
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaporan

PT. Dutapalma Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di industry kelapa sawit

yang memulai eksistensi sejak tahun 1987, Perkebunan Kelapa Sawit pertama milik PT.

Dutapalma Nusantara di buka di Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Kabupaten

Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pengembangan usaha terintegrasi akan terus dilakukan oleh

PT. Dutapalma Nusantara, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan

secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan partisifasi PT. Dutapalma Nusantara

sebagai ordinary member of RSPO di tahun 2007, sebagai wujud komitmen terhadap minyak

sawit berkelanjut. Dalam kegiatan atau proses produksi suatu badan usaha, salah satu faktor

yang mempengaruhi produksi adalah kepegawaian atau tenaga kerja, adanya peningkatan

kualitas dan kuantitas produksi tidak luput dengan partisipasi seluruh factor dan komitmen

saling kerja sama antara atasan dengan karyawan dan juga dengan penilaian kinerja karyawan

yang secara adil yang dilakukan didalam perusahaan.

Semakin banyak kegiatan operasi perusahaan maka semakin banyak pulalah

perusahaan membutuhkan tenaga kerja, karena berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai

tujuannya juga sangat dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Sejajar dengan karyawan yaitu

peralatan dan mesin-mesin, bahan baku atau bahan penolong, kemampuan tekhnologi,

manajemen dan lain-lain sebagai sumber ekonomi.

Peningkatan perekrutan calon  karyawan dapat terjadi di perusahaan mana saja, sudah

kewajiban suatu perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan dan memberikan

kesempatan bagi pelamar untuk mengikuti test kerja, PT. Dutapalma Nusantara dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan yang sangat baik dalam perekrutan karyawan. Ini terlihat dari

tabel data jumlah karyawan dibawah ini selama lima tahun terakhir.



Tabel : Data Jumlah karyawan pada PT. Dutapalma Nusantara Pekanbaru

Tahun 2009 - 2013

Tahun

Jumlah

Karyawan

Perempuan

Jumlah

Karyawan

Laki-laki

Total

Keseluruhan

Karyawann

2009 35 Orang 65 Orang 100 Orang

2010 37 Orang 69 Orang 106 Orang

2011 34 Orang 70 Orang 104 Orang

2012 33 Orang 73 Orang 106 Orang

2013 38 Orang 71 Orang 109 Orang

Sumber : PT Dutapalma Nusantara Pekanbaru Tahun 2009-2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perekrutan karyawan  yang dilakukan oleh PT.

Dutapalma Nusantara lebih banyak menerima karyawan laki-laki dibanding dengan karyawan

perempuan.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Manager HR & GA ia mengatakan bahwa

:

“ PT. Dutapalma Nusantara lebih mendahulukan penerimaan karyawan laki-laki

karena karyawan laki-laki akan siap untuk ditempatkan di daerah mana saja yang

masih cabang PT. Dutapalma Nusantara, bukan hanya itu saja kami juga lebih

mempertimbangkan calon karyawan yang belum mempunyai ikatan status

perkawinan, PT. Dutapalma Nusantara bekerja sama dengan Universitas Islam Riau (

UIR ) seperti tahun lalu kami menerima 5 mahasiswa UIR yang baru menyelesaikan

perkuliahannya yang akan ditempatkan di perkebunan diluar kota pekanbaru”.

( Sumber : Manager HR & GA PT. Dutapalma Nusantara)

Karena rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar

menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam



organisasi yang bersangkutan.Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang

akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka jadi diangkat

pegawai. Melalui rekrutmen, individu-individu yang memiliki keahlian-keahlian yang

dibutuhkan didorong membuat lamaran untuk lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia di

perusahaan..hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang akan diseleksi untuk

menjadi karyawan baru. Proses rekrutmen juga berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas sumber

daya manusia lainnya, terutama evaluasi kinerja, kompensasi, pelatihan dan pengembangan,

dan hubungan karyawan.

Rekrutmen yang dilakukan oleh PT. Dutapalma Nusantara ada 4 tahap kepada calon

karyawan yaitu:

1. Scereening Surat Lamaran Hal ini dilakukan untuk lebih menyeleksi pelamar

yang memiliki tingkat pendidikan terakhir, kemampuan/skill, dan juga

pengalaman kerja.

