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ABSTRAK 

 

Manusia adalah aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan. Sejalan 

dengan itu maka langkah awal yang menjadi kunci utama dalam menciptakan aset 

perusahaan yang berharga tersebut, yaitu proses rekrutmen dan seleksi. 

Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan kerja praktek di PT Untung 

Bersama Sejahtera sehingga untuk mengetahui sejauh mana kegiatan praktek 

tersebut maka Penulis menyusun laporan sebagai bentuk proyek akhir. Tujuan  

laporan proyek akhir ini adalah untuk menggambarkan proses pelaksanaan 

rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia pada PT Untung Bersama Sejahtera. 

Dari penyusunan laporan proyek akhir ini didapatkan hasil bahwa PT Untung 

Bersama Sejahtera Divisi HRD (Human Resource Development) menggunakan  

beberapa metode untuk menemukan informasi calon karyawan yang nantinya 

akan dibandingkan dengan spesifikasi penempatan jabatan melalui serangkaian 

kegiatan yaitu prosedur seleksi. Prosedur seleksi yang digunakan melalui metode 

yaitu penerimaan lamaran surat, tes psikologi, pengisian formulir, wawancara, 

pemeriksaan fisik, persetujuan atasan langsung, dan induksi. 

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan Penulis, maka dapat disimpulkan 

proses rekrutmen dan seleksi di PT Untung Bersama Sejahtera sudah berjalan 

dengan lancar sesuai dengan teori yang ada sehingga menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

organisasi atau perusahaan. 

 

 

 

Kata Kunci : Rekrutmen, Manajemen Sumber Daya Manusia. 
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ABSTRACT  
 

Humans are the most precious asset for a company. Accordingly, the first step 

that is the major key in creating a valuable company asset namely recruitment 

and selection process. 

The Writer got a chance to do work in the practice of PT Untung Bersama 

Sejahtera to know how far the activities of these practices will prepare reports as 

a form of writer final projecten. The aim of this final project report is to describe 

the implementation or rekrutment and selection process at PT Untung Bersama 

Sejahtera. 

From the preparation of final project report, it is showed that the HRD Division 

(Human Resource Development) of PT Untung Bersama Sejahtera used several 

methods to find information on prospective employees who will be compared with 

job placement specification through a series of activities, namely the selection 

procedures. Selection procedures used the method of application letter of 

acceptance, psychological tests, form filling, interview, physical examination, 

approval of immediate superiors, and induction.  

Based on the results of practical work by the writer, then it can be concluded that 

recruitment and selection process in PT Untung Bersama Sejahtera has been run 

smoothly in accordance with the existing theory so as to produce quality human 

resources and the ability to realize the goals of the organization or company.  

 

 

 

 

Keywords: Recruitment, Human Resource Management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan sebagai suatu organisasi yang merupakan salah satu bentuk dari 

usaha partisipasi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhan dari manusia. Tujuan perusahaan umumnya adalah untuk memperoleh 

laba dari aktivitas perusahaan, serta berusaha untuk mempertahankan eksistensi 

dan kelangsungan perusahaannya, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk 

beroperasi yang sebaik-baiknya. 

Dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap 

perusahaan memerlukan faktor-faktor seperti manusia, bahan baku, mesin, serta 

modal. Faktor-faktor produksi ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan semula akan tercapai.  

Manusia merupakan salah satu faktor produksi yang harus ada dan relatif 

lebih penting di dalam perusahaan, disamping faktor-faktor produksi lainnya, 

karena hampir seluruh kegiatan operasional perusahaan dilakukan oleh manusia. 

Panggabean (2004) menyatakan “Sumber daya manusia dalam suatu organisasi 

perusahaan sangat penting karena mempunyai peranan dalam keberlangsungan 

hidup organisasi perusahaan”. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia 

dalam suatu perusahaan memegang peranan yang penting dalam menentukan 

kemajuan dan tercapainya tujuan organisasi perusahaan. 



Pengelolaan sumber daya manusia yang tidak efektif dan efisien akan 

menghambat tujuan organisasi perusahaan, dimana manajemen sumber daya 

manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengelola suatu 

perusahaan. Manajemen yang baik dapat membantu perusahaan untuk 

mendapatkan karyawan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal 

ini dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai 

dengan keinginan perusahaan. Sehingga untuk mendapatkan karyawan yang 

berkualitas maka setiap perusahaan harus mempunyai dan menjalankan sistem 

perekrutan calon karyawan yang tepat. 

Proses perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan semakin ketat sehingga 

kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Tujuan utama dari 

proses rekrutmen karyawan adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi 

suatu jabatan atau tempat tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara 

optimal dan dapat bertahan di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. 

Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana namun proses rekrutmen dan 

seleksi tersebut sangatlah kompleks, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan 

sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang 

yang tepat. 

Mengingat sangat pentingnya proses rekrutmen dan seleksi bagi perusahaan, 

diharapkan dengan adanya proses rekrutmen yang baik dan efektif serta proses 

seleksi yang selektif berdampak bagi perkembangan perusahaan kedepannya 

untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas di PT Untung Bersama 

Sejahtera. 



Berdasarkan uraian di atas maka Penulis membuat laporan proyek akhir 

dengan judul “Proses Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia 

Pada PT Untung Bersama Sejahtera”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas agar 

permasalahan ini terarah, maka Penulis merumusan masalah secara singkat sebagai 

berikut:  

“Bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi penerimaan karyawan 

baru Divisi HRD bagian rekrutmen pada PT Untung Bersama Sejahtera?” 

1.3 Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami secara detail dan sistematis proses 

rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Untung Bersama Sejahtera. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penempatan karyawan di PT Untung Bersama 

Sejahtera. 

3. Untuk mengetahui tingkat hubungan antara proses rekrutmen dan seleksi 

dengan kesesuaian penempatan kerja karyawan di PT Untung Bersama 

Sejahtera. 

 



1.4 Manfaat 

Manfaat kerja praktek ini dengan maksud agar memperjelas dan 

mempermudah untuk mengetahui isi dalam suatu pembahasan yang secara garis 

besar dilandasi dengan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana proses 

rekrutmen dan seleksi di suatu perusahaan. 

b. Mengetahui masalah-masalah, kendala dan hambatan yang dihadapi 

dalam proses rekrutmen dan seleksi di suatu perusahaan. 

c. Menerapkan sikap sosialisasi dalam lingkungan kerja yang sebenarnya, 

agar mampu berinteraksi dengan orang lain. 

d. Mendapatkan wawasan pengalaman kerja secara langsung dalam 

aktifitas yang dikerjakan pada lingkungan perusahaan. 

1.4.2 Bagi STIKOM Surabaya 

a. Hasil laporan proyek akhir ini dapat menambah pembendaharaan 

kepustakaan bagi STIKOM Surabaya, khususnya mengenai pelaksanaan 

rekrutmen karyawan di suatu perusahaan. 

b. Adanya kerja sama antara pihak universitas dengan instansi atau 

perusahaan dalam membantu pelaksanaan kerja praktek ini. 

 



1.4.3 Bagi Instansi atau Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk 

mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan proses rekrutmen di PT 

Untung Bersama Sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Untung Bersama Sejahtera Surabaya didirikan pada tahun 1978, pada 

mulanya perusahaan ini dikelola oleh manajemen keluarga Giam atau Sugianto 

yang berasal dari kota Purworejo, Jawa Tengah masih berupa toko emas biasa. 

Kemudian usaha tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh anak-anak beliau 

yang tinggal di Surabaya. Perusahaan keluarga ini semula hanya mempunyai 30 

karyawan dan merupakan perusahaan kecil semacam home industry. Pada tahun 

1981, PT Untung Bersama Sejahtera yang semula mempunyai nama CV Untung 

yang terletak di Jalan Lebak Jaya Surabaya, pada waktu itu masih berbasis 

produksi secara tradisional/manual dan jauh dari sentuhan teknologi-teknologi 

modern. 

Pada tahun 1991, PT Untung Bersama Sejahtera mengalami pembaharuan 

total di bidang keragaman produksi, teknologi, manajemen, dan pemasaran tetapi 

masih tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang ditanamkan sejak berdirinya 

perusahaan. Selain itu, perusahaan yang bergerak dan memproduksi emas ini 

berubah status perusahaannya menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT 

Untung Bersama Sejahtera yang pengoperasiannya diresmikan oleh Bapak 

Soeharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. 



Pada tahun itu juga PT Untung Bersama Sejahtera mulai berkembang menjalani 

bisnis service industry yang mengutamakan sistem pelayanan dengan 

menanamkan kredibilitas perusahaan kepada masyarakat luas. 

Pada tahun 1993, PT Untung Bersama Sejahtera membuka cabang di kota 

Purworejo, Jawa Tengah, sehingga mempunyai 2 lokasi pabrik yaitu di Purworejo 

dan Surabaya. Tetapi pada tahun 1997, pabrik yang berada di Purworejo ditutup 

dan semua kegiatan manajemen dan produksi dipindahkan ke Surabaya. 

PT Untung Bersama Sejahtera saat ini dibawah kepemimpinan generasi 

kedua dan menguasai sekitar 50% (percen) dari pangsa pasar emas di Indonesia. 

Pemasaran PT Untung Bersama Sejahtera tidak hanya menyuplai untuk 

permintaan dalam negeri sendiri baik dari kalangan bawah, menengah maupun 

kalangan atas. Dalam memproduksi PT Untung Bersama Sejahtera menggunakan 

mesin-mesin berteknologi canggih yang didukung oleh Skill Full Training dan 

Full Compact Management ini merupakan kemajuan total sumber daya manusia 

yang ada.  

Untuk melihat produk-produk PT Untung Bersama Sejahtera dapat 

mengakses website pada alamat www.ubsgold.com. Gambar website PT Untung 

Bersama Sejahtera dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

http://www.ubsgold.com/


 

2.1.2 Lokasi Perusahaan 

 Pertama kali berdiri CV Untung berada di Jalan Lebak Jaya Surabaya, 

dengan semakin berkembangnya usaha maka dilakukan perluasan area usaha 

sehingga semua kegiatan manajemen dan produksi dipindahkan di Jalan Kenjaran 

395 – 399 Surabaya yang kemudian nama CV Untung berubah menjadi PT 

Untung Bersama Sejahtera yang merupakan pabrik yang mengelola emas terbesar 

di Asia Tenggara. 

Gambar 2.1 Website PT Untung Bersama Sejahtera 

Sumber : www.ubsgold.com 

http://www.ubsgold.com/


2.1.3 Misi dan Visi 

 PT Untung Bersama Sejahtera mempunyai misi sebagai berikut: 

1. Menjamin kepuasan pelanggan dengan selalu menyajikan/menyediakan 

produk yang berkualitas, dengan jenis dan design yang selalu mengikuti 

perkembangan permintaan pasar dengan dukungan teknologi perhiasan yang 

mutakhir dan kemampuan kerja karyawan yang profesional. 

2. Menjamin berkembangnya sukses bisnis sehingga dapat menciptakan 

kesejahteraan bersama pelanggan, perusahaan, dan karyawan, melalui dukungan 

kerja yang kreatif dan inovatif yang berkesinambungan berlandaskan kerja sama 

yang solid antara karyawan dan perusahaan secara terpadu. 

3. Menjamin terlaksananya lingkungan kerja pabrik yang bersih dan sesuai 

dengan tuntutan ketertiban, kesehatan dan keselamatan kerja. 

Sedangkan visi PT Untung Bersama Sejahtera adalah 

“Menjadi perusahaan industri perhiasan yang dikagumi di dunia, yang terus 

berkembang dengan kualitas yang terpercaya dan jenis desain yang sesuai dengan 

perkembangan pasar”. 

 

 

 



2.1.4 Nilai Budaya Perusahaan 

 Nilai-nilai budaya PT Untung Bersama Sejahtera ini merupakan suatu 

pedoman untuk sumber daya manusia didalamnya dan sebagai pemandu seluruh 

karyawan dalam bekerja. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut antara lain:  

1. Menghasilkan produk yang berkualitas. 

2. Menciptakan model dan variasi sesuai dengan selera pelanggan. 

3. Memenuhi jumlah kebutuhan pelanggan tepat waktu. 

4. Mengutamakan kerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 

5. Meningkatkan kemampuan kerja dengan 6 “R” (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, 

Rajin, dan Raharja). 

6. Menjamin lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan selamat. 

7. Meningkatkan keuntungan demi “Sejahtera Bersama”. 

2.1.5 Perkembangan Perusahaan 

Dengan pedoman visi, misi dan nilai budaya, PT Untung Bersama 

Sejahtera terus berusahan mewujudkan visi dan misinya antara lain dengan 

penggabungan 3M (Man, Methode, Machine). Dengan penggabungan 

kecanggihan teknologi perhiasan (Methode and Machine), sumber daya manusia 

(Man) yang terampil, dan selalu menjunjung tinggi persatuan antar setiap personil, 

serta terus menekankan sikap kreatif, disiplin dan bertanggung jawab di dalam 



setiap personilnya, maka diharapkan PT Untung Bersama Sejahtera dapat selalu 

berkembang dan dapat mewujudkan impiannya. 

Semua prinsip-prinsip kerja karyawan PT Untung Bersama Sejahtera, 

tertuang di dalam nilai budaya perusahaan yang terus menerus dipertahankan, 

dijunjung tinggi, dipatuhi dan dikembangkan sehingga visi perusahaan untuk 

“menjadi perusahaan industri perhiasan yang dikagumi di dunia, yang terus 

berkembang dengan kualitas yang terpercaya dan jenis desain yang sesuai dengan 

perkembangan pasar”, dapat terwujud. 

 Dalam upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan skill seluruh karyawan, 

PT Untung Bersama Sejahtera terus menerus memperkaya diri dengan training 

yang up to date baik dalam bidang teknis maupun bidang-bidang yang lain 

(seperti, hubungan/interpersonal, K-3, 5R, dan lain-lain). Dengan adanya 

pembekalan tersebut, diharapkan setiap karyawan PT Untung Bersama Sejahtera 

dapat menjadi karyawan yang berkualitas dunia. 

