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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 ( Dalam BAB IV ini, Menggambarkan profil perusahaan, profil narasumber dan proses seleksi 

yang dilakukan oleh PT. BPR Mranggen Mitra Persada, ) 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

 

Gambar 4.1 

Kantor BPR Mranggen Mitra Persada 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada adalah adalah salah satu 

perusahaan jasa perbankan yang menawarkan jasa dalam bentuk deposito, tabungan, dan 

kredit. Perusahaan yang berdiri sejak 22 Februari 1990 sampai kini telah memiliki satu 
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kantor pusat dan dua kantor cabang. Kantor pusat perusahaan ini berada di jalan 

Bandungrejo nomor 34 Mranggen sedangkan dua kantor cabang perusahaan ini berada di 

Kudus dan Blora. Selain memiliki dua kantor cabang, perusahaan ini juga memiliki lima 

kantor kas, kantor kas tersebut berada di daerah Demak ada dua kantor kas, di Jepara, di 

Kudus, dan di Cepu. 

4.1.1 Visi Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen 

MitraPersada 

Visi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen MitraPersada adalah Menjadi Bank 

Perkreditan Rakyat yang Sehat, Besar, dan Kuat. 

Sehat :  

1. BPR yang sehat menurut ketentuan Bank Indonesia dan Ketentuan lain yang 

berlaku. 

2. Sehat wawasan berfikir tentang sumber daya manusia. 

3. Sehat berperilaku bisnis. 

Besar : 

1. Besar volume usaha bisnisnya baik berupa omset maupun labanya. 

2. Besar jiwanya ( Bisnis, Lembaga, dan Sumber Daya Manusia ) 
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Kuat : 

1. Kuat kondisi keuangannya baik permodalan dan labanya. 

2. Kuat customer imagenya 

3. Kuat dukungannya. 

4.1.2 Misi Bank Perkreditan Rakyat Mranggen MitraPersada 

Misi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen MitraPersada adalah Menghimpun 

Dana Berupa Tabungan dan Deposito untuk Disalurkan dalam Bentuk Kredit Kepada 

Masyarakat. 
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4.2 Identitas Narasumber 

    

Gambar 4.2 

Narasumber 

 Bapak Rm, seorang karyawan yang menjabat dibagian staff personalia. Berawal dari 

bergabungnya beliau pada tahun 2016 sebagai teller, kemudian pada tahun 2017 dibagian Human 

Resource Managemen dan umum membutuhkan karyawan karena posisi kosong. Kemudian 

beliau direkomendasikan oleh pihak perusahaan untuk menjabat pada posisi staff personalia 

hingga saat ini.  

Sedangkan Ibu Rn, beliau menjabat sebagai Pejabat Executive sekaligus juga menangani 

bagian personalia, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan. Bergabung mulai 2 Februari 

2004 diawali sebagai teller, kemudian dipindah tugaskan sebagai accounting serangkap back 

office simpanan selama dua tahun. Pada tahun 2007 dimutasikan ke bagian back office kredit. 
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Pada tahun 2017 beliau menjabat sebagai manajer Human Resource,manajemen risiko dan 

manajemen kepatuhan, sekaligus menjabat sebagai Pejabat Executive, dan Ibu Ina, seorang 

Kepala Bidang Dana juga memiliki latar belakang internal audit yang bagus, maka dari itu, 

terkadang beliau juga diperbantukan dalam proses penyeleksian karyawan di PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Mranggen MitraPersada. 

4.3 Proses Seleksi Karyawan PT. BPR Mranggen Mitra Persada 

 Setiap perusahaan tentunya ingin memiliki karyawan yang mampu bekerja dengan baik 

sesuai dengan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Bila perusahaan mendapatkan karyawan 

yang tidak mampu bekerja sesuai dengan pekerjaan maka hal itu akan menghambat produktivitas 

perusahaan, dan perusahaan bisa mengalami kerugian. PT. BPR Mranggen Mitra Persada 

tentunya ingin memiliki karyawan yang sesuai harapan perusahaan dan karyawan yang mampu 

melakukan pekerjaan dengan baik. PT. BPR Mranggen Mitra Persada tentunya harus berhati – 

hati dalam melakukan seleksi karyawan, agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang 

disebabkan oleh salahnya memperkerjakan seorang karyawan. Bila digambarkan sebagai 

flowchart, seleksi yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 

Flowchart Seleksi Karyawan PT. BPR Mranggen Mitra Persada 
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4.3.1 Pemeriksaan Lamaran 

Pada umumnya, masyarakat masih menggunakan media baca online, maupun 

koran untuk mencari iklan lowongan kerja. Hal itu kemudian digunakan PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada untuk memasang iklan lowongan 

pekerjaan dalam mencari calon karyawan untuk perusahaannya. 

