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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang 

Tempat penelitian kali ini adalah sebuah perusahaan industri kosmetik, yaitu PT. 

Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang. Kimia Farma merupakan pioneer dalam 

industri farmasi Indonesia. Dengan bekal tradisi industri yang panjang lebih dari 

187 tahun, kini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan 

pelayanan kesehatan utama di Indonesia dengan kategori produk yang sangat 

beragam mulai dari Dermafological, Genito Urinary, Nuromuscular, Vitamin & 

Mineral, Alimentary System, Cardiovascular, Miscelleneous, Hormones, Alergy 

& Immune System, Respiratory, Antibiotics maupun produk Chemoterapics 

lainnya. 

Didukung dengan kuatnya Riset & Pengembangan, segmen usaha yang dikelola 

Kimia farma memproduksi obat jadi dan obat tradisional, yodium, kina dan 

produk-produk turunannya, serta minyak nabati. Lima fasilitas produksi yang 

tersebar di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Watukadon, 

Tanjung Marowa serta Semarang yang merupakan tulang punggung dari industri 

Kimia Farma. 

Kimia Farma Plant Semarang mengkhususkan diri pada produksi minyak jarak, 

minyak nabati dan kosmetika (bedak). Untuk menjamin kualitas hasil produksi, 

unit ini menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9001 dan telah mendapat 

sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan US-FDA Approval. PT. 
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Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang mempunyai visi komitmen pada 

peningkatan kualitas kehidupan kesehatan dan lingkungan. Untuk mewujudkan 

visi tersebut, PT Kimia Farma (Persero) Tbk memiliki misi, diantaranya: 1) 

Mengembangkan industri kimia dan farmasi dengan melakukan penelitian dan 

pengembangan produk yang inovatif. 2) Mengembangkan bisnis pelayanan 

kesehatan terpadu (Health Care Provider) yang berbasis jaringan distribusi dan 

jaringan apotek. 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

mengembangkan sistem informasi perusahaan. 

 

Berikut adalah struktur organisasi PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang 



28 
  



29 
 

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 penyeleksi itu sendiri. Sehingga terdorong untuk melakukan 

penelitian tersebut. 

 

4.1 Gambaran umum responden 

Di dalam penelitian kali ini, untuk menentukan responden menggunakan 

purposive sampling dengan kriteria responden atau karyawan PT. Kimia Farma 

(persero) Tbk-Semarang yang telah mengikuti tes secara bertatap muka secara 

langsung pada periode terbaru yaitu 5 Desember 2019. Jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 8 orang yang terdiri dari 6 orang karyawan produksi, 1 orang 

staf  HRD, dan 1 orang supervisor. Berikut deskripsi responden kriteria yang telah 

ditetapkan : 
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Tabel 4.1.1, Jabatan dan Lama Bekerja responden 

 

Jabatan 

Lama Bekerja  

Total 1 Tahun >1 Tahun 

Produksi 6 - 6 

Staf HRD - 1 1 

Supervisor  - 1 1 

Total 6 2 8 

Sumber : Data primer yang diolah Desember 2020 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk lamanya bekerja jumlah responden 

terbanyak berada pada angka 1 tahun dengan 6 orang, sementara untuk kepala 

HRD dan supervisor mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun. 

 

Tabel 4.1.2, Jenis Kelamin responden 

 

Jabatan 

Jenis Kelamin  

Total Laki-laki Perempuan 

Produksi 4 2 6 

Staf HRD 1 - 1 

Supervisor  - 1 1 

Total 5 3 8 

Sumber : Data primer yang diolah Desember 2020 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk jenis kelamin responden terbanyak berada 

pada laki-laki yaitu 5 orang dan perempuan yaitu 3 orang. 
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Tabel 4.1.3, Pendidikan responden 

 

Jabatan 

Pendidikan  

Total SMA/SMK S1 

Produksi 6 - 6 

Staf HRD - 1 1 

Supervisor  - 1 1 

Total 6 2 8 

Sumber : Data primer yang diolah Desember 2020 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk pendidikan responden terbanyak berada 

pada SMA/SMK yaitu 6 orang, sementara untuk 1 orang kepala HRD dan 1 orang 

supervisor berada dipendidikan S1. 

 

Tabel 4.1.4, Status responden 

 

Jabatan 

Status   

Total Kawin Belum Kawin 

Produksi 2 4 6 

Staf HRD 1 - 1 

Supervisor  1 - 1 

Total 4 4 8 

Sumber : Data primer yang diolah. Desember 2020 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk status responden terbanyak berada pada 

belum kawin yaitu 4 orang, sedangkan 4 orang lainnya sudah kawin. 

 

4.2. Analisis Proses Seleksi 

 Dalam pembahasan ini peneliti menganalisis bagaimana proses seleksi itu 

berlangsung dan tahap-tahap apa saja yang akan diikuti oleh pelamar. Dan dalam 

proses seleksi tersebut terdapat kriteria lolos dan tidaknya pelamar untuk 

menentukan calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan 1 orang staf HRD dan 1 orang 

Supervisor PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang yang menjadi narasumber, 

dan 6 karyawan yang ada didivsi produksi khususnya yang telah mengikuti tes 

secara bertatap muka langsung pada periode terbaru yaitu 5 Desember 2019. 

