
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Human Resource Management 

 Menurut Dessler (2017) Human Resources Management ialah proses 

mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh manajer 

dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan 

demi mencapai tujuan. Tujuan dari Sumber Daya Management adalah untuk 

meningkatkan kontribusi proaktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui 

sejumlah catatan yang bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial.  

 Sedangkan menurut Nickels et al. (2008) Human Resources Management 

ialah proses yang menentukan kebutuhan sumber daya manusia kemudian recruiting, 

selecting, developing, motivating, evaluating, compensating and cara kerja karyawan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Maka jika digambarkan Human Resources 

Management ini digambarkan seperti : 
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Sumber : Nickels et al. (2008, p.288) 

Gambar 2. 1 Human Resources Management  

 

 Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Human Resource 

Management adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

organisasi yang meliputi kebijakan, sistem dan praktek dalam perusahaan dengan 

memperhatikan sumber daya manusia dan keamanan kerja serta keadilan antar 

karyawan diperusahaan. 
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2.1.2 Recruitment 

 Setiap organisasi perlu untuk menemukan kebutuhan akan sumber daya 

manusia didalamnya, perencanaan ini meliputi dilakukannya job analysis serta 

perkiraan kebutuhan akan tenaga kerja beserta kesediaan tenaga kerjanya (Bateman & 

Snell, 2007; Nickels et al., 2008; Dessler, 2017). Setelah perencanaan tersebut telah 

terbentuk, maka recruitment merupakan langkah awal dalam menyusun kepegawaian 

didalam organisasi. Kegiatan rekrutmen ini dilakukan dengan memikat para kandidat 

yang tersedia untuk dipilih (Bateman & Snell, 2007, p.324) bertujuan untuk 

menemukan serta menempatkan orang yang telah dalam mengisi pekerjaan didalam 

perusahaan (Dessler, 2017, p.171). 

 Menjalankan proses recruitment yang efektif dapat menjadi tugas yang sangat 

menantang, hal ini disebabkan karena adanya beberapa metode rekrutmen yang 

mungkin lebih unggul dibandingkan dengan metode lainnya didalam situasi dan 

kondisi tertentu, adanya berbagai issue dan kebijakan non-recruitment yang dapat 

mempengaruhi tingkat kesuksesan dalam merekrut seseorang, serta issue legal seperti 

hukum ketenagakerjaan yang mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan 

dalam melakukan recruitment (Dessler, 2017, p.172) 

 Dalam melakukan rekrutmen, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk 

mengisi lowongan pekerjaannya dengan kandidat yang berasal dari dalam (internal 

source recruiting) maupun luar (external source recruiting) perusahaan (Bateman & 

Snell, 2007; Dessler, 2017, p.173). Perusahaan juga dapat mengiklankan lowongan 
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perkerjaannya melalui berbagai saluran komunikasi seperti sosial media, surat kabar, 

word of mouth, dan sebagainya (Sivertzen et al., 2013). 

 

2.1.3 Online Recruitment 

 Pengiklanan lowongan pekerjaan khususnya kepada kandidat yang berasal 

dari external source recruitment, kini perusahaan kian marak menggunakan internet 

sebagai recruitment tools yang baru; yang dikenal dengan istilah “online recruitment” 

(Galanaki,2002, p.243). Proses perekrutan secara online ini secara garis besar dapat 

dibagi menjadi 3 langkah yaitu memikat, memilih serta menghubungi kandidat; 

praktik ini telah membawa perubahan radikal terhadap rekrutmen di organisasi 

(Cappelli, 2001, p.139). 

Teknik online recruiting mencakup penggunaan website perusahaan dengan 

penambahan recruitment pages kedalamnya, penggunaan website dari pihak ke-3 

yang secara khusus ditunjukan untuk merekrut karyawan seperti “online recruiters”, 

“job portals”, dan “online job boards” (Galanaki, 2002, p.243). Online recruiting 

membuat respon lebih cepat dan dengan biaya yang lebih sedikit daripada 

menggunakan teknik lain (Dessler, 2017). Online recruitment juga dinilai memiliki 

konten yang lebih kaya dan luas dalam mendeskripsikan pekerjaan,web-based ads 

memiliki kekuatan yang berdampak pada kandidat daripada iklan yang dilihat secara 

fisik (Dessler, 2017, p.175). 
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Terlepas dari kemudahan yang ditawarkan media internet dalam proses 

rekrutmen, perlu diingat bahwa praktik online recruiting  layaknya pisau bermata dua 

(Cappelli, 2001). Online Recruiting memberikan kebebasan informasi yang tersebar, 

hal tersebut dapat memudahkan para pekerja untuk mencari perusahaan. Hal ini tentu 

membuat referensi karyawan menjadi lebih sulit ketika organisasi pesaing 

menawarkan compensation and benefit yang lebih (Cappelli, 2001, p.143). Kemudian 

online recruitment juga perlu diterapkan sebagai bagian dari proses rekrutmen yang 

terintegritas sehingga implementasi online recruitment dengan efektif memerlukan 

waktu serta effort yang lebih besar agar memiliki sumber daya dan kemampuan teknis 

yang mumpuni (Galanaki. 2002, p.245). 

  

2.1.4 Social Media Recruiting 

 Social media recruiting adalah memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk 

berkomunikasi, berhubungan, menginformasikan serta melakukan proses rekrut para 

talent di masa depan. Dengan menginformasikan para pencari kerja tentang posisi 

yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan (Wazed & Ng, 2015). Media sosial menjadi 

pilihan alternatif bagi perusahaan untuk melaksanakan rekrutmen dengan biaya yang 

lebih efektif (Dessler, 2017).  

Salah satu contoh media recruiting yang digunakan oleh Astra Credit 

Companies ialah Jobstreet.com dan surveymonkey.com. kedua portal lowongan 

pekerjaan ini menjadi source utama ACC dalam mencari kandidat yang sesuai dengan 
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kriteria perusahaan. Jobstreet merupakan salah satu perusahaan penyedia informasi 

lowongan pekerjaan terkemuka di Asia. Kami berperan sebagai fasilitator 

pencocokan dan komunikasi lapangan kerja antara pencari kerja dan perusahaan, di 

Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia dan Vietnam. Sedangkan surveymonkey 

sebuah layanan online yang mampu membuat penggunanya membuat survei berbasis 

browser web. 

