
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam proses 

pembangunan nasional, oleh karena itu maka kualitas SDM senantiasa harus 

dikembangkan dan diarahkan supaya mencapai tujuan yang diharapkan. 

Adapun aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia ini terdiri 

dari: perencanaan sumber daya manusia, pengadaan, pengarahan, pengembangan, 

pemeliharaan, dan pemberhentian. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat 

mengelola sumber daya manusia dengan baik sehingga diperoleh tenaga kerja 

yang benar-benar dapat diandalkan dalam mencapai sasaran perusahaan. Selain itu 

aktivitas manajemen sumber daya manusia dapat di lihat dari 2 aspek yaitu: aspek 

kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas mencakup kemampuan sumber daya 

manusia baik secara fisik maupun non fisik dan juga meliputi kecerdasan mental 

dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan aspek kuantitas mencakup jumlah 

sumber daya manusia yang tersedia.  

Pengelolaan sumber daya manusia yang tidak efektif dan efisien akan 

menghambat tujuan perusahaan, dimana manajemen sumber daya manusia 

merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengelola suatu perusahaan atau 

suatu  organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang baik dapat membantu 

perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang tepat yang sesuai dengan 



 

 

kebutuhan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja secara 

efektif dan efisien sesuai dengan keinginan perusahaan. 

Dewasa kini persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat, 

dimana lapangan kerja yang tersedia semakin sedikit dan proses perekrutan dan 

seleksi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan semakin ketat sehingga 

kesempatan orang untuk memperoleh pekerjaan semakin sulit. Kemudian dapat 

dikatakan lebih lanjut bahwa tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi 

pegawai adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, 

sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di 

perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun tujuannya terdengar sangat 

sederhana, proses rekrutmen tersebut sangatlah kompleks, memakan waktu yang 

lama, biaya yang tidak sedikit, dan sangat terbuka peluang untuk melakukan 

kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. 

Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat 

pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang 

diperlukan guna menutupi kekurangan yang di identifikasi dalam perencanaan 

kepegawaian. Sedangkan seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok 

pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang 

tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh 

perusahaan.  

Penyusutan pegawai biasanya terjadi karena adanya pegawai yang 

memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau dikeluarkan dari institusi karena 

melanggar tata tertib dan disiplin  pegawai yang telah ditetapkan PT Siloam 



 

 

Motor (Demosi), Oleh karena itu pegawai baru menggantikannya.dengan masa 

kerja yang berbeda-beda dipastikan setiap tahunnya ada pegawai yang memasuki 

masa pensiun. Rekrutmen dapat juga dilakukan untuk menambah pegawai baru ke 

dalam suatu satuan kerja yang kegiatannya semakin menuntut aktivitas yang 

tinggi. Dalam rekrutmen juga perlu adanya proses seleksi yang efektif, hal ini 

dilakukan untuk melakukan pemerataan pegawai pada setiap seksi sehingga 

kekuatan setiap seksi menjadi lebih seimbang. Oleh karena itu diperlukan 

pegawai-pegawai baru untuk memperkuat personel satuan kerja. 

Mengingat sangat pentingnya proses rekrutmen dan seleksi bagi 

perusahaan, diharapkan dengan adanya proses rekrutmen dan seleksi yang baik 

dan efektif berdampak bagi perkembangan perusahaan kedepannya untuk 

memperoleh sumber daya yang berkualitas di PT Siloam Motor. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

membuat laporan tugas akhir dengan judul “ Analisis Proses Rekrutmen Dan 

Seleksi Karyawan Pada PT Siloam Motor”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT Siloam 

Motor 

2. Bagaimana permasalahan yang berkaitan dengan rekrutmen dan 

seleksi karyawan di PT Siloam Motor 



 

 

3. Bagaimana solusi dari permasalahan rekrutmen dan seleksi 

karyawan di PT Siloam Motor 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk 

mengolah dan menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui dan mempelajari bagaimana proses  dan seleksi 

karyawan di PT Siloam Motor 

b. Mengetahui dan mempelajari bagaimana permasalahan  dan seleksi 

karyawan di PT Siloam Motor 

c. Mengetahui dan mempelajari bagaimana solusi  dan seleksi 

karyawan di PT Siloam Motor 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang digunakan dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan 

informasi mengenai proses seleksi dan  karyawan di perusahaan sehingga 

dapat mengurangi terjadinya penyimpangan. 



 

 

3. Bagi pihak Akademik 

Merupakan tambahan informasi dan referensi bacaan khususnya bagi 

mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir. 

 

1.5 Metode Tugas Akhir 

Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian di PT 

Siloam Motor ini dengan menggunakan dua metode yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan sumber yang dilakukan secara langsung ke 

tempat yang menjadi lokasi penelitian. Sumber yang diperoleh 

merupakan informasi sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu sumber yang diperoleh dengan melakukan pengamatan 

langsung ke lokasi pelaksanaan penelitian dan pencatatan sesuai 

dengan lingkup judul yang diambil dan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap obyek penelitian untuk lebih memahami 

kondisi perusahaan serta untuk mengetahui maintenance tenaga 

kerja yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan informasi dengan mengadakan 

wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan 

berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi-

informasi yang diperlukan. 



 

 

2. Studi Kepustakaan 

Merupakan pengumpulan sumber yang dilakukan dengan cara 

mempelajari buku-buku referensi, catatan kuliah dan buku-buku 

yang ada kaitannya dengan judul yang diambil, sumber yang 

diperoleh merupakan informasi sekunder. 

 

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian 

pada PT Siloam Motor Cabang Sudirman yang beralamat di Jl Jend. Sudirman No 

183 Bandung, sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dengan masa 

pelasanaan fleksibel sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh penulis dan 

pihak perusahaan, tepatnya dari mulai tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan 23 Juli 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