Wawancara dilakukan pada 18 Desember 2020 pukul 11:00 sampai selesai, saya 

bertempat dirumah dan narasumber di perusahaan PT. Kimia Farma (persero) 

Tbk-Semarang. Wawancara dilakukan secara daring atau lewat telepon, karena 

tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara bertatap muka dimasa 

pendemi ini. Pihak perusahaan PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang juga 

melarang adanya pertemuan secara langsung dengan tamu atau orang luar, untuk 

memutus rantai virus corona. Untuk wawancara karyawan yang berjumlah 6 

orang, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara, dan peneliti juga 

memberikan arahan terlebih dahulu kepada karyawan untuk mengisi pedoman 

wawncara tersebut. Untuk wawancara dengan Staf HRD, Supervisor, dan 

karyawan dilakukan melalui telepon. Dalam proses ini juga, peneliti 
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menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan yang disampaikan dapat 

dipahami oleh narasumber (Staf HRD, Supervisor, dan Plant Manajer). 

 

Dari hasil wawancara dengan kepala HRD dan Supervisor, peneliti mengetahui 

bahwa proses seleksi yang dilakukan PT. kimia Farma (persero) Tbk-Semarang 

dilakukan dalam 8 tahap yaitu: 

 

 

Gambar 4.2. Tahap Seleksi PT. kimia Farma (persero) Tbk-Semarang 

 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kepala HRD dan Supervisor 

mengenai bagaimana proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Kimia 

Farma (persero) Tbk-Semarang.   
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4.2.1, Tabel. Hasil wawancara dari HRD dan Supervisor PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang. 

Proses Seleksi HRD Supevisor Kesimpulan 

1. Pengumpulan berkas calon 

karyawan 

a) Siapa yang bertanggung 

jawab untuk proses 

pengumpulan berkas calon 

karyawan ? 

b) Bagaimana proses 

pengumpulan berkas calon 

karyawan ? 

a) Supervisor Produksi 

 

b) Mulai dari iklan yang disebar 

melalui website perusahaan 

maupun media cetak (telah 

tercantum jobspec) kemudian 

surat masuk ke security, setelah 

itu diproses, surat sampai 

kepada supervisor produksi. 

a) Supervisor Produksi 

 

b) Mulai dari iklan yang disebar 

melalui website perusahaan 

maupun media cetak (telah 

tercantum jobspec) ataupun 

melaliu media masa seperti 

instagram kemudian surat 

masuk ke security, setelah itu 

diproses, surat sampai kepada 

supervisor produksi. 

a) Supervisor Produksi 

 

b) Mulai dari iklan yang disebar 

melalui website perusahaan 

maupun media cetak (telah 

tercantum jobspec) ataupun 

melaliu media masa seperti 

instagram kemudian surat 

masuk ke security setelah itu 

diproses, surat sampai 

kepada supervisor produksi 

2. Pemilihan berkas calon 

karyawan yang memenuhi 

kualifikasi 

a) Siapa yang bertanggung 

jawab untuk proses 

pemilihan berkas calon 

karyawan ? 

b) Bagaimana proses pemilihan 

berkas calon karywan ? 

c) Berapa rata-rata calon 

karyawan yang lolos dalam 

tahap pemilihan berkas calon 

karyawan ? 

a) Supervisor Produksi  

 

b) Mulai dari berkas lamaran 

masuk selanjutnya berkas 

discreening (pengalaman kerja, 

umur dan pendidikan terakhir 

dipertimbangkan) lalu dipilih 

mana yang akan masuk ke 

tahap selanjutnya 

 

c) Sekitar 80% 

a) Supervisor Produksi 

 

b) Mulai dari berkas lamaran 

masuk selanjutnya berkas 

discreening (pengalaman 

kerja, umur dan pendidikan 

terakhir dipertimbangkan, 

mempunyai SKCK) lalu 

berkas dipilih mana yang akan 

masuk ke tahap selanjutnya 

 

c) Sekitar 80-90% 

a) Supervisor Produksi 

 

b) Mulai dari berkas lamaran 

masuk selanjutnya berkas 

discreening (pengalaman 

kerja, umur dan pendidikan 

terakhir dipertimbangkan, 

mempunyai SKCK) lalu 

berkas dipilih mana yang 

akan masuk ke tahap 

selanjutnya 

 

c) Rata-rata yang lolos 80% 

3. Interview dengan kepala HRD  a) Mulai dari pelamar masuk 

ruangan kemudian pengecekan 

a) Mulai dari pelamar masuk 

ruangan kemudian 

a) Mulai dari pelamar masuk 

ruangan kemudian 
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a) Bagaimana proses interview 

dengan kepala HRD ? 

b) Berapa rata-rata calon 

karyawan yang lolos dalam 

tahap interview dengan 

kepala HRD ? 

berkas (apakah sudah sesuai) 

selanjutnya masuk ke interview 

(menggali pengalaman kerja, 

latar belakang pelamar, dan 

kepribadian pelamar) 

