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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Kondisi persaingan yang ketat pada saat ini, menyebabkan banyak perusahaan 

sulit untuk memiliki karyawan yang berkompeten. Di sisi lain, adanya berbagai 

perusahaan yang menawarkan jasanya. Hal ini tentunya mendorong berbagai perusahaan 

agar mampu memiliki karyawan yang mampu bersaing secara kompetitif, agar 

perusahaan – perusahaan tidak kehilangan para pelanggannya. Penyeleksian karyawan 

tentunya diperlukan bagi semua perusahaan, agar perusahaan mampu memperoleh  

karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dan memberikan kontribusi bagi 

perusahaan. 

Perusahaan yang tidak didukung karyawan yang sesuai baik dari aspek kuantitas, 

kualitas, strategi yang baik maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan sulit 

mempertahankan dan mengembangkan ekstensinya dimasa yang akan datang. Dan dalam 

menyeleksi karyawan pun, perusahaan juga harus memperhatikan kompetensi dari calon 

pelamar, biaya melakukan aktivitas seleksi karyawan, dan hukum yang berlaku di 

Indonesia agar tidak salah dalam menyeleksi karyawan. 

Menurut Mondy (2008), Seleksi adalah proses memilih dari sekelompok pelamar, 

orang yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dan untuk organisasi. 

Mencocokkan secara tepat orang dengan pekerjaan dan organisasi adalah tujuan proses 
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seleksi. Menurut Gary Dessler (2015) seleksi adalah mengurangi kelompok pelamar 

dengan menggunakan alat – alat penyaringan yang ada dengan tujuan  untuk mencapai 

kesesuaian antara pelamar dengan pekerjaan.  

Dalam melakukan seleksi karyawan-pun, perusahaan harus memperhatikan faktor 

internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan antara lain adanya 

karyawan yang memasuki batas usia bekerja , meninggal dunia, keluar atau berhenti 

kerja, rotasi, dan kemungkinan promosi jabatan. Sedangkan faktor eksternal perusahaan 

antara lain ketatnya persaingan bisnis, cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat 

ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Masing – 

masing perusahaan tentunya memiliki proses seleksi yang berbeda – beda dilihat dari 

sektor atau bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan. PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Mranggen Mitra Persada, salah satu bank perkreditan rakyat yang melayani deposito, 

tabungan, dan kredit yang berada di daerah Mranggen ini tentunya memiliki proses 

seleksi yang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Jobdeskripsi dan jobspeksifikasi 

nya pun juga akan berbeda, perusahaan yang bergerak di bidang perbankan ini tentunya 

harus berhati – hati dalam menyeleksi karyawan, karena memerlukan softskill yang 

sangat penting yaitu kejujuran dari calon pelamar supaya dapat bekerja di bank tersebut. 

Jika perusahaan kurang berhati – hati dalam menyeleksi karyawan, maka perusahaan 

akan mengalami kerugian. Di dalam proses seleksi, perusahaan juga harus menyiapkan 

tahapan proses seleksi, agar perusahaan mampu menyaring calon pelamar pekerjaan 

dengan baik dan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang diinginkan 

perusahaan. 
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Tantangan perusahaan dalam menerapkan proses seleksi Sumber Daya Manusia 

adalah banyaknya lulusan – lulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing dalam bidang 

pekerjaan yang ditawarkan, kemampuan perusahaan untuk menyaring dan menyeleksi 

karyawan-pun harus dilakukan secara bertahap, agar mampu mendapatkan karyawan 

yang berkompeten dalam mencapai tujuan perusahaan.Tentunya tugas yang tidak mudah 

bagi perusahaan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di era 

global sekarang ini. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penelitian ini diberi judul 

“ PROSES SELEKSI KARYAWAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 

MRANGGEN MITRA PERSADA “ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam uraian tersebut, maka dapat dirumuskan suatu masalah bagaimana proses 

seleksi sumber daya manusia yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Mranggen 

Mitra Persada agar mendapatkan karyawan yang sesuai dengan pekerjaan dalam 

perusahaan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan proses seleksi sumber daya manusia yang dilakukan Bank 

Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada agar mendapatkan karyawan yang 

mampu bekerja sesuai dengan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 
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1.4  Manfaat  penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait dengan 

proses seleksi yang diterapkan dalam perusahaan. 

b. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata. 

2. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan di kegiatan perkuliahan khususnya di 

bidang manajemen sumber daya manusia. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai fungsi 

seleksi manajemen sumber daya manusia. 
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