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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Self-confidence is the result of proper preparation”
(John Wooden)

“Patience is needed when you want to achieve a success”

“A goal without any plan is only a wish”
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ABSTRACT

Recruitment is a process which is done to get new employees though the
steps including identity and evaluation that qualify to fill the vacancy in the
organization. Government agencies, State-owned enterprise and private do
recruitment process to get the right employees and survive in agencies in long
time. This research analyzes model of recruitment which is done in BKD, BNI and
PT KampoengGading Media Unggul.

This research aimed to find out recruitment model which is done by
government agencies, State-owned enterprise and private which were BKD, BNI
and PT KampoengGadig Media Unggul effectively with the usage method, to find
out things which had to be noticed in recruiting new employees.

The method in this research used qualitative method with case study
approach. The reason in using case study was in order this research could be
done profound and it couldfocus to find out recruitment process which were done
by government agencies, State-owned enterprise and private.

This result of this research showed that recruitment process which was
done in BKD, BNI and PT Kampoeng Gading Media Unggul Semarang were not
effective. In PT KampoengGading Media Unggul, ineffective recruitment was
because there was n certain character and certain qualification for prospective
applicant, so that the private sector was not transparent in recruiting new
employees.

Key Words: Recruitment, Effectivity, Procedure, Obstacle.
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ABSTRAK

Rekrutmen adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan karyawan
baru melalui tahapan mencakup identitas dan  dalam evaluasi yang memenuhi
kualifikasi untuk mengisi lowongan dalam organisasi. Instansi pemerintah,
BUMN dan swasta melakukan proses rekrutmen untuk mendapatkan karyawan
yang tepat dan dapat bertahan di instansi tersebut untuk waktu yang lama.
Penelitian ini menganalisis proses model perekrutan yang dilakukan di Kantor
BKD, BNI dan PT Kampoeng Gading Media Unggul.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model  rekrutmen yang
dilakukan pada Instansi Pemerintah, BUMN dan Swasta yakni Kantor BKD, BNI
dan PT Kampoeng Gading Media Unggul secara efektif dengan metode yang
digunakan, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam
merekrut karyawan baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan pemilihan metode studi kasus
tersebut agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam dan dapat fokus
untuk mengetahui proses rekrutmen yang dilakukan pada Instansi pemerintah,
BUMN, dan swata.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan
pada kantor BKD, BNI dan PT Kampoeng Gading Media Unggul Semarang
belum sepenuhnya berjalan efektif pada ketiga instansi tersebut. Belum efektifnya
proses rekrutmen yang dilakukan pada PT kampoeng Gading Media Unggul ini
disebabkan karena tidak adanya karakter khusus dan kualifikasi tertentu bagi
calon pelamar, sehungga perusahaan swasta kurang transparan dalam merekrut
karyawan baru.

Kata kunci: Rekrutmen, efektivitas, prosedur, hambatan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manajemen sumber daya manusia sangat memegang peranan penting bagi

sebuah organisasi atau perusahaan, dimana tidak ada manajer diperusahaan yang

menginginkan atau mempunyai orang-orang yang tidak melakukan hal yang

terbaik bagi perusahaannya dan manajer tidak ingin mempekerjakan orang yang

salah untuk suatu pekerjaan yang diberikannya (Dessler 2014). Untuk itu pihak

perusahaan melakukan proses rekrutmen untuk menemukan pegawai yang

berpotensial untuk perusahaannya.

Akan tetapi, walaupun perusahaan sudah melakukan hal yang terbaik bagi

karyawan dan melakukan upaya retensi (mempertahankan), kemungkinan

terjadinya lowongan masih tetap ada, misalnya, karena pegawai yang berhenti,

pindah, pensiun ataupun meninggal dunia. Apapun alasannya, terjadinya

kekosongan posisi dalam suatu instansi harus segera diisi. Salah satu teknik

pengisiannya adalah melalui proses rekrutmen. Maka dari itu sebuah instansi

secara berkala merekrut pegawai untuk menambah, mempertahankan atau

menyesuaikan kembali keseluruhan tenaga kerja menurut kebutuhan SDM.

Menurut Mondy (2008:132) perekrutan adalah sebuah proses menarik

orang-orang pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan

persyaratan yang layak, untuk mengisi lowongan dalam organisasi. Pegawai yang
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baik dan memenuhi syarat kualifikasi, hanya akan dapat diperoleh melalui upaya

rekrutmen yang efektif.

