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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

   Dewasa ini, tingkat persaingan adalah salah satu pemicu jalannya roda 

kehidupan bisnis. Dengan adanya persaingan, suatu perusahaan dituntut untuk 

selalu menjadi yang terdepan dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang 

tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif itu dapat 

diciptakan salah satunya melalui internal perusahaan, salah satunya adalah pekerja 

(sumber daya manusia) di dalam perusahaan tersebut. Pekerjanya harus memiliki 

keahlian dalam bidang tertentu, pengetahuan yang luas, dan tentu perilaku yang 

baik sehingga dapat mencerminkan karakteristik suatu perusahaan. Menurut 

Munthe (2011) pekerja juga harus bisa dilatih secara cepat dan berkesinambungan, 

melakukan inovasi tanpa henti, menggunakan strategi yang lebih cepat, aman, dan 

nyaman. 

   Setiap organisasi memiliki setiap divisi atau jabatan yang perlu diisi 

demi berlangsungnya kegiatan produksi. Dalam mengisi jabatan, harus melalui 

beberapa proses seperti pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, hingga pemberhentian. Proses pengadaan/ 

rekruitmen adalah langkah awal perusahaan dalam memilih pekerja yang akan 

bekerja di dalam perusahaan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, seleksi merupakan 

tahapan yang sangat penting karena melalui seleksi perusahaan dapat menentukan/ 

merekrut calon karyawan yang memang memiliki kapabillitas baik serta sesuai 

dengan spesifikasi yang dicari, karena nantinya calon karyawan yang diterima 

dalam perusahaanlah yang akan membawa perusahaan mencapai visi misi yang 

telah ditetapkan suatu perusahaan.  

   Radio Soepra FM merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang begerak 
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dalam bidang broadcasting di kampus Unika Soegijapranata Semarang yang rutin 

setiap satu tahun sekali selalu melakukan rekruitmen penyiar yang biasanya 

bersamaan dengan masa orientasi mahasiswa baru. Rekruitmen ini selalu dibawahi 

langsung oleh koordinator penyiar dan diawasi langsung oleh ketua dan juga wakil 

ketua internal. Proses seleksi yang dilakukan setiap tahunnya selalu sama, melalui 

2 tahapan yakni take voice dan interview. Berdasarkan pra-survey dengan mantan 

pengurus dan pengurus Soepra FM, kedua tahapan tersebut masih dirasa kurang 

efektif karena pada akhirnya banyak penyiar yang keluar masuk/ angka 

turnoveryang tinggi terutama pada tahun 2016. Berikut ini adalah data turnover 

penyiar setiap tahunnya: 

Tabel 1.1. Jumlah Penyiar Masuk dan Keluar Tiap Tahun 

Tahun Jumlah Penyiar 
Penyiar yang 

Masuk 

Penyiar yang 

Keluar 

2014 8 19 15 

2015 12 21 11 

2016 22 23 23 

2017 22 20 10 

  Sumber: Data Sekunder dari Radio Soepra FM 

  Tingkat keluar masuknya penyiar dapat dihitung dengan rumus: 

 

  LTO =
𝚺(𝒌𝒂𝒓𝒚𝒂𝒘𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂−𝒌𝒂𝒓𝒚𝒂𝒘𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓)

𝟏

𝟐
𝚺(𝒌𝒂𝒓𝒚𝒂𝒘𝒂𝒏 𝒂𝒘𝒂𝒍+𝒌𝒂𝒓𝒚𝒂𝒘𝒂𝒏 𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓)

 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

 Turnover 2014 = 
𝟏𝟗−𝟏𝟓

𝟏

𝟐
(𝟖+𝟏𝟐)

 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 0,4% 

 Turnover 2015 = 
𝟐𝟏−𝟏𝟏

𝟏

𝟐
(𝟏𝟐+𝟐𝟐)

 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 0,6% 

 Turnover 2016 = 
𝟐𝟑−𝟐𝟑

𝟏

𝟐
(𝟐𝟐+𝟐𝟐)

 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 0% 
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 Turnover 2017 = 
𝟐𝟎−𝟏𝟎

𝟏

𝟐
(𝟐𝟐+𝟑𝟐)

 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 0,4%   

   Berdasarkan hasil perhitungan LTO di atas, presentasi turnover Radio 

Soepra FM mengalami penurunan yang cukup drastis khususnya pada tahun 2015 

yang menunjukkan presentasi 0,6% dan diikuti pada tahun 2016 mengalami 

penurunan menjadi 0%. Namun sayangnya, pada tahun 2017 presentase turnover 

meningkat kembali menjadi 0,4%. 

   Berdasarkan kondisi perusahaan, maka akan dilakukan penelitian 

dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP merupakan 

salah satu sistem pendukung pengambilan keputusan yang di dalamya melakukan 

perbandingan berpasangan antar tiap kriterianya dan perbandingan dengan 

alternatif lainnya jika ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP 

umunya dikomposisikan menjadi kriteria, dan alternatif pilihan. Bagian terpenting 

dari AHP adalah menyatakan tujuan analisis, menentukan kriteria, dan yang 

terakhir menentukan alternatif pilihan. 

   Berdasarkan uraian di atas, akan sangat disayangkan ketika sebuah 

perusahaan sedang naik daun namun dalam pemilihan karyawannya (penyiar) 

kurang baik, dan di lain sisi penyiar adalah pemicu tingginya pendengar. Oleh 

karena itu, peneliti memilih judul “Desain Seleksi Penyiar Soepra FM dengan 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Di Radio Soepra FM mengalami kesulitan dalam melakukan proses 

seleksi penyiar potensial, oleh karena itu peneliti mengangkat pertanyaan, 

bagaimana desain seleksi penyiar radio Soepra FM dengan metode Analytical 

Hierarchy Process? 
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1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Untuk membuat desain seleksi penyiar radio Soepra FM dengan 

metode Analytical Hierarchy Process. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Bagi Praktisi 

Hasil proses penelitian ini, peneliti berharap dapat 

memberikan masukan/ saran bagi perusahaan/ organisasi supaya 

dapat menciptakan rekruitmen yang lebih baik lagi. Khususnya 

dalam hal penyeleksian penyiar, penyiar yang dipilih sesuai dengan 

persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. 

1.3.2.2. Bagi Akademisi 

Melalui penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki 

peluang untuk menerapkan langsung metode-metode yang sudah 

dirancang langsung kepada UKM. Selain itu, beberapaa teori yang 

sudah dipelajari semasa kuliah dapat langsung merasakan di dunia 

nyata. Terakhir, peneliti juga bisa ikut serta berinteraksi langsung 

dengan pihak UKM sebagai objek yang diteliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