 

2.1.5 Recruitment and Selection Process 

Rekrutmen adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengidentifikasi pekerja yang potensial. Rekrutmen dapat didefinisikan sebagai 

aktivitas yang dilakukan untuk mencari dan menarik  pelamar kerja untuk mengisi 

posisi yang kosong dalam sebuah perusahaan (Dessler, 2017). 

 Dalam Buku Human Resource Management, proses rekrutmen dan seleksi 

terbagi menjadi 5 tahap (Dessler, 2017), yakni:  

 

Sumber: Dessler (2017, p. 164) 

Gambar 2. 2 Steps in Recruitment and Selection Process 
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1. Employment Planning and Forecasting 

Perencanaan yang dibuat oleh perusahaan untuk mencari karyawan yang sesuai 

dengan kriteria perusahaan. Proses ini dilakukan untuk memutuskan posisi apa yang 

akan diisi oleh perusahaan dan bagaimana caranya untuk mengisi jabatan yang 

kosong di perusahaan. Perencanaan penambahan tenaga kerja harus mengikuti 

perencanaan strategi perusahaan. Perencanaan-perencanaan tersebut digunakan untuk 

keperluan seperti memasuki bisnis baru, membangun pabrik baru, atau mengurangi 

biaya yang akan mempengaruhi jenis jabatan yang akan ditambahkan atau 

dihilangkan. 

2. Recruiting: Build a pool of candidates 

Proses rekrutmen yang dilakukan perusahaan akan membentuk sekumpulan daftar 

calon karyawan yang akan melamar pekerjaan.  

3. Applicant complete application forms 

Applicant form diberikan oleh calon karyawan kepada perusahaan sebagai syarat awal 

rekrutmen. Dari applicant form yang terkumpul mulailah calon karyawan 

dikumpulkan untuk di proses ke tahap selanjutnya. 

4. Use selection tools like tests to screen out most applicants 

Setelah lolos dalam proses pengisian applicant form, dilakukan tahap seleksi untuk 

menyaring beberapa calon karyawan. 

5. Supervisors and other interview final candidates to make finals choice 
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Setelah lolos dari tahap seleksi, selanjutnya dilakukan tahap wawancara yang 

dilakukan oleh atasan perusahaan terhadap calon karyawan untuk membuat keputusan 

diterima atau tidaknya calon karyawan tersebut. 

 

2.1.6 Employer Branding   

 Definisi dari employer brand adalah sekumpulan manfaat fungsional, 

ekonomi dan psikologis yang diberikan oleh sebuah pekerjaan dan identifikasi 

dengan perusahaan pemberi kerja (Ambler and Barrow, 1996 dalam Sivertzen et al., 

2013). Employer brand diyakini sebagai salah satu untuk meningkatkan loyalitas 

sekaligus mempertahankan orang-orang terbaik di perusahaan. 

 Konsep awal dari employer branding adalah sebagai potensi yang berharga 

dari suatu organisasi yang menerapkan brand  management yang digabungkan dalam 

fungsi Human Resources Management untuk memperkuat dan menambah nilai 

ekuitas perusahaan dari persepektif pelanggan. Employer branding merupakan cara 

yang dilakukan perusahaan untuk menarik calon karyawan. Employer branding 

didasari oleh pandangan berbasis teori sumber daya yang berfokus pada 

pengembangan citra organisasi sebagai pemberi kerja yang potensial (Backaus and 

Tikoo, 2004 dalam Sivertzen et al., 2013). Employer branding dapat dipahami 

sebagai cara suatu perusahaan untuk membentuk identitas perusahaan dengan 

menciptakan gambaran perusahaan pemberi kerja yang berbeda dan diinginkan dari 

yang lainnya. Hal ini mampu diterapkan baik di dalam maupun di luar perusahaan.  
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Menurut Backhaus dan Tikoo (2004) proses pembentukan employer branding 

terdiri dari tiga langkah, yaitu:  

1. Menciptakan employer branding dengan mengaitkan nilai-nilai yang dimiliki 

karyawan, sehingga organisasi dapat mengkomunikasikan penawaran kepada 

karyawan  

2. Pemasaran eksternal yaitu perusahaan menyampaikan pesan ke pasar tenaga 

kerja untuk calon pegawai, agen perekrutan dan kelompok sasaran lainnya.  

3. Pemasaran internal yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia, sehingga 

setiap anggota organisasi mematuhi nilai-nilai dan berupaya mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

 

2.1.7 Organizational Attractiveness 

 Organizational attractiveness dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang 

secara positif memandang sebuah organisasi sebagai pilihan tempat untuk bekerja 

(Rynes et al., 1991 dalam  Gomes & Neves, 2011). Organizational attractiveness 

juga merupakan manfaat yang dibayangkan oleh karyawan potensial yang dapat 

dirasakan jika bekerja di suatu perusahaan tertentu. Semakin kuat daya tarik suatu 

perusahaan yang dapat dirasakan oleh karyawan potensial, semakin tinggi juga 

brand equity perusahaan yang bersangkutan.  

 Organizational attractiveness merupakan konsep yang berhubungan erat 

dengan employer branding (Berthon et al., 2005, p.155) dimana Employer 
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attractiveness merupakan hasil dari proses pemasaran employer branding yang 

ditunjukan kepada pihak eksternal (Arachchige & Robertson, 2013, p.36). 

 

Sumber: (Arachchige & Robertson, 2013, p.36) 

Gambar 2. 3 Hubungan Employer Brand dengan Employer attractiveness 

 

 Berdasarkan gambar 2.3, Employer attractiveness mewakili komponen yang 

sangat penting dan bernilai dari brand itu sendiri, yaitu dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik Employer attractiveness, maka semakin kuat employer brand 

equitynya (Berthon et al., 2005:155).  

 Hal ini serupa dengan yang diutarakan oleh Chhabra & Sharma (2014) 

melalui diagram pada Gambar 2.4 yang menjelaskan tentang proses dari employer 

branding : 
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Sumber : Chhabra & Sharma (2014) 

Gambar 2. 4 Proses Employer Branding 

 

 Dimulai dengan melakukan analisis terhadap nilai, ideology, serta kebijakan 

perusahaan dan kemudian dikonversikan menjadi value proposition yang 

dikomunikasikan kepada para kandidat yang berpotensial. 

