakai sebagai tolak ukur kemampuan seseorang. Menurut Sutrisno (2012), 
kompetensi karyawan mempunyai beberapa indikator yang efektif yaitu: (a) 
pemahaman (understanding), (b) kemampuan (skill), (c) nilai (value) 
Kinerja  

Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara 
keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 
dengan standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 
terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Menurut Mangkunegara (2013) 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: 
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1. Faktor kemampuan, diterangkan bahwa kemampuan (ability) karyawan terdiri 
dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill).  

2. Faktor motivasi, motivasi ini terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan 
dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 
menggerakkan diri karyawan, yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 
(tujuan kerja). Sedang sikap mental merupakan kondisi mental yang 
mendorong diri karyawan untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal. 

3. Faktor komunikasi, adalah perekat dalam organisasi, menjadi penghubung 
mempererat rantai-rantai manajemen untuk pergerakan organisasi dalam 
mencapai tujuannya serta meningkatkan kinerja. 

Menurut Mangkunegera (2013) bahwa  ada enam kriteria primer yang 
digunakan untuk mengukur kinerja: Quality, Quantity, Timeliness, Cost effectiviness, 
Need for supervisor, Interpersonal impact. 
Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kompetensi Karyawan 

Rekrutmen merupakan aspek penting dalam Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Aspek ini adalah tahap pertama dalam proses penarikan karyawan 
unggul. Jika suatu perusahaan menjalankan strategi rekrutmen yang tepat, maka 
perusahaan tersebut akan memiliki karyawan yang handal dan berkompeten serta 
mampu menjaga proses operasional perusahaan untuk mencapai tujuannya 
Handoko (2008). Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan 
orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu 
bekerja secara optimal dan dapat bertahap di perusahaan untuk waktu yang salah, 
dan akan menyita waktu, biaya dan tenaga perusahaan untuk mengasahnya 
menjadi seseorang yang berkompetensi bagi jabatan yang didudukinya.  
Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Karyawan 

