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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I  LATAR BELAKANG 

Peranan Sumber Daya Manusia sangatlah penting dalam suatu perusahaan, 

karena dengan adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka keberhasilan 

dan tujuan suatu perusahaan dapat tercapai. Sumber daya Manusia merupakan asset 

utama sebuah perusahaan paling berharga, maju mundurnya suatu perusahaan 

tegantung dari karyawan pada perusahaan itu sendiri maka dari itu perusahaan harus 

bisa menggali potensi karyawannya baik dari pemikiran maupun fisik. Pada saat ini 

persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat dimana lapangan pekerjaan 

yang tersedia semakin sedikit, bahkan dalam beberapa waktu dekat ini MEA 

(Masyarakat Economic Asean) akan segera diberlakukan di Indonesia maka 

persaingan kerja akan semakin ketat. 

Perusahaan harus melakukan proses rekrutmen dengan tepat sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan ,agar proses rekrutmen 

dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses perekrutan tenaga  kerja yang profesional 

tidaklah mudah, maka dari itu menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk 

melakukan sebuah penyaringan terhadap calon karyawan baru. Untuk itulah 

rekrutmen karyawan dibutuhkan sebagai proses penyaringan penerimaan terhadap 

para calon karyawan.  

 Bank Jabar Banten merupakan bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa 

Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung dan memiliki nasabah dari 

berbagai lapisan baik perorangan, pekerja, koperasi, badan usaha milik pemerintah 

maupun badan usaha lainnya. Fenomena yang terjadi di Bank Jabar adalah masih 

adanya error di website pada saat proses rekrutmen berlangsung sehingga sulit untuk 
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diakses. Maka dari itu Bank BJB begitu selektif dalam melakukan perekrutan terhada 

karyawan baru.  

Sesuai dengan uraian diatas penulis tertarik untuk mengatahui proses 

rekrutmen karyawan Bank Jabar Banten Kantor Cabang Tamansari Kota Bandung, 

maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis memilih judul “TINJAUAN PROSES 

REKRUTMEN KARYAWAN BANK JABAR BANTEN KANTOR CABANG 

TAMANSARI KOTA BANDUNG “ 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen di Bank Jabar Banten Kantor 

Cabang Tamansari, Kota Bandung. 

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

berlangsung di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Tamansari, Kota Bandung. 

3. Solusi apa saja yang dilakukan Bank Jabar Banten Kantor Cabang Tamansari, 

Kota Bandung untuk mengatasi masalah dan hambatan pada saat pelaksanaan 

proses rekrutmen berlangsung. 

 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk  mengetahui proses 

pelaksanaan rekrutmen di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Tamansari serta untuk 

memperoleh data dan informasi sebagai bahan penyusunan Laporan Tugas Akhir, 

yang selanjutnya akan di gunakan sebagai syarat untuk menempuh tujuan sidang 

akhir Diploma III Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen Bank Jabar 

Banten Kantor Cabang Tamansari, Kota Bandung. 
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2. Untuk mengetahui masalah-masalah serta hambatan apa saja yang dialami 

oleh Bank Jabar Banten Kantor Cabang Tamansari, Kota Bandung pada saat 

melakukan proses rekrutmen. 

3. Untuk mengetahui solusi apa saja yang dilakukan Bank Jabar Banten Kantor 

Cabang Tamansari dalam mengahadapi masalah serta hambatan pada saat 

proses rekrutmen berlangsung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan bagi penulis serta dapat mengetahui pelaksanaan 

proses rekrutmen karyawan sebagai tambahan pengetahuan praktik yang 

terjadi pada perusahaan tersebut sehingga penulis dapat membandingkan 

pengetahuan teoritis yang pernah diperoleh pada saat perkuliahan sesuai 

dengan aplikasinya pada objek penelitian. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan tolak ukur khususnya dalam hal pelaksanaan proses rekrutmen 

karyawan, dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses rekrutmen di masa yang akan 

datang. 

3. Bagi Pihak Lain 

Merupakan tambahan informasi sebagai perbandingan dengan perusahaan 

lain, dan referensi bacaan bagi mahasiswa yang akan atau sedang menyusun 

laporan tugas akhir. 
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1.5  Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan praktek kerja lapangan (PKL) ini penulis menggunakan 

metode pengumpulan data  yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat yang menjadi 

lokasi penelitian. Sumber yang diperoleh atas informasi sebagai berikut : 

 

a. Observasi 

Sumber yang diperoleh yaitu dengan melakukan pengamatan langsung 

ke perusahaan yang diteliti serta melakukan pencatatan sesuai dengan 

lingkup judul yang diambil oleh penulis. 

 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung 

kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan dan 

informasi yang diperlukan. 

 

2. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang 

berkaitan dengan Laporan Tugas Akhir ini untuk membandingkan teori 

dengan keadaan yang sebenarnya terhadap perusahaan yang diteliti. 

 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan di kantor Bank Jabar Banten 

Kcp Tamansari, Kota Bandung yang beralamat di Jl. Tamansari No. 18 Bandung Tlp. 

022-4230547 Fax. 022-4200976 . Observasi dimulai pada tanggal 29 Februari 2016 – 

01 April 2016. 

 