 Hal ini menjadikan perusahaan sebagai “employer of choice: atau pemberi 

kerja idaman sehingga memungkinkan perusahaan tersebut dapat memikat sebanyak 

mungkin para pekerja yang terbaik (Backhaus & Tikoo, 2004, p.503). Adanya 

kekurangan akan tenaga kerja yang berkualitas, membuat setiap organisasi kesulitan 

dalam memikat tenaga kerja tersebut. 
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2.1.7.1 Dimensi Variabel Employer attractiveness  

Dalam Employer attractiveness terdapat 5 dimensi yang dapat digunakan 

sebagai pengukuran tingkat employer attractiveness sebuah organisasi. Dalam buku 

Organizational Behaviour (2015), Value diartikan sebagai keyakinan bahwa mode 

perilaku atau keadaan akhir tertentu secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada 

mode perilaku yang berlawanan atau keadaan akhir sesuatu (Robbins and Judge, 

2015). Berikut 5 uraian singkat mengenai 5 dimensi employer attractiveness: 

1. Interest Value 

Interest Value menilai sejauh mana seorang individu tertarik kepada 

pemberi kerja yang menyediakan lingkungan kerja yang menyenangkan, praktik 

kerja baru serta yang menggunakan kreativitas karyawannya untuk menghasilkan 

inovasi produk dan jasa yang berkualitas tinggi (Berthon et al., 2005) 

 2. Social Value  

Social Value menilai sejauh mana seorang individu tertarik kepada pemberi 

kerja yang menyediakan lingkungan kerja yang menyenangkan yang 

memungkinkan karyawannya untuk memiliki hubungan yang baik antar koleganya 

dan merasakan suasana tim yang baik (Berhon et al., 2005). 

3. Economic  Value 

Economic Value menilai sejauh mana seorang individu tertarik kepada 

pemberi kerja yang menawarkan gaji diatas rata-rata, paket promosi, keamanan 

kerja dan kesempatan promosi (Berthon et al., 2005) 
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 4. Development Value 

Development Value menilai sejauh mana seorang individu tertarik kepada 

pemberi kerja yang memberikan pengakuan yang mampu meningkatkan harga diri 

dan keyakinan pada setiap karyawannya serta pengalaman karir yang  mampu 

menjadi batu loncatan karyawan dalam bekerja di masa depan (Berthon et al., 

2005). 

 5. Application Value 

 Application Value menilai sejauh mana seorang individu tertarik kepada 

pemberi kerja yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menerapkan 

apa yang telah dipelajari dan untuk mengajari orang lain dalam lingkungan yang 

berorientasi pada pelanggan ataupun kemanusiaan (Berthon et al., 2005). 

 

2.1.8 Corporate Reputation 

 Corporate reputation memiliki arti sebagai sekumpulan karakterisitik yang 

dibentuk secara sosial untuk organisasi, berdasarkan tindakan-tindakan organisasi 

sebelumnya (Weigelt and Camerer, 1988 dalam Silvertzen et al., 2013). Corporate 

reputation merupakan sekumpulan karakteristik sosial yang dibangun oleh sebuah 

organisasi, didefinisikan melalui tindakan organisasi sebelumnya dan memiliki 

prospek di masa depan. Dalam rangka memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

daya tarik sebuah organisasi, perusahaan berusaha untuk memperkuat nama 

organisasinya sebagai sebuah brand. Ini dinamakan employer branding (Dowling and 
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Moran, 2012 dalam Silvertzen et al., 2013). 

 Corporate reputation dapat dianggap sebagai sumber daya tidak terwujud dan 

bernilai, yang mana dapat berkontribusi dalam mencapai keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan untuk organisasi (Barney, 1991, 2002; Dowling, 1994; Hall, 1992; 

Milgrom and Roberts, 1982; van Riel, 1997, all in Walsh and Beatty, 2007 dalam 

Silvertzen et al., 2013). 

 

2.1.9 Employer Employer Used of Social Media 

 Pengunaan teknologi di tempat kerja telah berdampak pada semua bidang 

pekerjaan. Teknologi menyediakan cara yang signifikan dan menguntungkan dalam 

meningkatkan praktik perekrutan (Gregory et al., 2013 dalam Ladkin and Buhalis, 

2016). Penggunaan media sosial mampu meningkatkan kampanye employer branding 

serta membantu dalam proses perekrutan (Sivertzen et al., 2013). 

 Dalam merekrut terdapat beberapa jenis saluran pemasaran seperti internet, 

koran serta word of mouth. World Wide Web dibuka untuk beberapa kesempatan 

dalam mengiklankan dan berbagi informasi, khusunya melalui social network sites. 

Bagi organisasi, hal ini telah merubah pola pikir dalam menarik karyawan baru. 

Mengiklankan lowongan pekerjaan melalui media sosial telah menjadi hal yang 

umum dilakukan oleh organisasi. Ini memungkinkan organisasi untuk menemukan 

dan mengevaluasi kandidat dengan biaya yang lebih rendah dari sebelumnya 

(Borstorff et al., 2005 dalam Silvertzen et al., 2013). 
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 Internet telah menciptakan peluang untuk praktik rekrutmen online 

perusahaan dengan memanfaatkan web 1.0 dengan posting lowongan pekerjaan di 

website perusahaan dan job boards. Sehingga, iklan lowongan pekerjaan eksternal 

menjadikan hemat biaya, lebih cepat dan memungkinkan organisasi untuk 

menjangkau khalayak yang lebih luas (Anderson, 2003; Brady et al., 2003; Hull, 

2011 dalam Ladkin and Buhalis, 2016). 

Social media di definisikan sebagai layanan berbasis jaringan yang 

memugkinkan seorang individu untuk (1) membangun profil publik atau semi publik 

yang dibatasi oleh sistem (2) mengartikulasikan daftar pengguna lain mengenai 

dengan siapa mereka berbagi koneksi (3) melihat dan terhubung dengan koneksi yang 

dibuat oleh orang lain melalui sistem (Boyd  and Ellison, 2007, p.211 dalam 

Sivertzen et al., 2013). 