Pertumbuhan mendorong kebutuhan perusahaan akan ketersediaan sumber 
daya manusia yang andal. Upaya menyediakan sumber daya tersebut ditempuh 
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang 
berkualifikasi dapat diperoleh melalui program pelatihan. Pelatihan karyawan 
merupakan faktor yang mendorong tercapainya kompetensi karyawan sehingga 
dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan.Sebagaimana menurut Handoko 
(2008), pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai 
ketrampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin. 
Kesesuaian kebutuhan organisasi dan tugas dengan program pelatihan karyawan 
akan mendukung peningkatan kompetensi karyawan. Kemampuan adaptasi baik 
di lingkungan kerja maupun terhadap perkembangan dunia bisnis merupakan 
sasaran pelatihan karyawan, sehingga karyawan berkompeten dalam menjalankan 
tugasnya. Pelatihan akan memperbesar peluang karyawan dapat meningkatkan 
kompetensi karyawan.  
Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Karyawan. 
Sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu 
memberikan hasil kerja atau output agar tujuan dari perusahaan tersebut bisa 
tercapai. Hasil kerja atau kinerja setiap perusahaan berbeda-beda dan hal tersebut 
dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah rekrutmen mampu 
menghadirkan karyawan untuk bekerja lebih baik, semakin baik kinerja karyawan 
maka semakin baik pula standar rekrutmen yang diberikan perusahaan kepada 
para pelamar.  Hal ini didukung oleh pendapat Wibowo (2012) yang mengatakan 
bahwa :“Rekrutmen mempunyai hubungan dengan kinerja karyawan karena untuk 
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mendapatkan pelamar yang professional membutuhkan standar rekrutmen yang 
baik yang telah ditentukan, mempunyai karyawan dengan kinerja terbaiknya pasti 
diharapkan oleh semua perusahaan”. 
Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan   
Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk mencapai kinerja yang optimal.  
Dengan meningkatnya kinerja karyawan maka perusahaan akan mendapatkan  
manfaat yang lebih yaitu meningkatnya profit perusahaan. Setiap karyawan dalam  
suatu perusahaan diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien, baik dari  
segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk meningkatkan kemampuan karyawan  
tersebut, dalam suatu perusahaan perlu dilakukan pelatihan. Pelatihan yang  
diberikan kepada karyawan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki,  
mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan timbul 
apabila mendapat pengaruh dari atasannya yang dapat berupa pemberian 
pelatihan kepada para bawahannya, adanya pengakuan yang jujur dan lain-
lainnya. Cara atau bentuk pemberian pelatihan agar karyawan mempunyai kinerja 
yang optimal dapat berupa materi pelatihan, pelatih dan metode pelatihan. Hal ini 
akan memberikan kinerja yang optimal bagi karyawan ataupun tenaga kerja dalam 
mengemban tugas yang diberikan. Dengan adanya pelatihan yang dilakukan, maka 
diharapkan karyawan dapat ditingkatkan keahlian, pengetahuan guna 
memperlancar tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan 
perusahaan tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai kinerja yang optimal yang 
merupakan salah satu tujuan perusahaan, maka salah satu cara yang perlu 
ditempuh oleh perusahaan adalah dengan melaksanakan pelatihan terhadap 
karyawan.  
Pengaruh Komptensi Terhadap Kinerja Karyawan   
Hubungan kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai menurut Spencer (2011) 
adalah hubungan yang sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada dan kuat 
akurat, bahkan pegawai apabila ingin meningkatkan kinerjanya seharusnya 
mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaannya. Kompetensi 
dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikinerja seseorang artinya 
jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja yang 
tinggi pula. Wibowo (2010) mengatakan kinerja dan keefektifan pegawai dalam 
melaksanakan tugas sangat ditentukan oleh kompetensi yang disyaratkanoleh 
bidang pekerjaan. Melalui kompetensi yang semakin memadai seseorang akan 
lebih menguasai dan mampu menerapkan secara praktek semua tugas pekerjaan 
sesuai dengan job description yang ditetapkan. Kompetensi pegawai yang semakin 
tinggi dapat diukur dari semakin bertambahnya pengetahuan dan keterampilan 
serta semakin berkembangnya perangai atau sifat dan konsep diri yang semakin 
baik. Sedangkan ciri-ciri pegawai dengan kompetensi tinggi dapat dilihat dari 
beberapa indikator yaitu mampu menjalankan tugas sesuai standar pekerjaan, 
memiliki pengetahuan yang luas, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat, 
tepatdan benar, mampu menyusun laporan dengan akurat dan sistematis, memiliki 
kemampuan menguasai emosinya dengan baik. Sutrisno (2011) mengatakan bahwa 
yang mendorong organisasi untuk fokus pada kompetensi adalah organisasi harus 
selalu meningkatkan kompetensi pegawai agar berprestasi dan sukses. Sekarang 
organisasi-organisasi melakukan upaya besar-besaran agar berkinerja unggul,yang 
hanya dapat dicapai sebagai kriteria utama untuk menentukan kerja pegawai 
seperti profesional dan fungsional. Instansi pemerintah akan memberikan kenaikan 
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pangkat jabatan lebih tinggi bila memenuhi kriteria kompetensi yang dibutuhkan 
sesuaitugas utama. Karena kompetensi merupakan suatu kecakapan dan 
kemampuan individu dalam mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi 
dirinya dalam merespon perubahan-perubahan yangterjadi pada lingkungan 
organisasi atau tuntutan dari pekerjaan yangmenggambarkan satu kinerja. 
kompetensi yang terdiri atas kemampuan teknis, keterampilan dalam menganalisa 
dan mengambil keputusan kemampuanberkomunikasi, kemampuan bekerja 
mandiri dan kelompok sampai pada aspek kepemimpinan dan menejerial, maka 
melalui suatu kompetensi tertentu seorangkaryawan akan bekerja semakin baik 
dan berkualitas. dengan berinvestasi pada tenaga kerja yang kompeten.Kompetensi 
sering digunakan. 
Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uaraian teori yang telah diuraikan di atas maka di rumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
1. Rekrutmen dan pelatihan kerja secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kompetensi karyawan pada PT. Austindo Nusantara Jaya 
Agri Binanga. 

2. Rekrutmen dan pelatihan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kompetensi karyawan pada PT. Austindo Nusantara Jaya Agri 
Binanga. 

