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BAB I 

PENDAHULpUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu organisasi dan juga merupakan suatu 

bentuk dari usaha bersama yang mempunyai suatu tujuan dan jika dikelola 

dengan baik akan mempunyai peranan yang besar dalam menunjang 

pembangunan. Perusahaan akan semakin maju dan berkembang jika faktor-

faktor produksi yang ada dikelola dengan baik sehingga jadi satu kesatuan yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan 

tersebut hanya dapat tercapai jika dikelola dengan baik antara berbagai faktor 

produksi yang ada dalam perusahaan tersebut antara lain : sumber daya 

manusia, modal, teknologi, dan sumber daya alam. 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa mengatur faktor-faktor produksi 

yang efektif dan efisien adalah jika dilakukan oleh manusia yang mempunyai 

kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena manusia 

adalah makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti. Manusia merupakan sumber 

daya yang paling penting dalam sebuah organisasi, maka diperlukan Manajemen 

Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu cabang dari ilmu manajemen 

yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi atau 

perusahaan. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang tidak efektif dan efisien akan 

menghambat terhadap tujuan perusahaan. Oleh karena itu, Manajemen Sumber 

Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengelola suatu 

perusahaan atau suatu organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik 
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dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang tepat dengan 

yang dibutuhkan perusahaan. Karyawan ini yaitu karyawan yang mempunyai 

kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan atau posisi yang ada dalam 

perusahaan (The Right Man On The Right Place). Hal ini dapat dimaksudkan 

agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran 

perusahaan. 

Adapun aktifitas-aktifitas dari Manajemen Sumber Daya Manusia ini 

adalah perencanaan sumber daya manusia, pengadaan, pengarahan, 

pengembangan, pemeliharaan, pemberhentian. Hal ini bertujuan agar 

perusahaan dapat mengelola sumber daya menusia dengan baik sehingga dapat 

diperoleh tenaga kerja yang benar-benar dapat diandalkan dalam mencapai 

sasaran perusahaan. 

Untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat diandalkan, diperlukan 

seleksi yang efektif agar tujuan perusahaan tercapai, dimana seleksi adalah 

bagian dari pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, pemberhentian, dan lain-

lain. Dalam seleksi, perusahaan akan mendapatkan karyawan yang dibutuhkan 

sesuai dengan kondisi dan situasi dari karyawan dan perusahaan itu sendiri 

sehingga menyebabkan kegiatan perusahaan berjalan lancar. Hal ini 

dikarenakan adanya seleksi yang efektif, maka diperoleh karyawan yang memiliki 

keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan 

tidak adanya karyawan yang keluar masuk perusahaan sehingga tidak terjadi 

pemborosan waktu, biaya, dan tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan yang 

dibutuhkan. PT Multi Garmenjaya adalah perusahaan manufaktur dan 

pemasaran garmen terkemuka di Indonesia dengan produknya yang mempunyai 

merk Cardinal. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 
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melakukan kerja praktik dan menulis Laporan Tugas Akhir yang diberi judul 

“TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES SELEKSI KARYAWAN PT MU LTI 

GARMENJAYA BANDUNG”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Semakin banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan 

semakin tingginya tingkat pengangguran ditambah lagi akan diberlakukannya 

pasar globalisasi, maka perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas 

perusahaannya baik dari segi kualitas produk yang dihasilkan maupun dari segi 

kualitas karyawan. Para karyawan dituntut untuk memiliki kemampuan dan 

keterampilan khusus agar di masa yang akan datang mereka mampu 

berkompetisi dan bersaing secara sehat di era globalisasi nanti. Berdasarkan hal 

tersebut maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan proses seleksi karyawan yang dilakukan pada PT 

MULTI GARMENJAYA BANDUNG. 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan proses 

seleksi karyawan pada PT MULTI GARMENJAYA BANDUNG. 

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan proses seleksi 

karyawan pada PT MULTI GARMENJAYA BANDUNG. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah untuk mengumpulkan 

data informasi guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir 

Program Diploma III Manajemen, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui : 
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1. Pelaksanaan proses seleksi karyawan pada PT MULTI GARMENJAYA 

BANDUNG. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan  proses seleksi 

karyawan pada PT MULTI GARMENJAYA BANDUNG. 

3. Cara mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan  proses seleksi karyawan 

pada PT MULTI GARMENJAYA BANDUNG. 

 

1.4  Kegunaan Kerja Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek praktis 

dan aspek penyeimbangan ilmu. 

1. Aspek praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak–pihak yang 

berkepentingan dalam kegiatan industri, khususnya industri tekstil dan produk 

tekstil serta dapat menambah wawasan. 

2. Aspek pengembangan ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang 

proses pelaksanaan seleksi oleh PT MULTI GARMENJAYA BANDUNG 

sehingga dapat dicari kesesuaian antara teori yang didapat dengan 

pelaksanaanya di lapangan. 

Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan informasi, sumbangan 

pemikiran di dalam menjalankan aktifitas perusahaan khususnya dalam bidang 

industri strategis. 

 

 

 



 

BAB I  Pendahuluan                                                           

 5

1.5  Metode Tugas Akhir 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah Metode Deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

membuat deskripsi situasi–situasi atau kejadian–kejadian. Dengan kata lain 

merupakan metode yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa data 

yang diperoleh pada lokasi penelitian dan kemudian membuat simpulan. Untuk 

melengkapi data yang diperlukan maka penulis menggunakan : 

1. Jenis dan sumber data 

Dalam penyusunan tugas akhir ini jenis–jenis analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari PT MULTI 

GARMENJAYA BANDUNG. 

b. Data sekunder, yaitu data tertulis meliputi dokumen–dokumen pada PT 

MULTI GARMENJAYA BANDUNG. 

2. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

a. Penelitian perpustakaan, yaitu mempelajari buku–buku dari perpustakaan 

dan laporan yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data 

sekunder. 

b. Penelitian lapangan, yaitu pelaksanaan penelitian lansung kepada objek 

yang diteliti dengan teknik penelitian sebagai berikut : 

� Observasi, yaitu melakukan pengamatan studi setempat yang 

memberikan masukan dan kemudian dicatat dan dihimpun. 

� Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara dengan para 

pegawai yang bersangkutan pada perusahaan tersebut yang 
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kemudian dirangkum menjadi pokok masalah yang akan dibahas 

pada bab–bab selanjutnya. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

1.6.1 Lokasi 

Untuk memperoleh data–data sebagai upaya dalam pemenuhan Laporan 

Tugas Akhir, maka penulis melakukan kerja praktik di PT MULTI GARMENJAYA 

Jl. Karawang No. 1 Bandung. Kerja praktik ini dilaksanakan pada awal bulan Mei 

2006 selama 1 bulan. 

 

1.6.2 Waktu 

    Mei Juni Juli 
NO        

Keterangan 
2006 2006 2006 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan 

Bab I                         
2 Bab I                         
3 Bab II                         
4 Bab III                         
5 Bab IV                         
6 Bab V                         
7 Sidang                         

 

 

 