2. Test Kemampuan Test kemampuan ini dilakukan untuk lebih melihat calon

karyawan yang memang mempunyai kemampuan sesuai dengan pendidikan

terakhir yang pelamar tuliskan. Didalam test ini pelamar diharuskan mengisi

formulir yang diberikan pihak perusahaan yang didalamnya terdapat data diri

pelamar, pengalaman kerja, posisi jabatan tempat dahulu pelamar bekerja, kelurga

terdekat yang dapat dihubungi, beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan

Gaji/Upah yang akan diinginkan pelamar dan juga akan diuji kemampuan

psikologisnya dengan memberikan beberapa bentuk gambar yang dipotong dan

gambar itu harus dilanjutkan oleh pelamar, bukan hanya itu pelamar juga

diberikan sebuah buku yang didalamnya ada 200 pertanyaan mana yang sesuai

dengan kepribadian pelamar.



3. Seleksi dalam tahap ini bagi pelamar yang telah lulus tahap scereening surat

lamaran dan tes kemampuan, dilakukan interview yang akan menentukan dimana

posisi calon karyawan ditempatkan atau sesuai dengan keinginan pelamar.

4. Penempatan Posisi Jabatan pelamar yang telah lulus tahap interview akan

ditempatkan di posisi yang sudah ditentukan oleh perusahaan, sebelumnya

pelamar yang lulus tahap interview akan diberitahukan lulus tidaknya satu minggu

setelah dilakukan interview melalui via telphon. Bukan hanya itu pelamar juga

harus menandatangani surat ikatan dinas kerja dan menjalankan pekerjaan sesuai

dengan etika kerja perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul Proposal “ SISTEM

REKRUTMEN KARYAWAN PADA PT. DUTAPALMA NUSANTARA

PEKANBARU ”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pelaporan yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan permasalahan yang dihadapi perusahaan yaitu :

Bagaimana sistem rekrutmen karyawan pada PT. Dutapalma Nusantara

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui sistem rekrutmen karyawan yang ditetapkan oleh PT. Dutapalma

Nusantara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak di raih dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui sistem rekrutmen karyawan yang ditetapkan oleh PT. Dutapalma

Nusantara.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :



1. Bagi penulis yaitu untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapatkan di bangku

kuliah dan yang telah penulis peroleh selama penelitian.

2. Sebagai bahan perbandingan dan juga bahan pertimbangan bagi PT. Dutapalma

Nusantara

3. Untuk memberikan masukan kepada peneliti-peneliti berikutnya yang bermaksud

untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama dalam penelitian ini.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Dutapalma Nusantara yang beralamat di Jalan OK. M

Jamil No. 1 Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada awal 01 Juli 2013 sampai dengan 24 April 2014

1.4.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk melaksanakan penelitian ini diperlukan data informasi yang lengkap dan

akurat. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian, seperti struktur

organisasi, sejarah singkat perusahaan, dan lain-lain.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan

dengan penelitian dan buku-buku penunjang lainnya.

1.4.5. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam laporan ini adalah :



a. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya

jawab (langsung dan lisan), dengan staff bagian departemen personalia dan umum

yang mempunyai wewenang untuk memberikan data yang diperlukan.

b. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan peroses pengamatan

langsung selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan.

1.4.6. Analisa Data

Deskriftif

Adapun analisa data yang penulis lakukan disini adalah metode deskriftif yaitu

bersifat menggambarkan atau melukiskan keadaan perusahaan apa adanya kemudian

disesuaikan dengan teori-teori yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan

laporan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penulisan laporan, dan juga sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang perusahaan yang meliputi

sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahan dan aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK



Pada bab ini menjelaskan tentang defenisi administrasi, defenisi penarikan

tenaga kerja, cara atau tekhnik penarikan tenaga kerja, defenisi sumber daya

manusia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba memberikan argument mengenai sistem

rekrutmen karyawan pada PT. Dutapalma Nusantara, yang terdiri dari

kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA


