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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam proses manajemen dikenal enam unsur yang dikenal sebagai “The 

Six M’s in Management”, dimana unsur ini sangat penting dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang terdiri dari Man, Money, Material, 

Machine, Methods, dan  Market. Proporsi terbesar dari keenam unsur tersebut 

adalah Man atau Manusia yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing serta 

berkoordinasi satu dengan yang lain. Pendayagunaan manusia berfungsi sebagai 

‘otak’ perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan 

salah satu faktor yang mampu memengaruhi keberhasilan perusahaan karena 

menjadi roda penggerak aktivitas perusahaan untuk menghasilkan profit (Mansor 

dkk, 2003). Berbagai kajian menunjukkan bahwa hingga 85% nilai suatu 

perusahaan didasarkan pada sumber daya manusia sebagai intangible assets, yaitu 

aset tetap tanpa  wujud fisik namun memberikan kontribusi nyata bagi 

perusahaan, aset ini dianggap sebagai aset yang kurang dimengerti, jarang diukur 

dan paling rentan dalam kajian manajemen (Becker dkk, 2006). 

 Didasari oleh hal ini, maka peran manajer dalam pengadaan sumber daya 

manusia sebagai bagian dari operasional manajemen sumber daya manusia berupa 

proses kepegawaian atau memasangkan orang-orang dengan pekerjaan melalui 

perekrutan dan seleksi sangat penting, karena harus mampu mempertemukan 

kapabilitas serta kemampuan yang dimiliki pelamar dan kebutuhan perusahaan 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga prinsip manajemen “The Right 

Man in The Right Place” dapat tercipta. 

 Pengadaan sumber daya manusia ini dilatarbelakangi oleh kumpulan data 

terkait kebutuhan akan sumber daya manusia dalam fungsi operasional 

manajemen perusahaan untuk melakukan aktivitas dengan mengacu pada analisis 

pekerjaan dan sistem informasi sumber daya manusia dalam perusahaan. Kristanu 

(2013) menyatakan kebutuhan ini muncul akibat berbagai faktor  seperti 
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employment turnover (perputaran tenaga kerja), pengembangan organisasi berupa 

perpindahan posisi jabatan dari tingkatan struktural yang lebih rendah ke tingkat 

yang lebih tinggi dari baik segi  struktural, gaji, dan tanggung jawab (Promosi) 

atau sebaliknya (Demosi), perpindahan karyawan dari satu bidang tugas ke tugas 

lainnya yang memiliki tingkatan yang sama (Transfer) atau perubahan struktur 

organisasi yang disebabkan karena perampingan perusahaan atau pengembangan 

struktur perusahaan (Restrukturisasi). 

 Alison Jago (1996) dalam jurnalnya yang berjudul “Selecting Your Team: 

How To Find The Right People” mengungkapkan bahwa rekrutmen dan seleksi 

adalah kegiatan manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen 

lainnya, karena hasil dari rekrutmen dan seleksi adalah perpaduan antara 

kemampuan interpersonal, keahlian, dan orientasi masa depan yang sejalan 

dengan tujuan perusahaan dan data pelamar yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Keputusan seleksi yang tepat akan menghasilkan karyawan yang 

memiliki kemampuan yang sesuai, mumpuni dan siap kerja sehingga akan 

memudahkan manajer untuk mengelola dan melakukan pengembangan bagi 

karyawan. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan melakukan suatu prosedur 

penerimaan karyawan yang terdiri dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan 

karyawan. Pelaksanaan prosedur ini dilakukan secara selektif dan efektif untuk 

memilih kandidat yang tepat dalam mengisi posisi yang dibutuhkan dalam 

perusahaan serta untuk menghindari kesalahan mempekerjakan yang dapat 

mengakibatkan turunnya produktivitas perusahaan, munculnya masalah-masalah 

SDM seperti terjadinya ketidakpuasan kerja, rendahnya etos kerja,  pelayanan 

yang inefisien, rendahnya kredibilitas, tingkat turnover karyawan yang tinggi dan 

penggunaan waktu yang berlebihan dalam perekrutan serta pengeluaran biaya 

yang besar.  

 Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia diawali suatu tahap 

pengumpulan calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang tersedia 

dalam perusahaan.Tahap ini disebut sebagai rekrutmen, menurut Henry Simamora 

(1997 : 212) rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat 
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pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang 

diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan 

kepegawaian.Kelompok pelamar yang memenuhi syarat akan dipilih oleh 

perusahaan melalui proses seleksi.  

 Menurut Mathis dan Jackson (2006 : 261) seleksi adalah proses pemilihan 

orang orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan 

pekerjaan di suatu organisasi.Penyeleksian akan dilakukan sesuai dengan standar 

dan alat seleksi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Wawancara yang 

komprehensif, penggunaan kemampuan ekstensif, kecerdasan, tes psikologis 

merupakan contoh alat seleksi yang akan digunakan perusahaan untuk 

mendapatkan kandidat yang tepat. Karena tujuan utama dari proses seleksi adalah 

penempatan (placement). 

 Mathis dan Jackson (2006) mengungkapkan penempatan adalah 

penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, penempatan dilakukan 

setelah melalui berbagai proses pencocokan agar perusahaan dapat mencocokkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang-orang dengan karakteristik 

pekerjaan. Menurut Bedjo Siswanto (1989 : 88), terdapat beberapa faktor yang 

harus dipertimbangkan dalam melakukan penempatan pegawai, yaitu faktor 

prestasi akademis, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan, 

dan usia. Kesesuaian antara orang-orang dan pekerjaan akan memengaruhi jumlah 

dan kualitas kerja karyawan serta secara langsung akan mengurangi biaya 

pelatihan dan operasi.   (Mathis dan Jackson : 2006) 

 PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh sebagai salah satu media 

pertelevisian terkemuka di Indonesia melakukan rekrutmen  dan seleksi disetiap 

bulannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja dalam 

berbagai tingkatan struktural yang berbeda. Untuk mendapatkan kandidat yang 

tepat, professional, dan sesuai standar perusahaan, seleksi dilakukan di kantor 

pusat bahkan pemenuhan sumber daya manusia untuk kebutuhan daerah akan 

dilakukan di pusat dengan menggunakan metode seleksi yang sama namun 

dengan cara yang berbeda.  
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 Seleksi yang dilakukan oleh PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh 

dilakukan dalam beberapa tahap yaitu seleksi administratif, interview HRD, tes 

bidang, dan interview user yang akan disesuaikan dengan posisi yang dilamar oleh 

calon karyawan dan standar perusahaan. Kandidat yang lulus dalam tahap seleksi 

akan ditempatkan berdasarkan hasil seleksi dan kebutuhan perusahaan.  

 Berdasarkan uraian diatas dan pengalaman penulis dalam melakukan 

Kuliah Kerja Praktik di Divisi Rekrutmen Departemen Pengembangan Sumber 

Daya Manusia PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, penulis menemukan bahwa 

penerimaan dan penempatan karyawan yang terjadi sangat dinamis.Penempatan 

karyawan bukan hanya dilatarbelakangi oleh kemampuan akademis atau intelijen 

tetapi juga dipengaruhi oleh minat pelamar akan suatu pekerjaan, kepribadian 

calon karyawan dan pengalaman pengganti, sehingga sering juga terjadi mismatch 

antara latar belakang pendidikan dengan penempatan posisi karyawan tersebut. 

 Sebagaimana dinyatakan Bender dan Heywood (2006) dalam Soesilowati 

(2009) menyebutkan mismatch antara pendidikan dan pekerjaan dapat 

mengakibatkan tingkat pendapatan yang lebih rendah, kepuasan kerja yang 

rendah, tingginya turnover  yang akan mempengaruhi produktivitas karyawan dan 

juga rendahnya motivasi kerja.Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari 

bagaimana hasil seleksi dapat menjadi acuan dalam penerimaan karyawan dan 

ketidaksesuaian yang terjadi di perusahaan, sehingga penulis mengangkat judul 

Tugas Akhir yaitu “Mekanisme Seleksi Dalam Penerimaan dan Penempatan 

Karyawan Baru PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh” 

 

1.2  Ruang Lingkup Penulisan 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan batasan lingkup 

penulisan agar dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme penerimaan dan 

penempatan karyawan baru yang dilakukan oleh PT Duta Visual Nusantara Tivi 

Tujuh sehingga sesuai dengan tujuan penulisan Tugas Akhir ini dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. 

Pembatasan masalah yang diteliti didalam Tugas Akhir ini meliputi: 
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1. Prosedur penerimaan karyawan baru PT Duta Visual Nusantara Tivi 

Tujuh. Didalam hal ini, penulis akan menguraikan mekanisme, saluran, 

pendekatan yang digunakan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi 

karyawan baru yang dilakukan PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh 

baik dalam pemenuhan karyawan di kantor pusat maupun di kantor 

transmisi. 

2. Prosedur penempatan karyawan yang dilakukan oleh PT Duta Visual 

Nusantara Tivi Tujuh, dalam hal ini  penulis akan menguraikan 

mekanisme penempatan karyawan dan hal-hal yang mempengaruhinya. 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

 1.3.1 Tujuan Penulisan 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan latar belakang terjadinya 

proses rekrutmen, mekanisme rekrutmen dan seleksi, tahapan dan 

pendekatan seleksi yang digunakan,  bagaimana seleksi memengaruhi 

penempatan karyawan baru, dan bagaimana kualifikasi pengganti dapat 

menjadi bahan pertimbangan didalam melakukan penempatan karyawan 

yang dilakukan di PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh.  

 

 1.3.2 Kegunaan Penulisan 

    Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian pada PT 

Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh adalah sebagai berikut: 

 1.  Akademis 

 Hasil penulisan dapat menjadi masukan terhadap universitas dalam 

meningkatkan pendidikan dan perancangan pengembangan kurikulum 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa sesuai dengan 

perkembangan industri di Indonesia agar dapat bersaing di dunia 

kerja. 

 



6 
 

 
 

 

2. Praktis 

 Sebagai masukan, wawasan, bahan bacaan dan referensi bagi penulis 

atau instansi lain yang ingin mempertimbangkan penggunaan 

mekanisme seleksi tersebut meningkatkan efektivitas atau sebagai 

bahan penelitian mengenai proses rekrutmen, seleksi dan penempatan 

karyawan. 

 

1.4 Cara Pengumpulan Data 

 1.4.1 Data Penelitian 

  1.  Data Primer 

  Definisi data primer menurut Sugiyono (2009 : 137) adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.Data 

yang menjadi data primer bagi penulisan adalah data hasil 

wawacara langsung penulis dengan divisi Rekrutmen PT Duta 

Visual Nusantara Tivi Tujuh. 

  2.  Data Sekunder 

  Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2009 : 137) sumber 

data yang diperoleh dari membaca, mempelajari, dan memahami 

melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta 

dokumen perusahaan. Data sekunder untuk penulisan ini adalah 

data hasil studi pustaka yang berasal dari jurnal, website, dokumen, 

dan buku referensi yang membahas Manajemen Sumber Daya 

Manusia terutama topik pengadaan tenaga kerja yang terdiri dari 

rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. 
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 1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

  Didalam melakukan penulisan laporan ini penulis membutuhkan data 

yang akurat, lengkap, objektif dan relevan.Untuk mengumpulkan data 

penelitian tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

  1.  Penelitian Lapangan (Field Research) 

  Penulis mengumpulkan data dengan cara meninjau langsung 

perusahaan yang menjadi objek penelitian, melakukan observasi 

terhadap subjek penelitian melalui kegiatan Kuliah Kerja Praktik. 

Penulis menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data 

sebagai berikut, 

 a.  Metode Wawancara, penulis melakukan sesi tanya jawab dengan 

cara berkomunikasi langsung dengan pihak terkait untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data kali ini penulis 

melakukan wawancara dengan Ibu Niaty Mardiana sebagai Recruitmen 

Supervisor di Divisi Rekrutmen Departemen Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dan Ibu Amanda Dwyniaputri sebagai staf Recruitmen. 

 b.   Metode Observasi, penulis melakukan pengamatan dengan ikut 

berpartisipasi langsung dalam proses rekrutmen dan seleksi ketika masa 

Kuliah Kerja Praktik berlangsung.Melalui observasi penulis mengetahui 

pekerjaan sehari-hari divisi Rekrutmen, membantu kegiatan teknis dan 

operasional serta mengumpulkan data untuk penyusunan tugas akhir. 

 

 2. Studi Pustaka (Literature Research) 

  Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mencari, 

mengumpulkan, dan mempelajari teori dari literatur berupa buku 

bacaan, laporan maupun jurnal yang telah dipublikasi sebelumya 

serta websiteterkait manajemen sumber daya manusia terutama 

menyangkut topik pengadaan karyawan dan penempatan karyawan. 
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1.5  Metode Analisis Data 

 Dalam melakukan pengolahan data, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif dan melakukan analisis data kualitatif terhadap hasil wawancara, 

observasi, studi pustaka melalui jurnal dan buku referensi terkait serta website 

yang  dilengkapi dengan pembahasan studi kasus mengenai proses seleksi dan 

penempatan karyawan baru yang terjadi di PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh.  

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 1.6.1 Waktu Penelitian 

  Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan 

penelitian dan pengumpulan data ketika masa Kuliah Kerja Praktik 

berlangsung yaitu 01 Februari 2016 – 30 April 2016. 

 1.6.2 Lokasi Penelitian 

  Penulis melakukan penelitian di PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh 

yang berlokasi di Menara Bank Mega Lt. 22 di Jalan Kapten Tendean 

Kav.12-14A Mampang, Jakarta Selatan. 

1.7  Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup penulisan, 

tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, metode 

pengumpulan dan analisa data yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

 BAB II GAMBARAN UMUM PT DUTA VISUAL NUSANTARA 

TIVI TUJUH 

 Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, visi misi 

perusahaan, transformasi logo perusahaan, produk yang dihasilkan, struktur 

organisasi perusahaan secara umum, struktur Human Resources 
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Development Department dan uraian pekerjaan Unit Rekrutmen disetiap 

jabatan organisasionalnya. 

 BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PENERIMAAN DAN 

PENEMPATAN KARYAWAN DALAM PT DUTA 

VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH 

 Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori dan praktik dalam mekanisme 

penerimaan dan penempatan karyawan dalam PT Duta Visual Nusantara 

Tivi Tujuh dengan beracuan pada ruang lingkup penulisan yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 BAB IV PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan terkait penerimaan dan penempatan 

karyawan PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, daftar pustaka yang 

dijadikan sebagai referensi dan lampiran data maupun dokumen terkait. 

 

 

 