Banyak perusahan yang telah berupaya melakukan rekrutmen yang efektif

baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Rekrutmen pada instansi

pemerintahbiasanya dibuka setiap tahunnya. Setiap kali dibuka rekrutmen untuk

calon PNS, jumlah pelamar yang mendaftar sangat besar. Proses rekrutmen CPNS

saat ini telah menggunakan Computer Assisted Test. Computer Assisted Test

(CAT) merupakan metode seleksi dengan menggunakan alat bantu komputer yang

dapat digunakan untuk tes rekrutmen CPNS. Adapun mekanisme rekrutmen

CPNS terdapat pada gambar 1.1

Gambar1.1 Mekanisme Pendaftaran CPNS tahun 2014

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2014)
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Penggunaan CAT dinilai dapat meminimalisir potensi kecurangan baik

dari dalam maupun dari luar (Sindonews.com 2014). Walaupun metode ini baik,

akan tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya. Koneksi yang sulit di

daerah-daerah yang terpencil merupakan hambatan utama yang sering ditemukan.

Untuk mengatasi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yuddy

Chrisnandi, meminta bantuan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika agar

dapat memfasilitasi koneksi jaringan internet tersebut (Liputan 6, 2015).

Di organisasi lain, yaitu BUMN animo masyarakat untuk mendaftar juga

cukup besar. Hal ini karena, perusahaan BUMN dipandang memiliki prospek gaji

dan jenjang karir yang baik. Perekrutan BUMN biasanya melibatkan pihak ketiga

dalam proses rekrutmen untuk mendapat penilaian yang lebih objektif

Sama halnya dengan instansi pemerintah dan juga BUMN, perusahaan

swasta juga memiliki metode yang beragam dalam melakukan rekrutmen

karyawan yang berpotensial. Akan tetapi, perusahaan swasta kurang transparan

seperti yang telah diberitakan oleh kantor berita Borneo yang menyatakan bahwa

masih banyaknya perusahaan swasta di Kotawaringin Timur yang tidak transparan

soal rekrutmen tenaga kerja (borneonews, 2016).

Sejauh ini banyak sekali perusahaan yang merekrut karyawan hanya

berdasarkan pada kesesuaian individu dengan pekerjaan (person-job fit). Kristof

(1996) berpendapat bahwa pendekatan person-job fit kurang efektif dalam proses

rekrutmen. Kristof (1996) mengatakan bahwa person-organization fit menjadi

pertimbangan dalam merekrut karyawan dimana harus adanya kecocokan antara

individu dengan perusahaan. Ada beberapa konsep person-organization fit
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menurut Kristof (1996) yaitu kesesuaian nilai, kesesuaian tujuan, pemenuhan

kebutuhan karyawan, kesesuaian karakteristik kultur-kepribadian

Dari Fenomena-fenomena diatas banyak terdapat perbandingan antara

instansi pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta. Adapun fenomena

perbandingan tersebut terdapat pada table 1.1

Tabel 1.1.

Kelebihan dan KekuranganMetode Rekrutmen Pemerintah dan Non

Pemerintah (BUMN & Swasta)

Pemerintah
(Negeri)

Pemerintah
(BUMN)

Non Pemerintah
(Swasta)

Kelebihan:

 Menggunakan sistem
Computer Assisted Test

 Banyak pelamar luar
daerah bisa mengikuti
tes

 Biaya yang lebih murah
 Dengan adanya CAT

tidak adanya nepotisme
dalam perekrutan

Kelebihan:

 Menggunakan sumber
internal & eksternal

 Menggunakan pihak ketiga
agar lebih objektif

 Dengan sumber eksternal
akan banyak calon berbakat
yang melamar

Kelebihan:

 Menggunakan metode Internal
dan eksternal dalam rekrutmen
pegawai

 Dengan menggunakan sumber
internal calon tenaga kerja
sudah mengetahui dan
memiliki pemahaman yang
baik terhadap perusahaan

 Meningkatkan motivasi
karyawan dengan adanya
jenjang karir

Kekurangan:

 Terdapat kendala
koneksi di daerah
terpencil

 Tidak semua calon
karyawan yang berada
didaerah terpencil
mengerti tentang ada nya
Computer Assisted Test

Kekurangan:

 Waktu perekrutan akan lebih
lama

 Membutuhkan biaya yang
lebih besar

 Masa penyesuaian karyawan
lebih lama

Kekurangan:

 Tidak transparan dalam
melakukan rekrutmen

 Waktu perekrutan akan
lebih lama

 Tidak terdapat ide yang
masuk ke perusahaan

Dari tabel diatas, metode rekrutmen karyawan pada instansi pemerintah

dan non pemerintah terdapat perbedaan diantara masing-masing instansi. Instansi

pemerintah menggunakan Computer Assisted Test sebagai metode rekrutmen.
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Akan tetapi, metode tersebut masih mempunyai kedala dalam proses merekrut

karyawannya, diantaranya koneksi internet yang masih lemah di daerah terpencil.

