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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sumber daya manusia merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap 

perusahaan terlepas dari perusahaan tersebut besar atau kecil, SDM inilah yang 

melaksanakan aktivitas perusahaan dan menggerakkan organisasi. Rekrutmen 

merupakan langkah pertama dan yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu 

perusahaan mencapai tujuannya.   

Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang 

profesional adalah terletak pada proses rekrutmen. Mencari tenaga kerja yang 

profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Merupakan sebuah kewajiban 

dalam sebuah organisasi dan perusahaan-perusahaan harus melakukan 

penyaringan untuk anggota atau pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen ini 

menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar 

yang akan melamar pada organisasi tersebut. (http://www.insanperforma.co.id) 

Melalui rekrutmen inilah kontak pertama kali diusahakan organisasi atau 

perusahan untuk pegawai potensial, melalui rekrutmen inilah banyak individu 

datang untuk mengenal organisasi dan yang ada pada akhirnya nanti memutuskan 

ingin bekerja denganya atau tidak. Suatu usaha rekrutmen yang dirancang dan di 

manage dengan baik akan menghasilkan pelamar yang berkualitas baik dan 

sebaliknya yang terjadi apabila usaha ini dijalankan setengah-setengah. Pegawai 

yang berkualitas tidak dapat dipilih apabila mereka tidak mengetahui adanya 
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lowongan pekerjaan sehingga tidak melamar. Dengan rekrut harus diusahakan 

bahwa orang-orang dengan kualitas tinggi mengetahui kesempatan kerja ini, 

perusahaan atau organisasi perlu menyediakan informasi yang cukup mengenai 

pekerjaan sehingga pelamar dapat memprertimbangkan kesesuaiannya dengan 

minat dan kualifikasi mereka. (https://tepenr06.wordpress.com)  

 Tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan sebanyak 

mungkin sehingga memungkinkan pihak manajemen (recruiter) untuk memilih 

atau menyeleksi calon karyawan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan maka akan 

semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon terbaik akan 

semakin besar.( www.kuliahgratis.net)  

Penyusutan pegawai biasanya terjadi karena adanya pegawai yang 

memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau keluar dari institusi karena 

melanggar tata tertib disiplin pegawai yang telah ditetapkan. Mengingat sangatlah  

penting proses rekrutmen bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya proses 

rekrutmen kedepan untuk memperoleh sumber daya  yang berkualitas 

diperusahaan tersebut. 

Karena Anggrek Shoppig Hotel bergerak di bidang pelayanan dan jasa 

perhotelan tentunya proses rekrutmen yang dilaksanakan harus melewati tahapan 

yang kompleks serta selektif. Namun di sisi lain Anggrek Shopping Hotel pun 

memiliki kekurangan salah satunya dalam pencarian tenaga kerja baru. 

Seharusnya Anggrek Shopping Hotel menerapkan beberapa prinsi secara efektif 

agar rekrutmen yang realistik menemukan pelamar yang diinginkan. Perusahaan 

https://tepenr06.wordpress.com/
http://www.kuliahgratis.net/


3 
 

 

yang menggunakan informasi pekerjaan yang realistis haruslah memilih sarana 

yang dipakai untuk menympaikan informasi tentang pekerjaan secara hati-hati, 

mencoba tidak membangkitkan kebutuhan pelamar untuk mengetahui informasi 

tersebut dalam situasi yang tidak tepat, menyertakan informasi itu pada awal 

proses rekrutmen, melunakkan jumlah informasi yang realistik sehingga kandidat 

tidak akan merasa tidak berdaya, dan mengakui bahwa rekrutmen yang realistik 

tidak dapat menggantikan program organisasional yang lain seperti praktik seleksi 

yang ketat dan program pelatihan.(https://savehuman.wordpress.com)  

Mengingat sangat pentingnya proses rektumen bagi perusahaan, 

diharapkan dengan adanya proses rekrutmen yang baik yang dapat berdampak 

bagi perkembangan perusahaan kedepannya untuk memperoleh sumber daya yang 

berkualitas di Anggrek Shopping Hotel Bandung 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membuat tugas akhir dengan 

judul “ Tinjauan Proses Rekrutmen Calon Karyawan Pada Anggrek 

Shopping Hotel ” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba membuat 

perumusan masalah yang dihadapi oleh Anggrek Shopping Hotel yaitu:  

1. Bagaimana proses rekrutmen yang diterapkan pada Anggrek 

Shopping Hotel ? 

2. Hambatan – hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan 

rekrutmen ? 

https://savehuman.wordpress.com/


4 
 

 

3. Apa solusi untuk menghadapi hambatan-hambatan pada saat 

rekrutmen ? 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini bermaksud untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan dalam melakukan tinjauan 

tentang proses rekrutmen calon karyawan di Anggrek Shopping Hotel. Hasil 

penelitian dan analisis ini akan disusun dalam bentuk Lapoan Tugas Akhir yang 

merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Diploma III pada 

Universitas Widyatama Bandung. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui dan mempelajari proses rekrutmen yang 

diterapkan pada Anggrek Shopping Hotel.  

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada 

saat proses rekrutmen berlangsung di Anggrek Shopping Hotel.   

3. Dan untuk mengetahui solusi apa yang diberikan perusahaan ketika 

mendapatkan hambatan yang terjadi pada saat proses rekrutmen.  

1.4       Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut :  

1. Bagi Anggrek Shopping Hotel 

Sebagai masukan bagi perusahaan terutama mengenai proses 

perekrutan karyawan yang dilakukan oleh Anggrek Shopping 

Hotel.  
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2. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir 

sidang pada Program Diploma III Universitas Widyatama 

Bandung, selain itu juga bermanfaat sebagai sarana untuk 

membandingkan antara teori yang didapat dalam perkuliahan 

dengan penerapan secara praktis di lapangan sehingga akan 

merupakan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi 

penulis dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Pembaca             

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca yang 

dapat digunakan sebagai literatur dan bahan masukan serta studi 

banding untuk pembuatan tugas akhir khususnya di bidang sumber 

daya alam.  

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Penelitian ini dilakukan di Anggrek Shopping Hotel, Jl. LL. RE 

Marttadinata (Riau) No. 15, Bandung. Waktu penelitian dimulai sejak bulan 

Januari 2015 sampai dengan selesai 
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