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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di dalam dunia pekerjaan, sumber daya manusia (selanjutnya disingkat 

SDM) merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu perusahaan, karena 

mereka memiliki peran dan tujuannya masing-masing dalam mencapai tujuan dari 

suatu perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki fasilitas yang memadai 

terkadang itu tidak cukup untuk memiliki keunggulan dalam menghadapi 

perusahaan lain (Greer, 1995). Baedhowi (dalam Yullyanti, 2009) menyebutkan 

bahwa SDM merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi untuk 

memenuhi tuntutan pelaksanaan fungsi operasional maupun fungsi administratif 

perusahaan. Yullyanti (2009) juga mengatakan bahwa pegawai adalah SDM yang 

dimiliki oleh organisasi yang kemudian dipergunakan untuk menggerakkan atau 

mengelola sumber daya lainnya sehingga harus dengan tepat digunakan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

Menurut Lawler (dalam Greer, 1995) sebuah perusahaan harus banyak 

berinvestasi dalam SDM agar sebuah perusahaan dapat berkompetisi dengan 

perusahaan lain, sebuah perusahaan harus memiliki karyawan yang mempunyai 

kemampuan tinggi, dan memiliki banyak pengetahuan yang akan menghasilkan 

tanggapan yang cepat, layanan dan produk yang berkualitas tinggi. Quinn, 

Doorley dan Paquette (dalam Greer, 1995) juga mengatakan bahwa agar suatu 

perusahaan untuk selalu memiliki keunggulan itu, sebuah perusahaan harus 

memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kemampuan tiap karyawannya, 
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kemampuan logistik, pengetahuan umum, dan kemampuan lain agar tidak dapat 

ditiru oleh agar organisasi lain.  

Karena SDM merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi 

(Baedhowi, dalam Yullyanti, 2009), maka dengan melakukan penyaringan SDM 

dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Dengan melakukan proses 

penyaringan seperti rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja maka 

perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja yang berkemampuan tinggi, 

berkompeten, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut (Greer, 1995).  

Unit perusahaan yang dapat mengelola maupun melakukan rekrutmen, 

seleksi dan penempatan SDM adalah HRD (Human Resource Development), 

selanjutnya disingkat HRD. Seperti yang dikatakan oleh Van Eynde dan Tucker 

(dalam Koys, 2000) dengan tersedianya HRD untuk mengelola tenaga kerja, maka 

akan memiliki dampak baik bagi perusahaan. Selain itu Ulrich dan Brockbank 

(dalam Singh, 2011) mengatakan bahwa HRD bertujuan untuk menciptakan 

tenaga kerja yang cekatan dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Maka dari itu dengan 

tersedianya divisi HRD, perusahaan dapat terus mengelola seluruh SDM dengan 

tujuan untuk perusahaan dapat terus mempertahankan keunggulan yang dimiliki 

perusahaan sekaligus tercapainya tujuan perusahaan. 

Menurut Schuler dan Jackson (dalam Nuryanta, 2008) proses untuk 

mendapatkan karyawan baru meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan 

yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu. Sehingga perusahaan dapat 

menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan 

yang ada.  
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Terdapat beberapa tahapan yang ada dalam melakukan rekrutmen dan 

seleksi yang dikatakan oleh Dessler (2008).Tahap pertama yaitu menentukan 

posisi apa saja yang harus diisi oleh SDM dengan melakukan perencanaan 

personil, tahap kedua adalah mengumpulkan sejumlah kandidat untuk pekerjaan 

tersebut melalui rekrutmen kandidat internal dan eksternal, tahap ketiga adalah 

membuat kandidat tersebut untuk mengisi form aplikasi dan beberapa ada yang 

melalui proses screening interview, tahap keempat adalah menggunakan alat-alat 

seleksi seperti alat tes, investigasi latar belakang, dan pemeriksaan fisik, kemudian 

tahap kelima adalah menentukan kandidat mana yang akan ditawarkan pekerjaan 

melalui interview yang dilakukan oleh supervisor atau yang lainnya terhadap 

kandidat (Dessler, 2008).  

Mathis dan Jackson (dalam Yullyanti, 2009) mengatakan bahwa proses 

rekrutmen adalah proses yang mengumpulkan sejumlah pelamar yang memenuhi 

kualifikasi untuk bekerja di suatu organisasi. Selain itu rekrutmen merupakan 

usaha-usaha mengatur komposisi SDM secara seimbang sesuai dengan tuntutan 

melalui penyeleksian yang dilakukan (Nuryanta, 2008). Maka dapat disimpulkan 

bahwa rekrutmen merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperoleh SDM yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu yang 

masih kosong.  

