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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penilitan 

Sumber Daya Manusia atau SDM menjadi sesuatu yang penting 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sihotang (Dalam Sinambela, 

2016) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah keseluruhan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap 

kegiatan pengadaan seleksi, pelatihan, penempatan, pemberian kompensasi, 

pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelanggan 

pemerintahan dan organisasi yang bersangkutan. 

Meurut Dessler (2015:4) Manajemen Sumber Daya Manusia atau 

MSDM (Human Resource Development Management) adalah proses untuk 

memperoleh, melatih, menilai dan mengompensasi karyawan, dan untuk 

mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka, 

serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Tujuan sebuah organisasi 

adalah berfokus terhadap visi dan misi organisasi tersebut, serta 

meningkatkan penghasilan yang melebihi biaya produksi. Berhasil atau 

tidaknya kesuksesan suatu perusahaan tergantung pada kemampuan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. 
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Sumber Daya Manusia dalam suatu perusahaan haruslah sesuai 

dengan standar yang sudah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Untuk 

memperoleh karyawan yang berkualitas dan memenuhi syarat kualifikasi 

yang ditetapkan, perusahaan mengadakan proses seleksi dalam perekrutan 

karyawan baru dalam sebuah perusahaan. Perusahaan sering kali 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai 

dengan kriteria. Ada banyak kandidat yang tersedia, namun sangat sedikit 

yang memenuhi standar kualifikasi perusahaan. 

Menurut Yani (dalam Sinambela, 2016) Seleksi adalah 

kegiatansuatu proses pemilihan calon tenaga kerja yang pang memenuhi 

syarat untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan. Hal ini berarti telah 

terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih 

mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. 

Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi. 

PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang suatu perusahaan farmasi 

yang memproduksi sebuah produk kosmetik (seperti: bedak venus, bedak 

marcks’, lipstik, bedak salicil, obat (seperti: Fituno, Magasida, Asivit, 

Batugin, dan obat-obat generik), minyak kayu putih dan minyak telon 

Vitoker, obat kumur Inkasri, obat merah Vidisep. Kepala HRD PT. Kimia 

Farma (persero)-Tbk Semarang memandang SDM sebagai aset perusahaan 

yang sangat penting, sehingga membutuhkan suatu pengelolaan yang sesuai 

dengan nilai-nilai ideal kemanusiaan secara umum. Sebuah perusahan 

menjadikan produksi sebagai kegiatan yang sangat penting untuk 
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meningkatkan produktivitas. Sehingga perusahaan mengupayakan produk 

yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Maka dari itu, SDM dalam 

bagian produksi sangat penting untuk membuat produk yang diminati 

konsumen. Proses seleksi PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang telah 

ditentukan dalam Standar Operasional “Human Resources Departement”, 

didalam pelaksanaannya, proses seleksi di PT. Kimia Farma (persero) Tbk-

Semarang pada bagian produksi melalui 8 tahap, yaitu meliputi (1) 

Pengumpulan berkas calon karyawan atau surat lamaran kerja, (2) 

Pemilihan berkas calon karyawan yang memenuhi kualifikasi, (3) Interview 

dengan kepala HRD, (4) Psikotes, (5) Interview dengan supervisor, (6) 

Interview dengan kepala pusat HRD, (7) Medical checkup, dan (8) Diproses 

oleh kepala HRD (keputusan diterima atau tidaknya karyawan).  

Menurut kepala HRD PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang, 

selama proses seleksi calon karyawan, muncul kriteria lolos atau tidaknya 

calon karyawan melalui tahap seleksi yang dilakukan perusahaan, yaitu 

calon karyawan yang tidak sesuai dengan kriteria jabatan yang diinginkan 

dalam perusahaan, sementara kriteria kelolosan menurut PT. Kimia Farma 

(persero) Tbk-Semarang adalah bersedia bekerja shift, mampu bekerja di 

dalam tim (team work), bersedia bekerja dalam target, serta cekatan dan 

terampil. Pengalaman yang dialami dari beberapa karyawan yaitu, penilaian 

tahap seleksi yang kurang objektif, atau kriteria tersebut dapat muncul dari 

karyawan itu sendiri. Sehingga terdorong untuk melakukan penelitian 

tersebut.  
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Maka dari itu penelitian denga judul “Analisis Proses Seleksi Dan 

Kriteria Penerimaan Kayawan Produksi PT. Kimia Farma (persero) Tbk-

Semarang” dilakukan untuk mencapai proses seleksi yang lebih efektif. 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, rumusan masalah yang diambil 

adalah: 

1. Apa saja tahapan dan bagaimanakah proses seleksi PT. Kimia Farma 

(persero) Tbk-Semarang bagian produksi ? 

2. Apa saja kriteria yang menjadikan lolos atau tidaknya calon karyawan 

dalam setiap proses seleksi bagian produksi ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan  

 Adapun tujuan dari tugas penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tahapan dan bagaimana proses seleksi bagian 

produksi yang dilakukan PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang. 

2. Untuk mengetahui kriteria penerimaan calon karyawan produksi di PT. 

Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang. 
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1.3.2. Manfaat  

 A. Bagi akademisi  

1. Penelitian ini memberikan bukti tentang apa saja yang menjadi kriteria 

lolos dan tidaknya calon karyawan dalam setiap proses seleksi yang 

dilakukan oleh PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang. 

2. Sebagai sarana pembelajaran tentang proses pelaksanaan seleksi 

karyawan di PT. Kimia Farma (persero)-Tbk Semarang.  

B. Bagi praktisi  

Memberikan masukkan tentang hal-hal apa saja yang membuat kriteria lolos 

dan tidaknya dalam proses seleksi calon karyawan di PT. Kimia Farma 

(persero) Tbk-Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