 

Gambar 4.4 

Iklan Lowongan Pekerjaan PT. BPR Mranggen Mitra Persada 
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Dengan memasang iklan lowongan pekerjaan di media baca koran, diharapkan ada 

antusias dari masyarakat yang membaca koran tersebut dapat mengetahui bahwa PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada telah membuka lowongan 

pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. 

 

 

Gambar 4.5 

Hasil Pemeriksaan Lamaran yang  masuk di PT. BPR Mranggen Mitra Persada 
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Berdasarlan hasil wawancara dan kuisioner terhadap narasumber, Setelah memasang 

iklan lowongan pekerjaan, langkah selanjutnya, PT. BPR Mranggen Mitra Persada 

akan menerima dan memeriksa lamaran – lamaran yang masuk dari lowongan 

pekerjaan tersebut. Kemudian perusahaan dalam hal ini bagian manajer personalia 

akan memeriksa semua lamaran yang masuk dari calon karyawan untuk selanjutkan 

ke tahap seleksi pemeriksaan lamaran untuk memperkecil jumlah karyawan yang 

memasukkan lamaran ke dalam perusahaan dengan dilihat kembali kriteria apa saja 

yang dibutuhkan perusahaan untuk calon pelamar. Cara yang dilakukan oleh PT. BPR 

Mranggen Mitra Persada untuk memeriksa lamaran yang masuk adalah dengan 

mengelompokkan surat lamaran berdasarkan kode yang ditulis pada amplop sesuai 

dengan kode jabatan atau posisi kerja sehingga memudahkan manajer personalia 

menyeleksinya sesuai dengan kebutuhan dan jabatan yang ada di dalam perusahaan. 

4.3.2 Wawancara Awal 

Berdasarkan hasil dari wawancara dan jawaban kuisioner dari narasumber, Dari hasil 

pengelompokkan kode yang telah terkumpul, berkas lamaran yang masuk itu pun 

masih diseleksi kembali sesuai kriteria yang diajukan oleh calon pengguna masing – 

masing divisi yang membutuhkan. Berkas lamaran yang telah sesuai dengan 

permintaan akan disendirikan dan diserahkan kepada bagian yang membutuhkan 

untuk dipersempit kriterianya. Setelah itu berkas dikembalikan kepada manajer 

personalia untuk persiapan pengaturan jadwal wawancara awal. Pada tahap 

wawancara awal ini, hal yang ditanyakan perusahaan kepada calon karyawan adalah 

latar belakang dari calon karyawan, dari mulai keluarga, pendidikan, tujuan mencari 
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pekerjaan, pengalaman kerja yang dimiliki, juga motto dalam bekerja, kondisi fisik 

dan gaji yang diinginkan jika diterima kerja. Di tahap awal ini, biasanya PT. BPR 

Mranggen Mitra Persada juga melihat penampilan dari calon karyawan apakah rapi 

atau tidak, layak atau tidak menjadi karyawan, termasuk dari gaya bicara calon 

pelamar. Pada tahap wawancara awal, perusahaan akan memberikan kesempatan jika 

calon karyawan memiliki pertanyaan mengenai perusahaan. Jika calon karyawan 

tidak menanyakan sesuatu lagi, maka pada saat mengakhiri wawancara awal ini, 

biasanya dari perusahan akan menyampaikan pemberitahuan. Selanjutnya akan 

dilakukan apabila wawancara awal ini berhasil dilalui dan calon karyawan akan 

menerima informasi untuk masuk ke tahap selanjutnya. Pihak yang berperan untuk 

melakukan wawancara awal ini yaitu manajer personalia, pengguna terakhir divisi 

masing – masing bagian dan staff senior. Pertanyaan yang diajukan pun berbeda – 

beda sesuai tingkat jabatan yang akan diisi oleh calon karyawan, bila terdapat seorang 