Terdapat dua buah sumber dalam proses rekrutmen yaitu sumber rekrutmen 

internal dan sumber rekrutmen eksternal. Beberapa contoh sumber rekrutmen 

internal yang umum digunakan perusahaan adalah sebagai berikut yaitu rencana 

suksesi, job-posting, perbantuan kerja, promosi dan pemindahan, dan yang 

terakhir adalah kelompok kerja temporer (Nawawi dalam Fajar & Heru, 2015). 
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Berikut adalah keuntungan dan kekurangan dari menggunakan sumber 

rekrutmen internal yang diungkapkan menurut Nawawi (dalam Fajar & Heru, 

2015). Keuntungan dari sumber internal secara garis besar adalah mendapat 

karyawan dengan semangat kerja dan motivasi lebih baik dalam waktu yang 

singkat, serta memiliki penilaian kemampuan lebih baik dengan harga yang 

murah. Lalu secara garis besar kerugian dari sumber internal adalah karyawan 

sulit untuk beradaptasi dan cenderung kurang menghasilkan ide-ide baru, lalu 

terjadinya kesenjangan bagi karyawan yang tidak dipromosikan.  

Beberapa contoh sumber eksternal menurut Dessler (2008) dan 

Mangkuprawira (2004) adalah: rekrutmen via internet, periklanan, agen tenaga 

kerja, agen tenaga kerja temporer, staf alternatif, executive recruiters, campus 

recruiting, magang, rujukan, dan yang terakhir adalah walk-in. Mangkuprawira 

(2004) mengatakan bahwa keuntungan dari menggunakan sumber eksternal 

adalah karyawan baru memiliki gagasan dan pendekatan baru yang tidak tersedia 

dalam perusahaan sebelumnya. Selain itu karyawan baru juga mulai bekerja 

dengan semangat baru. Lalu kekurangan dari menggunakan sumber rekrutmen 

eksternal adalah periode penyesuaian yang lama. 

Setelah proses rekrutmen telah dilakukan maka proses selanjutnya yang 

harus dilakukan adalah seleksi. Proses seleksi pada dasarnya memiliki arti yaitu 

menentukan aplikan mana yang diterima menjadi karyawan dan yang tidak 

diterima menjadi karyawan. Seperti yang dikatakan oleh Yullyanti (2009) bahwa 

proses seleksi adalah serangkaian tahapan khusus yang digunakan untuk 

mengambil keputusan dalam menerima pelamar.  Decenzo dan Robbins (2001) 

mengatakan bahwa tahapan khusus tersebut terbagi menjadi delapan tahap, tahap 



 

5 

 

yang pertama yaitu interview penyaringan awal, tahap yang kedua adalah 

melengkapi form aplikasi, tahap yang ketiga adalah dilaksanakannya alat tes 

psikologi, tahap yang keempat adalah comprehensive interview, tahap yang 

kelima adalah investigasi latar belakang, tahap yang keenam adalah conditional 

job offer, tahap yang ketujuh adalah pemeriksaan medis atau kesehatan, lalu tahap 

kedelapan adalah penawaran pekerjaan permanen. 

Setelah itu pelamar yang dipilih untuk menjadi karyawan diharapkan akan 

memiliki kesuksesan dalam mengerjakan pekerjaannya dan membantu dalam 

meningkatkan kesejahteraan organisasi (Muchinsky, 2012). Setelah semua data 

dan informasi yang diinginkan dari seorang pelamar sudah terkumpul, maka pihak 

organisasi dapat mengombinasikan data dan informasi yang didapat dari tahap 

screening, seperti form aplikasi, resume, skor hasil tes, dan evaluasi interview, 

dikumpulkan untuk mengambil keputusan dalam seleksi karyawan (Riggio, 2015). 

Proses seleksi dimulai ketika kandidat melamar pada suatu pekerjaan dan berakhir 

pada keputusan penerimaan (Yullyanti, 2009). 