3. Rekrutmen dan pelatihan kerja secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Austindo Nusantara Jaya Agri 
Binanga dimana kompetensi karyawan sebagai variabel intervening 

METODE PENELITIAN 
Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rekrutmen dan 
pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.Austindo Nusantara Jaya Agri 
Binanga dimana kompetensi karyawan sebagai variabel intervening 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT. 
Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga. Dengan menggunakan maka diperoleh 
sampel sebanyak 51 orang dengan dirincikan: bagian pengolahan 31 orang, bangian 
teknisi 7 orang, bagian timbangan 3 orang, bagian sortasi 5 orang dan bagian 
pengendalian kualitas 5 orang. 
Operasionalisasi Variabel 

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel 
bebas terdiri dari Rekrutmen dan Pelatihan Kerja. Sedangkan variabel terikat 
adalah kinerja karyawan, sedangkan variable intervining adalah kompetensi 
karyawan. Definisi operasional keempat variabel tersebut diukur dengan ukuran 
skala likert adalah sebagai berikut: 
a. Rekrutmen (X1), serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja 

dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan 
guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan 
kepegawaian, dengan indikator: kesan yang dimiliki perusahaan, persyaratan 
pekerjaan, proses perekrutan masa lampau, faktor Lingkungan (kondisi pasar 
kerja, kecenderungan perekonomian, perilaku masyarakat, peraturan 
pemerintah). 
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b. Pelatihan (X2), adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki 
keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan 
pelatihan ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan 
pekerjaan yang spesifik pada saat ini, dengan indicator: jenis pelatihan, tujuan 
pelatihan, materi pelatihan, metode yang digunakan, kualifikasi peserta, 
kualifikasi pelatihan, dan waktu. 

c. Kinerja karyawan (Y), hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggungjawab yang diberikan kepadanya, dengan indikator: quality, quantity, 
timeliness, cost effectiviness, need for supervisor, interpersonal impact. 

d. Kompetensi Karyawan (Z), sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau 
melukakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan 
pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut, dengan indicator: 
pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: Kuesioner, Wawancara 

(Interview) dan Studi dokumentasi. 
Teknik Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode: 
Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Sugiyono (2008) “valid berarti instrumen tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur” dengan syarat minimum 
dianggap memenuhi syarat kalau nilai r =0,30”. Jika nilai korelasi anatara butir 
dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir dalam instrumen tersebut 
dinyatakan tidak valid. 

 Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah hasil kuesioner dapat 
dipercaya atau tidak. Pengujian reliabilitas instrumen dengan belah dua arah 
Spearmen Brown dengan rumus:  

………………………………………………………….(1) 
Dimana :  

 Reliabilitas internal seluruh instrumen 

 Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Perhitungan reliabilitas pada penelitian ini dengan menggunakan Alpha 

Cronbach dengan kriterianya sebagai berikut: artinya instrumen reliable 

dan artinya instrumen tidak reliable. 

Uji Ausmsi Klasik. 

Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 
diantaranya adalah: Uji NormalitasUji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, 
Teknik Analisis. 

 Teknik analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linear berganda 
dengan rumus sebagai berikut : 

Z = a  + b1X1  + b2X2…………………………………..……………….…(2) 
Y = a  + b1X1 + b2X2 + b3Z……………………………………..….…….(3) 

Dimana : 
a   = konstanta 
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bi  = koefisien regresi 
X1= Rekrutmen 
X2= Pelatihan 
Z  = Kompetensi karyawan 
Y = Kinerja karyawan  

Untuk menguji hipotesis digunakan uji t dan F dengan kriteria keputusan: terima 
hipotesis jika tingkat signifikansi dibawah 5 persen dan sebaliknya 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian  
Karaktersitik Responden  

Karakteristik responden dalam penelitian ini dijelaskan berdasarkan usia, 
jenis kelamin, pendidikan terakhir dan status. Karakteristik responden berdasarkan 
usia responden ditunjukkan pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin,  Tingkat 
Pendidikan dan Status  