Hal ini menimbulkan kurang efektifnya metode rekrutmen di instansi pemerintah

dalam mencari karyawan yang potensial.

Pada perekrutan di perusahaan BUMN dan perusahaan swasta, juga belum

menemukan komposisi yang efektif dalam metode perekrutan karyawaannya

dikarenakan metode eksternal dan internal yang terdapat di perusahaan harus

diperhatikan dan diperbaiki dalam merekrut karyawan yang berpotensial. Dari hal

tersebut, penelitian ini memandang pentingnya untuk menginvestigasi metode

rekrutmen mana atau metode rekrutmen yang seperti apakah yang paling efektif

diantara Pemerintah, BUMN, dan juga swasta.

Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa gap atau pembahasan tentang

topik ini. Penelitian terdahulu menjadi acuan peneliti untuk meneliti dengan topik

yang sama dan lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Berikut research gap

yang menjadi acuan dalam skripsi ini terdapat pada tabel 1.2
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Tabel 1.2
Research Gap

Nama, Tahun Ofobruku Sylvester
Abomeh, 2013

Custodian, 2013 Edward Nartey,
2012

Fazrie Akbar, 2017

Latar
Belakang
Masalah

Praktek perekrutan
yang cocok
memastikan efek
yang positif pada
kinerja karyawan atau
memiliki kontribusi
yang negatif terhadap
kinerja bisnis
perhotelan

ketidakpatuhan
prescripts, dugaan
nepotisme selama
proses rekrutmen dan
seleksi, dan
inkonsistensi dalam
pelaksanaan kerangka
kerja dan kebijakan
legislatif. Rekrutmen
dan seleksi tantangan
juga telah diamati
melalui sifat dan jumlah
keluhan dan keluhan
yang diajukan oleh
karyawan di Pelayanan
Publik.

Sangat penting
memilih karyawan
yang berpotensial di
era globalisasi saat
ini. Untuk itu
perusahaan harus
melakukan metode
perekrutan yang
efektif

Penelitian ini mengenai
model efektivitas
rekrutmen pada instansi
pemerintah dan non
pemerintah

Variabel
Indikator

Praktik rekrutmen,
kinerja organisasi
dalam industri
perhotelan

Rekrutmen, seleksi Praktek rekrutmen,
seleksi

Rekrutmen, media
perekrutan, perekrut

Sampel 150 orang dari
industri perhotelan
bintang lima dan tiga

35 departemen nasional
dan propinsi

100 orang staf HFC
Bank di Greater
Accra

Manajer dan karyawan
di instansi pemerintah
dan non pemerintah
dikota Semarang

Model
penelitian

Kuantitatif dan
Kualitatif

Kuantitatif dan
kualitatif

Deskriptif dengan
Indepth Interview

Kualitatif

Temuan Rekrutmen yang
cocok dan efektif
memiliki pengaruh
yang signifiksn
terhadap kinerja
bisnis perhotelan

Rekrutmen dan seleksi
di beberapa departemen
nasional dan propinsi
tidak sesuai dan
mempengaruhi
efektivitas kinerja
karyawan

Metode proses
perekrutan dan seleksi
yang sangat efektif
dapat membantu
meningkatkan kinerja
karyawan ?
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Penelitian diatas menjadi acuan peneliti untuk meneliti topik yang sama.

Akan tetapi, Dari penelitian terdahulu diatas, masih terdapat kesenjangan yaitu

pada penelitian Sylvester (2013) terdapat pada objek penelitian yang hanya

diperusahaan swasta sehingga praktik rekrutmen yg efektif tidak terdapat di

instansi pemerintah. Selanjutnya, kelemahan pada penelitian Edward (2012) yaitu,

terdapat pada sampel penelitian yang hanya melakukan indepth interview kepada

staf pegawai.

Penelitian Sylvester (2013) dan Edward (2012) mengemukakan dalam

penelitiannya bahwa rekrutmen yang efektif sangat mempengaruhi kinerja

karyawan. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak menjelaskan rekrutmen efektif

yang seperti apa.

Dengan kesenjangan – kesenjangan yang telah disampaikan diatas, maka

peneliti akan membuat penelitian dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan

tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian

terdahulu yaitu hasil penelitian Sylvester (2013) dan Edward (2012) tidak

memberikan hasil yang maksimal karena tidak menjelaskan rekrutmen efektif

yang seperti apa yang mempengaruhi kinerja karyawan.