Karyawan yang sudah diterima selanjutnya akan ditentukan dimana 

posisinya bekerja. Penempatan adalah proses yang menentukan karyawan kepada 

tugas yang sesuai (Riggio, 2015). Proses ini biasanya terjadi ketika terdapat posisi 

kosong dalam organisasi yang akan diisi oleh karyawan baru. Metode yang 

digunakan oleh proses penempatan hampir mirip dengan proses seleksi, namun 

perbedaannya adalah pada proses penempatan SDM sudah dipekerjakan. Sehingga 

tugas seorang HRD di sini hanyalah tinggal melihat kecocokan atribut pekerja dan 

persyaratan pekerjaan dengan lowongan pekerjaan (Riggio, 2015). Pada beberapa 

perusahaan proses penempatan dinamakan sebagai proses klasifikasi, karena tugas 
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keduanya adalah untuk mengisi posisi kosong dalam satu organisasi yang dapat 

diisi oleh seorang karyawan. Kedua proses penempatan dan klasifikasi 

direncanakan dengan tujuan untuk mencari calon karyawan yang memiliki 

kecocokan terbaik dengan persyaratan pekerjaan (Muchinsky, 2006). 

Proses seleksi dan penempatan yang dilakukan oleh PT X menarik untuk 

dilihat, karena PT X termasuk ke dalam salah satu perusahaan industri pusat 

perbelanjaan terbesar di Indonesia. PT X memiliki banyak pusat perbelanjaan 

yang di tempatkan tersebar di berbagai daerah dan bahkan beberapa pusat 

perbelanjaan di tempatkan di luar pulau Jawa. Karena PT X termasuk perusahaan 

yang besar, maka seharusnya akan lebih terperinci dinamika empat tahapan yang 

telah disebutkan di atas yakni proses rekrutmen yang dilakukan akan bervariasi, 

seleksi dan penempatan lebih profesional sehingga akan lebih terlihat dinamika 

empat tahapan dalam usaha untuk mendapatkan karyawan baru.  

Sehingga pemagang akan memiliki kesempatan untuk melihat dinamika 

tersebut. Apabila pekerjaan tersebut akan di alihkan kepada seorang individu, 

maka unit HRD harus menyeleksi ulang dan memastikan apakah orang itu 

sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Cara ini dilakukan dengan 

melakukan assessment ulang. Setiap hari Selasa dan Kamis divisi rekrutmen PT X 

melakukan interview dan memberikan psikotest kepada calon karyawan. Terdapat 

adanya kurang lebih 20 calon karyawan yang melamar setiap minggunya, ini 

berarti setiap bulannya divisi rekrutmen melakukan proses rekrutmen terhadap 60 

karyawan. 

Pemagang memilih untuk melihat proses seleksi dan penempatan karena 

proses seleksi dan penempatan merupakan proses yang dilakukan setiap harinya 
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sehingga pemagang dapat memantau dan melihat bagaimana proses seleksi dan 

penempatan ini dilakukan dan melihat apakah proses rekrutmen ini sudah baik 

atau masih membutuhkan pengembangan. 

 

1.2. Tujuan Magang 

Tujuan dilakukannya program magang adalah untuk melakukan 

pengamatan dan analisa secara teori psikologi industri dan organisasi mengenai 

gambaran proses seleksi dan penempatan di dunia pekerjaan, sehingga pemagang 

maupun pembaca dapat mempersiapkan diri ketika akan terjun ke dunia 

pekerjaan. 

 

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

Adapun ruang lingkup dan batasan yang akan dibahas dalam laporan 

magang. Pertama pemagang membatasi pembahasan mengenai proses seleksi dan 

penempatan di PT X. Kedua pemagang melakukan pengamatan, pembahasan dan 

pelaporan berdasarkan izin dan ketentuan yang sesuai dengan perusahaan yang 

berlaku.  

 

1.4. Manfaat Magang 

Sebagai bahan referensi tentang aplikasi teori-teori dari rekrutmen seleksi 

dan penempatan dalam dunia organisasi bagi pemagang berikutnya yang 

mengambil topik berkaitan dengan topik yang dibahas pada penulisan ini. 

 

 

 



 

8 

 

1.5. Lokasi dan Waktu Magang 

Pemagang melakukan kegiatan magang yang berlokasi di daerah 

Tangerang, Karawaci. Waktu pelaksanaan magang disesuaikan dengan waktu 

pemagang, yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 

08:30 hingga pukul 17:30. Proses magang ini dilakukan oleh pemagang selama 

empat bulan, dimulai dari bulan 2 Januari hingga 6 Juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