Usia Jumlah Persentase  

Dibawah 25 Tahun  7  14  

26-30 Tahun  19  37  

31-35 Tahun 14  27  

36-40 Ahun 10  20  

> 41 Tahun  1  2  

Jumlah 51  100  

Jenis Kelamin   

Pria 21  41  

Wanita 30  59 

Jumlah 51 100 
Pendidikaan Terakhir   

SMA 6 12  

DIII 9  17  

S1 33  65  

S2 3  6  
Status   

Belum menikah 27  53  

Menikah 24  47  

Jumlah 51  100  

Sumber: Data di olah dari lampiran 2  
Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa usia responden yang dijadikan sebagai 

sampel penelitian dibawah 25 tahun sebanyak 7 orang atau 14 persen, umur 26-30 
tahun sebanyak 19 orang atau 37 persen, umur 31-35 tahun sebanyak 14 orang atau 
27 persen, umur 36-40 tahun sebanyak 10 orang 20 persen dan umur lebih dari 41 
tahun sebanyak 1 orang atau 2 persen. Berdasarkan jenis kelamin responden yang 
laki-laki sebanyak 21 orang atau 41 persen dan perempuan sebanyak 30 orang atau 
59 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan responden dengan pendidikan SMA 
sebanyak 6 orang atau 12 persen, DIII sebanyak 9 orang atau 17 persen, S1 sebanyak 
33 orang atau 65 persen dan S2 sebanyak 3 orang atau 6 persen. Berdasarkan status 
responden yang sudah menikah sebanyak 24 orang atau 47 persen dan responden 
yang belum menikah sebanyak 27 orang atau 53 persen.  
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 Hasil Penelitian  
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas  

  Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical 
Program For Social Sciences) versi 24. Hasil uji validitas dan realiabitas menunjukkan 
bahwa untuk pernyataan penelitian untuk pelatihan, rekrutmen, kompetensi 
karyawan dan kinerja karyawan sudah valid, dan realiabel sebab nilai r hitung > 
0,30 untuk seluruh indicator nilai Cronbacch’s Alpha If item untuk semua indicator 
telah lebih besar dari 0,50. 
Pengujian Hipotesis 

 Hasil pengujian dengan model langsung pengaruh antara rekrutmen dan 
pelatihan kerja terhadap kompetensi karyawan disajikan pada tabel 2 dan 3 berikut: 

Tabel 2 Anovaa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 785,672 2 392,836 52,831 ,000b 

Residual 356,916 48 7,436   

Total 1142,588 50    

a. Dependent Variable: Kompetensi Karyawan(Y) 
b. Predictors: (Constant), Pelatihan Kerja(X2), Rekrutmen(X1) 

Sumber: data diolah,2020 
Tabel 3 Coefficients  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,430 2,266  ,631 ,531 

Rekrutmen  ,665 ,109 ,569 6,114 ,000 

Pelatihan Kerja ,362 ,088 ,382 4,103 ,000 

a. Dependent Variable: Kompetensi Karyawan(Y) 
Sumber: Data diolah,2020 

Dari tabel 2 di nampak bahwa variabel rekrutmen dan pelatihan kerja secara 
simultan bepengaruh signifikan terhadap variabel kompetensi karyawan pada α=5 
persen.  Dari tabel 3 juga nampak bahwa variabel rekrutmen dan pelatihan secara 
parsial bepengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi karyawan pada α=5 
persen, serta nilai R Square adalah sebesar 0,688 yang menunjukkan bahwa variasi 
kompetensi karyawan dapat dijelaskan oleh variansi rekrutmen dan pelatihan kerja 
sebesar 68,8 persen dan sisanya 31,2 persen oleh variabel lain yang tidak termasuk 
dalam penelitian ini. 