 

b) Sekitar 50% 

pengecekan berkas (apakah 

sudah sesuai) selanjutnya 

masuk ke interview (menggali 

pengalaman kerja, latar 

belakang pelamar, dan 

kepribadian pelamar) 

 

b) Sekitar 50% 

pengecekan berkas (apakah 

sudah sesuai) selanjutnya 

masuk ke interview 

(menggali pengalaman kerja, 

latar belakang pelamar, dan 

kepribadian pelamar) 

 

b) Rata-rata yang lolos 50% 

4. Psikotes 

a) Siapa yang bertanggung 

jawab untuk proses psikotes 

? 

b) Bagaimana proses psikotes ? 

c) Berapa rata-rata calon 

karyawan yang lolos dalam 

tahap psikotes ? 

a) Vendor psikolog dari PT. 

Kimia Farma  

 

b) Tahap psikotes (menjawab 

soal)  setelah itu hasil psikotes 

diperiksa oleh penyeleksi 

 

c) Sekitar 20% 

a) Vendor psikolog dari PT. 

Kimia Farma  

 

b) Tahap psikotes (menjawab 

soal) setelah itu hasil psikotes 

diperiksa oleh penyeleksi 

 

c) Sekitar 40% 

a) Vendor psikologi dari PT. 

Kimia Farma 

 

b) Tahap psikotes (menjawab 

soal) setelah itu hasil 

psikotes diperiksa penyeleksi 

 

c) Rata-rata yang lolos 30% 

5. Interview dengan supervisor 

a) Bagaimana proses interview 

dengan supervisor ? 

b) Berapa rata-rata calon 

karyawan yang lolos dalam 

tahap interview dengan 

supervisor ? 

a) Masuk ruangan kemudian 

ditanya tentang biodata, 

motivasi kerja, inovasi bekerja 

di PT. Kimia Farma ini apa, 

bersedia bekerja shift atau 

tidak 

 

b) 100% 

a) Masuk ruangan kemudian 

ditanya tentang latar belakang 

pelamar, motivasi dan inovasi 

bekerja di PT. Kimia Farma, 

bersedia bekerja shift atau 

tidak 

 

b) 100% 

a) Masuk ruangan kemudian 

ditanya tentang latar 

belakang pelamar, motivasi 

dan inovasi bekerja di PT. 

Kimia Farma, bersedia 

bekerja shift atau tidak 

 

b) Rata-rata yang lolos 100% 

6. Interview dengan kepala pusat 

HRD  

a) Siapa yang bertanggung 

jawab untuk proses interview 

dengan kepala pusat HRD ? 

a) Kepala pusat HRD 

 

b) Interview dilakukan untuk 

memperdalam keseriusan 

pelamar, dan menggali karakter 

pelamar (interview personal) 

a) Kepala pusat HRD 

 

b) Interview dilakukan untuk 

memperdalam keseriusan 

pelamar dalam bekerja 

diperusahaan ini, dan 

a) Kepala pusat HRD 

 

b) Interview dilakukan untuk 

memperdalam keseriusan 

pelamar dalam bekerja 

diperusahaan ini, dan 
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b) Bagaimana proses interview 

dengan kepala pusat HRD ? 

c) Berapa rata-rata calon 

karyawan yang lolos dalam 

tahap interview dengan 

kepala pusat HRD ? 

 

c) 80-90% (kepala cabang akan 

melihat hasil interview dengan 

kepala HRD dan Supervisor, 

serta hasil psikotes 

menggali karakter pelamar 

(interview personal) 

 

c) 100% (kepala cabang akan 

melihat hasil interview dengan 

kepala HRD dan Supervisor, 

serta hasil psikotes) 

menggali karakter pelamar 

(interview personal) 

 

c) Rata-rata yang lolos 95% 

7. Medical Checkup 

a) Siapa yang bertanggung 

jawab untuk proses medical 

checkup ? 

b) Bagaimana proses medical 

checkup ? 

c) Berapa rata-rata calon 

karyawan yang lolos dalam 

tahap medical checkup ? 

a) Vendor kesehatan (kimia farma 

lab) 

 

b) Check darah, dan seluruh organ 

dalam.  

 

c) 80-90% 

a) Vendor kesehatan (kimia 

farma lab)  

 

b) Check darah, dan seluruh 

organ dalam.  

 

c) 90% 

a) Vendor kesehatan dari 

perusahaan Kimia Farma 

(kimia farma lab) 

b) Kesehatan fisik pelamar juga 

sangat penting untuk 

informasi perusahaan 

c) Rata-rata yang lolos 85% 

8. Keputusan diterima atau 

tidaknya calon karyawan 

a) Siapa yang bertanggung 

jawab untuk proses 

keputusan diterima atau 

tidaknya calon karyawan ? 

b) Bagaimana proses keputusan 

diterima atau tidaknya calon 

karyawan ? 

c) Berapa rata-rata calon 

karyawan yang lolos dalam 

tahap keputusan diterima 

atau tidaknya calon 

karyawan ? 