PT Untung Bersama Sejahtera merupakan perusahaan yang ramah 

lingkungan. Saat ini dengan adanya teknologi yang modern, permasalahan seperti 

limbah yang sering kali menjadi “momok” bagi perusahaan besar sudah dapat 

teratasi dengan baik. Kebersihan dan keselamatan kerja pun juga ditekankan di 

lingkungan perusahaan. 

 

 



2.1.6 Leadership Commitment Perusahaan 

Leadership Commitment yang dimiliki PT Untung Bersama Sejahtera yaitu: 

1. Konsisten 

Konsisten melaksanakan peraturan, kebijaksanaan dan prosedur kerja. 

2. Memberdayakan 

Memberikan wewenang yang cukup, kepercayaan yang layak, pelatihan dan 

pengembangan, serta mendorongnya untuk berani bertindak. 

3. Fair 

Menghargai privasi dalam menegur, obyektif dan terbuka didalam menilai 

prestasi pantang mengklaim ide dan prestasi anak buah sebagi miliknya. 

4. Reward  

Tidak pelit memberikan pujian kepada bawahannya atas prestasi kerja serta 

atas perilaku “The Winner”. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.7 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan 

untuk merealisir tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Stuktur organisasi 

bermanfaat di dalam menetapkan batas tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung 

jawab yang jelas dari setiap tingkat manajemen suatu organisasi untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi PT Untung Bersama sejahtera 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Untung Bersama Sejahtera 

Sumber : Internal Perusahaan (2010) 



2.1.8 Struktur Divisi Perusahaan 

 Struktur Divisi PT Untung Bersama Sejahtera dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 
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Sumber : Internal Perusahaan (2010) 

Gambar 2.3 Struktur Divisi PT Untung Bersama Sejahtera 
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2.1.9 Divisi-divisi Perusahaan 

Divisi-divisi produksi PT Untung Bersama Sejahtera antara lain: 

1. Divisi Kalung 

Merupakan divisi yang bertanggung jawab membuat berbagai macam rantai, 

yang nantinya akan dirakit menjadi barang jadi, misalnya seperti kalung polos 

atau kalung variasi. 

Contoh produk-produk yang dihasilkan oleh Divisi Kalung antara lain: 

a. Rantai single, double, brill, lumakia, tiara, italy, milano, bonanza, 

borsalino, dan lain-lain. 

b. Rantai jenis bola, timus, vigaro, ovalia, flinstone, silinder, dan lain-lain. 

2. Divisi Hollow 

Divisi Hollow mempunyai 3 jenis produk yang dihasilkan, yaitu: 

a. Hollow Polos 

Produk yang dihasilkan sebagai berikut: 

a) Hollow Polos, antara lain: 

- Kalung dan gelang hollow klasik (single dan double) 

- Kalung cemel dan esprit 
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b) Vigaro Vera 

c) Vera 

d) Fancy 

b. Korea 

Produk korea ini jenisnya adalah kalung (untuk normal, semi, 

panjang, kalung anak, gelang, kalung selep (normal panjang).  

c. Variasi 

Produk variasi ini jenisnya disesuaikan dengan rantai dan mainan 

sesuai BOM. 

3. Divisi Cor 

Divisi Cor adalah produk solid karena terbuat dari proses pengecoran. Divisi 

Cor menghasilkan 2 macam produk, sebagai berikut: 

a. Produk ¾ 

Merupakan pruduk yang berupa dalam bentuk mainan atau kunci 

yang di-supply pada divisi lain yang mmembutuhkan. Produk ¾ ini 

berupa mainan kalung, mainan gelang, dan mainan cincin. 
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b. Finishing Product 

Merupakan produk yang berupa bentuk barang jadi, yang 

kemudian diserahkan kepada divisi Marketing untuk dijual kepada 

konsumen. 

4. Divisi Areso 

Merupakan divisi yang pada intinya memubuat barang jadi ¾ dan barang jadi 

(finishing product) melalui mesin plong, seperti gelang ellen. Produk utama Divisi 

Areso merupakan produk yang dihasilkan oleh press dan plong (stamping). 

Produk-produk yang dihasilkan yaitu: 

a. Produk ¾ 

Proses ¾ dalam bentuk mainan biasanya akan diteruskan ke divisi 

lain seperti divisi EGV, EG, Hollow, dan lain-lain. 

b. Finishing Product 

Finishing Product meliputi kalung, gelang, anting, giwang, liontin, 

cincin, dan ser areso. 

5. EG (Elegant Gold) 

EG adalah suatu divisi yyang khususnya memproduksi barang jadi dengan 

kualitas ekspor. Divisi EG ini hampir sama dengan divisi EGV – EGP yang 

fungsinya adalah membuat baeang jadi (finishing product) dengan merangkai 

bahan atau barang yang diperoleh dari divisi lain seperti divisi Campur Bahan, 
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Areso, Kalung ¾,  dan Hollow. Divisi EG juga membuat mainan atau kunci yang 

di-cor sendiri. 

Produk-produk EG dikategorikan menjadi: 

a. Cincin Eropa 

b. Cincin Kawin 

c. Cincin 

d. Gelang Flexa 

e. Liontin 

f. Anting 

g. Gelang Pipa 

h. Gelang Kroncong 

i. Gelang Cor 

j. Gelang Variasi 

k. Kalung 

l. Set 
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6. Divisi Variasi 

Divisi Variasi ini hampir 80% (percen) produk yang dihasilkan adalah 

gelang, gelang bangkok, dan sisanya adalah cincin, liontin, giwang, dan 

kalung. Produk-produknya adalah sebagai berikut: 

a. Gelang Pipa Batu Dewasa 

b. Gelang Bangkok Tempel Dewasa 

c. Gelang Pipa Selep atau shogun dewasa dan anak 

d. Gelang Bangkok atau shogun dewasa dan anak 

e. Gelang Pipa Batu Anak 

f. Dan lain-lain 

7. Divisi EGV (Elegant Gold Variation) 

Merupakan Divisi Assembling, yang menerima komponen dari divisi lain dan 

merangkai menjadi perhiasan lain. Tugas Divisi EGV adalah menyelesaikan 

meteran rantai dari Divisi Kalung menjadi gelang atau kalung dalam bentuk 

variasi. 

8. Divisi FC (Central Finishing) 

Divisi FC bertanggung jawab terhadap proses finished dari seluruh divisi, 

antara lain: 
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a. Sepuh dan warna 

b. Sepuh 2/3 warna 

c. Enamel 

d. Reparasi Pelanggan (pelanggan eksternal) 

9.  Divisi Marketing 

Divisi Marketing bertanggung jawab mengatur pemasaran dan penjualan 

produk atau barang jadi yang dihasilkan oleh divisi-divisi produksi melalui whole-

saler kepada pelanggan, baik ekspor maupun lokal. 

Divisi-divisi pendukung pada PT Untung Bersama Sejahtera, antara lain: 

a. Divisi R & D (Research and Development) 

Divisi R & D bertanggung jawab atas perencanaan dan pembuatan design 

pada produk terbaru untuk kemudian diserahkan ke divisi-divisi produksi melalui 

seleksi oleh Divisi Marketing untuk diproduksi secara massal. Pekerjaan atau 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan Divisi R & D ini sama dengan Divisi Marketing 

yaitu melakukan research untuk mengetahui perkembangan produk-produk yang 

dihasilkan PT Untung Bersama Sejahtera dengan kompotitor. 
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b. Divisi Bahan 

Merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk membuat atau 

mempersiapkan bahan baku yang dibutuhkan oleh divisi-divisi produksi untuk 

diproses menjadi barabg ¾, bahan pembantu dan barang jadi. 

c. Divisi Workshop 

Divisi Workshop bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut: 

a. Memodifikasi mesin-mesin yang diperlukan sesuai kebutuhan divisi-

divisi produksi yang memerlukan. 

b. Memenuhi permintaan divisi-divisi lain dalam hal pembuatan tooling, 

spare part, matras, jig, dan fix. 

d. Divisi Maintenance 

Divisi Maintenance bertanggung jawab untuk memelihara seluruh mesin, 

peralatan dan sarana lingkungan serta pendukung yang dibutuhkan pabrik agar 

selalu dalam keadaan siap pakai. 

e. Divisi Chemical 

Tugas Divisi Chemical antara lain: 

a. Memurnikan emas (sehingga menjadi emas dengan kadar emas 24 

karat) dan perak, yang nantinya setelah diserahkan kepada Divisi 

Marketing akan diolah divisi Campur Bahan untuk membuat alloy. 
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b. Menangani keselamatan lingkungan dan penanganan limbah yang 

mengandung bahan berbahaya untuk dinetralisasikan. 

f. Divisi Pembelian dan Logistik 

Divisi Pembelian dan Logistik ini melakukan kegiatan pembelian, seleksi, 

evaluasi, supplier, dan memberikan informasi kualifikasi produksi agar produk 

yang dibeli oleh konsumen sesuai dengan persyaratan mutu yang dikehendaki. 

Selain itu Divisi Pembelian dan Logistik juga melakukan kegiatan 

penerimaan, penyimanan dan pendistribusian (pengeluaran) barang-barang yang 

dibeli perusahaan sesuai kebutuhan rutin divisi yang ada. 

g. Divisi HRD (Human Resource Development) 

Divisi umum pada PT Untung Bersama Sejahtera adalah Divisi HRD (Human 

Resource Development) yang bertanggung jawab atas pencatatan di dalam 

karyawan rekrutmen (pengadaan sumber daya manusia), pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia didalamnya, perencanaan administrasi gaji 

seluruh karyawan PT Untung Bersama Sejahtera, hak dan kewajiban karyawan 

yang berkaitan dengan absen, izin, sakit, cuti atau lembur, Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK), asrama, dan lain-lain. 
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2.1.10 Peraturan Perusahaan 

 Peraturan merupakan sesuatu hal yang berisi tentang nilai ataupun norma 

dalam bentuk lisan atau tulisan yang disepakati dan bersifat mengikat sekelompok 

orang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama, 

sedangkan peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat seccara 

tertulis oleh perusahaan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat 

kerja serta tata tertib perusahaan yang harus ditaati oleh pekerja untuk mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan. 

Setiap perusahaan yang mempunyai pekerja dua puluh lima orang atau 

lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No.2 tahun 1978. “Peraturan Perusahaan” dibuat secara sepihak 

oleh pengusaha yang menurut ketentuan harus dikonsultasikan juga dengan wakil 

pekerja.  

PT Untung Bersama Sejahtera yang mempunyai pekerja sekitar 3.500 

orang tentunya mempunyai peraturan perusahaan sendiri yang dibuat sesuai 

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 tahun 1978. Peratuan-peraturan 

yang ada di PT Untung Bersama Sejahtera sangat banyak dan bisa dibilang tidak 

seperti perusahaan pada umumnya karena PT Untung Bersama Sejahtera 

merupakan pabrik yang mengelola emas hingga menjadi barang jadi. 
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Peraturan-peraturan PT Untung Bersama Sejahtera antara lain: 

1. Waktu Kerja dan Jam Kerja  

Waktu kerja di PT Untung Bersama Sejahtera adalah senin sampai dengan 

hari sabtu. Sedangkan jam kerja adalah 8 (delapan) jam per hari. Ketentuan jam 

masuk dan jam pulang berbeda-beda untuk setiap divisi tetapi pada umumnya 

adalah jam 08.00 sampai dengan 16.00. 

Khusus bagi karyawan produksi yang karena sifat kerjanya terlibat dalam 

kerja shift, hari kerja bagi tiap kelompok shift kerja diatur menurut kebutuhan, 

dengan sepengetahuan atasan yang berwenang atau kepala bagian tiap divisi 

tersebut. 

 

2. Kerja Lembur 

Apabila PT Untung Bersama Sejahtera memerlukan untuk kebutuhan 

perusahaan maka karyawan bersedia untuk melakukan kerja lembur dengan 

ketentuan dan wewenang kepala bagian tiap divisi tersebut. 

3. Etika Berpakaian 

Pakaian merupakan penampilan yang mencerminkan kepribadian seseorang. 

Di PT Untung Bersama Sejahtera pakaian yang dikenakan cukup beragam. Setiap 

divisi mempunyai pakaian yang berbeda-beda untuk dikenakan. Untuk karyawan 

produksi mengenakan pakaian dengan atasan kaos yang berwarna dan berlogo 

yang menggambarkan tiap divisi tersebut dan bawahan celana kain pendek untuk  

karyawan laki-laki dan celana kain panjang untuk karyawan perempuan. 
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Sedangkan untuk staf mengenakan seragam, atasan warna biru muda dengan 

lengan pendek dan bawahan celana panjang warna biru tua. Pemilihan bawahan 

celana di dalam PT Untung Bersama Sejahtera adalah untuk memudahkan dalam 

melaksanakan proses kegiatan pekerjaan sehingga tidak ribet seperti memakai 

bawahan rok. 

Pada hari sabtu, untuk staf PT Untung Bersama Sejahtera mengenakan 

pakaian  yang mencerminkan setiap divisi. Seperti pada divisi HRD (Human 

Resource Development) mempunyai seragam dengan atasan kaos berkerah warna 

hitam dengan lengan pendek, dan di belakang kaos tersebut ada logo yang HRD 

PT Untung Bersama Sejahtera dengan tag line “Fast Serve Free Complain”.  

4. Rambut 

Untuk karyawan di PT Untung Bersama Sejahtera diwajibkan mempunyai 

rambut pendek dan rapi tanpa terkecuali karyawan perempuan.  

5. Identity Card 

Setiap karyawan PT Untung Bersama Sejahtera mempunyai Identity Card  

yang biasanya dipakai dengan mengkalungkan ke leher sehingga untuk masuk ke 

lokasi perusahaan, Security yang berjaga di depan pos akan mengetahui yang 

termasuk karyawan PT Untung Bersama Sejahtera dan bukan karyawan PT 

Untung Bersama Sejahtera. 
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6. Merokok 

PT Untung Bersama Sejahtera melarang keras setiap karyawan untuk 

merokok ataupun membawa rokok. Sebelum masuk ke divisi, Security akan 

memeriksa karyawan dan jika ada yang ketahuan membawa rokok akan disita 

rokok tersebut. Di lingkungan PT Untung Bersama Sejahtera tidak pernah 

dijumpai karyawan yang merokok, peraturan dilarang merokok merupakan 

kebaikan hidup semua karyawan untuk menghindari timbulnya kebakaran di 

dalam lingkungan perusahaan karena banyak sekali benda atau peralatan yang 

mudah sekali terbakar. 