 

2.1.10 Intention to Apply For a Job  

Intention to apply for a job terjadi ketika kebutuhan, kepribadian dan nilai 

dari karyawan potensial sesuai dengan citra perusahaan, sehingga karyawan potensial 

tersebut memiliki keiginan untuk melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut. 

 Hasil dari attraction stage utama terdapat pada tahap proses rekrutmen adalah 

mendapatkan ketertarikan para pelamar kerja yang telah ditargetkan untuk mengisi 

mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia di suatu perusahaan. Hal tersebut telah 
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membutktikan pentingnya intention to apply dan pemahaman tentang faktor-

faktornya (Gomes & Neves, 2011). 

 

2.1.11 Job Characteristic  

Job persuit intention (JPI) dan job acceptance intention (JAI) juga mewakili 

hasil penting dalam proses seleksi. JPI mengacu pada "niat untuk mengejar pekerjaan 

atau untuk tetap berada di kolam pemohon" sedangkan JAI adalah" kemungkinan 

bahwa pemohon akan menerima tawaran pekerjaan jika ada yang akan datang 

"(Chapman et al., 2005, hal. 929 dalam Gomes & Neves, 2011). Terlepas dari 

pentingnya JPI dan JAI dalam konteks pemilihan, penelitian ini berfokus pada tahap 

tarik-menarik perekrutan dan lebih spesifik lagi tentang intention to apply to a job. 

Menurut Hackman dan Oldham's (1976) Job Persuit Intention (JPI) dan job 

acceptance intention (JAI) sangat berpengaruh terhadap Model Karakteristik 

Pekerjaan (JCM). 

The intention to apply for a job telah diteliti dalam dua bidang penelitian yang 

terkait: job choice and organizational attraction. Penelitian job choice difokuskan 

pada pemahaman proses yang menghasilkan keputusan pemohon mengenai lowongan 

pekerjaan (Gatewood et al., 1993, p.414 dalam Gomes & Neves, 2011). Mengikuti 

panduan teoritis Behac et al. (1968) untuk memahami job choice, penelitian yang 

cukup banyak berfokus pada pemohon individu (Pounder dan Merril, 2001 dalam 

Gomes & Neves, 2011). Pentingnya proses rekrutmen untuk mempelajari job choice 
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juga memotivasi penelitian yang bertujuan untuk memahami lebih baik apa yang 

menarik pelamar (Chapman et al., 2005 dalam Gomes & Neves, 2011). Dengan kata 

lain, menjelaskan keputusan pemohon dengan cara memahami faktor-faktor penentu 

intention to apply to a job dapat memberikan kontribusi penting terhadap penelitian 

job choice. Selain itu, mengingat kekurangan tenaga kerja yang berkualitas dan 

kebutuhan akan proses rekrutmen yang efisien, sangat penting bagi organisasi untuk 

lebih memahami argumen yang harus digunakan untuk meningkatkan intention to 

apply for a job (Gomes & Neves, 2011).  

Rynes, Bretz dan Gerhart (1991) menemukan bahwa sementara karakteristik 

pekerjaan dan organisasi bertanggung jawab atas persepsi awal tentang kesesuaian 

organisasi, perubahan dalam penilaian yang tepat adalah karena pekerjaan dan / atau 

informasi organisasi yang lebih rinci. Serupa dengan argumen yang mendukung 

pratinjau pekerjaan yang realistis, yang merupakan presentasi organisasi tentang 

informasi pekerjaan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi calon 

pekerjaan (Rynes, 1991 dalam Robertson et al., 2005), informasi yang lebih spesifik 

memungkinkan pemohon membuat lebih banyak pilihan mengenai apakah atau tidak 

untuk menerima tawaran pekerjaan (Wanous, 1973 dalam Robertson et al., 2005). 

Dengan kata lain, sejauh mana sebuah organisasi menyampaikan informasi yang valid 

tentang pekerjaan dan nilai, budaya dan lingkungan kerjanya, persepsi kecocokan 

pelamar cenderung lebih akurat (Cable & Judge, 1994; Kristof, 1996 dalam 

Robertson et al., 2005).  
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Barber dan Roehling (1993), di mana mereka berpendapat bahwa informasi 

spesifik lebih menarik perhatian para pencari kerja daripada informasi yang tidak 

jelas atau umum. Terkait dengan prinsip-prinsip teori pemrosesan informasi 

(Bettman, 1979 dalam Robertson et al., 2005), yang membahas prosedur yang 

digunakan pencari kerja dalam memperoleh informasi dan membuat keputusan 

pilihan, penjelasan ini menyoroti pentingnya memperoleh informasi yang diperlukan 

tentang pekerjaan dan organisasi untuk mengambil keputusan mengenai apakah iya 

atau tidak untuk mendaftar ke organisasi. Yang sangat penting untuk mempelajari 

proses rekrutmen adalah implikasi bahwa perekrutan yang efektif bergantung pada 

kemampuan organisasi untuk mempengaruhi upaya pengambilan keputusan para 

pencari kerja dengan mengetahui informasi apa yang dibutuhkan pemohon pada 

berbagai tahap pencarian kerja (Robertson et al., 2005).  

 

2.1.11.1 Job Characteristics Model  

Job characteristic model mengidentifikasi lima karakteristik pekerjaan dan 

hubungannya dengan hasil pribadi dan hasil kerja (Robbins and Judge, 2015). Job 

characteristics model pertama kali di temukan oleh Richard Hackman dan Greg 

Oldman di tahun 1970. Kedua peneliti ini mencoba menentukan bagaimana 

mengklarifikasi proses yang mengarahkan calon pelamar mengevaluasi untuk 

melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. 

