
1 
 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Pada saat sekarang ini persaingan antar Perusahaan semakin ketat, maka 

setiap Perusahaan harus berupaya seoptimal mungkin dalam mengelola 

perusahaannya, agar perusahaannya dapat maju dan berkembang maka faktor-

faktor produksi yang ada harus dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi satu 

kesatuan yang dapat di gunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Maju dan berkembangnya suatu perusahaan di dukung oleh kemampuan 

Sumber Daya Manusia dalam mengelola dan menggunakan berbagai faktor 

produksi yang ada dalam perusahaan tersebut, misalnya: Modal, Teknologi, dan 

barang jadi. Mengatur Faktor-faktor produksi selain Manusia jauh lebih mudah di 

bandingkan dengan dengan mengatur faktor produksi Manusia, karena Manusia 

adalah faktor produksi yang mempunyai akal budi, perasaan , keinginan dan 

tujuan. 

Perusahaan yang akan maju dan berkembang adalah Perusahaan yang 

mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang mampu memberikan 

nilai tambah bagi Perusahaan dan Konsumen, karena berhasil tidaknya suatu 

Perusahaan di pengaruhi oleh keberhasilan dalam mendapatkan salah satu faktor 

produksi yaitu Sumber daya Manusia.  
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Sebuah Organisasi tanpa Sumber Daya Manusia tidak akan bisa 

mengelola factor-faktor produksi lainnya sehingga keberlangsungan suatu 

perusahaan tidak akan berjalan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik dapat membantu 

perusahaan dalam mendapatkan karyawan yang tepat sesuai dengan kualifikasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karyawan yang di butuhkan adalah karyawan 

yang memiliki kemampuan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang di butuhkan, 

hal ini di maksudkan agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien 

sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Dengan seleksi perusahaan dalam penerimaan karyawan, maka 

perusahaan akan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan keriteria perusahaan 

sehingga perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan lowongan 

pekerjaan yang dibutuhkan perusahan, karyawan tersebut dapat bekerja secara 

efektif dan efisien. 

Dengan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah 

tersebut menjadi bahan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul: 

“TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON 

KARYAWAN PADA PT.YOMART RUKUN SELALU “. 

 

1.2       Identifikasi Masalah  

  Suatu perusahaan dalam menyeleksi calon Karyawan dilakukan secara 

selektif, hal ini dilakukan agar karyawan yang bekerja di perusahaannya sesuai 

dengan kriteria yang di butuhkan, sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-

masing. Seleksi karyawan tentunya membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang 

cukup besar sehingga seleksi harus dilakukan seefektif dan seefesien mungkin 
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sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan maupun pihak 

pelamar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah 

penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan seleksi karyawan yang dilakukan oleh PT Yomart 

Rukun Selalu.  

2. Apa saja masalah-masalah yang di hadapi oleh PT Yomart Rukun Selalu 

dalam proses seleksi karyawan. 

3. Bagaimana upaya perusahaan dalam mengatasi masalah yang di hadapi. 

 

1.3       Maksud dan Tujuan 

Tujuan penulis dalam melakukan kerja praktek untuk mengumpulkan data 

yang akan dijadikan salah satu syarat untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

di UNIVERSITAS WIDYATAMA: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan seleksi karyawan yang dilakukan oleh PT 

Yomart Rukun Selalu. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang di hadapi oleh PT Yomart 

Rukun Selalu dalam proses seleksi karyawan. 

3. Untuk mengetahui upaya perusahan dalam mengatasi masalah yang di 

hadapi. 

 

1.4       Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Kerja praktek yang telah dilaksanakan di harapkan dapat memberikan 

suatu manfaat yang baik bagi penulis dan perusahaan dan juga bagi pihak-pihak 

lain secara langsung maupun tidak langsung: 
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1. Manfaat bagi Perusahaan 

Dapat memberikan masukan bagi perusahaan agar dapat memaksimalkan 

fungsi manajemen Sumber Daya Manusia di PT Yomart Rukun Selalu 

terutama untuk masa yang akan dating untuk meningkatkan kinerja 

karyawan sehingga perusahaan dapat lebih selektif lagi dalam merekrut 

karyawan. 

2. Manfaat bagi Penulis 

Untuk dapat memperdalam pengetahuan tentang masalah manajemen 

Sumber Daya Manusia dan untuk menjadi bahan perbandingan antara 

teori-teori yang di peroleh dalam perkuliahan dengan aplikasi dilapangan. 

3. Manfaat bagi Pihak lain 

Dapat menjadi suatu pengetahuan dan bahan perbandingan bagi rekan-

rekan yang melakukan penelitian tentang manajemen Sumber Daya 

Manusia khususnya dalam bidang seleksi karyawan. 

 

1.5       Methode Laporan Tugas Akhir 

 Methode Laporan Tugas akhir yang di lakukan oleh penulis yaitu dengan 

cara melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Methode Analisis 

Deskriftif, yang artinya penulis mengembangkan data-data yang diperoleh, 

disusun kemudian di analisis sehingga akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian Laporan Tugas Akhir, teknik 

pengumpulan data di lakukan dengan cara:  

1. Studi Literatur (Library reseach) 

Pengumpulan data skunder dilakukan dengan mempelajari buku-buku 

kepustakaan, catatan kuliah dan juga media cetak lainnya yang memiliki 
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hubungan dengan masalah-masalah yang akan di bahas, untuk 

membandingkan teori dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di 

perusahaan yang di tinjau. 

2. Studi Lapangan (Field reseach) 

Penulis memperoleh data Primer dengan cara: 

a. Wawancara 

Dengan melakukan Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan yaitu Sumber Daya 

Manusia, dalam hal ini penulis mewawancarai karyawan PT Yomart 

Rukun Selalu yang bertugas dalam menyeleksi karyawan sehingga 

data yang dibutuhkan di peroleh dengan tepat, cepat, akurat, efektif 

dan efisien. 

b. Observasi 

Melakukan Observasi langsung terhadap objek penelitian dengan 

maksud agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu 

dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya 

yang terjadi di lapangan. 

 

1.6       Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

 Untuk memperoleh data dalam penyusunan penelitian maka penulis 

melaksanakan Kerja Praktek di PT Yomart Rukun Selalu yang berlokasi di jalan 

Jakarta no. 53 Bandung, sedangkan waktu Kerja Prakteknya dilaksanakan dari 

tanggal 1 April 2009 sampai dengan 30 Mei 2009. 

 

 


