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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
  

1.1  Latar Belakang 

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk 

dapat bertahan hidup. Namun di era kini, cukup banyak perubahan fungsi dasar 

makanan dan minuman pada kesehariannya. Perubahan ini bukan lagi berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk dapat bertahan hidup, namun hanya 

berkaitan dengan pemenuhan keinginan semata untuk mengikuti tren, gengsi, dan 

berbagai alasan lainnya (Anggraini & Santhoso,  2017). Tren makanan dan 

minuman yang selalu terus berubah dari waktu ke waktu membuat masyarakat 

menjadi lebih konsumtif untuk memenuhi keinginan daripada kebutuhan mereka. 

Perilaku konsumtif masyarakat yang semakin meningkat dari hari ke hari 

membuat banyaknya merek dagang dari berbagai bidang makanan dan minuman 

berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai produk yang dapat menarik 

perhatian konsumennya dari berbagai golongan usia. 

Salah satu bidang yang sedang mengalami peningkatan signifikan adalah 

produk di bidang beverage atau minuman. Cukup banyak variasi minuman yang 

muncul dan beredar dipasaran saat ini, salah satunya adalah tren minuman bubble 

tea. Tren minuman bubble tea yang berasal dari Taiwan sudah menyebar hampir 

ke seluruh dunia termasuk didalamnya adalah Indonesia (Asdhiana, 2018). Tren 

minuman bubble tea saat ini sangat marak dan mengenai hampir semua golongan 
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usia, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Salah satu merek 

dagang bubble tea yang  diminati oleh masyarakat adalah Chatime.  Chatime 

merupakan produk kategori food and beverage dari Grup Kawan Lama dibawah 

naungan PT. Foods Beverages Indonesia. Gerai Chatime sangatlah mudah untuk 

ditemui di berbagai pusat perbelanjaan, baik pusat perbelanjaan besar maupun 

kecil. Hingga saat ini Chatime sudah memiliki lebih dari 250 cabang yang tersebar 

hampir diseluruh provinsi di Indonesia.  

Berkaitan dengan banyaknya jumlah gerai yang dimiliki oleh Chatime, maka 

Chatime membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang tidak sedikit. Tenaga 

kerja sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting 

bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, tenaga kerja yang memiliki inisiatif, 

komitmen dan juga tanggung jawab yang baik dalam bekerja tentu akan 

menyokong kualitas perusahaan untuk dapat tetap bersaing dengan perusahaan 

lainnya (Bakker & Schaufeli, 2008). Walau ditunjang dengan teknologi yang 

maju, perkembangan informasi, bahkan bahan dan modal yang memadai 

sekalipun, akan tetapi jika tidak didukung dengan SDM yang unggul, maka 

sebuah perusahaan akan menemui kesulitan untuk dapat mencapai tujuannya 

(Sutrisno, 2011).  

Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Chatime sebagian besar adalah posisi 

seorang barista. Kebutuhan Chatime yang tinggi akan posisi barista membuat 

sebagian besar lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan adalah posisi 

barista. Barista sendiri memiliki tugas untuk mengoperasikan berbagai mesin-

mesin yang ada digerai guna menunjang proses pembuatan minuman, menyiapkan 

bahan-bahan, hingga menyajikan minuman sesuai dengan pesanan konsumen 
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(Masdakaty, 2015). Pentingnya peranan barista dalam menyajikan minuman 

sesuai dengan pesanan konsumen membuatnya menjadi tenaga penggerak utama 

dalam melakukan kegiatan operasional di masing-masing gerai Chatime.   

SDM sebagai tenaga kerja yang berkualitas tentu dibutuhkan oleh Chatime 

untuk dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Namun dalam mencari SDM yang 

unggul dan berkualitas tidaklah mudah, oleh karena itu sebuah perusahaan akan 

melakukan proses rekrutmen dan juga seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja 

dengan kualitas yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan (Pusparani, 2018). 

Didalam perusahaan, terdapat satu departemen khusus yang bertugas untuk 

melakukan manajemen terhadap SDM, salah satunya dalam menjalankan 

rangkaian proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan SDM berkualitas 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu departemen HC (Human Capital). 