7. Dilarang Membawa Benda Berlogam 

PT Untung Bersama Sejahtera adalah perusahaan yang mengelola emas. 

Emas merupakan benda yang berharga yang diinginkan oleh setiap orang, untuk 

itu PT Untung Bersama Sejahtera mempunyai peraturan yang wajib ditaati dan 

dilaksanakan oleh setiap karyawan yang bekerja yaitu “Dilarang Membawa Benda 

Berlogam” dalam bentuk apapun, misalnya membawa handphone, flashdisk, 

memakai anting, gelang, kalung, cincin, dan lain-lain. 

Untuk menghindari kerugian perusahaan dengan adanya pencurian bahan 

ataupun produk-produk maka PT Untung Bersama Sejahtera memperketat 

pengawasan dan melakukan pemeriksaan pada pintu keluar sebelum 

meninggalkan lokasi perusahaan agar tidak terjadi hal tersebut. Pemeriksaan 

secara kasat mata saja tidak cukup, mengingat banyak hal yang tidak atau belum  

terdeteksi oleh penglihatan mata.  Sehingga semua karyawan PT Untung Bersama 
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Sejahtera yang meninggalkan lingkungan perusahaan harus melewati alat yang 

bernama Walk Through Metal Detector. Alat ini menggunakan sensor yang 

mampu mendeteksi keberadaan logam atau metal di 6 zona bagian tubuh manusia. 

Bahkan metal yang terletak di bagian tubuh tertentu juga mampu terdeteksi. 

Pemeriksaan tidak berhenti dari situ saja tetapi kemudian dilanjutkan 

pemeriksaan dengan Security yang menggunakan alat bernama Hand Held Metal 

Detector. Alat tersebut mendeteksi semua objek yang mengandung logan (metal) 

sehingga jika alat tersebut mendeteksi adanya logam maka akan berbunyi dan 

bergetar (vibrate). 

8. Sanksi 

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang melanggar ketentuan 

yang diatur dalam peraturan perusahaan atau kesepakaran kerja bersama dapat 

dikenakan sanksi. Apabila pelanggaran tersebut diatas mengakibatkan kerugian 

bagi perusahaan maka selain dikenakan sanksi, karyawan wajib mengganti 

kerugian kepada perusahaan. Jenis sanksi yang diberikan adalah pemberian surat 

peringatan pertama, kedua dan ketiga. Setelah surat peringatan ketiga, perusahaan 

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai pasal 161 UU No. 13 tahun 

2003. 

 

Maksud dan tujuan dari dibuatnya peraturan perusahaan PT Untung 

Bersama Sejahtera adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, 

mengatur kewajiban dan hak karyawan terhadap perusahaan ataupun sebaliknya 
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sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktivitas kerja maksimal yang 

bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

 

 

2.1.11 Fasilitas Perusahaan 

Fasiltas perusahaan yang diberikan untuk seluruh karyawan PT Untung 

Bersama Sejahtera adalah sebagai berikut: 

1. Asrama 

Asrama diberikan pada karyawan yang ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

tinggal di luar kota Surabaya. 

2. Makan 

PT Untung Bersama Sejahtera memberikan makan untuk seluruh 

karyawan yang bekerja pada jam istirahat yang ditentukan setiap divisi. 

3. Poliklinik Tabhita 

Poliklinik Tabhita memberikan pertolongan pertama apabila terjadi 

kecelakaan kerja tetapi hanya yang mengalami kecelakaan ringan saja. Selain itu 

juga menangani penyakit-penyakit ringin yang diderita karyawan PT Untung 

Bersama Sejahtera seperti terkena batuk dan flu, sakit panas, gigi, pusing, bahkan 

menangani pemeriksaaan golongan darah sekalipun. Pelayanan yang diberikan 

Poliklinik Tabhita adalah pelayan secara gratis tanpa memungut biaya sekecil 

apapun untuk semua karyawan PT Untung Bersama Sejahtera. 
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2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Kerja Praktek 

2.2.1 Profil Umum Pelaksanaan Kerja Praktek pada Divisi HRD (Human 

Resource Development) 

Pada semester akhir ini, Penulis mendapatkan mata kuliah proyek akhir 

yang berupa kerja praktek yang dilaksanakan di suatu perusahaan. Mata kuliah 

kerja praktek ini merupakan penerapan atau pelatihan kerja sehingga semua yang 

pernah didapatkan pada semester awal hingga semester akhir di bangku kuliah 

dapat diaplikasikan dengan baik. Pada saat itu, Penulis mendapatkan kesempatan 

melakukan kerja praktek di PT Untung Bersama Sejahtera yang lebih tepatnya 

ditempatkan pada Divisi HRD (Human Resource Development) PT Untung 

Bersama Sejahtera. 

Divisi HRD PT Untung Bersama Sejahtera merupakan salah satu divisi 

yang terpenting di PT Untung Bersama Sejahtera, karena tugas dan tanggung 

jawab divisi HRD berhubungan dengan sumber daya manusia, dimana sumber 

daya manusia merupakan aset paling berharga bagi perusahaan untuk mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan. 

Dalam pelaksanaan kerja praktek di Divisi HRD PT Untung Bersama 

Sejahtera berbagai ilmu dan pengalaman kerja didapatkan oleh Penulis, yang 

sebelumnya di bangku kuliah tidak pernah didapatkan tetapi pada kerja praktek 

pada kesempatan kali ini Penulis seakan mendapatkan pengalaman kerja yang 

baru.  
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2.2.2 Departemen Divisi HRD (Human Resource Development) 

 Dalam operasionalnya PT Untung Bersama sejahtera dibagi menjadi 

beberapa departemen atau bagian, dimana dari masing-masing bagian akan 

bertanggung jawab terhadap spesifikasi kegiatan pekerjaannya masing-masing. 

Dengan demikian diharapkan kinerja seluruh karyawan dapat optimal. 

Departemen atau bagian tersebut meliputi: 

1. Training and Development 

2. Administrasi Pengupahan 

3. Rekrutmen 

4. Multimedia 

5. General Service 

 

2.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab HRD (Human Resource Development) 

Divisi HRD mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam PT Untung 

Bersama Sejahtera antara lain: 

1. Memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan PT Untung 

Bersama Sejahtera 

2. Melakukan rekrutmen dan seleksi untuk calon karyawan baru PT Untung 

Bersama Sejahtera 
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3. Menangani administrasi gaji seluruh karyawan PT Untung Bersama 

Sejahtera. 

4. Menerima dan mengatur permintaan asrama bagi karyawan PT Untung 

Bersama Sejahtera yang ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang tinggal di 

luar kota Surabaya. 

5. Menangani pemberikan izin keluar lokasi perusahaan, izin tidak masuk 

kerja, cuti, lembur, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan peraturan PT 

Untung Bersama Sejahtera. 

6. Melakukan tugas kebersihan lingkungan perusahaan (PT Untung Bersama 

Sejahtera) 

 

2.2.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan pada: 

Tanggal  : 12 Maret 2010 – 1 Mei 2010  

Hari   : Senin – Sabtu 

Jam   : 08.00 WIB – 17.00 WIB 

  Ketentuan kerja praktek dari Program Studi DIII Komputerisasi 

Perkantoran dan Kesekretarian STIKOM Surabaya dimulai tanggal 12 April 2010, 

tetapi permintaan PT Untung Bersama Sejahtera pada bagian HRD (Human 

Resource Development) meminta Penulis untuk melakukan kerja praktek 

secepatnya sehingga Penulis melakukan kerja praktek pada tanggal 12 Maret 2010 
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dengan izin dan wewenang Kaprodi DIII Komputerisasi Perkantoran dan 

Kesekretarian dan dosen pembimbing, tetapi pelaksanaan kerja praktek itu 

dilakukan hanya pada hari jumat dan hari sabtu saja karena adanya mata kuliah 

Workshop yang harus ditempuh oleh Penulis pada waktu yang bersamaan. 

Sehingga pelaksanaan kerja praktek dapat dilakukan secara maksimal yaitu 

dilakukan pada hari senin sampai dengan hari sabtu pada tanggal 12 April 2010. 

 

2.2.5 Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Lokasi dan tempat pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut: 

Lokasi   : PT Untung Bersama Sejahtera  

 Divisi HRD (Human Resource Development) 

 Bagian Rekrutmen 

Tempat : Ruangan yang nyaman, tenang dan sejuk karena di dalam 

ruangan dilengkapi AC (Air Conditioner). Selain itu, 

terdapat komputer, telepon, lemari untuk menyimpan 

berkas-berkas atau dokumen dan menempatan barang 

sangat rapi karena adanya label barang di setiap tempat. 
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2.2.6 Struktur Organisasi Divisi HRD (Human Resource Development) 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang mewujudkan pola kerja 

tetap serta mengatur hubungan-hubungan antara bidang kerja, maupun orang-

orang yang menunjukan kedudukan dan peranan masing-masing jabatan dalam 

mewujudkan kerja sama suatu organisasi agar adanya kesatuan arah dan langkah 

dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Dimana yang nantinya akan 

memperoleh kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang 

yang melaksanakan tugas tersebut. 

Struktur organisasi Divisi HRD dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Divisi HRD PT Untung Bersama Sejahtera 

Sumber: Internal Perusahan (2010) 

Spv. Rekrutmen  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional 

dibidangnya adalah merupakan modal dasar yang sangat menentukan kunci 

keberhasilan sebuah perusahaan. Permasalahan seperti terjadinya kecelakaan 

kerja, mogok kerja, pencurian dan perbuatan tidak disiplin di perusahaan yang 

sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia atau karyawan perusahaan itu 

sendiri.  Untuk itu pihak perusahaan harus mampu menempatkan orang yang 

kompeten pada tempat yang tepat, memiliki semangat kerja yang tinggi, disiplin 

dan bermoral baik sesuai dengan istilah “The Right Man on The Right Place”.  

Agar tujuan ini dapat tercapai, maka salah satu cara yang harus dilakukan oleh 

pihak perusahaan adalah melaksanakan rekrutmen dan seleksi yang baik dan tepat 

pada setiap pelaksanaan penerimaan karyawan baru. 

3.1  Sumber Daya Manusia 

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan terdapat beberapa macam 

sumber daya, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 

daya finansial atau keuangan. Sumber daya yang paling penting dalam sebuah 

organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam 

organisasi perusahaan merupakan kunci keberhasilan perusahaan, karena pada 

dasarnya sumber daya manusia yang merancang, memasang, mengoperasikan dan 

memelihara dari sistem integral dari perusahaan. Untuk membangun perusahaan 
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diperlukan input yang terdiri dari, material, informasi, energi, yang diproses 

melalui mesin, peralatan, software sehingga menghasilkan output berupa, produk 

fisik maupun jasa. Kepentingan sumber daya manusia terhadap organisasi tidak 

dapat diabaikan, mutlak diperlukan karena manusialah yang mengelola sumber 

daya yang ada di dalam organisasi. 

 

3.1.1  Pengertian Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri 

manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan 

tranfortif yang mampu mengelolah dirinya sendiri seluruh potensi yang 

terkandung di alam menuju kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang 

seimbang dan berkelanjutan. 

Istilah sumber daya manusia, mengandung konotasi yang berkaitan dengan 

kondisi manusia pada umumnya, baik yang berada di dalam organisasi maupun 

yang berada diluar organisasi. Lebih lanjut, pengertian sumber daya manusia lebih 

condong ke pengertian yang sempit, yaitu pengertian manusia dalam organisasi.  

 Dalam praktek, istilah sumber daya manusia khususnya yang berada dalam 

organisasi lebih sering disebut dengan istilah “personalia”, sehingga dalam 

prakteknya, pengertian manajemen sumber daya manusia lebih sering disebut 

dengan istilah manajemen personalia. 
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3.2  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perkembangan dalam manajemen sumber daya manusia telah berubah sikap 

manajemen terhadap tenaga kerja, kalau semula tenaga kerja dipandang sebagai 

investasi yang mutlak harus ada, supaya usaha bisa dijalankan. Sebelumnya 

hubungan kerja terjasi antara buruh dan majikan sekarang antara mitra kerja. 

Semua tenaga kerja dieksploitasi, sekarang dipelihara. Sehubungan dengan hal 

tersebut, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu disiplin ilmu 

manajemen yang telah menitik beratkan pada kajian aspek manusia dengan segala 

aktivitasnya. Aspek manusia menjadi sangat penting, seperti modal, metode, 

bahkan teknologi yang ada tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak ditunjang 

oleh kualitas sumber daya manusia dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan dalam organisasi. 

3.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana 

mengatur sumber daya yang dimiliki oleh individu dapat digunakan secara 

maksimal sehingga tujuan (goal) menjadi maksimal. Manajemen sumber daya 

manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan 

mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber 

daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, 

dan lain-lain. Agar pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia menjadi 

lebih jelas, penulis akan memberikan beberapa definisi dari beberapa ahli sebagai 

berikut: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Individu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
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1. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi 

sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, 

pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan 

ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan 

semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara lansung 

sumber daya manusianya. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber 

daya manusia adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa 

inggris disebut HRD atau Human Resource Department (Henry Simamora, 

2006, dalam Linda, 2010). 

2. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan 

yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan 

orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat 

pada saat organisasi memerlukannya. Manajemen sumber daya manusia 

memiliki fungsi manajemen yang berhubungan dengan proses perencanaan, 

rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan anggota organisasi, dan 

lain sebagainya. Setiap organisasi menentukan sumber daya manusia yang 

mereka butuhkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, 

bagaimana untuk proses merekrut dan menyeleksi orang-orang yang paling 

potensial untuk tiap-tiap posisi. Bagaimana untuk melatih orang-orang 

tersebut sehingga mereka bisa bekerja secara efektif, dan apa saja jenis 

program pengembangan yang akan dapat menjamin dengan sebaik-baiknya 

arus yang konstan dari bakat manajerial, mulai dari tingkat bawah sampai 

dengan tingkat atas dalam organisasi. Tanggung jawab sumber daya manusia 
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ini mencangkup menempatkan orang yang benar pada jabatan yang tepat, 

pengorientasian, pelatihan, dan pengkompensasian untuk meningkatkan 

kinerja jabatannya (A.F. Stoner, 2006, dalam Godam, 2006). 