Analisis Of Employer..., Lita Mutiasari, FB UMN, 2018



 

 

Model Karakteristik Pekerjaan mengusulkan lima karakteristik utama yang 

mengidentifikasi suatu pekerjaan: skill variety, task identity, task significance, 

feedback and autonomy. Berdasarkan JCM, kelima karakteristik pekerjaan ini, 

berhubungan dengan  tiga keadaan psikologis yang mendasarinya: Knowledge of the 

actual result of the work, pengetahuan tentang hasil (knowledge of result), dan rasa 

tanggung jawab (responsibility). skill variety, task identity, task significance 

berkontribusi untuk bekerja bermakna (meaningfull of work).  Feedback berkontribusi 

untuk Knowledge of the actual result of the work. Autonomy hasil dari kebijaksanaan 

dalam bagaimana tugas dilakukan dan memberikan kontribusi perasaan bertanggung 

jawab (responsibility). Gambar 2.5 berikut ini akan menyajikan Job characteristics 

model secara lengkap : 

 

 Skill Variety                        experienced      High internal  

 Task identity   meaningfulness  work motivation  

 Task significance  of the work   High quality work 

 Autonomy    Experienced    performance 

responsibility for        

Outcomes of the work  High Satisfaction 

 Feedback    Knowledge of the actual with the work 

   Result of the work   Low absenteeism  

   activities   and turnover 

Sumber : J.R Hackman dan G.R Oldham, Work Redesign (1976) 

Gambar 2. 5 The Job characteristics Model 

 

Core Job 
characteristics

Critical 
Psychological States

personal and Work 
Outcomes
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2.1.11.2 Dimensi Variabel Job characteristics  

1. Keanekaragaman ketrampilan (skill variety) 

Tingkat sampai mana pekerjaan membutuhkan beragam aktivitas sehingga 

pekerja bisa menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Dengan 

kata lain, banyaknya keterampilan yang diperlukan seorang karyawan di dalam 

menyelesaikan pekerjaan, yang melibatkan penggunaan sejumlah ketrampilan 

individu dan bakatnya. Hal ini mencakup banyaknya variasi kegiatan, ragam 

tanggung jawab yang tidak monoton (Robbins and Judge, 2015).  

2. Identitas tugas (Task Identity) 

Tingkat sampai mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari 

seluruh bagian pekerjaan yang bisa di identifikasikan. Atau dengan kata lain, tugas 

yang dapat di identifikasikan dengan melihat keterlibatan dan kesempatan karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini melakukan suatu pekerjaan dari 

permulaan sampai selesai dengan hasil yang nyata. Hal ini mencakup kesempatan dan 

keterlibatan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, kesempatan dan keterlibatan 

untuk menyelesaikan bagian-bagian pekerjaan dari awal sampai akhir (Robbins and 

Judge, 2015). 

3. Signifikasi Tugas (Task Significance) 

Tingkat sampai mana suatu pekerjaan berpengaruh substansial dalam 

kehidupan atau pekerjaan individu lain. Arti penting suatu pekerjaa dan dampak 

substansial atas kehidupan atau pekerjaan orang lain, baik dalam lingkup organisasi 
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internal maupun eksternal. Hal ini mencakup kepentingan bagi organisasi, 

kepentingan bagi pihak lain dan pengaruhnya bagi pihak lain (Robbins and Judge, 

2015). 

4. Otonomi (Autonomy) 

Tingkat sampai mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan 

serta keleluasaan yang substansial untuk individu dalam merencanakan pekerjaan dan 

menetukan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan 

tersebut. Hal ini mencakup kesempatan untuk mengatur pekerjaan sendiri, kebebasan 

melaksanakan pekerjaan, kebebasan berpikir dan bertindak (Robbins and Judge, 

2015). 

5. Umpan Balik (Feedback) 

Tingkat sampai mana pelaksanaan aktivitas kerja membuat seorang individu 

mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keefektifan kinerjanya. 

Dengan kata lain, karyawan mengetahui seberapa efektif mereka dalam bekerja. Hal 

ini mencakup cara melaksanakan pekerjaan dan hasil pekerjaan (Robbins and Judge, 

2015).  
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2.2 Hubungan Antar Variabel 

2.2.1 Dimensi Employer Attractiveness Terhadap Corporate Reputation 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anne-Mette Sivertzen, Etty Regnhild 

Nilsen dan Anja H. Olafsen tahun 2013 yang berjudul Employer Branding: Employer 

attractiveness and the employer used of social media membuktikan bahwa terdapat 

hubungan positif antara Employer attractiveness dan corporate reputation. Employer 

attractiveness memiliki  5 dimensi (Interest Value, Social Value, Economic Value, 

Development Value dan Application Value) dengan reputasi perusahaan. 

Ketika perusahaan menjalankan kampanye employer branding, mereka perlu 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengarah pada kesan yang baik terhadap 

organisasi. Perusahaan bisa merancang kampanye employer branding dengan tujuan 

yang lebih eksplisit untuk meningkatkan daya tarik terhadap organisasi. Sebuah 

hubungan yang positif ditemukan antara lima dimensi daya tarik secara keseluruhan. 

Variabel yang termasuk meliputi Corporate reputation, employer used of social 

media dan intention to apply for a job disertakan dengan dimensi dari Employer 

attractiveness. Dari hal yang telah dijelaskan, apakah lima dimensi Employer 

attractiveness memiliki hubungan dengan Corporate reputation. Hal ini mengarah 

pada hipotesis pertama.  

H1. Persepsi calon pelamar kerja  terhadap lima dimensi Employer attractiveness 

memiliki pengaruh yang  positif dengan persepsi mereka tentang Corporate 

reputation yang baik. 

Analisis Of Employer..., Lita Mutiasari, FB UMN, 2018



 

 

2.2.2 Social Media Terhadap Corporate Reputation 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anne-Mette Sivertzen, Etty Regnhild 

Nilsen dan Anja H. Olafsen tahun 2013 yang berjudul Employer Branding: Employer 

attractiveness and the employer used of social media menyatakan bahwa jika media 

sosial mampu menghancurkan reputasi perusahaan, maka media sosial juga mampu 

membangun reputasi yang baik bagi suatu perusahaan. Dalam penelitian ini social 

media digunakan sebagai kampanye employer branding dan sebagai alat untuk 

rekrutmen seperti yang dikatakan oleh Backhaus and Tikoo (2004) dan Davidson et 

al. (2011), hasilnya penggunaan social media dalam kampanye employer branding 

dapat membantu perusahaan dalam membangun reputasi yang baik. 