Kelemahan selanjutnya terdapat pada objek penelitian dan sampel dimana,

objek penelitian yang akan dilakukan peneliti dilakukan di instansi pemerintah

dan non pemerintah. Sedangkan sampel nya adalah manager dan beberapa

karyawan di instansi pemerintah maupun non pemerintah. Sehingga, gap yang

ingin di teliti dalam penelitian ini adalah tidak menjelaskan rekrutmen efektif

seperti apa yang mempengaruhi kinerja karyawan, Objek penelitian yang
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digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan di instansi non pemerintah, dan

sampel penelitian.

Dari penjelasan diatas maka terdapat kelemahan atau keterbatasan

penelitian terdahulu dan juga kontribusi terhadap gap dalam penelitian ini yang

terdapat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Kelemahan atau keterbatasan penelitian terdahulu dan kontribusi penelitian
ini

Kelemahan / Keterbatasan

(gap)

Kontribusi penelitian ini terhadap
riset gap

Tidak menjelaskan rekrutmen efektif
seperti apa yang mempengaruhi
kinerja karyawan (Sylvester, 2013)

Pada penelitian ini menjelaskan
rekrutmen yang efektif secara jelas dan
lengkap.

Objek penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini hanya dilakukan
di instansi non pemerintah atau
perusahaan swasta (Sylvester, 2013)

Objek penelitian ini adalah instansi
pemerintah (PNS dan BUMN) dan non
pemerintah (Swasta) yang ada di
Semarang.

Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini hanya staf karyawan
(Edward, 2012)

Sampel yang digunakan ini meliputi
manajer dan karyawan di instansi
pemerintah dan non pemerintah

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah metode rekrutmen yang diterapkan masing-masing organisasi sudah

berjalan efektif?
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2. Bagaimanakah model rekrutmen yang paling efektif?

3. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh organisasi dalam merekrut

karyawan?

Dari pemaparan rumusan masalah diatas maka kerangka dasar penelitian

dapat disimpulkan sebagai berikut

Gambar 1.2

Kerangka Dasar Penelitian

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

1.4. Tujuan Penelitian

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

Fenomena Rekrutmen:

1. Masih  terdapat kendala dalam metode Computer Assisted Test
2. Sistem rekrutmen pada perusahaan BUMN menggunakan pihak ketiga
3. Perusahaan Swsta kurang transparan dalam melakukan rekrutmen

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah metode rekrutmen yang diterapkan masing-masing kategori
organisasi tersebut sudah berjalan efektif?

2. Bagaimana model rekrutmen yang paling efektif?
3. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh organisasi dalam merekrut

karyawan ?

Output

1. Secara spesifik mengetahui apakah metode rekrutmen yang dilakukan masing-
masing kategori organisasi tersebut sudah berjalan efektif.

2. Menyusun model rekrutmen yang paling efektif
3. Menekankan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh organisasi dalam

merekrut karyawan
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1. Untuk mengetahui model rekrutmen yang paling efektif

2. Untuk mengetahui resep khusus dalam merekrut karyawan yang harus

diperhatikan oleh organisasi

3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merekrut

karyawan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi yang

akan melakukan serta menyempurnakan penelitian serupa.

b. Bagi Bidang Ilmu Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran,

sebagai tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, atau sebagai

bahan pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah

mengenai perekrutan karyawan

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan

dalam melakukan rekrutmen karyawan yang berpotensial bagi

perusahaan

1.5 Sistematika Penulisan
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Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan tujuan untuk penyajian yang

sistematis dan kemudahan dalam memahami materi, serta hubungan antar bab.

Sistematika yang dimaksud sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang

menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik teori  maupun

fakta yang menjadi alasan dibuatnya skripsi ini. Rumusan masalah berisi

fenomena dan konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian.

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hal-hal yang ingin dicapai dari

penelitian ini. Sistematika penulisan menguraikan materi yang akan

dibahas dalam penelitian ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, dan

kerangka pemikiran. Landasan teori menampilkan teori-teori yang

menjelaskan tentang rekrutmen, media perekrutan, dan perekrut. Penelitian

terdahulu adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan skema yang dibuat untuk

menjelaskan masalah yang diteliti

.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi paradigma penelitian, pedoman wawancara, pendekatan

penelitian, objek penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan

sumber data serta metode pengumpulan data, metode analisis data, dan

pengujian kredibilitas data. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai

tahap menganalisis data yang ada.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi analisis data dan interpretasi hasil penelitian. Penyajian data

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Selain itu, bab ini juga memberikan

pengujian kredibilitas data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang model rekrutmen yang efektif.

Kesimpulan diperoleh dari hasil olah data penelitian disertai dengan

penjelasan. Selain itu, bab ini juga menampilkan saran bagi penelitian

selanjutnya maupun bagi perusahaan.