3. Manajemen sumber daya manusia adalah "Perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian atas pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya 

manusia, agar tercapai sasaran individu, organisasi dan masyarakat" (Flippo, 

1996). 

4. Manajemen personalia adalah proses manajemen dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pengisian staf, pengarahan dan pengawasan untuk 

melaksanakan tugas manajemen dalam aspek manusia atau pegawai (Dessler, 

1995). 

5. Manajemen sumber daya manusia adalah "Ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat” (Hasibuan, 1997). 

6. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pegorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap, 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka menjacapai tujuab 

organisasi (Anwar Prabu Mangkunegara, 2001). Suatu tinjauan atas fungsi-

fungsi dan tantangan-tantangan manajemen personalia mendukung pendirian 

bahwa manajer personalia harus beroperasi pada tiap-tiap kewajibannya. 

Pertama, manajer personalia harus merencanakan, mengorganisasikan, 
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mengarahkan, dan mengendalikan pengadaan tenaga, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar 

organisasi atau perusahaan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Terakhir, 

angkatan kerja yang merupakan alat itu terdiri dari manusia yang bermacam-

macam jenisnya dengan berbagai kebutuhan dan nilai yang kompleks dan 

berubah-ubah. Manajer personalia harus membantu organisasi dalam 

menyesuaikan diri dengan perubahan bauran (pendidikan yang lebih baik dan 

lebih banyak karyawan minoritas) dan nilai-nilai (tuntutan atas hak-hak 

pribadi, perawatan, dan kesempatan). Manajer personalia mencari program-

program yang mempunyai kepentingan yang tumpang tindih bagi karyawan 

dan organisasi, seperti waktu luwes (flexitime) yang memungkinkan setiap 

karyawan menentukan jam kerjanya dan sekaligus bermanfaat bagi organisasi 

karena menurunkan tingkat keterlambatan, ketidakhadiran, pergantian tenaga 

kerja dan meningkatkan produktifitas. 

 

Dari beberapa teori-teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses mengatur dan 

mengelola sumber daya dan pemanfaatannya untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan mengembangkan kemampuan, memotivasi, dan mempertahankan 

komitmen terhadap organisasi/perusahaan. 

Sekali lagi, ditekankan bahwa manajemen sumber daya manusia mengelola 

manusia bukan sumber daya yang lain. Keberhasilan pengelolaan organisasi 

sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia agar dapat 
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menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dan memberikan kontribusi yang 

positif bagi pencapaian tujuan bersama. 

3.2.2  Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Sumber 

Daya Manusia 

1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation and selection 

a. Persiapan 

Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber 

daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. 

Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan 

pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. 

Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor 

internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen 

yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi 

pasa tenaga kerja, dan lain sebagainya. 

b. Rekrutmen tenaga kerja 

  Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat 

pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia oraganisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini 

diperluka analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job 

description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. 
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c. Seleksi 

Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat 

dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada.  

2.  Pengembangan dan evaluasi karyawan atau development and evaluation 

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus 

menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu 

diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai 

dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. 

Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat 

penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi. 

3. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai atau compensation and 

protection 

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur 

dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan 

disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan 

eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat 

menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau pun dapat 

menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu 

diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang 

sehingga kinerja dan kontribusi perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu 

ke waktu. 
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3.3  Rekrutmen 

 Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau 

pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau lingkungan, untuk itu 

terdapat dua sumber tenaga kerja yakni sumber dari luar (eksternal) organisasi 

atau perusahaan dan sumber dari dalam (internal). 

 Rekrutmen yang efektif memerlukan tersedianya informasi yang akurat 

dan berkesinambungan mengenai jumlah dan kualifikasi individi yang diperlukan 

untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam organisasi. 

 Aktifitas rekrutmen menyisihkan pelamar yang tidak tepat dan 

memfokuskan upayanya pada calon yang akan dipanggil kembali. Aktivitas 

rekrutmen dapan membangun opini publik yang menguntungkan dengan cara 

mempengaruhi sikap para pelamar sedemikian rupa terlepas mereka diangkat atau 

tidak. 

3.3.1 Pengertian Rekrutmen 

 Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian 

rekrutmen, berikut dikemukakan beberapa definisi rekrutmen menurut beberapa 

ahli antara lain: 

1. Rekrutmen (recruitment) adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk 

mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang 

pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan 
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keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan (Schermerhorn, 1997, 

dalam Andreas Viklund, 2010). 

2. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para 

pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi (Faustino 

Cardoso Gomes, 1995, dalam Andreas Viklund, 2010). 

3. Rekrutmen (recruitment) adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat 

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

diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan 

kepegawaian (Henry Simamora, 1997, dalam Andreas Viklund, 2010). 

 Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar 

menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di 

dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan 

informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak 

mereka diangkat sebagai pegawai. 

3.3.2  Tujuan Rekrutmen 

 Proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan (Henry Simamora, 1997, 

dalam Andreas Viklund, 2010), antara lain: 

1. Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan 

terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi 

organisasi. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/manajemen-sumber-daya-manusia-fungsi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/manajemen-sumber-daya-manusia-fungsi.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
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2. Tujuan pasca pengangkatan (post-hiring goals) adalah penghasilan karyawan-

karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap 

bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. 

3. Upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan (spillover 

effects) yakni citra umum organisasi haruslah menanjak, dan bahkan pelamar-

pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap 

perusahaan. 

3.3.3  Proses Rekrutmen 

Proses rekrutmen dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan 

persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga perusahaan akan 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon 

pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi perusahaan. Proses 

rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar dan berakhir pada saat 

surat lamaran para calon pelamar itu dikumpulkan. 

Menurut T. Hani Handoko (2000) proses secara ringkas dapat 

digambarkan seperti terlihat pada gambar sebagai berikut. 
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Setelah dilakukan proses rekrutmen, maka akan dipilih atau dilakukan 

pemilihan dari calon-calon karyawan tersebut untuk mengisi jabatan yang kosong 

dan proses ini disebut seleksi. 

3.3.4 Sistem Rekrutmen 

Menurut Simamora, 1997, dalam Andreas Viklund 2010 untuk menciptakan suatu 

sistem rekrutmen yang efektif para manajer dan manajer sumber daya manusia, 

seyogyanya menerapkan beberapa hal, antara lain: 

1. Mendiagnosis seefektif mungkin (berdasarkan kendala waktu, sumber daya 

finansial, dan ketersediaan staff pelaksana yang ada) faktor-faktor lingkungan 

dan organisasional yang mempengaruhi posisi yang perlu diisi dan aktivitas 

rekrutmen. 

Perencanaan SDM 

 

Permintaan-

permintaan 

khusus manajer 

Lowongan 

pekerjaan 

yang tersedia 

Analisis 

informasi 

jabatan 

Pendapat 

manajer 

Persyaratan-

persyaratan 

jabatan 

Metode-

metode 

perekrutan 

Pelamar-

pelamar yang 

memuaskan 

Gambar 3.1 Proses Rekrutmen 

Sumber : T. Hani Handoko (2000) 
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2. Membuat deskripsi, spesifikasi, dan standart kinerja yang rinci. 

3. Menentukan tipe individu-individu yang sering dikaryakan oleh organisasi 

dalam posisi yang sama. 

4. Menentukan kriteria-kriteria rekrutmen. 

5. Mengevaluasi berbagai saluran dan sumber rekrutmen. 

6. Menyeleksi sumber rekrutmen yang kemungkinan menghasilkan kelompok 

kandidat yang paling besar dan paling sesuai pada biaya yang serendah 

mungkin. 

7. Mengidentifikasikan saluran-saluran rekrutmen untuk membuka sumber-

sumber tersebut, termasuk penulisan iklan, menjadwalkan program 

rekrutmen. 

8. Menyeleksi saluran rekrutmen yang paling efektif biaya. 

9. Menyusun rencana rekrutmen yang mencakup daftar aktivitas dan daftar 

untuk menerapkannya. 
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3.3.5 Metode Rekrutmen 

Metode rekrutmen akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran 

yang masuk ke dalam perusahaan. Metode rekrutmen calon karyawan baru adalah 

metode tertutup dan metode terbuka. 

1. Metode Tertutup 

Metode tertutup adalah dimana rekrutmen itu hanya diinformasikan kepada 

para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk 

relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik sulit. 

2. Metode Terbuka 

Metode terbuka adalah dimana rekrutmen itu diinformasikan secara luas 

dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik, agar tersebar 

luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka ini diharapkan lamaran banyak 

masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi 

syarat (qualified) lebih besar. 

 

 

3.3.6  Sumber-sumber Rekrutmen 

Perekrutan tenaga kerja dapat ditentukan dari berbagai sumber. Prioritas 

pertama dititik beratkan pada orientasi manajemen tenaga kerja berdasarkan 

pertimbangan dan kebijakan yang diambil. Secara garis besar penentuan sumber 

tenaga kerja dapat dilakukan dengan dua sumber, yakni perekrutan dari dalam 

perusahaan (internal) dan perekrutan dari luar perusahaan (eksternal).  

1. Sumber Internal 

Sumber internal menurut Malayu S.P. Hasibun (2000) adalah karyawan yang 

akan mengisi lowongan kerja yang lowong diambil dari dalam perusahaan 
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tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang 

memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan bersifat 

vertikal (promosi ataupun demosi) maupun horizontal. Jika masih ada karyawan 

yang memenuhi spesifikasi pekerjaan sebaiknya pekerjaan tersebut diambil dari 

dalam perusahaan, khususnya untuk jabatan manajerial. Hal ini penting untuk 

memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada. 

2. Sumber Eksternal 

Perusahaan yang akan mulai beroperasi atau perusahaan yang merencanakan 

ekspansi umumnya memerlukan karyawan baru. Alternatif dalam penetapan 

tenaga kerja baru merupakan jalan yang harus ditempuh atas pertimbangan dan 

kebijakan yang diambil oleh manajemen tenaga kerja. Pemanfaatan karyawan 

lama tidak memungkinkan untuk memegang jabatan ganda. Rekrutmen karyawan 

dari luar perusahaan memerlukan perencanaan matang  khususnya menyangkut 

imbalan sebagai konsekuensi pekerjaan. Keseimbangan antara kuantitas keluaran 

produksi yang direncanakan dengan imbalan yang dapat diberikan kepada 

karyawan perlu diperhitungkan secara rinci. 

Pada umumnya penentuan sumber karyawan dari luar perusahaan dapat 

dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang bisa ditempuh antara lain, melalui 

departemen tenaga kerja, headhunter, konsultan lembaga pedidikan sekolah 

maupun luar sekolah, teman-teman  karyawan perusahaan (member get member), 

iklan (media massa cetak dan elektronik), serta badan organisasi lain. 
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3.3.7 Saluran-saluran Rekrutmen 

Metode-metode rekrutmen sering disebut sebagai saluran-saluran 

(channels). Berbagai saluran-saluran atau sumber yang dapat digunakan untuk 

rekrutmen karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Walk-in 

Pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan dan mengisi 

blangko lamaran yang disediakan. Kemudian lamaran-lamaran ini disimpan di 

dalam suatu file sampai ada lowongan pekerjaan atau sampai lamaran dinyatakan 

tidak valid lagi. 

2. Pengiklanan 

Pengiklanan (advertising) adalah suatu metode efektif lainnya untuk 

rekrutmen. Biasanya perusahaan memberitahukan informasi tentang iklan 

lowongan pekerjaan untuk perusahaannya lewat papan pengumuman, televisi, 

radio, surat kabar, majalah, dan internet.  

3. Agen-agen Penempatan Tenaga Kerja 

Rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh agen-agen penempatan tenaga 

kerja, baik pemerintah (Depnaker) maupun swasta. Biasanya agen penempatan 

tenaga kerja menyediakan pelayanan informasi pekerjaan melalui papan 

pengumuman atau penerbitan secara periodik (job flow) yang berisi daftar 

lowongan pekerjaan. 
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4. Lembaga-lembaga Pendidikan 

Perusahaan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mendapatkan 

tenaga kerja yang siap guna dan siap pakai, biasanya dimulai dengan penerimaan 

magang mahasiswa, jika mahasiswa itu layak mereka dapat direkrut menjadi 

karyawan perusahaan tersebut. 

5. Organisasi-organisasi Karyawan 

Perusahaan bekerja sama dengan organisasi karyawan dalam hal ini serikat 

buruh, perusahaan biasanya meminta kepada serikat buruh daftar tenaga kerja 

yang memiliki kemampuan yang tepat. Karena serikat buruh belum mempunyai 

kedudukan yang kuat, metode ini belum banyak digunakan. 

6. Leasing 

Untuk menyesuaikan kebutuhan karyawan jangka pendek, perusahaan bisa 

menarik karyawan honorer yang dibayar secara harian atau per jam. Dengan cara 

leasing perusahan tidak hanya mendapatkan tenaga kerja yang terlatih baik dan 

terpilih tetapi juga menghindari dari kewajiban-kewajiban dalam pensiun, 

asuransi, dan kompensasi tambahan lainnya. 

7. Nepotisme 

Rekrutmen anggota keluarga adalah komponen program rekrutmen yang tidak 

dapat dielakkan dalam perusahaan perseorangan atau keluarga. Kebijaksanaan 
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seperti ini tidak berkaitan dengan rekrutmen atas dasar kecakapan, tetapi 

berdasarkan kepentingan dan kesetiaan kepada perusahaan. 

8. Asosiasi-asosiasi professional 

Berbagai asosiasi professional (KADIN, IAI, HIPMI, IWAPI, dan sebagainya) 

biasanya dapat berfungsi sebagai sumber rekrutmen tenaga kerja yang profesional. 

9. Operasi-operasi Militer 

Biasanya perusahaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari dinas militer 

yang telah habis masa dinasnya (veteran). Biasanya dibutuhkan sebagai pilot, 

penjaga keamanan, dan mekanik. 

10. Open House 

Teknik rekrutmen tenaga kerja yang dibuat dengan cara penyelenggaran open 

house perusahaan. Dengan cara ini orang-orang diharapkan tertarik bekerja di 

perusahaan. Metode ini berguna bagi tenaga kerja yang langka, atau dengan kata 

lain sumber suplainya terbatas. 