Hasil analisis simultan pengaruh rekrutmen, pelatihan kerja dan kompetensi 

entrepreneurship terhadap kinerja pegawai ditunjukkan pada tabel 6 berikut: 

Tabel 4: ANOVA
a
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1379.564 3 459.855 23.363 .000b 

Residual 1240.048 63 19.683   

Total 2619.612 66    

a. Dependent Variable: Kinerja 
b. Predictors: (Constant), Kompetensi, rekrutmen, pelatihan 

 



 
 

11 
 

  

 
Tabel 5 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.584 7.245  2.289 .025 

Rekrutmen  .348 .093 .396 3.727 .000 

Pelatihan  .178 .120 .215 2.481 .044 

Kompetensi .260 .145 .240 2.792 .038 

a. Dependent Variable: Kinerja 
Dari tabel 6 di atas menunjukkan bahwa secara simultan rekrutmen, pelatihan dan 
kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada α= 5 persen. 
Dan secara parsial rekrutmen, pelatihan kerja dan kompetensi bepengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada α= 5 persen serta nilai R Square 
adalah sebesar 0,726 yang menunjukkan bahwa variasi kinerja karyawan dapat 
dijelaskan oleh variansi rekrutmen, pelatihan dan kompetensi karyawan sebesar 
72.6 persen dan sisanya 27.4 persen oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. 

Dari Tabel 3 tabel 4.24 dan tabel 5 di atas dapat dilakukan persamaan struktural 
untuk diagram jalur, sebagai berikut: 

Y = 16,584 + 0,348 X1 + 0,178 X2 + 0,260Z + 1,858 
Z = 1.430 + 0.665X1 + 0.362 X2 

 Dari persamaan diagram jalur di atas tampak bahwa rekrutmrn, pelatihan 
dan kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Variabel 
rekrutmrn, pelatihan dan kompetensi mampu menjelaskan variasi kinerja pegawai 
sebesar 52.7 persen, sedangkan sisanya 47.3 persen oleh variabel yang lain.  

Besarnya pengaruh secara tidak langsung variabel rekrutmen terhadap 
kinerja pegawai melalui kompetensi adalah sebesar 0,027 + 0,740 = 0,767 sedangkan 
pengaruh tidak langsung besarnya pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai 
melalui kompetensi sebesar 0,567 + 0,740 = 1,307. 
Pembahasan  

Dilihat dari koefisien regresinya dan nilai thitung untuk variabel rekrutmen 
adalah 6.11 dengan tingkat signifikan 0,000, hasil ini membuktikan bahwa 
rekrutmen karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada PT.Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga Sumatera Utara. Hasil ini 
menunjukkan bahwa semakin baik dari rekutmen akan mempengaruhi kinerja 
karyawan. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik orang-orang yang 
dibutuhkan organisasi. Sistem rekrutmen yang berkualitas dan dilaksanakan secara 
konsisten, merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam upaya 
peningkatan mutu. Dengan demikian, mewujudkan rekrutmen yang baik maka 
perusahaan akan dapat memiliki pencapaian kinerja yang tinggi. Snell dan 
Bohlander (2001) menjelaskan bahwa manajer perlu memahami tujuan kebijakan 
dan juga praktik dari seleksi karyawan, dan lebih penting lagi bahwa seorang 
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manajer memiliki tanggung jawab untuk memutuskan seleksi yang tepat dan 
akurat untuk mendapatakan karyawan. Hasil penelitian ini mendukung hasil 
penelitian dari Setyawati, Setianingsih, dan Udin (2019); Ekwoaba (2015); 
Saifalislam, Osman, A and AlQudah,,(2014); Samwel,2016; Sutanto and Kurniawan, 
2016 

Dilihat dari koefisien regresinya dan nilai thitung untuk variabel pelatihan 
adalah 4,103 dengan tingkat signifikan 0,000, hal ini membuktikan bahwa pelatihan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT.Austindo 
Nusantara Jaya Agri Binanga Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan akan mempengaruhi kinerja karyawan. 
Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk mencapai 
keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Sedangkan pengembangan adalah suatu proses bagaimana 
manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian dan sikap untuk menjadi atau 
meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Dengan demikian 
pelatihan sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja dari karyawan.Pelatihan 
berdampak pada kecakapan karyawan dalam menghadapi permasalahan nantinya 
pada pekerjaan. Semakin baiknya pelatihan pada karyawan akan semakin baik pula 
kinerja karyawan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Dessler (2003) yang 
menyebutkan bahwa pelatihan dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan 
dengan alasan bahwa pengembangan modal manusia melalui pelatihan 
berkelanjutan dapat meningkatkan output produktif dari masing-masing karyawan 
baik melalui peningkatan tingkat keterampilan atau melalui peningkatan moral dan 
kepuasan kerja. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Setyawati, 
Setianingsih, dan Udin (2019); Saifalislam, Osman, A and AlQudah,,(2014) 