Tujuan utama dari rangkaian proses rekrutmen dan seleksi yang diadakan 

ialah untuk menemukan dan mengangkat karyawan yang sesuai dengan kualifikasi 

perusahaan, berkualitas, yang pada akhirnya dapat memberikan perubahan bagi 

perusahaan (Werner & DeSimone, 2012). Peranan HC dalam melakukan 

manajemen terhadap SDM meliputi beberapa hal, yaitu menjalankan berbagai 

strategi, proses dan aktivitas tertentu yang diciptakan untuk menunjang tujuan 

perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu itu 

sendiri (Rivai, 2009). Manajemen SDM meliputi suatu perancanganan, 

pengorganisasian, peningkatan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

juga berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja yang memiliki maksud untuk 

pencapaian tujuan dari sebuah perusahaan secara terpadu (Umar, 2008). 
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Proses menemukan SDM yang unggul diawali dengan melakukan proses 

rekrutmen. Proses rekrutmen di perusahaan pada hakekatnya adalah suatu proses 

untuk menarik para kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk mengajukan 

sebuah lamaran atas posisi pekerjaan yang masih kosong, terbagi atas rekrutmen 

internal dan eksternal (Sukirno, 2004). Rekrutmen sendiri dimulai dari awal 

perusahaan melakukan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja yang berkaitan 

dengan jumlah, penempatan, hingga membuat iklan lowongan pekerjaan dan 

menyebarkannya. Dalam melakukan proses rekrutmen, Chatime menggunakan 

beberapa media untuk dapat menarik minat para pelamar kerja, media yang 

dimaksud adalah penggunaan google form dan e-recruitment dalam memudahkan 

para kandidat melamar pekerjaan secara online. Ada pula portal lamaran pencari 

kerja online yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah Indeed Jobs, Jobstreet, 

LinkedIn, Facebook, dan juga Instagram. Selain itu, perusahaan juga bekerjasama 

dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan aktif dalam 

mengikuti kegiatan job fair guna mendapatkan kandidat pelamar dalam jumlah 

yang banyak untuk diproses lebih lanjut. 

Hasil dari proses rekrutmen yang diadakan adalah kumpulan  para pelamar 

kerja yang akan memasuki tahapan selanjutnya, yaitu tahapan seleksi untuk dapat 

menjadi karyawan dari sebuah perusahaan (Simamora, 2006). Rivai (2009) 

mengungkapkan bahwa proses rekrutmen memiliki tujuan untuk menerima 

pelamar dalam jumlah sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan perusahaan agar terjaring kandidat yang memiliki kualitas baik dan 

unggul. Setelah proses rekrutmen dilakukan, tahapan selanjutnya yang akan 

dilalui para pelamar adalah proses seleksi. Proses awal dari seleksi berkaitan 
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dengan memilah-milah CV atau lamaran yang masuk sesuai dengan kualifikasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tidak semua lamaran yang masuk akan 

diproses lebih lanjut, dikarenakan tidak semua pelamar memenuhi syarat yang 

diajukan oleh perusahaan. Kandidat yang memenuhi kualifikasi selanjutnya akan 

diundang untuk melakukan seleksi awal yang meliputi tes intelegensi baik yang 

dilakukan secara online maupun offline, tes grooming, dan juga wawancara.   

Dalam melakukan seleksi, terdapat dua elemen penting didalamnya yang 

menjadi pertimbangan, yaitu kriteria dan prediktor (Spector, 2006). Kriteria 

berkaitan dengan kualifikasi yang dituntut dari suatu posisi pekerjaan yang 

dilowongkan untuk dipenuhi oleh kandidat, sedangkan prediktor berguna untuk 

memberikan prediksi mengenai kandidat yang melamar sesuai dengan posisi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Spector (2006) mengungkapkan bahwa prediktor ini 

bersifat studi validasi yang harus valid (sesuai dengan apa yang diukur dan tepat 

sasaran) dan juga reliabel (hasil dapat diandalkan dan tidak berubah-ubah). 

Korelasi antara kriteria dan prediktor digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan atas posisi tertentu.  