11. Rekomendasi dari Karyawan (Employee Referrals) 

Para karyawan perusahaan sekarang bisa merekomendasikan pencari 

pekerjaan kepada departemen personalia. Metode ini memang banyak kebaikan 

khas. Yaitu perusahaan memperoleh informasi lengkap dari pemberi rekomendasi 
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tentang pelamar. Meskipun teknik ini legal dan baik, perusahaan juga harus 

berhati-hati dalam penggunaannya. 

3.3.8 Kendala-kendala Rekrutmen 

Agar proses penarikan berhasil perusahaan perlu menyadari berbagai 

kendala yang bersumber dari organisasi, pelaksana penarikan dan lingkungan 

eksternal. Kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan tidak sama, tetapi 

umumnya kendala-kendala itu adalah : 

1. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Organisasi 

Berbagai kebijaksanaan organisasi merupakan cermin utama berhasil atau 

tidaknya penarikan calon pegawai. Kebijaksanaan organisasi yang akan 

mempengaruhi rekrutmen itu, antara lain kebijaksanaan kompensasi dan 

kesejahteraan, kebijaksanaan promosi, kebijaksanaan status karyawan serta 

kebijaksanaan sumber tenaga kerja. 

2. Persyaratan-persyaratan Jabatan 

Semakin banyak persyaratan yang harus dimiliki pelamar maka pelamar 

sedikit, sebaliknya jika persyaratannya sedikit maka pelamar akan semakin 

banyak. 

3. Metode Pelaksanaan Rekrutmen 

Semakin terbuka rekrutmen (surat kabar, radio, televisi) maka semakin 

banyak pelamar, sebaliknya semakin tertutup rekrutmen maka pelamar semakin 

sedikit. 
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4. Kondisi Pasar Tenaga Kerja 

Semakin besar penawaran tenaga kerja maka semakin banyak pelamar, tetapi 

sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sedikit maka pelamar sedikit. 

5. Soliditas Perusahaan 

Soliditas perusahaan diartikan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan, misalnya besarnya perusahaan. Jika soliditas perusahaan besar maka 

pelamar semakin banyak, sebaliknya jika soliditas perusahaan rendah maka 

pelamar sedikit. 

6. Kondisi-kondisi Lingkungan Eksternal 

Jika kondisi perekonomian tumbuh dengan cepat dan saingan banyak maka 

pelamar akan sedikit, tetapi jika tingkat pertumbuhan perekonomian kecil/depresi, 

maka pelamar semakin banyak. 

 

 

3.4 Seleksi 

Tenaga kerja seperti yang sudah dibahas sebelumnya adalah merupakan 

sumber daya manusia yang paling berharga bagi suatu perusahaan, karena suatu 

perusahaan tergantung dari tenaga-tenaga kerja tersebut. Perusahaan pasti sadar 

akan hal tersebut dan oleh karena itu perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan maksud 

agar suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, setelah perusahaan berhasil memperoleh sejumlah 

pelamar yang memenuhi syarat, yang diperoleh melalui proses rekrutmen, maka 

langkah selanjutnya dari proses pengadaan karyawan adalah proses untuk 

menentukan diterima atau tidaknya para pelamar untuk bekerja melalui 
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serangkaian langkah atau cara, yaitu melalui proses seleksi. Proses seleksi ini 

memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan untuk menilai terhadap 

kemampuan para calon tenaga kerja disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan 

yang telah ditetapkan pihak perusahaan. 

Dalam pelaksanaan seleksi, perusahaan haruslah melaksanakan proses 

seleksi secara jujur, teliti dan obyektif karena hasil seleksi demikian akan 

membawa hasil yang benar-benar perusahaan inginkan yaitu mendapatkan tenaga 

kerja yang tepat untuk mengisi suatu jabatan tertentu. 

 

 

 

3.4.1 Pengertian Seleksi 

  Seleksi adalah proses pemilihan calon pegawai yang telah 

menyampaikan lamaran pekerjaan pada instansi/perusahaan (French, 1986; 

Nitisemito, 1992, dalam Meiga Dyah Sulistiana, 2009). Sedangkan Siagian 1994, 

dalam Meiga Dyah Sulistiana, 2009; menyebutkan bahwa seleksi adalah berbagai 

langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan 

diterima dan pelamar mana yang akan ditolak.  

 Ditegaskan oleh Martoyo 1994, dalam Meiga Dyah Sulistiana, 2009; 

seleksi adalah pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia untuk mendapatkan 

tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai deskripsi 

jabatan dan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan Schuler 1990, 

dalam Meiga Dyah Sulistiana, 2009; menyatakan bahwa seleksi adalah proses 

pengumpulan data tentang pelamar pekerjaan untuk menentukan siapa yang layak 

dikontrak untuk posisi jangka pendek atau jangka panjang. 
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  Berdasarkan tahapan dalam penerimaan calon pegawai, proses seleksi 

dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap 

lamaran tersebut. Langkah-langkah antara proses dimulai dan diakhiri merupakan 

usaha pengkaitan antara kepentingan calon pegawai dan kepentingan organisasi. 

 

 

3.4.2 Tujuan Seleksi 

1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan/ 

pekerjaan.  

2. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan.  

3. Mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat.  

4. Memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan deskriminasi.  

5. Memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak 

diterima.  

 

3.4.3 Prosedur Seleksi 

Seleksi pada kenyataannya merupakan proses yang kompleks di mana 

langkah satu dengan lainnya saling berkaitan, terdapat 7 (tujuh) langkah dalam 

prosedur seleksi yang biasa digunakan. Bagi pelamar yang berasal dari suplai 

internal, kadang-kadang tidak perlu melalui beberapa langkah, seperti penerimaan 

pendahuluan, pemeriksaan referensi atau evaluasi medis (kesehatan). Bagi 

pelamar eksternal, langkah-langkah seleksi yang harus diikuti adalah sebagai 

berikut :  
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1. Penerimaan Pendahuluan  

Penerimaan pendahuluan merupakan langkah pertama dari proses seleksi. 

Karena proses seleksi berlangsung dua arah, artinya organisasi akan menseleksi 

pelamarnya dan pelamar juga akan meseleksi organisasi dimana ia berharap akan 

bekerja, maka penerimaan pendahuluan yang akan menumbuhkan kesan pertama 

merupakan langkah yang penting. Pada penerimaan pendahuluan organisasi akan 

memperoleh kesan pertama tentang pelamar malalui pengamatan tentang 

penampilan. Begitupun halnya dengan pelamar, ia akan memperoleh kesan 

tentang organisasi yang akan dimasukinya. Dari kesan pertama ini kedua belah 

pihak akan mengambil keputusan apakah akan melanjutkan ke langkah berikutnya 

atau tidak.  

2. Tes-Tes Penerimaan  

Berbagai tes atau ujian diselenggarakan untuk memperoleh informasi yang 

obyektif dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hasil tes tersebut akan memberikan 

informasi tentang cocok tidaknya pelamar dengan jabatan atau pekerjaan yang 

akan dipercayakan kepadanya.  

Secara umum terdapat tiga jenis tes yang akan diujikan pada pelamar yaitu :  

a. Tes Pengetahuan Dasar  

Tes ini dilakukan untuk menguji pengetahuan pelamar tentang berbagai hal, 

misalnya tes untuk menguji pandangan seseorang tentang suatu masalah yang 

sedang dibicarakan.  
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b. Tes Psikologi  

Tes ini berguna untuk menguji kepribadian, bakat, minat kecerdasan dan 

keinginan berprestasi. 

c. Tes Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Test)  

Yaitu tes yang mengukur kemampuan untuk melaksanakan beberapa bagian 

pekerjaan yang akan dipegangnya. Sebagai contoh, tes mengetik untuk calon 

pengetik. 

3. Wawancara Seleksi  

Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan 

untuk mengevaluasi hal-hal yang dapat diterimanya atau tidak. Pada tahap ini 

pewawancara berusaha mendapatkan jawaban tentang dua hal yaitu : (1) Dapatkah 

pelamar melaksanakan pekerjaan, (2) Bagaimana kemampuan pelamar 

dibandingkan dengan pelamar-pelamar lain.  

Wawancara merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Wawancara juga 

memiliki fleksibilitas yang tinggi, karena dapat diterapkan pada semua calon 

pegawai karyawan manajerial maupun operasional, berketrampilan rendah 

maupun berketrampilan tinggi. 

 

4. Pemeriksaan Referensi 

 Secara umum terdapat dua jenis referensi. Yang pertama adalah referensi 

pengalaman pendidikan atau pengalaman kerja pelamar dan yang kedua referensi 

personal pelamar. Referensi pengalaman kerja dan pengalaman pendidikan 
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dibutuhkan untuk mengetahui spesialisasi keahlian yang dimiliki pelamar, 

sedangkan referensi personal digunakan untuk mengetahui sikap dan perilaku 

pelamar. 

 Umumnya kedua referensi terebut diserahkan secara tertulis. Kenyataan 

menunjukkan bahwa sangat jarang organisasi/perusahaan mendapatkan referensi 

tertulis yang benar. Untuk mengatasi hal tersebut organisasi melakukan 

pemeriksaan ulang (recheck) melalui telepon kepada pemberi referensi. 

5. Evaluasi Medis (Tes Kesehatan) 

 Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa pelamar berada dalam 

kondisi fisik yang sehat. Cara yang biasa dilakukan untuk mengevaluasi kesehatan 

pelamar adalah dengan meminta surat keterangan dokter dan melakukan sendiri 

evaluasi medis. 

6.  Wawancara Oleh Penyelia (Supervisor)  

Karena atasan langsung adalah orang yang paling bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang akan menjadi bawahannya, maka pendapat dan 

persetujuan atasan langsung harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan 

keputusan penerimaan. Dengan posisi dan pengalamannya, atasan langsung 

mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pelamar tentang pekerjaan yang akan 

dijalankannya secara lebih tepat.  

7. Keputusan Penerimaan  

 Langkah terakhir dalam proses seleksi adalah pengambilan keputusan 

penerimaan. Siapa yang akhirnya mengambil keputusan atas lamaran yang 
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diterima dan apapun hasilnya (diterima atau ditolak), yang jelas keputusan 

tersebut harus diberikan pada para pelamar. Pengambilan keputusan adalah 

tindakan yang tepat dan sangat etis sekaligus untuk menjaga citra 

organisasi/perusahaan. Tindakan pengambilan keputusan dikatakan tepat dan etis 

karena dengan demikian organisasi menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib 

orang-orang pencari kerja. 

 Proses seleksi merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh proses 

sebelumnya, maka keberhasilan seleksi sangat tergantung pada hal-hal seperti 

perencanaan sumber daya manusia, pengadaan tenaga kerja, penetapan kualifikasi 

calon pegawai, dan variasi teknik seleksi yang digunakan. Dengan perhatian dan 

perlakuan yang cermat pada faktor-faktor di atas, organisasi atau perusahaan dapat 

memperkerjakan orang yang cakap dan tepat. 

 

3.4.5 Kualifikasi-kualifikasi Seleksi 

Dalam melakukan seleksi, penyeleksi harus mengetahui secara jelas 

kualifikasi- kualifikasi yang akan diseleksi dari pelamar itu. Hal ini sangat penting 

supaya sasaran dicapai dengan baik, karena tanpa mengetahui secara jelas 

kualifikasi seleksi akan mengakibatkan sasaran yang dicapai menyimpang. Di 

bawah ini akan dikemukakan beberapa hal mengenai kualifikasi seleksi 

diantaranya adalah: 

1. Keahlian  

Idealnya keahlian merupakan kualifikasi utama dasar kebijaksanaan proses 

seleksi. Keahlian yang dimaksud dapat berupa kemampuan teknik, Human Skill, 

dan Conceptual Skill. Kemampuan teknik adalah ketrampilan fisik (tangan) 
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seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan Human Skill, 

adalah keahlian berkomunikasi di dalam berhubungan dengan orang lain dan atau 

mempengaruhi orang lain. Conceptual Skill adalah kemampuan membuat suatu 

konsep serta menuangkan atau mengaplikasikannya dalam bentuk kagiatan.  

2. Pengalaman  

Pada kondisi di mana penawaran tenaga kerja lebih banyak dari permintaan, 

maka pengalaman kerja pelamar menjadi keunggulan tersendiri. Kecenderungan 

organisasi/perusahaan lebih memilih mereka yang berpengalaman karena mereka 

dipandang lebih mampu mengerjakan tugas yang nantinya akan diberikan. 

Besarnya pengaruh pengalaman pada keputusan seleksi sering kali menyebabkan 

pelamar membuat pengalaman “palsu”.  

3. Jenis Kelamin  

Hingga saat ini kita masih mendengar perjuangan kaum wanita di beberapa 

negara yang belum mendapatkan hak yang sama dengan pria. Namun demikian 

bukan berarti wanita dengan serta-merta bebas diletakkan di semua jenis 

pekerjaan. Sebagai dontoh, perundang-undangan melarang setiap perusahaan 

untuk memperkerjakan wanita di pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis 

kelamin menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi.  

4. Pendidikan (Formal dan Non formal)  

Kualifikasi pelamar merupakan cerminan dari hasil pendidikan dan latihan 

yang diperoleh sebelumnya. Pendidikan dan pelatihan pelamar akan menentukan 

hasil seleksi terutama yang berkaitan dengan kesesuaian antara kualifikasi 

pelamar dengan kualifikasi yang diharapkan organisasi. Pendidikan dan latihan 
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yang pernah dialami pelamar sebelumnya juga dapat menentukan hasil seleksi 

selanjutnya seperti keputusan penempatan bila yang bersangkutan diterima, 

sehingga “The right man on the right place” lebih dapat didekati.   

5. Keadaan Fisik/Kesehatan  

Keadaan fisik seseorang (terutama kesehatannya) dipercaya memiliki 

pengaruh yang besar terhadap produktivitas kerjanya. Karena semua 

organisasi/perusahaan senantiasa ingin memperoleh tenaga kerjanya yang sehat 

jasmani dan rohani. Di samping itu untuk jenis pekerjaan tertentu (ABRI, 

pramugari, foto model) selain kesehatan juga dipertimbangkan mengenai postur 

tubuh (tinggi dan berat badan). Calon pelamar yang memiliki kondisi kesehatan 

dan postur tubuh yang lebih baik jelas lebih beruntung dalam proses seleksi 

(tentunya dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor lainnya).  

