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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam proses 

pengembangan nasional. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia 

senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan supaya mencapai tujuan yang 

diharapkan. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap 

kegiatan perusahaan. Jika perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia 

dengan baik maka akan diperoleh tenaga kerja yang benar-benar dapat 

diandalkan dalam mencapai sasaran perusahaan.  

Pengelolaaan sumber daya manusia yang tidak efektif dan efesien akan 

menghambat tujuan perusahaan karena manajemen sumber daya manusia 

memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengelola suatu organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia yang baik dapat membantu perusahaan 

untuk mendapatkan karyawan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Hal  ini dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja secara efektif 

dan efesien dengan keinginan perusahaan. 

Dewasa ini persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat, 

dan lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit. Proses perekrutan dan seleksi 

karyawan yang dilakukan oleh perusahaan semakin sulit sehingga kesempatan 

orang untuk memperoleh pekerjaan sangat sedikit. Dapat dikatakan lebih 

lanjut bahwa tujuan untuk mendapatkan suatu jabatan pekerjaan tidaklah 

mudah, sehingga diharapkan agar pegawai mampu bekerja secara optimal, 



2 

 

 

produktif, kreatif dan dapat bertahan bertahan di perusahaan selama jangka 

penjang. Meskipun tujunnya sangat sederhana, proses rekrutmen sangat 

komplek, memakan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit dan terbuka 

peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. 

Tahap-tahap proses rekrutmen dan seleksi perusahaan dalam pencarian 

calon karyawan untuk ditempatkan dalam suatu jabatan tertentu di perusahaan 

organisasi, pada umumnya meliputi proses rekrutmen (pencarian calon 

karyawan) serta seleksi (pemilihan calon karyawan), yang secara terinci 

meliputi (1) Proses rekrutmen, memasang iklan di berbagai media cetak, 

seperti koran, majalah, tabloid; atau di radio dan televise, pendekatan 

langsung ke sekolah, universitas, lembaga-lembaga pendidikan kejuruan atau 

pusat-pusat kursus, para karyawannya sendiri yang akan mengajukan kenalan 

atau anggota keluarganya yang dapat mereka jamin „kebaikan‟ kerjanya,   

pencari kerja melamar sendiri di perusahaan-perusahaan. (2) Seleksi calon 

karyawan, seleksi surat-surat lamaran, wawancara awal, ujian, psikotes, 

wawancara, penilaian akhir, pemberitahuan dan wawancara akhir, penerimaan 

dalam setiap tahap seleksi ini ada calon karyawan yang ditolak sehingga tidak 

dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya 

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa Jumlah lapangan 

pekerjaan memang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Salah satu 

indikatornya adalah hampir sebagian besar mahasiswa yang baru 

menyelesaikan studinya merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ketika 

suatu perusahaan atau lembaga pemerintah membuka kesempatan kerja, 

ribuan pelamar hampir selalu membanjiri perusahaan atau lembaga  
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pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaan tersebut.  Ibarat gula yang 

dikerubuti semut, fenomena ini akan lebih menakjubkan lagi ketika 

pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Puluhan ribu angkatan kerja dapat dipastikan akan mengajukan lamarannya, 

meskipun formasi yang dibutuhkan hanya segelintir saja ( Martono,2010). 

Selain sarjana, peningkatan jumlah pengangguran terbuka juga terjadi 

pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) meningkat sebesar 0,19 persen 

dibandingkan Februari 2009, sedangkan lulusan diploma (baik D I, D II dan D 

III) yang menjadi pengangguran terdidik meningkat hingga 2,45 persen 

dibandingkan Februari 2009. Sementara itu, penurunan pengangguran terbuka 

justru terjadi pada pendidikan menengah kejuruan. Lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan yang menjadi pengangguran terbuka pada Agustus 2009 

mencapai 14,59 persen atau turun dibandingkan kondisi Agustus 2008 yang  

mencapai 17,26 persen, sedangkan pengangguran yang lulus Sekolah Dasar 

(SD) pada Agustus 2009 mencapai 3,78 persen atau turun dibandingkan 

Agustus tahun lalu yang mencapai 4,57 persen. Demikian pula untuk lulusan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk pengangguran terbuka dari lulusan 

SMP pada Agustus 2009 mencapai 8,37 persen turun bila dibandingkan 

Agustus 2008 yang mencapai 9,39 persen (Anonim, 2009).  

