
ABSTRAK 
 

Bisnis perhotelan merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa, maka 
dari itu hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari faktor sumber daya manusianya. 
Pada perusahaan jasa, sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat 
penting karena menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan tersebut maka 
dari itu perusahaan harus melakukan proses rekrutmen. Adapun Proses 
rekrutmen yang dimaksud disini adalah memperoleh sejumlah calon karyawan 
potensial yang memiliki keahlian, kemampuan dan keterampilan yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba menyajikan laporan 
tugas akhir dengan judul  “TINJAUAN PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN 
SELEKSI PEGAWAI  PADA HOTEL GRAND ZURI DUMAI”. Laporan tugas 
akhir ini dibuat bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan rekrutmen pegawai 
pada Hotel Grand Zuri Dumai, untuk mengetahui pelaksanaan seleksi pegawai 
yang dilaksanakan Hotel Grand Zuri Dumai, dan untuk mengetahui solusi-solusi 
apa yang diberikan Hotel Grand Zuri Dumai dalam menghadapi masalah-
masalah proses perekrutan dan seleksi. Adapun metode penelitian dalam 
menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Sedangkan 
untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara penelitian lapangan 
dan penelitian kepustakaan. 

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai pada Hotel Grand Zuri 
Dumai yaitu dengan cara kualifikasi seleksi, dan proses seleksi. Adapun kendala 
yang terjadi pada Hotel Grand Zuri Dumai dalam proses rekrutmen adalah pihak 
departemen personalia selalu menemui kondisi oversupply, kadang-kadang tidak 
adanya pelamar yang datang, calon pegawai yang sudah tidak cocok dengan 
persyaratan pemberian gaji, sulit untuk memperoleh tenaga kerja yang benar-
benar sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh 
perusahaan.  

Adapun kesimpulan dan saran dari penulis untuk perusahaan tersebut 
adalah untuk kondisi oversupply ini, penulis memberikan solusi yaitu sebaiknya 
semua lamaran yang masuk, tidak begitu saja disimpan di loker data akan tetapi 
lebih baik departemen personalia meninjau kembali lamaran yang ada, yang 
menyangkut saluran perekrutan, solusi yang diberikan penulis adalah dengan 
cara perusahaan sebaliknya dalam melakukan perekrutan eksternal tidak hanya 
mengandalkan pada satu saluran (advertising) sehingga kondisi tidak adanya 
pelamar yang datang dapat dihindari. Sehingga pelaksanaan rekrutmen bisa 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 
 
 
 
 