karyawan melamar pada posisi AO, maka perusahaan akan mempertanyakan 

kepadanya bagaimana cara calon karyawan tersebut mencapai target yang sudah 

ditetapkan perusahaan dan cara penyampaiannya, jika ada calon karyawan yang 

melamar sebagai admin, dalam hal ini di front office, maka pertanyaan yang diajukan 

perusahaan yaitu bagaimana cara calon karyawan tersebut menjelaskan produk 

kepada nasabah, dan menanggapi complain nasabah, jika di back office, pertanyaan 

yang diajukan yaitu bagaimana cara mengontrol ketelitian dalam pembuatan laporan 

kepada pihak ketiga dan bagaimana cara berkomunikasi pada pihak ketiga, pihak 
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ketiga dalam hal ini bisa saja dari, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin 

Simpanan, maupun instansi terkait lainnya. 

4.3.3  Psikotes 

Berdasarkan  dari  hasil  wawancara dan  jawaban  kuisioner dari  narasumber, Dalam 

melakukan seleksi, PT. BPR Mranggen Mitra Persada tidak hanya melakukan 

wawancara saja. PT. BPR Mranggen Mitra Persada juga bekerja sama dengan 

lembaga psikotes untuk membantu memberikan referensi karyawan yang layak 

bekerja di perusahaan. Dalam  melakukan kerja sama dengan pihak psikolog, PT. 

BPR  Mranggen  Mitra  Persada  tentunya telah  mempertimbangkan  biaya yang akan 

keluar  untuk  melakukan  tes  psikologi. Tes ini diberikan kepada calon karyawan 

dari semua divisi atau jabatan yang dibutuhkan perusahaan. Tes ini bertujuan untuk 

membantu PT. BPR Mranggen Mitra Persada menemukan karyawan yang layak 

untuk bekerja di dalam perusahaan. Pihak psikologi akan melakukan tes psikolog 

untuk calon karyawan yang telah lolos pada tahap wawancara awal. Setelah tes 

psikolog ini selesai, pihak lembaga psikologi akan  memberikan  hasil  tes nya kepada 

perusahaan sehingga perusahaan dapat menggunakan hasil tes tersebut untuk bahan 

referensi apabila ingin memperkerjakan karyawan yang telah melakukan psikotes 

tersebut dalam perusahaan. Calon karyawan yang telah mengikuti psikotes bisa saja 

memiliki peluang untuk bekerja di dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen 

Mitra Persada, karena pada tahap selanjutnya mereka dapat melakukan wawancara 

kerja. 
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4.3.4 Wawancara Kerja 

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner terhadap narasumber, Karyawan yang lolos 

mulai dari tahap wawancara awal hingga psikotes akan dipanggil kembali oleh pihak PT. 

BPR Mranggen Mitra Persada untuk melakukan wawancara akhir. Di dalam wawancara 

akhir ini calon karyawan akan ditawarkan job deskripsi dan tanggung jawabnya sesuai 

posisi yang dibutuhkan dari divisi yang membutuhkan karyawan. Pihak yang terlibat 

dalam melakukan wawancara akhir yaitu pimpinan cabang atau kepala divisi dari masing 

– masing kantor. Dalam melakukan seleksi, perusahaan dalam hal ini PT. BPR Mranggen 

Mitra Persada menekankan juga bahwa knowledge dan skill juga menjadi pokok acuan 

dalam menyeleksi karyawan. Menurut PT. BPR Mranggen Mitra Persada, kedua hal itu 

sangat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan di dunia perbankan yang semakin lama 

peraturan dari bank central, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sangat banyak 

dan baru, sehingga laporan yang harus disampaikan juga beragam. Itu pun belum dari 

lembaga – lembaga lain yang terkait seperti Lembaga Penjamin Simpanan dan kantor 

pajak. Termasuk juga keterampilan dan kemampuan dalam melayani nasabah, karena 

bank adalah salah satu lembaga jasa keuangan yang harus mampu melayani nasabah 

dengan baik. Selain knowledge dan skill, softskill pun juga dibutuhkan dari calon 

karyawan. Ketrampilan tersebut dibutuhkan agar para nasabah nyaman dalam 

mendapatkan pelayanan, dan diharapkan dari calon karyawan agar tetap berpegang pada 

etika bekerja. Ketrampilan ini biasanya terlihat pada saat perusahaan melakukan 

wawancara awal. Pada wawancara awal biasanya pihak PT. BPR Mranggen Mitra 
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Persada melihat, bagaimana calon karyawan berbicara, tingkah laku karyawan saat 

melakukan wawancara. 