Kesan sebuah organisasi mampu ditingkatkan melalui dengan bantuan 

substansial dan kemudahan mendapatkan informasi yang tersedia melalui iklan 

lowongan pekerjaan di situs internet. Sosial media juga dinilai mampu menarik calon 

karyawan (Davidson et al., 2011 dalam Silvertzen et al., 2013). Karena penggunaan 

media sosial dalam merekrut dan kampanye employer branding, maka perlu diselidiki 

apakah media sosial mempengaruhi reputasi perusahaan. Hal ini mengarah pada 

hipotesis kedua. 

 

H2. Persepsi karyawan potensial mengenai penggunaan social media  oleh 

pemberi kerja memiliki pengaruh yang positif dengan reputasi perusahaan yang baik. 
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2.2.3 Corporate Reputation Terhadap Intention to Apply For a Job 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anne-Mette Sivertzen, Etty Regnhild 

Nilsen dan Anja H. Olafsen yang berjudul Employer Branding: Employer 

attractiveness and the employer employer used of social media menyatakan bahwa 

reputasi perusahaan memiliki hubungan positif dengan niat untuk melamar pekerjaan 

karyawan potensial (Belt & Paolillo, 1982; Gatewood, Gowan, & Lautenschlager, 

1993; Rynes, 1991, dalam Cable &  Turban, 2003). Penelitian tersebut telah 

menunjukkan bahwa salah satu penentu utama dari kemampuan organisasi untuk 

merekrut bakat baru adalah reputasi perusahaan itu sendiri. 

 Beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara reputasi perusahaan dan niat karyawan untuk melamar pekerjaan. Jika sebuah 

organisasi memiliki reputasi yang baik, kemungkinan calon karyawan potensial 

melamar pekerjaan dapat meningkat (Edward, 2010 dalam Silvertzen et al., 2013). 

Hal ini mengarah pada hipotesis ketiga. 

 

H3. Reputasi perusahaan yang tinggi memiliki pengaruh positif dengan niat 

karyawan potensial untuk melamar pekerjaan. 
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2.2.4 Job Characteristic Terhadap Intention to Apply For a Job  

  Penelitian sebelumnya di bidang organizational attraction telah 

menunjukkan bahwa keputusan pilihan pekerjaan dapat ditentukan oleh beberapa 

faktor, termasuk karakteristik pekerjaan, atribut organisasi, dan persepsi pemohon 

terhadap daya tarik organisasi (misalnya Barber dan Roehling, 1993; Ryan et al., 

2005; Robertson et al., 2005; Van Hooft et al., 2006). Selain Employer attractiveness, 

diketahui bahwa variabel prediktor yang dapat memprediksi variabel intention to 

apply for a job adalah variabel Job characteristics (Gomes & Nevas, 2011).  Oleh 

karena itu hal ini mengarah pada hipotesis keempat: 

 H4   Persepsi calon pelamar kerja  terhadap  Job Characteristic memiliki pengaruh 

yang  positif dengan intention to apply for job. 
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2.3  Model Penelitian  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sivertzen et al. (2013), (diolah oleh penulis) 

Gambar 2. 6 Model Penelitian 

 

H1. Persepsi calon pelamar kerja  terhadap lima dimensi Employer attractiveness 

memiliki pengaruh yang  positif dengan persepsi mereka tentang Corporate 

reputation yang baik. 

H2. Persepsi karyawan potensial mengenai penggunaan social media  oleh pemberi 

kerja memiliki pengaruh yang positif dengan reputasi perusahaan yang baik. 

H3. Reputasi perusahaan yang tinggi memiliki pengaruh positif dengan niat 

karyawan potensial untuk melamar pekerjaan. 

H4   Persepsi calon pelamar kerja  terhadap Job Characteristic memiliki pengaruh 

yang  positif dengan intention to apply for job. 

Employer 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Table 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Publikasi Jenis Penelitian Temuan Inti 

1. 

Kristin 

Backhaus 

and 

Surinder 

Tikoo 

Career 

Development 

International Vol. 

9 No. 5, 2004 pp. 

501-517 

Conceptualizing 

and researching 

employer 

branding 

penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi 

tentang employer branding dengan metode 

penelitiannya yaitu studi literature dan 

observasi. Penelitian ini menemukan bahwa 

Employer branding dapat digunakan sebgai 

strategic human resource management dimana 

dapat mengintegrasikan recruiting, selection 

dan retention secara bersamaan. 

2 

Christopher 

J. Collins 

and Cynthia 

Kay Stevens 

Journal of 

Applied 

Psychology, 87, 

1121-1133, 2002 

The Relationship 

Between Early 

Recruitment- 

Related Activities 

and the 

Application 

Decisions of New 

Labor-Market 

Entrants: A Brand 

EquityApproach to 

Recruitment 

hasil Peneliti menunjukkan bahwa kegiatan 

terkait perekrutan awal terkait dengan niat dan 

keputusan secara tidak langsung melalui dua 

dimensi citra merek majikan: sikap umum 

terhadap perusahaan dan atribut pekerjaan yang 

dirasakan. Selain itu, penelitian ini menemukan 

bahwa kegiatan yang berhubungan dengan 

perekrutan awal saling berinteraksi satu sama 

lain sehingga citra employer branding lebih 

kuat saat perusahaan menggunakan publisitas 

bersamaan dengan kegiatan perekrutan. 

3 

Pierre 

Berthon; 

Michael 

Ewing; and 

Li Lian Hah 

World 

Advertising 

Research Center, 

International 

Journal of 

Advertising, 

24(2), pp. 151–

172, 2005. 

Captivating 

company: 

dimensions of 

attractiveness in 

employer 

branding 

penelitian ini menerapkan gabungan dari 

penelitian yang bersifat eksploratori dan 

konfirmatori, dengan tujuan untuk 

menggabungkan dan memvalidasi skala yang 

dapat mengoperasionalisasikan variabel 

Employer attractiveness; responden dari 

penelitian ini adalah mahasiswa semester kahir 

pada universitas besar di Australia dengan 

jumlah sample 683 mahasiswa. 
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No Peneliti Publikasi Jenis Penelitian Temuan Inti 

4 

Tim Ambler 

and Simon 

Barrow 

Henry Stt'wart 

Publications. The 

Journal of Brand 

Management. 