a) Kepala pusat HRD 

 

b) Keputusan diterima atau 

tidaknya pelamar akan 

disampaikan via mobile 

 

c) Ditentukan dari tahap interview 

atau tes yang sudah dilakukan 

a) Kepala pusat HRD 

 

b) Keputusan diterima atau 

tidaknya pelamar akan 

disampaikan via mobile 

 

c) Ditentukan dari tahap 

interview atau tes yang sudah 

dilakukan 

a) Kepala pusat HRD 

 

b) Keputusan diterima atau 

tidaknya pelamar akan 

disampaikan via mobile  

 

c) Ditentukan dari tahap 

interview atau tes yang sudah 

dilakukan 

 

Sumber : Data primer yang diolah. Januari 2021 
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Berdasarkan table diatas diketahui bahwa PT. Kimia Farma (persero) Tbk-

Semarang mempunyai 8 tahap dalam proses seleksi. Tahap pertama adalah 

pengumpulan berkas calon karyawan,yang bertanggung jawab selama proses ini 

adalah Supervisor. Tahap ini dimulai dari pemasangan  iklan yang disebar melalui 

website perusahaan maupun media cetak (telah tercantum jobspec) ataupun 

melaliu media masa seperti instagram kemudian surat masuk ke security setelah itu 

diproses, surat sampai kepada supervisor produksi. 

Tahap kedua adalah pemilihan berkas calon karyawan yang memenuhi kualifikasi, 

yang bertanggung jawab selama proses ini adalah Supervisor. Tahap ini dimulai  

dari berkas lamaran masuk selanjutnya berkas discreening (pengalaman kerja, 

umur dan pendidikan terakhir dipertimbangkan, mempunyai SKCK) lalu berkas 

dipilih mana yang akan masuk ke tahap selanjutnya. Rata-rata yang lolos dalam 

tahap ini sekitar 80%. 

Tahap ketiga adalah interview dengan kepala HRD, yang bertanggung jawab 

dalam proses ini adalah Kepala HRD. Tahap ini di mulai dari pelamar masuk 

ruangan kemudian pengecekan berkas (apakah sudah sesuai) selanjutnya masuk 

ke interview (menggali pengalaman kerja, latar belakang pelamar, dan 

kepribadian pelamar). Rata-rata yang lolos dalam tahap ini sekitar 50%. 

Tahap keempat adalah psikotes, yang bertanggung jawab selama proses ini adalah 

vendor psikolog PT. Kimia Farma. Dalam tahap psikotes (menjawab soal) setelah 

menjawab soal psikotes, hasil psikotes diperiksa oleh penyeleksi. Rata-rata yang 

lolos dalam tahap ini sekitar 30%. 
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Tahap kelima adalah interview dengan supervisor, yang bertanggung jawab 

selama proses ini adalah Supervisor. Dalam tahap ini pelamar masuk ruangan 

kemudian ditanya tentang latar belakang pelamar, motivasi dan inovasi bekerja di 

PT. Kimia Farma, bersedia bekerja shift atau tidak. Rata-rata yang lolos dalam 

tahap ini 100%. 

Tahap keenam adalah interview dengan kepala pusat HRD, yang bertanggung 

jawab selama proses ini adalah Kepala Pusat HRD. Dalam proses ini interview 

dengan kepala pusat HRD dilakukan untuk memperdalam keseriusan pelamar 

dalam bekerja diperusahaan ini, dan menggali karakter pelamar (interview 

personal). Rata-rata yang lolos sekitar 95%. 

Tahap  ketujuh adalah medical checkup, yang bertanggung jawab selama proses 

ini adalah vendor kesehatan dari pihak Kimia Farma. Da;am tahap ini kesehatan 

fisik pelamar juga sangat penting untuk informasi perusahaan. Rata-rata yang 

lolos dalam tahap ini sekitar 85%. 

Tahap kedelapan adalah keputusan diterima atau tidaknya calon karyawan, yang 

bertanggung jawab selama proses ini adalah Kepala pusat HRD. Dalam tahap ini 

keputusan diterima atau tidaknya pelamar akan disampaikan via mobile. 

Keputusan diterima atau tidaknya pelamar ditentukan dari tahap interview atau tes 

yang sudah dilakukan. 
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Dalam praktiknya, proses seleksi yang dilalui secara bertatap muka langsung oleh 

calon karyawan dengan penyeleksi adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.2.1 Tahap Seleksi PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang yang dilalui 

calon karyawan 

 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan responden mengenai bagaimana 

proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Kimia Farma (persero) Tbk-

Semarang  
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4.2.2, Tabel. Hasil wawancara dari responden PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang. 

