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PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan 

menetapkan   sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan sebagai calon 

tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah di tetapkan dalam 

perencanaan sumber daya manusia . 

Memasuki tahun 2016 masyarakat asean di hadapkan dengan adanya MEA  

yang sudah di berlakukan termasuk di Indonesia. Banyak perusahaan tidak hanya 

di Indonesia yang menggunakan jasa karyawan yang bisa bekerja lebih efektif dan 

efisien . Hal ini di tujukan agar tujuan dari perusahaan tersebut tercapai dan 

terlaksana dengan baik. Oleh karena itu di perlukan sebuah proses yang bisa 

mendapatkan karyawa yang di butuhkan . Proses tersebut di lakukan sebelum dan 

setelah menerima karyawan . 

Mengelola sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah penting  

dimana sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk 

sebuah kemajuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya 

kegiatan organisasi . 

Rekrutmen merupakan masalah yang penting bagi perusahaan dalam hal 

pengadaan tenaga kerja. Jika suatu rekrutmen berhasil dengan kata lain banyak 

pelamar yang memasukan lamaran nya, maka peluang perusahaan untuk 

mendapatkan karyawan yang terbaik akan menjadi semakin terbuka lebar, karena 

perusahaan akan memiliki banyak pilihan yang terbaik dari pelamar yang ada . 

Perusahaanpun akan melakukan perekrutan calon karyawan yang bisa 

memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh perusahaan tersebut . Proses rekrutmen 

ada di tangan manajemen personalia. Bila proses rekrutmen di laksanakan dengan 

tidak tepat upaya tersebut akan berjalan percuma .Oleh karena itu rekrutmen 

adalah kunci sukses manajemen personalia dan bahkan kunci sukses dalam 



organsasi itu sendiri .Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui prosess rekrutmen para pegawai perusahaan Matahari Departemen 

Store, dalam membantu kelancaran aktivitas organisasi, serta ingin mengetahui 

bagaimana seorang manajer perusahaan dalam merekrut calon pegawai nya . maka 

dalam penulisan tugas akhir ini penulis memilih judul TINJAUAN 

PELAKSAAN REKRUTMEN KARYAWAN MATAHARI DEPARTEMEN 

STORE BANDUNG INDAH PLAZA 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen karyawan pada perusahaan  Matahari 

Departemen Store bandung indah plaza . 

2. Masalah dan Hambatan apa saja yang terjadi pada saat proses rekrutmen di 

lakukan pada perusahaan Matahari Departemen Store bandung indah 

plaza. 

3. Solusi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan  Matahari Departemen 

Store bandung indah plaza untuk mengatasi masalah dan hambatan pada 

saat proses rekrutmen karyawan berlangsung . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3  Tujuan Penelitian 

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

untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan rekrutmen karyawan 

pada Matahari Departemen Store bandung indah plaza Kota Bandung 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 rekrutmen Matahari Departemen 

Store bandung indah plaza . 

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

penarikan Sumber Daya Manusia di Matahari Departemen Store bandung 

indah plaza . 

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi Matahari Departemen Store bandung 

indah plaza dalam menghadapi masalah selama proses rekrutmen sumber 

daya manusia . 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian mengenai masalah di atas tersebut maka penulis 

mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi : 

1. Penulis 

Menambah wawasan dan informasi yang di gunakan dalam penelitian 

laporan tugas akhir ini . Membandingkan antara pengetahuan teoritis dan 

praktek yang di terapkan pada  Matahari Departemen Store Kota Bandung.  

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 . 



1.5  Metode penelitian 

 Metode yang di gunakan penulis dalam melakukan praktek kerja lapangan 

di matahari departemen store bandung indah plaza kota bandung ini menggunakan 

dua metode yaitu : 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu pengumpulan sumber data yang dilakukan secara langsung ke 

tempat yang menjadi lokasi praktek kerja. Dengan melakukan observasi 

dan wawancara. 

2. Studi Kepustakaan 

Merupakan pengumpulan sumber yang dilakukan dengan cara 

mempelajari buku-buku referensi yang ada kaitanya dengan judul yang di 

ambil. 

 

1.6  Lokasi dan waktu penelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini di lakukan penelitian pada 

perusahaan Matahari Departemen Store yang beralamat di  Jl. Merdeka No 56, 

sumur bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. yang di mulai tanggal 29 

Februari sampai dengan 31 Maret 2016 . 

 

 

 

 

 