6. Penampilan  

Pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, penampilan menjadi faktor yang 

dipertimbangkan dalam seleksi. Pramugari, foto model, pelayan toko, pelayan 

restoran dan lain-lain merupakan contoh pekerjaan yang mempertimbangkan 

penampilan. Untuk pekerjaan lainnya, tampang merupakan pertimbangan 

tambahan. Yang dimaksud dengan tampang (personal appearance) adalah tampak 

seseorang di hadapan orang lain atau yang tampak pada orang lain.  

7. Bakat  

Penilaian bakat (aptitude) calon pelamar turut memegang kunci sukses 

kelulusan seleksi. Psikotes merupakan salah satu cara penyeleksian untuk dapat 
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melihat bakat atau potensi yang ada pada diri pelamar. Bakat positif yang dimiliki 

pelamar merupakan modal bagi organisasi di kemudian hari.  

8. Temperamen  

Temperamen yang dimaksud disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

keseimbangan emosional seseorang, emosi tidak berkaitan dengan pendidikan, 

pengalaman, usia, atau jenis kelamin. Pensikapan yang salah pada pekerjaan dan 

rekan sekerja dapat menyebabkan tidak optimalnya hasil kerja. 

9. Karakter 

Karakter yang dimaksud adalah sifat atau sikap sesorang dalam keseharian 

seperti periang, pendiam, pemarah, tenang/kalem, pemurung, selalu bersemangat, 

selalu pesimis, dan sebagainya. 

 

3.4.6 Kendala-kendala Seleksi 

Pelaksanaan seleksi selalu ada kendala-kendalanya walaupun telah 

direncanakan secara cermat karena yang akan diseleksi adalah manusia yang 

mempunyai pikiran dinamika dan harga din. Seleksi pelamar jauh lebih sulit 

daripada memilih mesin-mesin yang akan dipergunakan. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1997), kendala-kendala seleksi itu antara lain: 

1. Tolok ukur 

Kendala tolok ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolok ukur 

yang akan dipergunakan mengukur kualifikasi-kualifikasi seleksi secara obyektif. 

Misalnya mengukur kejujuran, kesetiaan, prakarsa dan lain sebagainya dari 

pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan sering didasarkan pada 

pertimbangan yang subyektif saja. 
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2. Penyeleksi 

Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-

benar qualified, jujur dan obyektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan 

nilai atas pertimbangan peranannya bukan atas dasar pikirannya, bahkan pengaruh 

dari hallo effect sulit dihindarkan. 

3. Pelamar 

Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur 

dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal 

yang kurang baik disembunyikannya. Hal ini terjadi karena pelamar adalah 

manusia yang mempunyai pikiran, kepintaran dan kelihaian untuk mengetahui 

penyeleksi.  
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BAB IV 

METODE PENULISAN 

 

 Dalam proyek akhir ini, Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif 

analitik. Dimana hal ini untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari 

lingkungan dilaksanakannya kerja praktek pada waktu yang telah ditentukan 

dengan cakupan mendalam, sehingga dapat menemukan hubungan antara faktor 

yang satu dengan faktor-faktor lainnya. 

 Winarno Surakhmad (1998), mengemukakan pengertian metode deskriptif 

sebagai berikut: 

“Yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena 

yang diteliti dengan mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisisa data 

kemudian menarik suatu kesimpulan dari keadaan yang ada pada organisasi atau 

masalah yang diteliti”. 

 Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas pada pengumpulan atau 

penyusunan data saja tetapi analisis dan interpretasi mengenai data tersebut. 

Setelah diperoleh data-data, Penulis mencoba mengolah data tersebut dengan cara 

diproses lebih lanjut kemudian dibandingkan dengan dasar-dasar teori yang telah 

dipelajari selama di bangku kuliah.  
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4.1  Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan Penulis antara lain. 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh Penulis dari hasil peninjauan langsung 

ke perusahaan yang menjadi tempat kerja praktek. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari buku, serta arsip-

arsi atau dokumen yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan proyek akhir. 

 

4.2 Metode Pengumpulan Data  

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan Penulis 

untuk menyusun laporan proyek akhir, yaitu: 

1. Observasi 

Merupakan pengamatan langsung dengan melakukan kerja praktek di PT 

Untung Bersama Sejahtera. Penulis dapat secara langsung terjun ke dalam 

lingkungan pekerjaan yang dilakukan Divisi HRD (Human Resource 

Development) PT Untung Bersama Sejahtera yang berhubungan dengan 

rekrutmen dan seleksi sehingga Penulis dapat mengamati dan menggambarkan 

bagaimana proses rekrutmen dan seleksi secara terstruktur sesuai prosedur yang 

digunakan PT Untung Bersama Sejahtera.  
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2. Wawancara 

Yaitu Penulis mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung 

atau mengadakan komunikasi langsung dengan pihak Divisi HRD (Human 

Resource Development) PT Untung Bersama Sejahtera untuk mendapatkan 

informasi atau data-data yang diperlukan oleh Penulis untuk menyusun laporan 

proyek akhir. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan Penulis dengan cara pengumpulan data sekunder 

dengan cara mencari data dari sejumlah dokumen PT Untung Bersama Sejahtera 

yang berkaitan dengan penyusunan laporan proyek akhir. 

4. Pembuatan Laporan Proyek Akhir 

Penulis menyusun laporan proyek akhir dengan menguraikan dan 

menggambarkan PT Untung Bersama Sejahtera berdasarkan data-data yang 

diperoleh pada waktu melakukan kerja praktek dan melakukan studi literatur. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.3 Hasil dan Pembahasan 

5.3.1 Proses Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Baru pada PT 

Untung Bersama Sejahtera 

 Rekrutmen merupakan proses pencarian calon karyawan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Rekrutmen di PT Untung Bersama Sejahtera dilaksanakan 

atas dasar kebutuhan untuk mengisi kekosongan formasi atau tempat sebagai 

akibat penyusutan karyawan. Menentukan kebutuhan akan karyawan tersebut 

lebih dulu diperlukan penentuan jenis/mutu karyawan yang diinginkan sesuai 

dengan persyaratan penempatan bagian yang kosong dan jumlah tenaga kerja 

yang akan ditarik. Karena itulah penentuan akan kebutuhan tenaga kerja perlu 

bekerja sama antara departemen/divisi/bagian yang memerlukannya dengan 

bagian personalia sebagai pelaksana operasionalnya. 

 Penyusutan karyawan biasanya terjadi karena adanya karyawan yang 

mengundurkan diri, meninggal dunia atau dikeluarkan oleh perusahaan karena 

melanggar peraturan, tata tertib dan disiplin karyawan yang telah ditetapkan oleh 

PT Untung Bersama Sejahtera. Untuk itu diperlukan karyawan baru untuk 

menggantikannya. Rekrutmen dapat juga dilakukan untuk menambah karyawan 

baru kedalam suatu satuan kerja yang kegiatannya semakin menuntut aktivitas 

yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemerataan karyawan pada setiap 
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divisi sehingga kegiatan pekerjaannya cepat selesai dan kekuatannya menjadi 

seimbang dengan divisi yang lain. 

 Apabila PT Untung Bersama Sejahtera sudah berhasil memperoleh 

sejumlah pelamar yang memenuhi syarat, yang diperoleh melalui proses 

penarikan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan diterima 

atau tidaknya para pelamar tersebut, melalui serangkaian langkah yaitu melalui 

prosedur seleksi. Proses seleksi ini memegang peranan yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena dalam proses seleksi ini PT Untung Bersama Sejahtera akan 

menilai sejumlah pelamar yang telah berhasil direkrut, berdasarkan kualifikasi-

kualifikasi seleksi dan prosedur seleksi yang ditetapkan oleh Divisi HRD PT 

Untung Bersama Sejahtera 

Proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh PT Untung Bersama Sejahtera 

ini hanya dilakukan oleh Divisi HRD (Human Resource Development) untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan dari tiap-tiap divisi. Biasanya proses rekrutmen 

karyawan PT Untung Bersama Sejahtera dilakukan melalui sumber eksternal 

perusahaan. 

5.3.2 Tujuan Rekrutmen PT Untung Bersama Sejahtera 

Aktivitas rekrutmen menyisihkan pelamar yang tidak tepat dan 

memfokuskan upaya pada calon yang akan dipanggil. Program rekrutmen yang 

baik perlu melayani banyak tujuan yang kadangkala bertentangan. 

Menurut Henry Siamamora (1997) tujuan utama rekrutmen adalah 

menemukan pelamar yang berkualitas yang akan tetap bersama perusahaan 
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dengan biaya yang paling sedikit. Tujuan pasca pengangkatan perlu dipikirkan, 

proses rekrutmen harus menghasilkan karyawan yang merupakan pelaksana yang 

baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang wajar. 

Divisi HRD mempunyai tujuan dalam merekrut karyawan untuk 

menemukan pelamar berkualitas sesuai keinginan tiap divisi, dimana para calon 

karyawan tersebut akan mengikuti prosedur penyeleksian melalui beberapa 

tahapan tes yang cukup panjang dan wawancara agar perusahaan benar-benar 

mendapatkan karyawan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Menurut kegiatan Penulis selama menjalankan kerja praktek di divisi 

HRD, proses kegiatan rekrutmen di PT Untung Bersama Sejahtera sudah sesuai 

dengan teori rekrutmen yang ada. Hal ini semua dapat dilihat dari proses kegiatan 

rekrutmen yang selama ini telah Divisi HRD jalankan selama ini sesuai dengan 

teori dan prosedur yang berlaku. 

Jadi secara keseluruhan proses pelaksanaan rekrutmen karyawan di PT 

Untung Bersam Sejahtera sudah sesuai, dapat dilihat dari kegiatan rekrutmen yang 

Divisi HRD jalankan selama ini. 

5.3.3 Sumber Rekrutmen PT Untung Bersama Sejahtera 

 Divisi HRD (Human Resource Development) pada PT Untung Bersama 

Sejahtera melakukan proses rekrutmen melalui sumber eksternal dengan saluran-

saluran kegiatan rekrutmen, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Casual applicants 
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Pelamar atau pencari pekerjaan yang tidak diminta, yang datang sendiri dan 

yang melalui pos. Kalau ternyata pelamar ini sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera, maka bisa terjadi akhirnya 

pelamar tersebut lolos dalam tahap seleksi awal yaitu seleksi menurut lamaran. 

Tetapi ada yang lamaran-lamaran ini disimpan di dalam suatu file sampai ada 

lowongan pekerjaan atau sampai lamaran dinyatakan tidak valid lagi. 

2. Rekomendasi dari Karyawan (Employee Referrals) 

Karyawan PT Untung Bersama Sejahtera biasanya merekomendasikan teman, 

saudara, tetangga, dan lain-lain kepada Divisi HRD sehingga pemberian 

rekomendasian seperti ini memudahkan Divisi HRD dalam mencari karyawan 

baru. Sehingga Divisi HRD juga dapat memperoleh informasi lengkap dari 

pemberi rekomendasi tentang pelamar tersebut. Selain itu, hal ini sedikit banyak 

akan memberikan suatu ikatan moral antara karyawan yang diberi rekomendasi 

dengan karyawan yang memberi rekomendasi. 

 

3. Pengiklanan (advertising) 

Divisi HRD biasanya memberitahukan informasi tentang iklan lowongan 

pekerjaan untuk PT Untung Bersama Sejahtera lewat papan pengumuman yang 

ada di setiap lingkungan perusahaan, surat kabar, dapat dilihat pada koran Jawa 

Pos pada halaman kolom dan baris lowongan pekerjaan, dan internet yang bisa di 
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akses pada situs www.jobsdb.com, www.cac.ubaya.ac.id, www.facebook.com dan 

lain-lain. 

Gambar situs lowongan pekerjaan melalui internet yang digunakan PT 

Untung Bersama dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 5.1 Website Bursa Kerja 

http://www.jobsdb.com/
http://www.facebook.com/
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Sumber : www.jobsdb.com 

Gambar 5.2 Website Milik Lembaga Pendidikan 

Gambar 5.3 Website Lowongan Pekerjaan 

Sumber : www.sarikerja.net/2010/03/lowongan-surabaya-pt-untung-bersama.html 

 

Sumber : www.cac.ubaya.ac.id 

Sumber : www.cac.ubaya.ac.id 

http://www.jobsdb.com/
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Gambar 5.4 Jaringan Sosial 

Sumber : www.facebook.com 



80 

 

4. Lembaga-lembaga Pendidikan 

PT Untung Bersama Sejahtera biasanya bekerja sama dengan lembaga 

pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap guna dan siap pakai, 

biasanya dimulai dengan penerimaan magang mahasiswa, jika mahasiswa itu 

layak mereka dapat direkrut menjadi karyawan perusahaan tersebut. 

5. Leasing 

Untuk mengurangi fluktuasi kebutuhan pegawai dalam jangka pendek, 

kemungkinan PT Untung Bersama Sejahtera untuk menyewa tenaga kerja honorer 

yang akan diperkerjakan dalam waktu pendek. 

6. Nepotisme 

PT Untung Bersama Sejahtera merupakan usaha keluarga, maka pemberian 

jabatan kepada sanak saudara akan menjadi bagian dari program rekrutmen yang 

tidak terelakkan. Karena adanya ikatan keluarga, maka biasanya lebih bisa 

dipercaya, meskipun belum berarti mesti cakap dalam pekerjaan. 

7. Kantor Penempatan Kerja 

Penyaringan tambahan dapat dilakukan PT Untung Bersama Sejahtera 

melalui penggunaan badan-badan penyalur tenaga kerja seperti kantor 

penempatan kerja yaitu Disnaker. 
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4.3.4 Kualifikasi Karyawan PT Untung Bersama Sejahtera 

 Beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon karyawan yang ingin 

melamar pekerjaan di PT Untung Bersama Sejahtera adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria calon karyawan untuk bagian operator produksi, yaitu: 

a. Laki-laki atau Perempuan 

b. Usia maksimal 22 tahun 

c. Pendidikan minimal SMA/SMK/MA 

d. Belum menikah 

e. Tidak berkacamata (minus) 

f. Sehat jasmani dan rohani 

 

2. Kriteria calon karyawan untuk bagian staf, yaitu: 

a. Laki-laki atau perempuan 

b. Usia maksimal 27 tahun untuk S1 

c. Usia maksimal 25 tahun untuk SMA/SMK/MA dan D1 – D3 

d. Pendidikan minimal SMA/SMK/MA, D1 – D3, dan S1 

e. Mampu mengoperasikan komputer minimal Microsof Office yaitu 

Microsoft Word dan Microsoft Excel. 