Proses seleksi Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Responden 6 Kesimpulan 

1. Interview dengan 

kepala HRD  

a) Bagaimana 

proses 

interview 

dengan kepala 

HRD ? 

a) Masuk 

ruangan 

HRD lalu 

perkenalan 

diri setelah 

itu diberikan 

pertanyaan 

tentang  

latar 

belakang, 

pengalaman 

kerja 

a) Masuk 

ruangan 

HRD lalu 

perkenalan 

diri  setelah 

itu 

diberikan 

pertanyaan 

tentang 

pengalama

n kerja 

a) Masuk 

ruangan 

HRD lalu 

perkenalan 

diri  setelah 

itu diberikan 

pertanyaan 

tentang  

latar 

belakang, 

pengalaman 

kerja 

a) Masuk 

ruangan 

HRD lalu 

perkenalan 

diri  setelah 

itu diberikan 

pertanyaan 

tentang  

latar 

belakang, 

pengalaman 

kerja 

a) Masuk 

ruangan 

HRD lalu 

perkenalan 

diri  setelah 

itu diberikan 

pertanyaan 

tentang  

kepribadian, 

pengalaman 

kerja  

a) Masuk 

ruangan 

HRD lalu 

perkenalan 

diri  setelah 

itu 

diberikan 

pertanyaan 

tentang  

latar 

belakang, 

pengalama

n kerja 

a) Masuk 

ruangan 

HRD lalu 

perkenalan 

diri  setelah 

itu diberikan 

pertanyaan 

tentang  latar 

belakang, 

pengalaman 

kerja 

2. Psikotes 

a) Bagaimana 

proses psikotes 

? 

a) Masuk 

ruangan lalu 

penyeleksi  

memberikan 

soal psikotes 

(tes tertulis) 

a) Masuk 

ruangan 

lalu 

penyeleksi 

memberika

n soal tes 

a) Masuk 

ruangan lalu 

penyeleksi 

memberikan 

soal psikotes 

a) Masuk 

ruangan lalu 

penyeleksi 

memberikan 

soal psikotes 

a) Masuk 

ruangan lalu 

penyeleksi 

memberikan 

soal tes  

a) Masuk 

ruangan 

lalu 

penyeleksi 

memberika

n soal 

psikotes 

a) Masuk 

ruangan lalu 

penyeleksi 

memberikan 

soal psikotes 

(tes tertulis) 

3. Interview dengan 

supervisor 

a) Bagaimana 

proses 

interview 

dengan 

supervisor ? 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

perkenalan 

diri setelah 

itu diberi 

pertanyaan 

oleh 

supervisor 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

perkenalan 

diri setelah 

itu diberi 

pertanyaan 

oleh 

supervisor 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

perkenalan 

diri setelah 

itu diberi 

pertanyaan 

oleh 

supervisor 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

perkenalan 

diri setelah 

itu diberi 

pertanyaan 

oleh 

supervisor 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

perkenalan 

diri setelah 

itu diberi 

pertanyaan 

oleh 

supervisor 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

perkenalan 

diri setelah 

itu diberi 

pertanyaan 

oleh 

supervisor 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

perkenalan 

diri setelah 

itu diberi 

pertanyaan 

oleh 

supervisor 
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(motivasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma) 

(motivasi 

dan inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma) 

(mau 

bekerja shift 

atau tidak) 

(motivasi 

dan inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma) 

(motivasi 

dan inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma) 

(motivasi dan 

inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma) 

4. Interview dengan 

kepala pusat HRD  

a) Bagaimana 

proses 

interview 

dengan kepala 

pusat HRD ? 

a) Masuk 

ruangan lalu 

perkenalan 

diri 

kemudian 

penyeleksi 

memberikan 

pertanyaan 

tentang 

motivasi dan 

inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma, 

keseriusan 

dalam 

bekerja 

a) Masuk 

ruangan 

lalu 

perkenalan 

diri 

kemudian 

penyeleksi 

memberika

n 

pertanyaan 

tentang 

latar 

belakang, 

motivasi 

dan inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma 

a) Masuk 

ruangan lalu 

perkenalan 

diri 

kemudian 

penyeleksi 

memberikan 

pertanyaan 

tentang 

motivasi dan 

inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma 

a) Masuk 

ruangan lalu 

perkenalan 

diri 

kemudian 

penyeleksi 

memberikan 

pertanyaan 

tentang 

motivasi dan 

inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma, 

pengalaman 

bekerja 

a) Masuk 

ruangan lalu 

perkenalan 

diri 

kemudian 

penyeleksi 

memberikan 

pertanyaan 

tentang 

motivasi dan 

inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma, 

keseriusan 

dalam 

bekerja 

a) Masuk 

ruangan 

lalu 

perkenalan 

diri 

kemudian 

penyeleksi 

memberika

n 

pertanyaan 

tentang 

motivasi 

dan inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma 

a) Masuk 

ruangan lalu 

perkenalan 

diri 

kemudian 

penyeleksi 

memberikan 

pertanyaan 

tentang latar 

belakang, 

motivasi dan 

inovasi 

bekerja di 

PT. Kimia 

Farma, 

pengalaman 

bekerja, 

keseriusan 

dalam 

bekerja 

5. Medical Checkup 

a) Bagaimana 

proses medical 

checkup ? 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

diperiksa 

kesehatan 

(tensi, cek 

darah) 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

diperiksa 

kesehatan 

seluruh 

tubuh 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

diperiksa 

kesehatan 

(tensi, cek 

darah)  

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

diperiksa 

cek darah 

dan seluruh 

organ dalam  

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

diperiksa 

kesehatan 

(tensi, cek 

darah) 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

diperiksa 

kesehatan 

seluruh 

tubuh dan 

seluruh 

a) Masuk 

ruangan 

kemudian 

diperiksa 

kesehatan 

(tensi, cek 

darah) dan 
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(tensi, cek 

darah) 

organ 

dalam 

(tensi, cek 

darah) 

seluruh organ 

dalam  

Sumber : Data primer yang diolah. Januari 2021
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Berdasarkan table diatas diketahui bahwa pelamar mengikuti tahapan proses 

seleksi secara langsung hanya 5 tahapan yaitu tahap pertama interview dengan 

kepala HRD. Dalam proses tahap ini pelamar masuk ruangan HRD lalu perkenalan 

diri  setelah itu diberikan pertanyaan tentang  latar belakang, pengalaman kerja. 

