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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap usaha yang bergerak di berbagai sektor bisnis tentunya tidak 

pernah lepas dari kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Dalam suatu perusahaan, SDM merupakan aset utama/potensial yang dimiliki 

oleh perusahaan, maju mundurnya suatu perusahaan tergantung pada kinerja 

karyawannya oleh sebab itu perusahaan bisa menggali potensi sumber daya 

manusia baik dari pemikiran dan fisik (tenaga) para karyawan yang bekerja atau 

mengabdi pada perusahaan tersebut yang sekaligus merupakan jalan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam manajemen sumber daya 

manusia ialah rekrutmen karyawan (recruitment) yaitu kegiatan untuk 

mendapatkan orang-orang yang tepat bagi perusahaan. Baik perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil harus sangat memperhatikan proses rekrutmen 

karyawan, karena karyawan merupakan salah satu faktor penting perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. 

Setiap perusahaan perlu memperhatikan dengan serius proses rekrutmen 

karyawan yang dilakukan, karena proses ini menyangkut beberapa hal yang cukup 

pelik, antara lain berkenaan dengan proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi yang didasarkan kepada analisis pekerjaan (job analysis), 

uraian pekerjaan (job description), spesifikasi pekerjaan (job specification), 
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persayaratan pekerjaan (job enlargement), penyederhanaan pekerjaan (work 

simplification) dan berbagai kegiatan lainnya yang saling berhubungan dan terkait 

satu sama lainnya sebagai suatu proses. 

Permasalahan mendasar yang sering dihadapi oleh banyak perusahaan adalah 

bagaimana menarik para pelamar atau peminat pekerjaan agar dapat bekerja 

secara optimal dalam perusahaan, bahkan lebih dari itu para pekerja nantinya 

dapat menopang keberlangsungan perusahaan tempat dimana mereka bekerja, 

bahkan setelah mereka bekerja mampu memberikan kontribusi kinerja paling 

maksimalnya untuk perusahaan. Mencari kandidat yang pas dalam suatu proses 

rekrutmen adalah suatu hal yang tidak dapat dikatakan mudah karna jika terjadi 

kesalahan dalam proses rekrutmen karyawan hal itu pasti berdampak kepada 

masalah cost dan efficiency. Oleh karena itu sudah merupakan sebuah kewajiban 

dalam suatu perusahaan agar melakukan penyaringan untuk anggota atau para 

karyawan yang baru. Untuk itulah divisi rekrutmen tenaga kerja sangat 

dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar pekerjaan. Dalam 

suatu perusahaan proses rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting 

untuk menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar kerja pada 

perusahaan tersebut. 

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PT. Pertamina) merupakan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi meliputi 

minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Yang berkantor pusat di Jakarta dan 

memiliki cabang di kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Wirayudha no. 1 

Bandung yang berfungsi mengatur layanan kebutuhan BBM/non BBM serta 
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produk lainnya yang diperdagangkan Pertamina di wilayah kota Bandung dan 

sekitarnya. 

Masalah yang berkaitan dengan proses rekrutmen karyawan pada PT. 

Pertamina yaitu pemberitahuan lowongan kerja yang tidak terlalu transparan 

dikarenakan PT. Pertamina tidak menginformasikan setiap lowongan pekerjaan 

melalui media massa atau media cetak dalam waktu jangka panjang atau kurang 

lebih sekitar 7 hari menuju penerimaan pegawai. Oleh karena itu yang mengetahui 

adanya lowongan atau kebutuhan karyawan pada PT. Pertamina mayoritas adalah 

orang-orang bagian dalam saja. Seharusnya PT. Pertamina ini sendiri memberikan 

informasi kepada media massa atau media cetak agar banyak masyarakat yang 

mengetahui tentang adanya lowongan kerja di PT. Pertamina sehingga 

kemungkinan dapat tercapainya tenaga kerja yang efektif dan efisien lebih besar.  

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat di tarik kesimpulan untuk 

melakukan penelitian dan membuat laporan tugas akhir dengan judul 

“TINJAUAN PELAKSANAAN REKRUTMEN KARYAWAN DI PT. 

PERTAMINA BRANCH MARKETING JAWA BARAT” 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis mengidentifikasikan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen karyawan di PT. Pertamina 

Branch Marketing Jawa Barat?  
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2. Masalah-masalah yang dihadapi pada proses rekrutmen karyawan di PT. 

Pertamina Branch Marketing Jawa Barat? 

3. Bagaimana solusi yang di lakukan PT. Pertamina Branch Marketing Jawa 

Barat dalam mengatasi masalah-masalah dalam perekrutan karyawan? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang tertera di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini 

untuk menperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan rekrutmen karyawan 

pada PT. Pertamina Branch Marketing Jawa Barat. Selain itu untuk melengkapi 

laporan Tugas Akhir guna memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

akhir Diploma III Universitas Widyatama  : 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perekrutan PT. Pertamina Branch 

Marketing Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi pada saat proses 

penarikan Sumber Daya Manusia di PT. Pertamina Branch Marketing. 

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi PT. Pertamina Branch Marketing 

dalam menghadapi masalah selama proses penarikan Sumber Daya 

Manusia. 

 

I.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian mengenai masalah di atas tersebut maka penulis 

mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi: 

 



 

5 
 

 

1. Penulis 

Menambah wawasan dan informasi yang di gunakan dalam penulisan 

laporan tugas akhir ini, membandingkan antara pengetahuan teoritis 

dan praktek yang di terapkan pada PT. Pertamina Branch Marketing 

Jawa Barat. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

masukan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai proses 

penerimaan karyawan di perusahaan sehingga dapat mengurangi 

terjadinya penyimpangan. 

3. Pihak Lain 

Merupakan tambahan informasi sebagai pembanding dengan 

perusahaan lain, dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun 

laporan tugas akhir. 

 

I.5 Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, dilakukan penelitian di kantor PT. 

Pertamina Branch Marketing Jawa Barat yang beralamat di Jl. Wirayudha no. 1, 

Bandung, yang di mulai tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2015.  

 

 