82 

 

f. Sehat jasmani dan rohani 

Apabila calon pelamar tersebut telah memenuhi kriteria tersebut diatas 

maka secara tidak langsung, calon pelamar tersebut akan lolos dalam seleksi awal 

calon penerimaan karyawan di PT Untung Bersama Sejahtera dalam tahap seleksi 

pemilihan lamaran.  

5.3.5 Prosedur Seleksi PT Untung Bersama Sejahtera 

 Dalam prosedur seleksi ini Divisi HRD PT Untung Bersama Sejahtera 

menggunakan beberapa metode untuk menemukan informasi penting tentang 

calon pelamar, yang kemudian dapat dibandingkan dengan spesifikasi pekerjaan. 

Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan Lamaran Suratan 

Langkah pertama untuk menyeleksi calon karyawan adalah dengan 

memeriksa surat lamaran yang masuk, yang kemudian mengevaluasi surat-surat 

lamaran tersebut, setelah itu Divisi HRD memisahkan antara surat-surat lamaran 

yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Surat-surat lamaran yang telah 

selesai diseleksi dan memenuhi syarat, maka Divisi HRD akan memanggil calon 

karyawan yang terpilih tersebut untuk mengikuti prosedur seleksi selanjutnya 

yaitu mengikuti beberapa tes. Tes ini bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik 

calon karyawan dan mengetahui kemampuan psikologinya. Selain itu, juga untuk 

membandingkan calon karyawan tersebut dengan spesifikasi jabatan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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2. Tes Psikologi 

Tes psikologi ini merupakan alat yang dirancang untuk mengukur berbagai 

faktor psikologi tertentu. Tujuan Divisi HRD PT Untung Bersama Sejahtera untuk 

menggunakan tes psikologi sebagai prosedur yang paling tepat dalam mengangkat 

calon karyawan adalah untuk memperkirakan dan mengukur berbagai tingkah 

laku manusia yang bisa dilihat dan dirasakan akan dapat dipergunakan untuk 

memperkirakan tingkah laku tersebut di masa yang akan datang.  

Faktor-faktor yang diukur adalah tipe psikologi seperti logika berpikir, 

kemampuan mempelajari, temperamen, dan berbagai kecakapan tertentu. 

Biasanya juga menyangkut pengukuran kemampuan fisik, seperti 

kecakapan/kecepatan menulis atau koordinasi gerak tangan dan penglihatan. 

Tes psikologi pada dasarnya sebuah contoh atau sampel dari perilaku 

seseorang, tetapi beberapa tes jelas lebih mewakili perilaku yang disampelkan 

ketimbang yang lainnya seperti yang digunakan PT Untung Bersama Sejahtera 

dengan menggunakan tes psikologi untuk mengetahui kemampuan penalaran 

umum, kemampuan mentak spesifik seperti ingatan dan kepribadian calon 

karyawan. 

Jenis-jenis tes psikologi yang digunakan tersebut akan dijadikan sebagai 

tolak ukur kemampuan individu dan pertimbangan dalam mengambil tindakan 

selanjutnya dalam prosedur seleksi. Divisi HRD perlu membuktikan bahwa 

dengan menggunakan tes psikologi akan memperoleh tenaga kerja yang efektif 

untuk PT Untung Bersama Sejahtera. Dari konsep-konsep pengetesan dapat 
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dibenarkan bahwa tes-tes tersebut dapat dipercaya menjadi salah satu prosedur 

seleksi. 

Konsep dasar dalam pengetesan adalah program analisis jabatan yang 

baik. Karena tujuan diadakannya tes adalah untuk meramalkan atau 

memperkirakan keberhasilan di masa yang akan datang dalam suatu situasi 

pekerjaan, maka titik permulaan analisis jelaslah pekerjaan itu sendiri sehingga 

kembali lagi pada spesifikasi pekerjaan. Pada titik ini harus ditetapkan sifat-sifat 

yang diperlukan yang bisa diukur oleh tes. Jika Divisi HRD telah menentukan 

suatu persyaratan untuk suatu tingkat kemampuan peralatan, maka dapat memilih 

beberapa jenis tes kecerdasan yang akan mengukur sifat khas dengan memuaskan. 

Jika Divisi HRD telah menetukan suatu persyaratan bagi beberapa jenis 

kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain, maka harus 

menemukan tes yang relevan atau yang dapat dirancang atau tidak dengan 

kebutuhan akan persyaratan tersebut.  

Konsep yang kedua adalah “Reliability”. Konsep ini dirancang agar bisa 

menjadi alat yang dipercaya (reliable). Reliability menunjukan tingkat konsisten 

dari hasil yang diperoleh. Apabila suatu pengujian yang sama diberikan kepada 

orang yang sama pada kondisi yang hampir sama pula, sedangkan hasilnya 

ternyata sangat berbeda, maka berarti apa yang diukur atau nilai itu tidak jelas. 

Jika angkanya konsisten, maka dapat dipercaya bahwa ada sesuatu yang diukur. 

Keabsahan (validitas) merupakan konsep yang terakhir. Koefisien validitas 

menunjukan hubungan antara hasil pengetesan dengan prestasi pekerjaan 
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nantinya. Jika suatu pengetesan bisa memberikan perkiraan yang tepat tentang 

keberhasilan pekerjaan di masa akan datang, maka dikatakan koefisiennya sebesar 

1. Artinya seseorang yang hasil/nilai tesnya lebih tinggi, maka di dalam 

pekerjaannya juga akan lebih berhasil daripada mereka yang nilai tesnya rendah. 

Sebaliknya kalau ternyata keberhasilan pekerjaannya tidak ditentukan atau 

dipengaruhi oleh nilai pengujiannya, maka dikatakan koefisien validitasnya 

adalah 0. 

Konsep-konsep tersebut diterapkan dalam pengetesan yang dilakukan 

Divisi HRD sehingga didapatkan berbagai jenis cara penggolongan tes psikologi 

untuk mengungkapkan dan menekankan ciri-ciri atau sifat-sifat dari seseorang. 

Tes bisa dijalankan dengan menggunakan alat-alat tulis dan tes mempunyai batas 

waktu tertentu. Tes psikologi yang digunakan tersebut dapat digolongkan berbagai 

jenis metode seperti: 

1. Metode tes psikologi untuk calon karyawan baru sebagai bagian operator 

produksi adalah sebagai berikut: 

a. Tes Kecerdasan (Intelligence Test) 

b. Tes Ketahanan dan Konsentrasi 

c. Tes Ketelitian 

d. Tes Fisik 

e. Tes Kepribadian 
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2. Metode tes psikologi calon karyawan baru untuk bagian staf adalah sebagai 

berikut: 

a. Tes Potensi Kecerdasan 

b. Tes Kecepatan Berpikir 

c. Tes Ketelitian dan Konsentrasi 

d. Tes Kepribadian 

e. Tes Keahlian sesuai dengan persyaratan (jika dibutuhkan) 

Setelah calon karyawan menyelesaikan serangkaian tes psikologi yang 

diberikan Divisi HRD tersebut, untuk calon karyawan bagian staf diperbolehkan 

pulang menunggu panggilan selanjutnya. Waktu yang dibutuhkan untuk 

menunggu panggilan selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu, biasanya Divisi HRD 

akan memberi konfirmasi selanjutnya melalui telepon. 

Tetapi untuk calon karyawan baru bagian operator produksi akan langsung 

melakukan prosedur seleksi selanjutnya jika calon karyawan tersebut telah 

memenuhi syarat kelulusan dalam tes psikologi. Apabila calon karyawan tersebut 

belum memenuhi syarat atau bisa dikatakan gugur, maka tidak dapat melanjutkan 

prosedur selanjutnya. 

3. Pengisian Formulir atau  Blangko Lamaran 

Penggunaan blangko/formulir lamaran ini dimaksudkan agar memperoleh 

informasi/data yang lengkap dari calon karyawan. Divisi HRD juga mencoba 
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mengetahui hubungan antara prestasi sekolah dengan keberhasilan karyawan. 

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengisian blangko/formulir ini akan sangat 

membantu di dalam seleksi tenaga kerja di masa yang akan datang. 

4. Wawancara 

Setelah calon karyawan yang telah lolos dalam seleksi awal maka akan 

dipanggil untuk wawancara. Untuk wawancara pendahuluan akan dilakukan oleh 

Divisi HRD dan selanjutnya akan diberikan dan dilakukan oleh kepala bagian 

divisi yang membutuhkan karyawan, dengan begitu wawancara dapat berjalan 

dengan baik karena kepala bagian divisi mempunyai kemampuan untuk 

mengevaluasi calon karyawan tersebut secara tepat dan jelas. 

Divisi HRD PT Untung Bersama Sejahtera menggunakan metode wawancara 

untuk menilai perilaku calon karyawan di masa lalu, mendapatkan informasi 

secara lisan dan meramalkan kinerja pekerjaan di masa depan berdasarkan 

tanggapan lisan calon karyawan terhadap penyelidikan lisan. Pada tahap ini 

biasanya mudah dinilai cara penampilan dan kemampuan berbicara calon 

karyawan tersebut. 

5. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan Fisik adalah suatu langkah penempatan tenaga yang dipilih 

dalam sebagian besar usaha. Divisi HRD PT Untung Bersama Sejahtera 

melakukan pemeriksaan dalam beberapa hal, dari suatu pemeriksaan yang amat 

menyeluruh dan pembandingan (matching) dengan persyaratan pekerjaan, sampai 
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kepada pemeriksaan sederhana atas penampilan dan kesehatan jasmani secara 

umum. 

Dalam prosedur seleksi, pemeriksaan fisik mempunyai sasaran dasar yaitu 

mengetahui dan memastikan calon karyawan terutama untuk bagian operator 

produksi karyawan tidak buta warna, tidak memakai kaca mata, dan tangan tidak 

gemetar atau berkeringat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyusutan emas 

pada waktu proses pengelolahan emas menjadi barang jadi. 

6. Persetujuan Atasan Langsung 

Setelah urutan prosedur seleksi selesai maka bagian rekrutmen Divisi HRD 

PT Untung Bersama Sejahtera memutuskan bahwa calon karyawan yang telah 

berhasil menyelesaikan semua tahapan seleksi harus diterima atau tidak menjadi 

karyawan PT Untung Bersama Sejahtera berdasarkan informasi yang didapatkan 

dari pihak kepala bagian divisi yang membutuhkan karyawan. Persetujuan atasan 

langsung ini diperlukan yang memungkinkan menerima atau menolak calon 

karyawan tersebut.  

7. Induksi 

Induksi ini menyangkut masalah pengenalan dan penyesuaian karyawan baru 

dengan produk perusahaan serta pengelolahannya. Karena di PT Untung Bersama 

Sejahtera banyaknya pengunduran suka rela terjadi selama masa orientasi selama 

1 (satu) minggu untuk karyawan bagian operator produksi dan untuk karyawan 

staf. 
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Setelah karyawan tersebut lulus dalam masa kerja tahap orientasi maka 

dilanjutkan dengan masa training. Masa training pada PT Untung Bersama 

Sejahtera lamanya adalah 6 (enam) bulan, 3 (tiga) bulan pertama digunakan untuk 

pengenalan dengan produk-produk perusahaan dan 3 (tiga) bulan kedua 

digunakan untuk berkerja seperti layaknya karyawan pada umumnya tetapi disini 

masih dalam konteks karyawan training. 

Induksi yang tepat dapat berbuat banyak untuk mengurangi masalah ini. 

Induksi ini bertujuan untuk membantu karyawan baru dalam beradaptasi dengan 

lingkungan kerja dan agar lebih dapat mengenal serta memahami pekerjaan yang 

karyawan akan lakukan dan kerjakan. Sebelum masa percobaan dimulai, Divisi 

HRD memberitahukan, apabila PT Untung Bersama Sejahtera merasa tidak cocok 

atau hasil kerja karyawan tersebut tidak memuaskan/buruk sehingga mendapatkan 

penilaian yang buruk pula maka pihak perusahaan akan menggugurkan training. 

Dan sebaliknya, apabila karyawan tersebut ingin mengundurkan diri dengan suka 

rela karena mempunyai alasan tersendiri maka PT Untung Bersama Sejahtera 

akan mengizinkan karena masa training ini bersifat saling tidak mengikat. 

Berhasil tidaknya induksi ini bisa diukur dari tingkat kepuasan kepala bagian 

divisi berhubungan dengan karyawan dengan pekerjaan dan organisasi (PT 

Untung Bersama Sejahtera) dan kepuasan penyelia terhadap karyawan tersebut. 

 

 



90 

 

Keseluruhan alasan penolakan prosedur seleksi calon karyawan PT 

Untung Bersama Sejahtera dan alur proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi 

pada PT Untung Bersama Sejahtera dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Penolakan Prosedur Seleksi PT Untung Bersama Sejahtera 

Tes Psikologi 

Mengisi Formulir 

Lamaran 

Wawancara 

dengan Divisi 

HRD 

Pemeriksaan    

Fisik 

Wawancara 

dengan Divisi 

Induksi Penolakan 

1. Nilai tidak sesuai kriteria  1

  

2. Data tidak sesuai kriteria  2

  

3. Kesan dan gambaran kepribadian   

kurang     3

  

4. Fisik tidak memenuhi kriteria  4

  

5. Kesan dan gambaran kepribadian 

kurang     5

  

Persetujuan Atasan 

Langsung 

6. Keputusan negatif   6

  

Sumber : Internal Perusahaan (2010) 
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Alur Proses Dokumen Keterangan 

START

MENGAJUKAN FORM 

PERMINTAAN 

KARYAWAN

KEPALA BAGIAN 

DIVISI

DISETUJUI

?

