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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam membangun perusahaan dibutuhkan beberapa faktor untuk menunjang 

kesuksesan, salah satunya adalah dengan mempunyai orang-orang yang berkualitas 

untuk menjadi perusahaan yang sukses dan dikenal oleh orang banyak dan perusahaan 

lain. Hartatik (2014) menyebutkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) memiliki 

peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Maka 

dari itu, di dalam suatu perusahaan sangat penting untuk memiliki suatu unit yang 

mengelola tenaga kerja. Dengan adanya unit tersebut, perusahaan dapat memiliki 

tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya. SDM dengan kualitas yang baik 

memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi dari suatu organisasi maupun 

perusahaan. Peranan penting yang dimaksud mencakup, perencanaan, 

pengorganisasian, manajemen, kepemimpinan pengendalian, dan pengawasan 

pelaksana operasional di organisasi maupun di perusahaan (Arafah, Ramly, Thoby & 

Zainal, 2009).  

 Dalam proses pembangunan suatu perusahaan, aspek yang sangat penting 

adalah pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan dari SDM itu sendiri adalah untuk 

mengelola karyawan-karyawan agar dapat bekerja secara efektif sesuai dengan 

kemampuannya dan akhirnya dapat membuat perusahaan bertumbuh dan berkembang 

dengan baik. Namun demikian, karena aspek yang ada di SDM ini tergolong cukup 

banyak yang mencakup proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, induksi, penilaian, 
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pengembangan, kompensasi, bargaining, keamanan, kontinuitas, dan informasi 

(Nuryanta, 2008). Maka dari sekian banyak aspek SDM, penulis akan fokus pada 

rekrutmen dan seleksi karena terdapat masalah di perusahaan mengenai rekrutmen dan 

seleksi. 

 Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan mengumpulkan 

karyawan yang memiliki potensi menjadi tenaga kerja yang baik di perusahaannya 

(Fajar & Heru, 2015). Sebelum terjadinya proses rekrutmen, perusahaan harus 

mendeskripsikan jabatan, dan membuat spesifikasi karyawan seperti informasi rinci 

mengenai pekerjaan dan karakteristik karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan 

kegiatan pekerjaan. Merekrut orang-orang yang salah mempunyai dampak negatif 

jangka panjang bagi perusahaan, yaitu biaya tinggi pelatihan, kehilangan reputasi 

perusahaan, meningkatkan pergantian buruh, berkurangnya profitalitas (Soesanto, 

2015). Sebaliknya ketika perusahaan merekrut orang yang benar, maka dampak positif 

bagi perusahaan adalah menunjang kesuksesan perusahaan. Schuler & Jackson (dalam 

Nuryanta, 2008) menyatakan terdapat dua sumber rekrutmen, yaitu rekrutmen internal 

dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah karyawan yang sudah ada di 

perusahaan dipromosikan, dipindahtugaskan atau dirotasi tugasnya, serta karyawan 

yang sudah keluar dimasukan lagi ke perusahaan. Sedangkan rekrutmen eksternal 

adalah cara perusahaan dapat memperoleh karyawan dari luar perusahaan.  

 Jika rekrutmen adalah untuk mencari dan mengumpulkan karyawan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Maka, seleksi adalah aktivitas untuk menentukan 

diterima atau tidaknya kandidat, sehingga yang disebut dengan proses seleksi adalah 

proses pengambilan keputusan bagi kandidat untuk dipertimbangkan sesuai kebutuhan 
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dan pada akhirnya terdapat keputusan yaitu diterima atau tidak diterima oleh 

perusahaan (Arafah dkk, 2009). Proses seleksi juga merupakan salah satu bagian 

terpenting dalam menentukan sumber daya manusia yang berkualitas (Nuryanta, 2008). 

Pernyataan ini didukung oleh alasan bahwa sebuah perusahaan atau organisasi dapat 

memperoleh calon kandidat yang memenuhi kualifikasi dengan persyaratannya atau 

tidak tergantung pada cermat atau tidaknya sebuah perusahaan dalam menyeleksi para 

calon kandidat. Agar sebuah perusahaan memperoleh karyawan yang sesuai dengan 

kriteria yang diharapkan, perusahaan perlu untuk mengumpulkan calon kandidat yang 

nanti akan melalui proses seleksi, maka dari itu proses seleksi merupakan suatu bagian 

yang menjadi kesatuan dengan rekrutmen.  

 Proses rekrtumen dan seleksi ini juga didapati di PT Anabatic Digital Raya. 