Tahap kedua yaitu psikotes. Dalam tahap ini pelamar masuk ruangan lalu 

penyeleksi memberikan soal psikotes (tes tertulis). 

Tahap ketiga yaitu interview dengan supervisor. Dalam tahap ini pelamar masuk 

ruangan kemudian perkenalan diri setelah itu diberi pertanyaan oleh supervisor 

(motivasi dan inovasi bekerja di PT. Kimia Farma). 

Tahap keempat yaitu interview dengan kepala pusat HRD. Dalam tahap ini pelamar 

masuk ruangan lalu perkenalan diri kemudian penyeleksi memberikan pertanyaan 

tentang latar belakang, motivasi dan inovasi bekerja di PT. Kimia Farma, 

pengalaman bekerja, keseriusan dalam bekerja. 

Tahap kelima yaitu medical checkup. Dalam tahap ini pelamar masuk ruangan 

kemudian diperiksa kesehatan (tensi, cek darah) dan seluruh organ dalam. 
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4.3. Analisis Kriteria Diterimanya Karyawan Produksi 

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan kepala HRD, 

Supervisor, dan Karyawan, menunjukkan bahwa setiap tahap dalam proses seleksi 

PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang, muncul faktor yang mendukung 

proses seleksi tersebut, yaitu sebagai berikut : 
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4.3.1, Tabel hasil wawancara dari HRD dan Supervisor PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang.  

Kriteria Proses Seleksi HRD Supervisor Kesimpulan 

1. Pengumpulan berkas calon 

karyawan 

a) Kriteria seperti apa, yang 

membuat calon karyawan 

lolos ? 

Kelengkapan dan keaslian 

berkas pelamar 

Kelengkapan dan keaslian 

berkas pelamar 

Kelengkapan dan keaslian berkas 

pelamar 

2. Pemilihan berkas calon 

karyawan 

a) Kriteria seperti apa, yang 

membuat calon karyawan 

lolos ? 

Kesesuaian berkas yang sesuai 

kualifikasi, contohnya seperti: 

syarat pada lowongan pekerjaan 

yang dibutuhkan lulusan S1, 

maka ijazah yang dikumpulkan 

harus S1 

Berkas yang lolos sesuai 

dengan yang dilamar oleh 

pelamar 

Kesesuaian berkas yang sesuai 

kualifikasi, contohnya seperti: syarat 

pada lowongan pekerjaan yang 

dibutuhkan lulusan S1, maka ijazah 

yang dikumpulkan harus S1 

3. Interview dengan kepala HRD 

a) Kriteria seperti apa, yang 

membuat calon karyawan 

lolos ? 

Kualitas jawaban pelamar 

(apakah jawabannya 

meyakinkan atau tidak, jawaban 

pelamar juga harus sesuai 

dengan pertanyaan, serta 

mengutamakan nilai kejujuran 

yang diperoleh dari informasi 

keluarga atau kerabat dekat) 

Jawaban pelamar tidak bertele-

tele 

Kualitas jawaban pelamar (apakah 

jawabannya meyakinkan atau tidak, 

jawaban pelamar juga harus sesuai 

dengan pertanyaan, serta 

mengutamakan nilai kejujuran yang 

diperoleh dari informasi keluarga 

atau kerabat dekat), jawaban 

pelamar tidak bertele-tele 

4. Psikotes 

a) Kriteria seperti apa, yang 

membuat calon karyawan 

lolos ? 

Jawaban pelamar sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan oleh 

penyeleksi.  

Kesiapan mental dan fisik (saat 

tes tidak mengeluh sakit dan 

tidak meminjam alat tulis), 

jawaban pelamar saat menjawab 

soal psikotes tepat dan logis 

Kesiapan mental dan fisik pelamar 

(saat tes tidak mengeluh sakit dan 

tidak meminjam alat tulis), jawaban 

pelamar saat menjawab soal psikotes 

tepat dan logis. 
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5. Interview dengan Supervisor 

a) Kriteria seperti apa, yang 

membuat calon karyawan 

lolos ? 

Pola pikir pelamar dalam 

menyelesaikan suatu masalah, 

kejujuran jawaban pelamar 

yang diperoleh dari informasi 

keluarga atau kerabat dekat. 