Setiap perusahaan tentu memiliki proses seleksi yang berbeda-beda dalam 

pelaksanaannya, terkait dengan usahanya untuk mendapatkan kandidat yang 

sesuai dengan posisi yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga 

kerja yang memiliki kualifikasi memadai yang dapat membantu perusahaan 

mencapai target yang telah ditetapkan dan terkait dengan kondisi keuangan dan 

karyawan yang dibutuhkan (Ibrahim & Hakam, 2014). Prosedur pada tahapan 

seleksi ini beragam dan mungkin berbeda-beda di setiap perusahaan. Di Chatime 

sendiri, saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk posisi barista dengan 
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penempatan di gerai tertentu, maka perusahaan akan melakukan proses seleksi 

dengan memilah-milah sejumlah lamaran yang masuk.   

Dalam memilah-milah lamaran yang masuk, perusahaan akan mencocokkan 

kualifikasi yang dituntut dengan kualifikasi yang dimiliki oleh para kandidat. Hal 

ini berkaitan dengan kriteria dasar yang harus dipenuhi pelamar untuk menunjang 

pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Selain faktor fisik, 

faktor-faktor lain pun menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk menerima 

tenaga kerja, seperti batasan usia dengan minimal 18 tahun dan maksimal 28 

tahun, minimal pendidikan SMA atau sederajat, etika, tata krama, kesopanan, cara 

bicara, watak, respon emosional, dan lainnya.  

Jumlah pelamar yang mendaftar untuk lowongan ini sangatlah banyak 

mencapai hingga ribuan lamaran per harinya, namun didalam proses pemanggilan 

dan seleksi yang dilakukan, kandidat yang memenuhi standar perusahaan 

mengalami penyusutan jumlah yang besar. Dari proses seleksi awal sendiri, 

kandidat yang memenuhi panggilan untuk hadir dalam SIT (Selected Interview & 

Test) ataupun walk in interview yang diadakan kurang dari 30% jumlah total 

undangan, sedangkan kandidat yang memenuhi kualifikasi dan lulus dalam 

interview dengan HC sekitar kurang dari 20% dari jumlah kandidat yang hadir (Y, 

personal communication, Desember, 2019). Kandidat yang lulus dari wawancara 

dengan HC bukan merupakan hasil akhir yang dituju oleh perusahaan, karena 

kandidat masih harus melanjutkan proses wawancara dengan User. User menjabat 

sebagai Area Manager yang memiliki posisi atau kedudukan yang lebih tinggi 

dari barista. Barista yang bekerja di gerai-gerai tertentu nantinya akan berada 
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dibawah tanggung jawab Area Manager masing-masing (Y, personal 

communication, Desember, 2019). 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan  penulis didalam prosesnya, jumlah 

kandidat yang melalui wawancara dengan User tidak dapat dipastikan sepenuhnya 

lolos pada tahapan ini. Hal ini seringkali terjadi karena adanya perbedaan 

pandangan antara HC dan User dalam menilai kandidat yang mengikuti seleksi. 

Perbedaan pandangan yang dimaksudkan adalah penilaian HC terhadap kandidat 

tertentu sudahlah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dari profesi barista dan 

dapat memiliki potensi yang baik, namun terkadang pandangan dari User tidaklah 

demikian. User bisa saja memiliki penilaian berbeda terhadap kandidat yang 

diproses dan dianggap belum memenuhi kualifikasi yang dituntut, seperti 

kemampuan yang kurang memadai, baik dari segi pengalaman kerja, pengetahuan, 

kemampuan membuat produk dan faktor-faktor lainnya yang bersifat subjektif. 

Perbedaan pandangan ini membuat banyak kandidat gugur saat melakukan 

wawancara dengan User. Hal ini kerap kali terjadi dalam seleksi barista Chatime 

di Jabodetabek, sehingga perusahaan harus berusaha keras untuk memenuhi target 

yang telah ditetapkan dalam tenggang waktu tertentu (S, personal communication, 

November, 2019). 

Peranan tenaga kerja barista ini berkaitan dengan seluruh kegiatan operasional 

di gerai Chatime agar dapat berjalan dengan baik, sehingga jumlah tenaga kerja 

yang minim akan mengganggu kegiatan operasional. Permasalahan yang kerap 

kali muncul ketika jumlah barista belum terpenuhi adalah permasalahan terkait 

jadwal kegiatan training yang mungkin akan menimbulkan permasalahan 
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didalamnya, seperti efektivitas kegiatan training dan juga kerugian material bagi 

perusahaan. 

