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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dalam perubahan zaman yang begitu cepat dan perkembangan ekonomi 

dunia yang sangat dinamis, tingkat kompetisi yang tinggi memacu setiap 

perusahaan berusaha sedemikian rupa untuk mengejar tingkat produktifitas 

setinggi-tingginya agar bisa  menjaga kelangsungan hidup organisasinya dimana 

perusahaan harus dapat mengikutinya untuk kebaikan perusahaan sendiri. Setiap 

individu yang berada di dalam suatu perusahaan, selalu menginginkan perusahaan 

tersebut dapat berkembang sesuai   perubahan pada era globalisasi dan mampu 

bersaing. Dalam pencapaian tujuan perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal 

yaitu sumber daya manusia dan eksternal yaitu pesaing, dimana perusahaan harus 

mampu melihat perkembangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain 

yang sejenis. 

 Saat ini di dalam dunia bisnis seringkali kita mendengar istilah 

Rekrutmen.  Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan 

menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai 

calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses 

rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, 

yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk 

mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan.  

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat penting, krusial, 

dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber 

daya manusia yang akan digunakan perusahaan sangat tergantung pada bagaimana 

prosedur rekrutmen dan seleksi dilaksanakan.  

 Di negara-negara maju seperti Amerika & Eropa, pemanfaatan rekrutmen 

sudah sedemikian mengglobal sehingga menjadi sarana perusahaan untuk lebih 

berkonsentrasi pada keunggulan tenaga kerja. Begitu pula di Indonesia, disamping 

Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari 
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orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi 

pekerjaan., rekrutmen juga memberikan keuntungan sebagai suatu strategi 

kompetitif dalam mengembangkan, mengatur dan memotivasi karyawan  yang 

memberikan nilai lebih kepada perusahaan. 

 Fenomena rekrutmen  ini juga dilakukan oleh CV. Artez Cipta Gemilang 

(selanjutnya akan disebut sebagai ArTez) merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa, seperti wedding organizer, rapat, gathering, seminar dan expo. 

Maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa 

dimana mereka menggunakan jasa ArTez karena pengguna jasa percaya bahwa 

dengan menggunakan jasa ArTez lebih dominan, dan efisien dalam suatu acara. 

 ArTez memiliki pegawai tetap sebanyak 7 orang sedangkan ketika ada 

event maka dibutuhkan lebih dari 7 orang pegawai. Untuk mengatasi kekurangan 

tersebut, maka ArTez melakukan perekrutan dengan cara menambanhkan pegawai 

diluar dari pegawai tetap antara 10-25 orang. Tergantung kebutuhan dari acara 

yang akan diselenggarakan. 

 Terdapat fenomena yang menarik dalam proses perekrutan yang 

dilakukan oleh ArTez dimana proses tersebut sedikit berbeda dengan yang sering 

dilakukan oleh banyak perusahaan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Papu 

(2007) 

Bahwa sistem perekrutan memiliki 6 tahap yaitu :  

1. Penyusunan strategi untuk merekrut 

2. Pencarian pelamar-pelamar 

3. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok / penyaringan 

4. Pembuatan kumpulan pelamar 

5. Membuat penawaran kerja 

6. Mulai kerja 

Perbedaan dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh ArTez dengan 

perusahaan pada umumnya adalah prosedur perekrutannya unik yaitu dengan cara 

melalui rekomendasi dari pegawai ArTez itu sendiri, sehingga dengan adanya hal 

itu di harapkan proses adaptasi pegawai baru tersebut akan berlangsung cepat 

karena karakter dan kapabilitas yang telah dikenal sebelumnya oleh pegawai 
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ArTez yang merekomendasikannya. Walaupun demikian untuk penentuan calon 

pegawai itu diterima atau tidak, keputusan tetap ada di tangan direktur utama.  

Dengan sistem rekrutmen yang lebih ringkas tersebut, tetap saja event 

yang diselenggaran bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Salah satu 

indikasi hal tersebut banyaknya rekomendasi dari para konsumen kepada pihak 

lainnya, sehingga hari demi hari adanya peningkatan jumlah event yang 

diselenggarakan.  

Berdasarkan perbedaan antara perekrutan yang dilakukan oleh ArTez 

dengan teori yang dikemukakan maka dalam menyusun tugas akhir ini penulis 

tertarik untuk mengambil judul : “TINJAUAN PROSES REKRUTMEN 

TENAGA KERJA PADA PENYELENGGARAAN EVENT DI CV. ARTEZ 

CIPTA GEMILANG BANDUNG” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan alasan pemuilihan judul diatas permasalahan dalam 

penelitian ini sebagi berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perekrutan tenaga kerja pada penyelenggaraan event 

di CV. ArTez Cipta Gemilang? 

2. Apa hambatan-hambatan perekrutan tenaga kerja pada penyelenggaraan event 

di CV. ArTez Cipta Gemilang? 

3. Apa solusi dari hambatan perekrutan tenaga kerja pada penyelenggaraan event 

di CV. ArTez Cipta Gemilang? 

 

1.3 Pembahasan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan proposal ini yaitu ―Tinjauan Proses Rekrutmen 

Tenaga Kerja pada Penyelenggaraan Even di CV. ArTez Cipta Gemilang‖, maka 

akan diberikan batasan terhadap istilah-istilah dalam permasalan tersebut. 

1. Rekrutmen   

Menurut Schermerhorn, 1997 Rekrutmen (Recruitment) adalah proses 

penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan 
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yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang 

yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. 

2.  Tenaga kerja 

     Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja 

(berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.  

Sumber : data statistik indonesia 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud dari kerja praktek yang penyusun lakukan adalah untuk 

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung.  

Sedangkan tujuan dari kerja praktek yang dilakukan penyusun adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perekrutan tenaga kerja  di CV. 

ArTez Bandung. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan perekrutan tenaga kerja di CV. ArTez 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui solusi dari hambatan perekrutan tenaga kerja di CV. ArTez 

Bandung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat, sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian di atas. Hasil penelitian 

ini diharapkan berguna baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi : 

1. Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi yang mungkin dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam membantu mengenai proses 

perekrutan tanaga kerja demi tercapainya tujuan perusahaan dimasa yang akan 

datang. 
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2. Penulis  

Dengan melakukan penelitian ini diharpkan dapat menambah pengetahuan 

aplikasi dibidang manajemen sumber daya manusia khususnya tentang proses 

perekrutan tenaga kerja, serta membandingkan dengan teori yang diperoleh 

selama perkuliahan. 

3. Pihak Lain 

Bagi pihak-pihak lain, terutama rekan-rekan mahasiswa serta pembaca lainnya. 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan 

pengetahuan yang sekiranya diperlukan pada bidang manajaemen sumber daya 

manusia, khusunya tentang proses perekrutan tenaga kerja. 

 

1.6 Metode Penelitian  

 Metode observasi yang digunakan bersifat deskriptif analisis menurut 

Sukmadinata dalam bukunya Metode penelitian pendidikan (2006:72) 

menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena 

alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, 

aktivitas, krakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan anatara 

fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan tugas 

akhir sebagai syarat untuk mengikuti ujian ahlimadya pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung, penulis mengasakan penelitian di 

CV. ArTez Cipta Gemilang Jl. Lamda No. 17 Bandung. Adapun waktu penelitian 

ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2010 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 