Vol. 4 No. 3 pp 

185-206, 1996. 

The Employer 

Branding 

penelitian ini mengeksploratori employer brand 

yang dilakukan pada 27 perusahaan asalah 

inggris dari berbagai sektor industri yang 

berbeda. Metode yang digunakan yaitu dengan 

in-depth interview kepada masing-masing top 

executives di perusahaan tersebut sebagai 

respondennya. Penelitian eksploratif ini 

menunjukkan bahwa pemasaran memang dapat 

diterapkan pada situasi ketenagakerjaan. Ekuitas 

perusahaan yang kuat dengan employer 

branding dapat memperbaiki laba atas SDM, 

sementara pada saat yang sama meningkatkan 

SDM dapat memperbaiki tingkat pengembalian 

ekuitas merek dari pelanggan eksternal. 

5 

Daniel M. 

Cable and 

Daniel B. 

Turban 

V. H. Winston & 

Son, Inc. Journal 

of Applied Social 

Psycho/ogy, 

2003, 33, 11, pp. 

2244-2266, 2003. 

The Value of 

Organizational 

Recruitment 

Context: A Brand-

Equity 

PerspectiveReputa

tion in the 

Penelitian ini memperluas literatur rekrutmen 

dengan memeriksa bagaimana dan mengapa 

reputasi perusahaan mempengaruhi pencari 

kerja, dan dengan memperluas variabel hasil 

yang dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan perekrutan. Hasil dari 339 individu 

menunjukkan bahwa persepsi reputasi para 

pencari kerja mempengaruhi pengejaran 

pekerjaan karena (a) individu menggunakan 

reputasi sebagai sinyal tentang atribut 

pekerjaan, dan (b) reputasi mempengaruhi 

kebanggaan yang diharapkan individu dari 

keanggotaan organisasi. 

 

 

 

 

Analisis Of Employer..., Lita Mutiasari, FB UMN, 2018



 

 

No Penelitian Publikasi Jenis Penelitian Temuan Inti 

6 

Anne-Mette 

Sivertzen, 

Etty 

Ragnhild 

Nilsen and 

Anja H. 

Olafsen 

Emerald Group 

Publishing 

Employer 

branding: 

employer 

attractiveness and 

the use of social 

media 

Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa 

Employer attractiveness positif berpengaruh 

terhadap reputasi perusahaan, yang sekali lagi 

terkait dengan daya tarik potensial para 

karyawan. Secara khusus, hasilnya 

menunjukkan bahwa nilai inovasi, nilai 

psikologis, nilai aplikasi, dan penggunaan 

media sosial berhubungan secara positif 

terhadap reputasi perusahaan, yang pada 

gilirannya secara positif terkait dengan niat 

untuk mengajukan pekerjaan. Nilai psikologis, 

yang merupakan prediktor terkuat, juga terkait 

langsung dengan niat untuk melamar pekerjaan. 

Selanjutnya, validasi skala EmpAt 

menghasilkan dimensi yang berbeda dari pada 

studi awal. Pada penelitian ini menghasilkan 2 

dimensi EmpAt yaitu Social Value dan 

Economic Value tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap Corporate reputation dan 

interaksi antara reputation dan employer used of 

social media serta variabel intention to apply for 

a job. 

7 

Daniel 

Gomes ; 

Jose´ Neves 

Emerald Group 

Publishing 

Limited, 

Personnel 

Review Vol. 40 

No. 6, 2011 pp. 

684-699. 

Organizational 

attractiveness and 

prospective 

applicants’ 

intentions to apply 

Daya tarik organisasi sepenuhnya memediasi 

hubungan antara karakteristik pekerjaan dan 

atribut organisasi dengan niat untuk 

mengajukan lowongan pekerjaan. Analisis 

mengenai pentingnya masing-masing faktor 

membandingkan pentingnya atribut organisasi 

dan umpan balik pekerjaan untuk menentukan 

proses yang mengarahkan calon pelamar 

mengevaluasi untuk melamar pekerjaan pada 

suatu perusahaan. Responden dari penelitian ini 

merupakan 73 mahasiswa marketing 

undergraduate dan 51 marketing professionals 

yang diambil dengan metode convience 

sampling. 

Analisis Of Employer..., Lita Mutiasari, FB UMN, 2018



 

 

No Peneliti Publikasi Jenis Penelitian Temuan Inti 

8 Bhadra J.H. 

Arachchige 

and Alan 

Robertson 

 

Sri Lankan 

Journal of 

Human Resource 

Management 

Vol.4, No.1, 

2013 

Employer 

attractiveness: 

Comparative 

Perceptions of 

Undergraduate 

and Postgraduate 

Students 

penelitian ini dilakukan di SriLanka dengan 

menggunakan convenience sampling, responden 

dalam penelitian ini adalah 221 mahasiswa 

semester akhir pada prgram studi bisnis 

(undergraduate) dan 87 mahasiswa magister 

bisnis administrasi (MBA) dengan rata-rata 

pengalaman 6,2 tahun. penelitian ini 

membandingkan persepsi antara mahasiswa 

undergraduate dan post graduate adanya 

perbedaan yang signifikan antara mahasiswa 

dengan pekerja yang sudah berpengalaman 

dalam tingkat Employer attractiveness mana 

yang paling memikat para calon pelamar kerja. 

namun secara keseluruhan, persepsi mereka 

terhadap atribut-atribut apa saja yang 

membentuk Employer attractiveness tersebut 

tidak jauh berbeda. 

9 Neeti 

Leekha 

Chhabra 

and Sanjeev 

Sharma 

Emerald Group 

Publishing 

Limited, 

. International 

Journal of 

Organizational 

Analysis,22(1), 

48-60.  

 

Employer 

branding: strategy 

for improving 

Employer 

attractiveness 

penelitian ini dilakukan di India dan merupakan 

gabungan dari studi kualitatif dan kuantitatif. 