Permasalahan yang seringkali muncul diantaranya adalah jadwal kegiatan 

training yang sudah ditentukan untuk gerai-gerai tertentu mungkin akan 

digabungkan dengan gerai yang lain, sehingga terdapat penambahan jumlah 

peserta secara signifikan dan tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas dari 

kegiatan training itu sendiri kepada para peserta. Hal ini dikatakan berpengaruh 

karena keterbatasan jumlah pengajar, waktu, dan tempat yang digunakan untuk 

kegiatan training tidak dirancang untuk jumlah peserta yang terlalu besar guna 

menunjang efektivitas training kepada para peserta. Oleh karena itu HC harus 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk menghindari berbagai 

kerugian yang dapat ditimbulkan dengan cara melakukan proses seleksi kembali 

kepada para pelamar. 

Berdasarkan penguraian yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan 

di dalam perusahaan, peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis lebih jauh 

terkait dengan proses rekrutmen dan seleksi barista Chatime area Jabotabek. 

Penelitian yang dilakukan selama masa permagangan oleh penulis diharapkan 

dapat memberikan gambaran terkait proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam penerimaan barista baru di Chatime untuk area 

Jabodetabek. 
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1.2 Tujuan Magang 

Tujuan dari penyusunan laporan magang ini ialah untuk memenuhi syarat 

tugas akhir untuk penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu jurusan 

psikologi di Universitas Pelita Harapan. Proses permagangan ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai proses rekrutmen dan seleksi barista Chatime 

area Jabodetabek dan juga dapat memberikan pengalaman bagi peneliti terkait 

dengan penerapan ilmu psikologi di dunia industri dan organisasi di perusahaan 

yang nantinya akan dipergunakan ketika penulis memasuki dunia kerja, 

khususnya di bidang psikologi industri dan organisasi. 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

       Laporan ini menitik beratkan pada gambaran mengenai proses rekrutmen 

dan seleksi barista baru yang hendak ditempatkan pada gerai Chatime  di area 

Jabodetabek. Proses pengambilan data akan dilakukan oleh penulis dengan cara 

melakukan observasi dan wawancara semi struktural dengan pihak yang berkaitan 

dengan proses rekrutmen dan seleksi yang diadakan oleh perusahaan. Kegiatan 

magang yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan dari periode Agustus 2019 

hingga November 2019. Batas cakupan dari laporan ini ialah barista yang 

merupakan pekerja tetap di area Jabodetabek. Pemilihan batasan untuk area 

Jabodetabek dikarenakan departemen HC tempat penulis melakukan pelaksanaan 

kegiatan magang bertugas untuk melakukan kegiatan rekrutmen dan seleksi untuk 

barista area Jabodetabek semata. Sedangkan untuk luar Jabodetabek, proses 

rekrutmen dan seleksi barista akan dilakukan oleh HC Representative masing-
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masing daerah guna efisiensi waktu, biaya dan juga tenaga. Teknik pengambilan 

data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan melakukan pengamatan 

(observasi) dan wawancara semi struktural berkaitan dengan proses rekrutmen dan 

seleksi yang diadakan perusahaan. Pengamatan (observasi) dan wawancara semi 

struktural dilakukan terhadap para rekruter departemen Human Capital (HC) yang 

mewakili PT. Foods Beverages Indonesia yang merupakan perpanjangan tangan 

dari business unit Grup Kawan Lama dalam bidang foods and beverages. 

Departemen inilah yang memiliki andil dan wewenang dalam hal seleksi dan 

penerimaan barista baru di Chatime. 

 

1.4 Waktu dan Lokasi Magang 

Penulis melaksanakan kegiatan magang ini di Grup Kawan Lama, lebih 

tepatnya pada departemen Human Capital (HC) PT Foods Beverages Indonesia 

yang berlokasi di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Departemen ini mengampu 

setiap kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja yang ditempatkan 

di gerai-gerai, pembukaan gerai baru di seluruh Indonesia, pelatihan (training) 

bagi tenaga kerja baru dan menjembatani serta menyediakan berbagai fasilitas 

yang menunjang keperluan tenaga kerja di toko. Pelaksanaan magang dilakukan 

pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pukul 08.30 – 17.30 WIB. 

Proses magang berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari 12 Agustus 2019 hingga  

13 November 2019. 

 