MENCARI CALON 

KARYAWAN

STAFF HRD

KUALIFIKASI 

DATA

KARYAWAN

MENGADAKAN 

SELEKSI

STAFF HRD

LULUS

?

MENEMPATKAN 

KARYAWAN

STAFF HRD

KESEPAKATAN 

KERJA

STAFF HRD & 

KARYAWAN

MELAKUKAN 

EVALUASI  

ORIENTASI

DIVISI TERKAIT

END

YA

YA

YA

TIDAK

TDK

TDK

LULUS

?

TDK

YA

TRAINING

LULUS

?

TDK

MENJADI 

KARYAWAN TETAP

YA

 

 

 

FORM 

PERMINTAAN 

KARYAWAN

 

 

 

BANK DATA 

LAMARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARSIP DAFTAR 

KARYAWAN

 

 

Kepala bagian Divisi mengajukan form 

permintaan karyawan sesuai dengan 

kebutuhan mereka.  

Berdasarkan form permintaan 

karyawan dari Divisi, HRD melakukan 

pencarian karyawan dengan cara 

pengiklanan, casual applicants, leasing, 

dll.  

HRD akan melakukan kualifikasi 

terhadap data calon karyawan yang 

masuk/mendaftar. 

Jika data pelamar karyawan sudah 

terseleksi, maka HRD akan memanggil 

calon karyawan yang bersangkutan 

untuk mengikuti prosedur seleksi. 

Proses seleksi dilakukan dengan tes 

psikologi, tes fisik, dan wawancara. 

Jika calon karyawan dinyatakan lulus 

pada seluruh proses seleksi, maka 

selanjutnya calon karyawan tersebut 

wajib mengikuti orientasi kerja. 

Dan jika dinyatakan lulus maka 

dilanjutkan masa training. 

Setelah training selesai dan dinyatakan 

lulus maka menjadi karyawan tetap. 

 

Gambar 5.6 Alur Proses Rekrutmen dan Seleksi PT Untung Bersama Sejahtera 

Sumber : Internal Perusahaan (2010) 
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         Setelah karyawan tersebut lolos seleksi maka hal terakhir yang dikerjakan 

oleh Divisi HRD adalah meng-ingput data-data karyawan baru tersebut. Input data 

ini ada 3 tahap yang diisi yaitu: 

1. Data Rekruitment 1 

2. Data Rekruitment 2 

3. Pengesahan Data Rekruitmen 

Input data dilakukan dengan hati-hati jika sudah tersimpan ke dalam 

komputer pada tahap terakhir (data pengesahan) maka untuk mengubah (edit) 

harus di Divisi IT. Aplikasi yang digunakan untuk meng-ingput data-data 

karyawan baru tahap Data Rekruitment 1 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.7 Data Rekruitment 1 

Sumber : Internal Perusahaan (2010) 
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Data Rekruitment 2 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.8 Data Rekruitment 2 

Sumber : Internal Perusahaan (2010) 
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Pengesahan Data Rekruitment dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 5.9 Pengesahan Data Rekruitment 

Sumber : Internal Perusahaan (2010) 



95 

 

4.3.6 Keberhasilan Induksi 

Induksi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga pegawai 

baru dapat bekerja lebih dapat dan lebih baik. Namun tidak semua induksi 

menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat 

menimbulkan situasi yang buruk bagi pegawai baru maupun organisasi/ 

perusahaan. Banyak informasi yang diberikan dapat menyebabkan pegawai baru 

kewalahan. Sementara pemberian informasi yang tidak tepat waktu atau tidak 

tepat takarannya dapat menimbulkan kecemasan pada diri pegawai baru tersebut. 

Karenanya perancang program induksi harus sensitif melihat hal tersebut. Dengan 

demikian induksi dapat mempercepat masa adaptasi dan menjadikannya produktif 

dan tidak sebaliknya.  

Keberhasilan pelaksanaan program orientasi sangat tergantung pada 

pegawai baru dan organisasi yang menerimanya (Martoyo, 1994, dalam Adam 

Subidap Dam, Muhadi Anak Bangor dan Nouval, 2009). Keberhasilan program 

induksi dapat ditandai oleh situasi dimana pegawai baru merasa mantap atau 

kerasan dan pegawai lama menerima pegawai baru tersebut dengan baik. 

Sebaliknya bila pada masa induksi timbul kesalahpahaman di antara pegawai lama 

dan pegawai baru atau pegawai baru tidak betah, maka hal ini berarti induksi 

kurang berhasil.  

Agar induksi berhasil guna, prosedur induksi layaknya melalui 

perencanaan di mana program tersebut dikhususkan untuk memecahkan persoalan 

spesifik pegawai baru (French, 1986, dalam Adam Subidap Dam, Muhadi Anak 
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Bangor dan Nouval, 2009). Menurutnya pula bahwa kunci proses program 

orientasi pada pendekatan yang digunakan.  

Pada PT Untung Bersama Sejahtera, masa orientasi juga dimanfaatkan 

sebagai masa percobaan. Dilakukannya masa percobaan dengan maksud 

mengurangi masa risiko akibat kesalahan pada saat rekrutmen maupun seleksi. 

Pada masa percobaan dapat dinilai kemampuan, kedisiplinan dan kerja sama 

dengan teman kerjanya. Bila dalam masa percobaan, karyawan tersebut tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan, PT Untung Bersama 

Sejahtera dapat menggugurkan masa induksi tersebut.  

 

4.3.7 Pelaksanaan Penempatan Karyawan Baru pada PT Untung Bersama 

Sejahtera 

PT Untung Bersama Sejahtera secara cermat dan teliti mengevaluasi para 

karyawan yang menjalani masa percobaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kesalahan-kesalahan, karena apabila dalam mengevaluasi terjadi kesalahan, maka 

akan mengakibatkan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak, yaitu PT Untung 

Bersama Sejahtera dan karyawan tersebut. Kerugian bagi  PT Untung Bersama 

Sejahtera, karyawan tersebut yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai 

dengan kemampuan yang ada pada dirinya, tentunya menghasilkan pekerjaan 

yang kurang memuaskan. Sebaliknya bagi karyawan tersebut, karyawan 

cenderung tidak memotivasi diri untuk melaksanakan pekerjaan sehingga bisa 

menurunkan semangat kerja karyawan atau karyawan tersebut tidak 

berkonsentrasi secara penuh terhadap pekerjaan yang diberikan. 
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Dalam hal penempatan karyawan, PT Untung Bersama Sejahtera 

menetapkan beberapa ketentuan-ketentuan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Untuk hal ini, memudahkan PT Untung Bersama Sejahtera dalam 

menyesuaikan penempatan karyawan pada suatu jabatan, seperti bagian produksi 

dibutuhkan lulusan SMA atau STM, sedangkan untuk staf dibutuhkan lulusan 

diploma atau sarjana 

2. Keadaan fisik karyawan baru 

Pada umumnya aktivitas PT Untung Bersama Sejahtera berhubungan dengan 

peralatan dan mesin-mesin. Oleh karena itu, PT Untung Bersama Sejahtera dalam 

menentukan karyawan selalu mempertimbangkan keadaan fisik karyawannya. 

Untuk mengetahui keadaan fisik dari karyawan tersebut, PT Untung Bersama 

Sejahtera telah mengetahui dari tes kesehatan (tes fisik) yang dilakukan pada 

tahap seleksi. Untuk karyawan bagian operator produksi, yang berhubungan 

dengan emas langsung maka tidak diperbolehkan berkaca mata (minus/plus), 

tangan berkeringat dan bergemetar, dan buta warna. Meskipun karyawan tersebut 

memiliki keahlian dibidangnya, tetapi tidak didukung oleh fisik yang ditentukan 

oleh perusahaan, karyawan yang bersangkutan tidak akan memberikan kontribusi 

yang optimal terhadap pekerjaannya. 

Hasil dari tes penerimaan yang dilakukan dalam proses seleksi, tentunya 

sangat berguna dan mendukung dalam hal penempatan karyawan. Untuk tes 

psikologi tujuannya adalah untuk mengukur potensi yang dimiliki oleh calon 
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karyawan baru agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi calon 

karyawan baru tersebut, sehingga dalam hal ini calon karyawan tersebut dapat 

ditempatkan sesuai dengan kebutuhan PT Untung Bersama Sejahtera. Menurut PT 

Untung Bersama Sejahtera, potensi yang harus dimiliki oleh calon karyawan 

untuk menempati pekerjaan yang ada di dalam perusahaan adalah: 

a. Kecerdasan 

Dalam hal ini kecerdasan sangat diperlukan untuk seseorang pekerja atau 

karyawan. Kecerdasan menurut PT Untung Bersama Sejahtera, yaitu kemampuan 

berpikir seseorang. Seorang karyawan yang memiliki kecerdasan tentunya dalam 

bekerja akan cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya dan dapat mengerti 

dengan cepat apa yang diperintahkan oleh atasannya. Jadi dalam hal ini karyawan 

cepat tanggap dalam melaksanakan pekerjaannya dan diharapkan dapat 

memberikan hasil kerja yang optimal bagi PT Untung Bersama Sejahtera. 

b. Kematangan diri 

Menurut PT Untung Bersama Sejahtera, kematangan diri yaitu suatu sikap 

emosi atau ungkapan perasaan seseorang terhadap masalah atau situasi yang 

dihadapi. Seorang karyawan yang memiliki kematangan diri tentunya dalam 

bekerja akan melakukannya dengan baik, dan apabila mengalami kesulitan dapat 

mengendalikan dirinya tanpa menggunakan emosi.  
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4.3.8 Penilaian Komponen Tes Psikologi Divisi HRD PT Untung Bersama 

Sejahtera 

 Dalam seleksi calon karyawan baru dengan menggunakan tes psikologi  

dapat digolongkan sesuai penempatan karyawan tesebut. Penilaian tersebut 

diperoleh dari hasil calon karyawan tersebut melakukan tes psikologi yang 

diberikan oleh Divisi HRD. Standart penilaian rata-rata yang didapatpun berbeda 

sesuai penggolongan penempatan karyawan tersebut. 

 Dalam penilaian tes psikologi yang diberikan untuk penempatan karyawan 

sebagai bagian operator produksi adalah nilai yang diperoleh adalah cukup. Nilai 

keseluruhan dari semua tes psikologi yang dilakukan harus mempunyai standart 

nilai cukup, calon karyawan yang memperoleh nilai kurang sudah dapat 

dipastikan akan gugur atau tidak lolos dalam seleksi tahap tes psikologi sehingga 

tidak dapat melanjutkan ke dalam prosedur seleksi selanjutnya. 

 Sedangkan untuk penilaian tes psikologi yang diberikan untuk penempatan 

karyawan sebagai staf PT Untung Bersama Sejahtera pada dasarnya sama dengan 

bagian operator produksi yaitu perolehan nilai yang didapat adalah “’cukup” 

untuk semua jenis tes psikologi yang diberikan Divisi HRD. Namun “cukup” 

disini dimaksudkan adalah “cukup” dalam arti “nilai di atas rata-rata”.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Mengenai uraian tentang Proses Pelaksanaan Rekruitmen dan Seleksi 

Sumber Daya Manusia yang dibahas pada bab dan sub bab sebelumnya, maka 

dalam bab ini Penulis akan mengemukakan beberapa simpulan dan saran adalah 

sebagai berikut: 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisa data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Divisi HRD (Human Resource 

Development) PT Untung Bersama Sejahtera dapat dilihat dari kegiatan 

proses pelaksanaan rekrutmen karyawan baru yang dilakukan oleh PT Untung 

Bersama Sejahtera secara selektif dan sistematis sehingga menghasilkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. 

2. PT Untung Bersama Sejahtera sudah mengikuti beberapa ketentuan yang 

harus dijalankan oleh suatu perusahaan dan menjalankan beberapa ketentuan 

dalam merekrut dan menyeleksi calon karyawan baru yang akan 

diperkerjakan di PT Untung Bersama Sejahtera. Secara keseluruhan Penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses rekrutmen di PT Untung 

Bersama Sejahtera sesuai dengan teori rekrutmen dari Malayu SP Hasibuan. 
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3. Pelaksanaan penempatan di PT Untung Bersama Sejahtera secara keseluruhan 

sudah baik, seperti diantaranya komponen kesehatan dan pendidikan 

semuanya menghasilkan kriteria baik untuk hal tersebut. Jadi dinilai secara 

keseluruhan, pelaksanaan penempatan yang dilakukan di PT Untung Bersama 

Sejahtera bagi karyawan sudah berjalan baik dan sesuai yang diharapkan. 

 

6.2 Saran 

 Adapun beberapa saran yang dapat diuraikan oleh Penulis pada PT Untung 

Bersama Sejahtera selama masa kerja praktek, antara lain: 

1. Mengenai pelaksanaan proses rekrutmen di PT Untung Bersama Sejahtera, 

Penulis menyarankan supaya untuk lebih teliti lagi dalam menyeleksi calon 

karyawan baru yang benar-benar cocok dengan posisi pekerjaan yang 

dibutuhkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera, dengan mengadakan seleksi 

yang lebih teliti dan lebih selektif lagi akan membawa hasil yang lebih baik 

lagi bagi perusahaan.  

2. Selain dalam masalah perekrutan juga mengenai seleksi yang dilakukan harus 

lebih ketat lagi supaya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berkompeten, dan juga harus diperhatikan mengenai masalah pelatihan 

bagi karyawan harus lebih ditingkatkan lagi supaya dapat bersaing dengan 

perusahaan yang lainnya. 

3. Mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan oleh PT Untung Bersama 

Sejahtera, Divisi HRD PT Untung Bersama Sejahtera harus menambah 

tenaga ahli dalam melakukan rekrutmen dan seleksi sehingga lebih tepat 
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dalam menentukan sasaran dalam merekrut calon karyawan baru, selain itu 

juga dapat menghemat waktu dalam menyeleksi. Karena seperti yang 

diketahui, di Divisi HRD (Human Resource Development) bagian rekrutmen 

tenaga ahli untuk menangani tugas dan tanggung jawab bagian rekrutmen 

hanya mempunyai 1 (satu) tenaga ahli, sehingga dengan menambah tenaga 

ahli hal ini dimaksudkan agar pekerjaan cepat selesai. 
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