Passion pelamar (peyeleksi 

melihat apakah pelamar sangat 

antusias untuk bekerja atau 

tidak), attitude pelamar yang 

baik 

Pola pikir pelamar dalam 

menyelesaikan suatu masalah, 

passion pelamar (peyeleksi melihat 

apakah pelamar sangat antusias 

untuk bekerja atau tidak), attitude 

pelamar, kejujuran jawaban pelamar 

yang diperoleh dari informasi 

keluarga atau kerabat dekat. 

6. Interview dengan kepala pusat 

HRD  

a) Kriteria seperti apa, yang 

membuat calon karyawan 

lolos ? 

Kualitas jawaban pelamar yang 

sesuai dengan pertanyaan, 

jawaban pelamar tidak bertele-

tele 

Jawaban pelamar yang tidak 

bertele-tele, tidak gugup dalam 

menjawab pertanyaan 

Kualitas jawaban pelamar yang 

sesuai dengan pertanyaan, jawaban 

pelamar tidak bertele-tele 

7. Medical Checkup 

a) Kriteria seperti apa, yang 

membuat calon karyawan 

lolos ? 

Tidak mempunyai penyakit 

yang serius seperti: kanker, 

jantung, dan tidak 

ketergantungan obat (pengguna 

narkoba) 

Kondisi fisik pelamar yang 

sehat 

Tidak mempunyai penyakit yang 

serius seperti: kanker, jantung, dan 

tidak ketergantungan obat 

(pengguna narkoba) 

8. Keputusan diterima atau 

tidaknya calon karyawan 

a) Kriteria seperti apa, yang 

membuat calon karyawan 

lolos ? 

Sesuai kualifikasi yang telah 

ditetapkan oleh penyeleksi 

Sesuai kualifikasi yang telah 

ditetapkan oleh penyeleksi 

Sesuai kualifikasi yang telah 

ditetapkan oleh penyeleksi 

Sumber : Data primer yang diolah. Januari 2021
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Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam setiap tahap proses seleksi mempunyai 

kriteria kelolosan tersendiri yaitu pada tahap pengumpulan berkas calon 

karyawan, kriteria kelolosan dalam tahap ini yaitu kelengkapan dan keaslian 

berkas pelamar. 

Tahap kedua pemilihan berkas calon karyawan. Kriteria kelolosan dalam tahap ini 

yaitu kesesuaian berkas yang sesuai kualifikasi, contohnya seperti: syarat pada 

lowongan pekerjaan yang dibutuhkan lulusan S1, maka ijazah yang dikumpulkan 

harus S1. 

Tahap ketiga interview dengan kepala HRD. Kriteria kelolosan dalam tahap ini 

yaitu kualitas jawaban pelamar (apakah jawabannya meyakinkan atau tidak, 

jawaban pelamar juga harus sesuai dengan pertanyaan, serta mengutamakan nilai 

kejujuran yang diperoleh dari informasi keluarga atau kerabat dekat), jawaban 

pelamar tidak bertele-tele. 

Tahap keempat psikotes. Kriteria kelolosan dalam tahap ini yaitu Kesiapan mental 

dan fisik pelamar (saat tes tidak mengeluh sakit dan tidak meminjam alat tulis), 

jawaban pelamar saat menjawab soal psikotes tepat dan logis. 

Tahap kelima interview dengan supervisor. Kriteria kelolosan dalam tahap ini yaitu 

pola pikir pelamar dalam menyelesaikan suatu masalah, passion pelamar 

(peyeleksi melihat apakah pelamar sangat antusias untuk bekerja atau tidak), 

attitude pelamar kejujuran jawaban pelamar yang diperoleh dari informasi 

keluarga atau kerabat dekat. 
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Tahap keenam interview dengan kepala pusat HRD. Kriteria kelolosan dalam tahap 

ini yaitu kualitas jawaban pelamar yang sesuai dengan pertanyaan, jawaban 

pelamar tidak bertele-tele. 

Tahap ketujuh medical checkup. Kriteria kelolosan dalam tahap ini yaitu pelamar 

tidak mempunyai penyakit yang serius seperti: kanker, jantung, dan tidak 

ketergantungan obat (pengguna narkoba). 

Tahap kedelapan keputusan diterima atau tidaknya calon karyawan. Kriteria dalam 

tahap ini yaitu sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan oleh penyeleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Pembahasan Analisis  

4.4.1. Proses Seleksi 

Hasil analisis data dari penyeleksi dan pelamar menunjukkan bahwa proses seleksi 

PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang dilalui dalam 8 tahap, jawaban dari 
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penyeleksi dan pelamar memiliki kesamaan, dalam prosesnya calon karyawan 

hanya akan melewati secara bertatap muka secara langsung pada 5 tahap saja. 

