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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini perusahaan cenderung menghadapi 

berbagai permasalahan yang menekankan pada persaingan global dalam 

dunia usaha. Kecenderungan ini sangat mempunyai dampak yang signifikan 

terhadap berbagai aspek dalam pengembangan perusahaan. Banyak 

perusahaan harus tetap survive untuk terus mempertahankan dan konsisten 

pada bidangnya masing-masing supaya perusahaan tersebut mampu bersaing 

dalam pasar global. Dalam sebuah perusahaan, salah satu cara untuk dapat 

lebih maju dan selalu berkembang adalah dengan mempersiapkan aspek 

kinerja sumber daya manusianya (SDM). Namun saat sekarang ini, banyak 

perusahaan yang masih jauh dengan kesiapan memiliki SDM yang 

berkualitas dan berkompeten. Sehingga akibat yang diperoleh, perusahaan 

menjadi tidak mampu bersaing dalam pasar global. Perusahaan dengan 

karyawan yang berkinerja baik akan semakin menopang kinerja perusahaan 

menjadi lebih baik. Sebaliknya jika dalam perusahaan dengan karyawan 

yang kinerjannya buruk akan berdampak pada kinerja perusahaan yang 

semakin buruk dan efek terburuk yang ditimbulkan adalah perusahaan akan 

mengalamai kebangkrutan. Sekarang ini banyak perusahaan yang 

menyediakan lowongan pekerjaan (rekrutmen) untuk berbagai profesi yang 

disediakan.  
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Manfaat utama dari proses perekrutan ini adalah untuk mencapai 

tujuan perusahaan yang diinginkan dan mendapatkan orang yang tepat untuk 

jabatan tertentu dalam sebuah perusahaan. Proses rekrutmen tidak mudah 

dilakukan, jadi dibutuhkan sarana atau media yang tepat untuk 

menyampaikan tujuan dari rekrutmen tersebut. Banyak sarana atau media 

perekrutan yang digunakan oleh perusahaan, salah satunya adalah 

menggunakan iklan lowongan. Iklan adalah sarana atau media yang 

digunakan perusahaan untuk menyampaikan sebuah informasi ataupun 

promosi dan manfaat terbesar dari iklan tersebut adalah membawa pesan 

yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada khalayak ramai dapat 

langsung tersampaikan Kasali (1992). 

Salah satu media yang digunakan untuk mencantumkan isi iklan 

lowongan pekerjaan adalah dengan media massa atau yang lebih dikenal 

dengan Koran. Banyak iklan lowongan pekerjaan yang dicantumkan dalam 

koran dengan berbagai bidang pekerjaan yang ditawarkan, namun masih ada 

terdapat iklan lowongan pekerjaan yang kurang lengkap dalam memaparkan 

informasi mengenai kejelasan lowongan pekerjaan tersebut. Padahal iklan 

perekrutan itu tidak jauh beda dengan cara mengiklankan barang produksi 

atau jasa dari sebuah perusahaan, jadi dalam mencantumkan iklan lowongan 

pekerjaan, perusahaan bersangkutan harus bisa menampilkan iklan 

semenarik mungkin. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan 

kelengkapan informasi lowongan yang dibutuhkan, kejelasan keberadaan 

perusahaan, ukuran layout iklan yang ada dikoran, kemudian skala koran 
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yang disajikan apakah skala nasional atau lokal saja. Sehingga iklan tersebut 

menimbulkan ketertarikan pembaca, membangkitkan dan mempertahankan 

minat pembaca, meningkatkan keinginan pembaca untuk mengetahui lebih 

banyak atau untuk melamar, dan merangsang tindakan yang diperlukan 

Wenborn (1994). 

Dengan demikian peneliti mengambil sample koran yakni koran 

Kompas dan Suara Merdeka sebagai media iklan lowongan pekerjaan bagi 

para calon pelamar pekerjaan dan juga karena koran tersebut mempunyai 

dua skala yang berbeda dan mencakup penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti.  

Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian dengan judul “Analisa 

Persepsi Mahasiswa terhadap Metode Rekrutmen Menggunakan Iklan 

Lowongan di Media Massa “ 

   

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang kelengkapan iklan lowongan 

pekerjaan dikoran seperti Job Position, Kode Lowongan, Nama 

Perusahaan, Jenis Industri & Core Business, Job Description, Job 

Specification, Benefit, Tujuan pengiriman Lamaran Kerja & CV., Batas 

Waktu.  

2. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang kejelasan informasi yang 

disampaikan dalam iklan lowongan seperti eksistensi dan lokasi 

perusahaan yang bersangkutan.  



 

 

4

3. Bagaimana persepsi mahasiswa tentang ukuran iklan lowongan yang 

ditampilkan di koran. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan masalah yang menyimpang dari 

permasalahan yang dipaparkan, maka peneliti perlu membatasi masalah 

dalam penelitian ini hanya pada : 

1. Iklan lowongan pekerjaan yang tercantum pada koran Suara Merdeka. 

2. Mahasiswa yang sedang menempuh Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis -  Manajemen UNIKA Soegijapranata Semarang tahun 2010 / 

2011 yang berjumlah 56 mahasiswa. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang kelengkapan iklan 

lowongan pekerjaan dikoran yang meliputi Job Position, Kode 

Lowongan, Nama Perusahaan, Jenis Industri & Core Business, Job 

Description, Job Specification, Benefit, Tujuan pengiriman Lamaran 

Kerja & CV., Batas Waktu. 

2. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang kejelasan informasi yang 

disampaikan dalam iklan lowongan seperti eksistensi dan lokasi 

perusahaan yang bersangkutan. 
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3. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang ukuran iklan lowongan 

yang ditampilkan di koran. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi calon pelamar kerja 

Untuk memberikan informasi kepada calon pelamar kerja tentang 

bagaimana memilih iklan lowongan pekerjaan yang baik dan tepat 

sehingga tidak tertipu oleh iklan lowongan dikoran. 

2. Bagi Perusahaan 

Untuk memberikan informasi bahwa di masa sekarang ini aspek dan 

metode perekrutan yang baik melalui media koran sangatlah dibutuhkan, 

mengingat iklan lowongan yang sudah  pasti diminati banyak sekali 

calon pelamar pekerjaan yang ditawarkan, maka penelitian ini 

diharapkan mampu membantu perusahaan dalam mempertimbangkan 

pembuatan iklan lowongan pekerjaan di media koran yang baik sehingga 

tidak merugikan para calon pelamar dan kemudian perusahaanpun 

mendapatkan karyawan yang baik sesuai kebutuhan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan penulisan 

penelitian ini  disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN   

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang , perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

BAB II.   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran 

penyusunan skripsi serta definisi operasional. 

BAB III.  METODE PENELITIAN   

Dalam bab ini berisi tentang lokasi dan obyek penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, serta alat analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN    

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang akan 

menguraikan tanggapan responden secara deskriptif yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
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BAB V.  KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran dari analisa yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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