Dilihat dari koefisien regresinya dan nilai thitung untuk variabel kompetensi 
adalah 2.792 dengan tingkat signifikan 0,0278, hasil ini membuktikan bahwa 
kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil 
ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi karyawan akan mempengaruhi 
kinerja karyawan. Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahun dan 
keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang 
memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara 
efektif dan meningkatan standar kualitas profesionalisme dalam pekerjaan mereka. 
Dengan demikian meningkatkan kompetensi karyawan yang lebih baik baik 
melalui rekrutmen maupun pelatihan maka perusahaan akan dapat memiliki 
pencapaian kinerja yang tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 
Kurniawan, Guswandi and Sodikin,(2015); Achmad,(2016) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 
kompetensi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh rekrutmen pada 
PT.Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga Sumatera Utara. Hasil menunjukkan 
bahwa semakin baik dari rekrutmen akan berdampak pada kompetensi karyawan 
yang baik dan lebih lanjut akan mempengaruhi kinerja karyawan. Rekrutmen yang 
efektif merupakan kunci utama untuk kompetensi karyawan, lebih lanjut 
kompetensi karyawan yang baik berdampak terhadap kinerja organisasi. Demikian 
halnya pada karyawan, karyawan yang memiliki kompetensi akan mampu 
memainkan perannya pada perusahaan, maka perlu diangkat melalui rekrutmen 
yang jelas. Perekrutan karyawan yang didasarkan pada proses yang baik dapat 
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mewujudkan ekspektasi berbagai pihak terutama karyawan memiliki kompetensi 
yang lebih baik yang pada akhirnya akan meningktakan kinerja yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 
kompetensi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh pelatihan pada 
PT.Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga Sumatera Utara. Hasil menunjukkan 
bahwa semakin baik dari pelatihan akan berpengaruh terhadap komptensi yang 
baik dan lebih lanjut akan mempengaruhi kinerja karyawan.Karyawan akan bekerja 
sesuai aturan perusahaan, mengejar target dan mencapai standar kinerja yang telah 
ditentukan oleh perusahaan, kompetensi telah memediasi pengaruh pelatihan 
terhadap kinerja karyawan. Kompetensi karyawan secara signifikan dapat 
meningkatkan kinerja pegawai jika pelatihan yang dilaksanakan dengan tepat. Hal 
ini berarti dengan adanya kompetensi karyawan yang baik, perusahaan dapat 
meningkatkan kinerja pegawainya melalui pelatihan yang diberikan kepada 
karyawan dalam bentuk apa saja untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik 
lagi. Kompetensi karyawan yang tinggi didapatkan melalui menciptakan sumber 
dayamanusia yang berkualitas melalui pelatihan akan membawa pengaruh yang 
kuat bagi kinerja karyawan 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan dapat tarik kesimpulan sebagai 
berikut: (a) rekrutmen dan pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kompetensi karyawan, (b) rekrutmen dan pelatihan kerja secara simultan 
berpengaruh positrif dan signifikan terhadap kompetensi karyawan, (c) rekrutmen 
dan pelatihan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kompetensi karyawan, (d) kompetensi karyawan mampu dijelaskan oleh variasi 
variabel rekrutmen dan pelatihan kerja sebesar 68,8 %  dan sisanya 31,2 % oleh 
variabel lain dan (e) rekrutmen dan pelatihan bepengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kompetensi pada PT. Austindo 
Nusantara Jaya Agri Binanga Sumatera Utara. 
Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas makan saran yang diajukan adalah sebagai 
berikut: (a) sebaiknya proses rekrutmen pada calon karyawan yang akan diterima 
oleh perusahaan sesuai dengan standar skill dan kemampuan karyawan yang telah 
ditetapkan, (b) sebaiknya proses pelatihan karyawan dapat memenuhi tuntutan 
pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, (c) sebaiknya kompetensi karyawan 
dapat ditingkatkan melalui rekrutmen dan pelatihan  
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