Dan pada tahap wawancara awal juga, pihak PT. BPR Mranggen Mitra Persada juga 

mengetahui latar belakang calon karyawan, mulai dari keluarga, pendidikan, karir, dan 

mengapa calon karyawan tersebut keluar dari tempat bekerja nya yang lama. Dari situ 

perusahaan akan memperoleh informasi untuk dijadikan referensi apakah calon karyawan 

tersebut layak bekerja di perusahaan. Bila calon karyawan tersebut keluar dari tempat 

pekerjaannya yang lama, perusahaan akan menanyakan mengapa calon karyawan tersebut 

keluar dari tempat bekerjanya yang lama, sehingga perusahaan dapat 

mempertimbangkannya kembali.  

4.3.5 Keputusan Seleksi 

Berdasarkan hasil dari wawancara dan kuisioner terhadap narasumber, Setelah semua 

proses seleksi selesai, PT. BPR Mranggen Mitra Persada akan memutuskan calon 

karyawan yang akan mulai bekerja di perusahaan sesuai dengan pertimbangan awal 

yaitu disesuaikan dengan job deskripsi atau posisi yang akan ditempati sudah sesuai 

dengan hasil proses seleksi yang dilakukan, kemudian job deskripsi di bagian yang 

akan di isi dipastikan kembali, apakah sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh calon karyawan terpilih. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perusahaan dan 

kesepakatan pendapatan telah disetujui atau diterima kedua belah pihak. Perusahaan 

juga akan menawarkan gaji yang akan diberikan PT. BPR Mranggen Mitra Persada 

kepadanya. Apabila calon karyawan tersebut setuju dan kedua belah pihak setuju, 
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maka akan dibuat kesepakatan kerja dalam bentuk kontrak kerja yang akan ditanda 

tangani oleh calon karyawan dan PT. BPR Mranggen Mitra Persada. 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Dari hasil melakukan wawancara dan membagikan kuisioner, proses seleksi yang 

dilakukan oleh PT. BPR Mranggen Mitra Persada pertama kali dilakukan dengan menganalisis 

sebuah pekerjaan dari sebuah jabatan. Dari proses tersebut, PT. BPR Mranggen Mitra Persada 

dapat membuat jobdeskripsi dan jobspesifikasi untuk calon karyawan yang akan melamar 

pekerjaan pada PT. BPR Mranggen Mitra Persada.  

Setelah membuat jobdeskripsi dan jobspesifikasi pekerjaan, PT. BPR Mranggen Mitra 

Persada menyaring semua lamaran – lamaran yang masuk ke perusahaan. Kemudian dari 

lamaran – lamaran tersebut disaring dan diambil kira – kira calon karyawan yang memenuhi 

kriteria untuk dilakukan wawancara awal. Apabila calon karyawan tersebut lolos pada tahap 

wawancara awal, calon karyawan tersebut akan menerima kabar dari PT. BPR Mranggen Mitra 

Persada untuk melanjutkan pada tahap tes psikotes.  

Jika calon karyawan lolos pada tahap psikotes, calon karyawan akan diberitahukan untuk 

maju ke tahap berikutnya yaitu tahap wawancara akhir. Pada tahap wawancara akhir ini, aka 

nada kesepakatan untuk gaji yang diinginkan dan dilanjutkan menanda tangani kesepakatan kerja 

bersama dan tanda tangan kontrak. Dalam memutuskan calon karyawan seperti apa yang layak 

bekerja di perusahaan, PT. BPR Mranggen Mitra Persada akan berunding dengan bagian 

personalia, dan pimpinan kepala cabang yang membutuhkan karyawan yang di inginkan pada 

divisi tersebut. 
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