PT Anabatic Digital Raya adalah perusahaan yang menyediakan jasa di bidang IT 

(teknologi informasi). PT Anabatic Digital Raya sudah melayani di bidang IT 

perbankan sampai sekarang. Perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu 

perusahaan IT terkemuka di Indonesia dengan 644 karyawan MCSI, 154 karyawan 

BPO, 73 karyawan ITO, dan 408 karyawan VAD. Dari hasil wawancara pemagang 

dengan tim rekrutmen PT Anabatic Digital Raya, ditemukan adanya kesulitan dalam 

mencari calon kandidat yang berkompeten. Hal ini dikarenakan perusahaan IT biasanya 

mencari kandidat yang memiliki kemampuan yang spesifik seperti HTML, React, 

Angular js, Docker, SQL, Flowcharts, CSS3, JavaScript, PHP, dan lain-lain, untuk 

memenuhi kualifikasinya. Para user juga biasanya meminta tim rekrutmen untuk 

mencari tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang memenuhi kualifikasi di bidang 

pekerjaannya dan memberikan waktu untuk mencari kandidat. Hal ini didukung oleh 
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fakta bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, tim rekrutmen masih mengalami kesulitan 

dalam mencari kandidat yang tepat untuk mengisi posisi di Senior Database 

Administrator.  

 Di dalam proses rekrutmen dan seleksi yang terjadi di PT Anabatic Digital 

Raya terdapat tahapan dimana calon kandidat harus melewati psikotes, wawancara 

dengan tim rekrutmen dan wawancara dengan user. Tidak mudah untuk melewati 

proses tersebut. Tim rekrutmen sendiri terkadang menolak calon kandidat karena tidak 

lulus psikotes, tidak lulus pada saat tahap wawancara dengan tim rekrutmen, atau tidak 

lulus pada tahap wawancara dengan user. Perusahaan sering kali susah mendapatkan 

karyawan yang tepat mengingat banyak kandidat yang melamar tetapi tidak sesuai 

dengan kualifikasi dari perusahaan (Setiani, 2013). Dari periode bulan Juni 2019 

hingga Agustus 2019, terdapat 805 orang yang melamar pekerjaan di PT Anabatic 

Digital Raya, diantaranya terdapat 526 orang yang tidak lulus. Orang yang tidak lulus 

sebagian besar dikarenakan banyak sekali calon kandidat yang tidak datang pada saat 

psikotes. Di posisi Software Developer terdapat 144 pelamar dan yang tidak lulus 

sebanyak 93 orang. Jika permintaan tenaga kerja yang dilakukan oleh user tidak 

memenuhi batas waktu yang ditentukan, dampak yang terjadi akan mempengaruhi user 

dan tim rekrutmen. User akan mengalami penundaan penyelesaian proyek akibat 

kekurangan tenaga kerja dan tenaga kerja yang sudah ada akan mengalami kelebihan 

beban kerja. Dampak yang terjadi ke tim rekrutmen adalah akan mengalami penurunan 

SLE (Service Level Agreement) dan bisa dipertanyakan produktifitas kerjanya. 

 Proses rekrutmen dan seleksi sendiri di perusahaan PT Anabatic Digital Raya 

biasanya bersumber dari eksternal yang artinya mendapatkan calon kandidat dari luar 



 

5 

 

perusahaan. Pada awalnya user melakukan analisa kebutuhan tenaga kerja di dalam 

tim. Jika hasil analisa menunjukan bahwa user membutuhkan tenaga kerja tambahan, 

user mengajukan permohonan kebutuhan tenaga kerja kepada tim rekrutmen. 

Kemudian, tim rekrutmen akan mencari kandidat dengan cara membuka iklan 

lowongan perkerjaan melewati media periklanan seperti situs Jobstreet dan Kalibrr. 

Setelah itu, tim rekrutmen menyeleksi CV (Curriculum Vitae) calon kandidat yang 

telah masuk ke aplikasi Jobstreet atau Kalibrr dengan menggunakan standar-standar 

yang sudah ditetapkan oleh masing-masing user di bidangnya. CV yang sudah terpilih 

akan dihubungi dan diundang untuk mengikuti serangkaian psikotes yang diadakan di 

PT Anabatic Digital Raya. Jika calon kandidat lulus pada tahap psikotes, akan 

dilanjutkan ke tahap wawancara dengan tim rekrutmen dan jika calon kandidat tidak 

lulus tahap psikotes, proses rekrutmen untuk kandidat tersebut sudah berhenti. Setelah 

itu, hasil dari psikotes dan wawancara dengan tim rekrutmen ditinjau oleh Head of 

Human Capital. Jika hasil tinjauan yang dilakukan oleh Head of Human Capital baik 

dan disetujui untuk dilanjutkan prosesnya, berarti berkas kandidat yang lulus tahap 

tinjau Head of Human Capital akan didistribusikan kepada user. Setelah itu, user yang 

berminat dari hasil psikotes dan wawancara dengan tim rekrutmen akan melakukan 

proses wawancara dengan user. Jika hasil wawancara user direkomendasikan untuk 

direkrut, kemudian tim rekrutmen akan meminta persetujuan kepada pihak manajemen 

untuk merekrut kandidat tersebut. Jika manajemen menyetujui untuk merekrut, maka 

tim rekrutmen akan menginformasikan kepada kandidat tersebut bahwa kandidat 

tersebut diterima sebagai karyawan. Informasi penerimaan ini juga disertai dengan 

proses negosiasi gaji dan informasi mengenai fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan 
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oleh kandidat jika menerima penawaran dari perusahaan. Kandidat yang menerima 

penawaran akan menjadi karyawan dan akan menandatangani perjanjian kerja.  

