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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di era globalisasi ini 

dituntut untuk terus maju seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan 

semakin ketatnya persaingan dalam segala bidang termasuk dunia bisnis. Hal ini 

menyebabkan kebutuhan penduduk pun bertambah banyak dan semakin beragam, 

baik kebutuhan primer, sekunder, serta kebutuhan tersier. Dengan adanya tuntutan 

akan kebutuhan penduduk yang terus bertambah, mendorong manusia untuk dapat 

bekerja keras agar dapat memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya itu. 

Akibatnya dari usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya itu, manusia 

sering dihadapkan pada masalah rutinitas yang dilakukan setiap hari, yang 

menimbulkan rasa lelah dan jenuh. Agar tidak mengganggu setiap pekerjaannya, 

oleh karena itu manusia membutuhkan waktu untuk beristirahat dan berekreasi 

untuk dapat menghilangkan kejenuhan akan rutinitasnya. Hal ini didukung oleh 

kemajuan teknologi dan perekonomian yang membuat manusia semakin maju dan 

modern. Kemajuan dalam bidang pariwisata pun menjadi bagian yang tak 

terlupakan untuk memperoleh suasana baru dalam menghilangkan kejenuhan akan 

rutinitas. 

 Keadaan ini merupakan suatu peluang besar bagi pelaku bisnis khususnya 

bidang pariwisata. Selain itu dapat pula menguntungkan bagi usaha peningkatan 

pendapatan negara di sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu 

pendapatan negara di sektor non migas. Dengan melihat keadaan ini, pemerintah 

memberikan kemudahan dan fasilitas untuk mendukung dan memperlancar 

aktivitas bisnis pariwisata di Indonesia. Selain wisatawan asing, wisatawan 

domestik pun banyak yang tertarik untuk mengunjungi objek-objek wisata untuk 

berekreasi.  
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 Meningkatnya perkembangan bisnis di sektor pariwisata membuat industri 

perhotelan yang merupakan salah satu sarana utama penunjang kelancaran 

pariwisata juga mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Pada saat ini industri 

perhotelan sangat diminati para pelaku bisnis. Setiap hotel yang didirikan dapat 

menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat membantu program 

pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan 

menjamurnya usaha hotel, menimbulkan adanya persaingan yang semakin ketat. 

Untuk menghadapi masalah tersebut, para pelaku bisnis hotel dituntut untuk 

berusaha memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik dan memiliki pembeda dari 

pesaing lainnya agar dapat memenangkan persaingan tersebut.  

 Bisnis perhotelan merupakan bisnis jasa, maka 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. Oleh karena itu, merupakan hal yang 

penting bagi perusahaan untuk memiliki dan mempekerjakan sumber daya 

manusia yang berkualitas dari segi keahlian, kemampuan dan keterampilan 

sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mengatasi hal 

tersebut, diperlukan aktivitas manajemen yang khusus untuk menangani sumber 

daya manusia itu. Manajemen sumber daya mempunyai banyak aktivitas-aktivitas, 

seperti perencanaan sumber daya manusia, penarikan karyawan, seleksi, orientasi, 

latihan, pengembangan, penempatan, penilaian prestasi kerja dan kompensasi. Hal 

ini mempunyai tujuan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia 

dengan baik, sehingga perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan secara efektif dan efisien.  

 Untuk mendapatkan karyawan yang bermutu dan sesuai dengan jenis 

pekerjaannya, maka departemen sumber daya manusia harus memperhatikan dan 

melaksanakan proses perekrutan dan seleksi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk 

menyiapkan karyawan agar mampu bekerja secara efektif dan efisien sehingga 

tujuan perusahaan tercapai secara optimal. Proses rekruitmen sangat menentukan 

kelancaran kegiatan operasional hotel yang berujung pada citra hotel di mata 
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konsumen. Proses rekruitmen yang dimaksud adalah untuk memperoleh sejumlah 

calon karyawan potensial yang memiliki keahlian, kemampuan dan keterampilan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penulisan mengenai “TINJAUAN PELAKSANAAN REKRUITMEN DAN 

SELEKSI PEGAWAI DI HOTEL KEDATON BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang pemilihan judul 

serta untuk memberi batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka 

penulis mencoba untuk mengkaji proses recruitment dan seleksi calon pegawai 

dengan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perekrutan pegawai pada Hotel Kedaton Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan seleksi pegawai pada Hotel Kedaton Bandung? 

3. Masalah apa yang dihadapi oleh Hotel Kedaton Bandung pada saat proses 

perekrutan dan seleksi pegawai? 

4. Bagaimana cara mengatasi masalah perekrutan dan seleksi yang dilakukan 

oleh Hotel Kedaton Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

Maksud kerja praktik ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam menempuh ujian sidang akhir pendidikan Diploma III di Universitas 

Widyatama serta untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan 

recruitment para calon pegawai di Hotel Kedaton Bandung. Sedangkan tujuan 

dalam tugas akhir ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perekrutan pegawai pada Hotel Kedaton 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan seleksi pegawai pada Hotel Kedaton Bandung. 

3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Hotel Kedaton Bandung pada 

saat proses perekrutan dan seleksi pegawai. 



4 

 

4. Untuk mengetahui cara mengatasi masalah perekrutan dan seleksi yang 

dilakukan oleh Hotel Kedaton Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

semua pihak pada umumnya dan bagi pihak yang terkait pada khususnya. Manfaat 

atau kegunaan tersebut dapat berbeda bagi tiap pihak, yaitu : 

1. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai salah 

satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menjalankan kebijakan 

perusahaan, khususnya dalam proses perekrutan dan seleksi. 

2. Penulis, yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan sistematika 

pemikiran mengenai pelaksanan perekrutan dan seleksi pegawai. 

3. Pihak lain, hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai bahan 

bacaan, sumber informasi dan alternatif pembanding bagi pihak yang 

memerlukan. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir   

Dalam penyusunan tugas akhir ini, dilakukan penelitian dengan metode 

deskriptif. Menurut M. Nazir (2003 : 63) : 

“Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan apa 
yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang 
terjadi di perusahaan tersebut, yang kemudian diolah menjadi data 
dan selanjutnya diadakan suatu analisa sehingga pada akhirnya 
menghasilkan suatu kesimpulan”. 
 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dimana penulis 

melaksanakan penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan 

dengan permasalahan. 
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Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, yaitu : 

1. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan tulisan-tulisan 

lain yang korelasinya dengan masalah yang diteliti. 

2. Studi Lapangan 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung di lokasi 

yang telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilaksanakan 

dalam studi lapangan tersebut adalah : 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek   

yang diteliti.  

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak perusahaan yang 

dapat memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam pengumpulan data untuk menyusun tugas akhir ini, penulis 

melakukan penelitian pada Hotel Kedaton Bandung yang berlokasi di Jl. Suniaraja 

No.14 Bandung selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan 

tanggal 20 Juli 2007.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    