Setiap tahap proses seleksi yang dilakukan PT. Kimia Farma (persero) Tbk-

Semarang, telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam 

proses seleksi ini, tes wawancara (interview) sangat mendominasi, dengan 4 tahap 

diantara 5 yang dilalui oleh calon karyawan dalam tes tersebut. Temuan ini 

mendukung teori dari Sinambela (2016) yang mengatakan bahwa tes wawancara 

adalah tes yang paling sering dilakukan oleh setiap organisasi untuk mencari 

anggota atau karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan, bahkan lebih 

sering dilakukan dibandingkan dengan tes tertulis. Dilakukannya tes wawancara 

dalam tahap seleksi dikarenakan prosesnya yang efisien dan tidak perlu 

mengeluarkan banyak biaya karena penyeleksinya berasal dari perusahaan itu 

sendiri. Dalam pembahasan analisis proses seleksi ini memiliki perbedaan dengan 

kedua peneliti sebelumnya yaitu Silvia Rahmawati pada tahun 2017 dan Ridwan 

Mawala Kurnia bersama Meilany Budiarti Santoso pada tahun 2018. Peneliti 

sebelemunya yang pertama yaitu Silvia Rahmawati pada tahun 2017 menunjukkan 

bahwa proses seleksi dimulai dengan penyeleksi surat lamaran yang masuk 

berdasarkan kriteria dan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya wawancara (kesiapan 

untuk bekerja) dan pemeriksaan referensi dengan manajer HRD. Proses terakhir 

dalam proses seleksi calon karyawan bagian sales adalah keputusan penerimaan. 

Keputusan penerimaan diambil berdasarkan data hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh Manajer HRD. Proses seleksi yang dilakukan sama dengan yang 

ada pada teori, yang membedakan yaitu tidak adanya tes penerimaan (psikotes) 
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karena perusahaan membutuhkan karyawan bagian sales dalam waktu cepat 

sehingga tes penerimaan (psikotes) dianggap memperlambat proses seleksi 

penerimaan karyawan, tidak dilakukannya wawancara seleksi karena perusahaan 

menilai data diri pelamar sudah cukup jelas tergambarkan pada surat lamaran dan 

berkas lainnya, dan terakhir tidak dilakukannya tes kesehatan karena perusahaan 

lebih mengutamakan pengalaman calon karyawan bagian sales. Peneliti 

sebelumnya yang kedua yaitu Ridwan Mawala Kurnia dan Meilany Budiarti 

Santoso pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pihak pengelola K3L di Unpad 

dalam melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon pekerja tidak melakukan 

tes wawancara, tes tertulis, syarat adanya tingat Pendidikan terakhir. Pihak 

pengelola dalam melakukan rekrutmen dan seleksi hanya menjadikan surat 

lamaran  sebagai  pesyaratan  untuk  menjadi  pekerja      K3L      Universitas      

Padjadjaran      Jatinangor.  

4.4.2. Kriteria Diterimanya Karyawan Produksi Dalam Proses Seleksi 

Kriteria diterimanya karyawan produksi selama proses seleksi dalam penelitian 

kali ini, dikemukakan melalui 3 sudut pandang yaitu dari sudut pandang 

penyeleksi (kepala HRD dan Supervisor) dan pelamar.  

 Kepala HRD dan Supervisor perusahaan lebih menitik beratkan dari pihak calon 

karyawan untuk menemukan kriteria kelolosan seperti apa yang muncul, dalam 

hal ini berarti kepala HRD dan Supervisor secara tidak langsung mengungkapkan 

bahwa, lolos atau tidak nya calon karyawan ke tahap berikutnya tergantung dari 

pelamar itu sendiri, dan bukan dari penyeleksi karena penyeleksi hanya memilih 

pelamar yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, sesuai dengan apa yang telah 
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dikemukakan kepala HRD dan Supervisor, jarang sekali kriteria kelolosan dalam 

proses seleksi karyawan PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang muncul 

disebabkan oleh tindakan perusahaan. Sementara dari pihak calon karyawan, 

melihat aspek penyeleksilah yang paling banyak menentukan munculnya kriteria 

kelolosan dalam setiap tahap proses seleksi yang dilakukan. Hanya dalam tahap 

psikotes calon karyawan mengungkapkan bahwa faktor kelolosan muncul dari diri 

mereka sendiri (karena ada beberapa karyawan yang menyebutkan bahwa ada 

karyawan lain yang diterima karena adanya hubungan baik dengan penyeleksi, 

contohnya seperti saat pelamar menggambar di psikotes tidak sesuai dengan 

perintahnya, tetapi saat penilaian penyeleksi meloloskan pelamar tersebut karena 

mempunyai hubungan baik). Temuan ini menjawab tujuan penelitian ini 

dilakukan, untuk mengetahui apa saja faktor kelolosan selama prosesdur seleksi 

di PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang. Selain perbedaan proses seleksi 

dalam pembahasan ini peneliti juga menemukan perbedaan kriteria penerimaan 

calon karyawan. Peneliti sebelumnya yaitu Ridwan Mawala Kurnia dan Meilany 

Budiarti Santoso pada tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam kriteria penerimaan 

calon karyawan untuk menjadi  pekerja  K3L  tidak  perlu  mempunyai  gelar  

sarjana  atau  memiliki  kepintaran  di  atas  rata-rata,  namun  untuk  menjadi  

pekerja  K3L  hanya  di  butuhkan  keahlian  dan  tenaga  nya  untuk     

membersihkan     dan     menciptakan     keindahan  serta  kenyamanan  lingkungan  

area  Universitas     Padjadjaran. 

 

 