 Selain terdapat masalah tentang banyaknya calon kandidat yang tidak 

mengikuti psikotes, menurut hasil wawancara singkat dengan salah satu karyawan, 

ditemukan bahwa terdapat masalah yang di alami PT Anabatic Digital Raya khususnya 

di bidang rekrutmen adalah kurangnya employee branding. Menurut (Heilmann, 

Saarenketo, & Liikkanen, 2013) employee branding adalah suatu kegiatan untuk 

memberikan sebuah informasi mengenai hal fungsional, ekonomis, dan psikologis 

yang bisa didapatkan untuk calon karyawan dari perusahaan. Hal tersebut menjadi daya 

tarik job seekers untuk mempunyai motivasi dalam diri mereka untuk mengikuti proses 

rekrutmen di perusahaan karena mereka mengetahui manfaat yang mereka dapatkan 

ketika bekerja di perusahaan (Rumangkit & Dwiyan, 2019). Dampak yang terjadi dari 

employee branding sendiri adalah calon karyawan akan merasakan tempat bekerja 

yang kondusif, nyaman, dan sesuai dengan yang diharapkan dengan cara memperoleh 

informasi dari perusahaan. PT Anabatic Digital Raya baru saja melaksanakan employee 

branding sejak dua tahun yang lalu atau memiliki flyer yang kurang menarik secara 

penampilannya seperti kertas yang di fotokopi.  

 Selain itu di tim rekrutmen PT Anabatic Digital Raya masih terdapat 

kekurangan karyawan yang job description-nya adalah employee branding. Di 

perusahaan,  tim rekrutmen dibagi menjadi dua bagian yaitu external dan internal. Tim 

rekrutmen internal terdapat 3 orang yang bertugas untuk mengerjakan proses 

rekrutmen dan seleksi sedangkan tim rekrutmen eksternal hanya terdapat 1 orang yang 

bertugas untuk mengurusi jobfair dan psikotes jika diluar kota, membuat MOU dengan 
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pihak universitas, dan campus seminar. Untuk mengurusi jobfair sendiri diperlukan 

stand, flyer, video. Untuk psikotes harus mempersiapkan alat tes, lembar skoring untuk 

dibawa ke luar kota. Dampak yang terjadi kepada perusahaan adalah tidak maksimal 

dalam menjalankan kegiatan yang menunjang employee branding dan menyebabkan 

job seekers tidak tertarik untuk melamar di perusahaan. Jadi menurut pemagang, untuk 

tim rekrutmen bagian eksternal, masih kekurangan karyawan. 

 Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa ada masalah pada proses 

rekrutmen khususnya di bidang employee branding oleh karena itu, dalam penelitian 

ini peneliti ingin melihat lebih jauh gambaran proses rekrutmen dan seleksi di PT 

Anabatic Digital Raya. 

 

1.2 Tujuan Magang 

Tujuan dilakukan program magang adalah untuk: 

- Sebagai syarat kelulusan pendidikan untuk mencapai strata satu jurusan 

Psikologi (S. Psi) di Universitas Pelita Harapan. 

- Melakukan pengamatan mengenai gambaran proses rekrutmen dan seleksi di 

PT Anabatic Digital Raya 

- Mengindentifikasi adanya masalah yang terdapat pada proses rekrutmen dan 

seleksi di perusahaan tersebut dan juga memberikan masukan dan saran kepada 

perusahaan berkaitan tentang proses rekrutmen dan seleksi. 

- Menambah pengalaman kerja bagi pemagang dan mempersiapkan pemagang 

memasuki dunia kerja khususnya di dalam bidang Human Resource (HR) di 

divisi rekrutmen. 



 

8 

 

 

1.3 Lokasi Magang 

Untuk menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk magang, Pemagang akan 

melakukan kegiatan magang yang berlokasi di PT Anabatic Digital Raya Graha 

Anabatic | Jl. Scientia Boulevard Kav. U2, Summarecon Serpong, Tangerang, Banten 

15811 – Indonesia p: +62 21 8063 6010 | f: +62 21 8063 6011 | 

 

1.4 Waktu Magang 

Berdasarkan tujuan dari magang ini, maka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan magang yaitu tanggal 5 Agustus 2019 s/d 31 November 2019 (dengan 

estimasi 360 jam). Waktu jam kerja di perusahaan ini adalah Senin sampai Jumat 

(pukul 08.30-17.30) 

 


