
 
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kompleks, serta akibat 

langsung dari globalisasi, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan 

hidup umat manusia. Pengaruh perkembangan masyarakat akibat globalisasi dimaksud 

juga membawa dampak semakin meningkatnya persaingan usaha diantara berbagai jenis 

perusahaan, tidak terkecuali perusahaan jasa. Ditambah lagi dengan kondisi 

perekonomian di Indonesia pada saat ini yang kurang menggembirakan, menuntut 

perusahaan untuk melakukan efisiensi di segala bidang.  

Usaha perusahaan untuk melakukan efisiensi dan memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat maka perusahaan perlu melakukan tindakan-tindakan proaktif 

serta persiapan-persiapan di segala bidang. Menghadapi kebutuhan masyarakat akan 

telekomunikasi yang terus meningkat seiring dengan perkembangan tingkat 

perekonomian. Dalam hal ini perusahaan sebaiknya memiliki persiapan-persiapan 

tersebut guna meberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat agar semua 

kegiatan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. 

Salah satu tindakan dan persiapan yang sangat penting untuk dilakukan adalah 

memilih sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing tinggi, serta dapat 

menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam persaingan dengan melakukan 

seleksi karyawan. Cara melakukan seleksi karyawan berkaitan dengan jabatan yang akan 

diperoleh para calon karyawan.  



 
 

Menurut Hasibuan (2001:47)  memberikan definisi seleksi sebagai berikut :  

“Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan data penentuan pelamar yang 

diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini 

didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan 

bersangkutan” 

 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sangat menyadari pentingnya 

peranan manajemen sumber daya manusia terhadap perusahaan. Sumber Daya Manusia 

atau karyawan pada umumnya selalu berkeinginan martabatnya dihargai, dianggap, 

berguna dan penting serta hasil kerjanya dinilai sesuai dengan balas jasa yang 

diterimanya, sedangkan perusahaan ingin agar setiap karyawan harus selalu mendapatkan 

hasil yang banyak agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Perusahaan tidak berharap 

memiliki karyawan yang berlebih atau tidak sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dapat 

menimbulkan ketidak efektifan dalam perusahaan.  

Mengingat pentingnya proses seleksi, maka perusahaan perlu memberikan 

perhatian yang besar terhadap proses ini. Proses seleksi membutuhkan tenaga, waktu 

yang cukup lama, dan biaya yang cukup besar, sehingga seleksi harus dilakukan seefektif 

dan seefisien mungkin supaya tidak menimbulkan kerugian bagai pihak perusahaan 

maupun pelamar itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih sumber daya 

manusia yang benar-benar bisa menjalankan semua tugas atau pekerjaan yang akan 

dihadapinya nanti. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil judul 

Laporan Tugas Akhir “TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES SELEKSI 

KARYAWAN SUB SDM DI PT. INTI (Persero)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan seleksi karyawan yang dilakukan oleh                 PT. 

INTI  (Persero) 



 
 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh  PT. INTI (Persero) dalam proses seleksi 

karyawan. 

3.   Bagaimana upaya perusahaan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. 

 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir  

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk membuat Laporan Tugas 

Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti sidang Ahli Madya di 

Fakultas Bisnis dan Manjemen Universitas Widyatama. 

Tujuan yang dicapai dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh PT. INTI (Persero)   

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. INTI (Persero) dalam proses 

seleksi karyawan. 

3. Untuk mengetahui upaya perusahaan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir   

Kerja praktik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang baik bagi perusahaan, penulis, dan pihak lain secara langsung maupun tidak 

langsung. 

1. Manfaat bagi Perusahaan 

Dapat memberikan masukan bagi perusahaan agar dapat memaksimalkan fungsi 

manajemen sumber daya manusia di PT. INTI (Persero). 

2.   Manfaat bagi Penulis  

a. Untuk memperdalam pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. 

b. Untuk bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan 

praktik sebenarnya dalam pelaksanaan seleksi pegawai di PT. INTI (Persero). 

3.   Manfaat bagi Pihak Lain  



 
 

      Hasil kerja praktik ini akan menjadi informasi tambahan bagai pihak lain dan bahan 

perbandingan bagi rekan-rekan yang melakukan penelitian tentang sumber daya 

manusia ataupun penelitian-penelitian yang sejenis. 

 

 

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

Metode Laporan Tugas Akhir yang digunakan oleh penulis untuk melakukan 

kegiatan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang 

artinya penulis mengembangakan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisis 

sehingga akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian Laporan Tugas Akhir ini, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1.   Studi Literatur (Library Research) 

      Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari buku-buku kepustakaan, 

catatan kuliah, dan juga media cetak lainnya yang memiliki hubungan dengan 

masalah-masalah yang akan dibahas untuk memperbandingkan teori dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

2.   Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data yang didapatkan 

langsung dari objek penelitian. 

Adapun data tersebut diperoleh dengan cara memantau langsung terhadap kegiatan 

perusahaan yang mencakup beberapa aspek, yaitu mengenai keterangan-keterangan 

yang meliputi data-data proses pelaksanaan seleksi dan digunakan dalam melakukan 

penelitian lapangan ini adalah : 

a.   Wawancara  



 
 

Dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

sumber daya manusia sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh. 

b.   Kerja Praktik  

Melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian dengan maksud agar 

diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan 

hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya.  

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

 Untuk memperoleh data guna penyusun Laporan Tugas Akhir, penulis 

melaksanakan kerja praktik. Lokasi yang dijadikan kerja praktik ini adalah PT. INTI yang 

berlokasi di Jl. Moh.Toha No.77 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai pada 

bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