Metode kualitatif yang digunakan adalah 

dengan melakukan tinjauan akademis terhadap 

model dari employer branding dn melakukan 

semi structured interview kepada mahasiswa 

semester akhir dari sekolah management. 

sedangkan kuantitatif memiliki penyebaran 

kuesioner kepada 350 kuesioner dengan 

kuesioner yang telah terisi 200 jawaban. sample 

penelitian ini ialah mahasiswa diploma pasca 

sarjana yang menjalankan program studi 

managemen dari 7 institusi yang berbeda. dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa diantara 

mahasiswa, atribut organisasi yang paling 

disukai adalah budaya organisasi,  nama merek 

dan kompensasi. Mahasiswa menilai portal 

pekerjaan sebagai saluran pilihan untuk daya 

tarik pengusaha. Studi tersebut menunjukkan 

bahwa ada signifikan dan positive correlation 

antara brand image yang kuat dan kemungkinan 

untuk diterapkan. 
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No Peneliti Publikasi Jenis Penelitian Temuan Inti 

10 
Eleanna 

Galanaki  

Emerald Group 

Publishing 

Limited, Career 

Development 

International, 

Vol. 7, 2002. 

The Decision to 

Recruit Online: A 

Descriptive Study 

penelitian ini menemukan bahwa pendeknya 

siklus rekrutmen dan image perusahaan yang 

terbaru menjadi faktor yang paling 

mempengaruhi kegiatan perusahaan untuk 

menerapkan online recruitment. selain itu faktor 

yang dianggap sangat penting adalah 

mempertimbangkan online recruitment adalah 

jangkauan responden yang luas serta biaya yang 

efektif dalam rekrutmen. 

11 
Lin Dar 

Ong 

Australian 

Journal of Basic 

and Applied 

Sciences, 5(9): 

1088-1092, 2011 

Employer 

Branding and its 

Influence on 

Potential Job 

Applicants 

Meskipun banyak perhatian telah dikhususkan 

untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman 

tentang peran merek dalam mempengaruhi 

konsumen, sedikit usaha empiris telah 

dilakukan pada pengaruh pencitraan merek 

majikan dalam konteks calon pelamar. 

Pengetahuan yang didapat melalui penelitian di 

bidang ini sangat penting bagi perusahaan dan 

praktisi sumber daya manusia karena atribut 

merek pemberi kerja yang menguntungkan 

mempengaruhi hasil rekrutmen - niat mengejar 

pekerjaan, ketertarikan organisasi, niat 

penerimaan, dan pilihan pekerjaan.  

12 

Robert D. 

Gatewood, 

Mary A. 

Gowan and 

Gary J. 

Lautenschi 

Ager 

Academy of 

Management 

Journal 

1993, Vol. 36, 

No. 2, 414-427. 

Corporate Image, 

Recruitment 

Iimage and  

initial Job Choice 

Decision. 

 

 

Responden terdiri dari 62 hingga 177 

mahasiswa di bidang usaha umum kursus yang 

dipersyaratkan dari semua jurusan bisnis di 

University of Georgia. Studi ini menyajikan 

beberapa data pendahuluan yang menunjukkan 

bahwa keputusan pilihan pekerjaan awal sangat 

terkait dengan citra organisasi yang dimiliki 

oleh calon pelamar. hal tersebut sangat terkait 

dengan informasi yang tersedia untuk kolam 

pemohon. Dalam banyak hal, temuan ini 

mendukung anggapan iklan periklanan 

tradisional yang dipegang secara umum, yaitu 

bahwa presentasi informasi yang 

menguntungkan  akan secara positif 

mempengaruhi calon pelamar. 
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No Peneliti Publikasi Jenis Penelitian Temuan Inti 

13 

J. Richard 

Hackman 

and Greg R. 

Oldham 

Organizational 

Behaviour and 

Human 

Performance 16, 

250-279 (1976) 

Motivation 

through the 

Design of Work: 

Test of a 

Theory 

penelitian ini berfokus secara eksklusif pada 

hubungan antara individu dan pekerjaan 

mereka. Secara khusus, ditemukan bahwa 

orang-orang yang bekerja pada pekerjaan 

kompleks mengalami motivasi internal yang 

lebih besar saat mereka merasa puas dengan 

hubungan di tempat kerja daripada ketika 

mereka tidak puas dengan hubungan ini. 

Akhirnya, model karakteristik pekerjaan 

dirancang untuk diterapkan hanya pada 

pekerjaan yang dilakukan lebih-atau-kurang 

secara independen oleh individu. 

14 

Scott 

HighHouse, 

Filip 

Lievens and 

Evan F. 

Sinar  

Sage 

Publications, 

Educational and 

Psychological 

Measurement, 

Vol. 63 No. 6, 

December 2003 

Measuring 

Attraction to 

Organization 

 

Penlitian ini menemukan daya tarik organisasi 

biasanya digunakan sebagai penilaian pengganti 

pengejaran organisasi. Penulis membahas 

masalah ini dengan item yang secara empiris 

membedakan penilaian daya tarik, prestise, dan 

niat perilaku dan dengan memodelkan efeknya 

pada pengejaran organisasi. Responden 

penelitian ini Sarjana (N = 305) secara acak 

ditugaskan ke literatur perekrutan dari satu dari 

lima perusahaan yang terkenal dan diminta 

untuk menanggapi serangkaian item yang 

umum digunakan dalam penelitian sebelumnya. 

Analisis dari respon item menunjukkan bahwa 

tiga komponen daya tarik organisasi dapat 

dibuktikan secara andal dan bahwa hubungan 

mereka dengan perilaku pengejaran organisasi 

sesuai dengan teori tindakan penalaran. 
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Penelitian ini menggunakan Data  yang 

dikumpulkan pada empat titik waktu: Waktu 1 - 

setelah aplikasi diterima dan sebelum prosedur 

seleksi, Waktu 2 - setelah wawancara terstruktur 

eksternal, Waktu 3 - setelah tes psikologis dan 

wawancara terstruktur internal, Waktu 4 - 

setelah tawaran pekerjaan diterima. Temuan 

menunjukkan bahwa mereka yang memulai 

proses seleksi yang berniat menerima tawaran 

pekerjaan terus memegang pandangan tersebut 

sepanjang prosedur seleksi yang panjang; niat 

untuk menerima tawaran tidak terpengaruh oleh 

reaksi terhadap karakteristik seleksi dan atribut 

pekerjaan dan organisasi.  
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