Dari permasalahan di atas, akan dilakukan perbaikan dalam mencari 

lowongan pekerjaan, yaitu dengan mengumpulkan lowongan pekerjaan yang 

terdapat di media massa koran sehingga pelamar bisa mempersiapkan terlebih 

dahulu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam melamar pekerjaan 

di perusahaan sesuai dengan minat yang diinginkan. 
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Media massa koran merupakan salah satu dari media cetak, yaitu 

media bersifat statis yang mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan 

dari proses percetakan, bahan baku dasarnya maupun sarana penyampaian 

pesannya menggunakan kertas. Media cetak merupakan suatu dokumen atas 

segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam kata-kata, gambar 

foto dan sebagainya. Salah satu yang termuat di media massa koran yaitu iklan 

lowongan pekerjaan. Iklan lowongan pekerjaan yang terdapat di media massa 

koran mudah dipahami, persyaratan yang ditawarkan sangat jelas, dan tersedia 

alamat perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.  

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan 

daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh 

keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh 

keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Andrew E. Sikula (1981;145) 

mengemukakan bahwa: “Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan 

tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja 

dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya 

berinteraksi dengan rencana organisasi”. Tujuan perencanaan SDM adalah 

menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang 

akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas. 

Dalam mempersiapkan diri untuk melamar suatu pekerjaan, seringkali 

bekal pendidikan formal tidaklah cukup. Misalnya, melamar pekerjaan sebagai 

Sales dan Marketing Managemen. Tidaklah cukup jika hanya memiliki ijazah 

dalam manajemen pemasaran dan manajemen, tetapi diperlukan kemampuan 
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„menjual‟ yang dapat diperoleh antara lain dengan menjadi tenaga penjualan 

pada kegiatan pameran, menjadi anggota seksi dana dalam kepanitiaan 

tertentu, menguasai strategi penjualan serta terbiasa membuat market plan, 

menguasai Ms. Office, bahasa inggris, tegas, disiplin, leadership. Selain itu, 

kemampuan dan keterampilan lain dapat diperoleh dari kursus atau seminar 

yang berkaitan dengan bidang tertentu.  

Untuk dapat memasuki dunia kerja, tentunya harus memiliki fisik yang 

sehat. Perusahaan tidak menerima karyawan dari penampilan fisik yang  

terlihat tidak sehat atau memiliki kecenderungan sering ke dokter. Bagi 

pelamar kerja wanita, perhatikan juga jenis pekerjaan yang dilamar. Cukup 

banyak perusahaan yang tidak menerima calon karyawan wanita yang akan 

segera menikah atau sedang hamil. Oleh karena itu, ketika akan melamar 

pekerjaan, sebaiknya tundalah rencana untuk menikah atau memiliki anak 

dalam waktu yang berdekatan dengan proses rekrutmen dan seleksi karyawan.  

Lowongan pekerjaan pada perusahaan yang tidak menyebutkan 

perusahaannya memberikan persyaratan diantaranya seperti pendidikan, usia, 

jenis kelamin, kemampuan, pengalaman, status, SIM, tempat, IPK, jaminan, 

kendaraan. Sedangkan perusahaan yang menyebutkan nama perusahaannya 

memberikan persyaratan  pendidikan, usia, jenis kelamin, kemampuan, 

pengalaman, status, kesehatan, bersedia ditempatkan, sertifikat, tempat, SIM, 

IPK, kendaraan, warga Negara, tinggi/ berat. Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti membuat judul tentang “Analisis Profil Lowongan Pekerjaan pada 

Perusahaan yang Melakukan Pengiklanan Terbuka dan Tertutup di 

Media Massa Koran”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana profil lowongan pekerjaan pada perusahaan yang melakukan 

pengiklanan terbuka dan tertutup di media massa koran? 

2. Bagaimana profil persyaratan pekerjaan pada yang melakukan pengiklanan 

terbuka dan tertutup di media massa koran? 

3. Apa sajakah perbedaan persyaratan pekerjaan pada lowongan pekerjaan 

yang dibutuhkan pada perusahaan yang melakukan pengiklanan terbuka 

dan tertutup ? 

 

C. Batasan  Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh pemahaman dari penelitian yang lebih jelas dan terarah serta 

tidak menyimpang terlalu jauh dari permasalahan yang ada sehingga dalam 

penelitian ini hanya dibatasi menegenai profil lowongan pekerjaan pada 

perusahaan yang melakukan pengiklanan terbuka dan tertutup di media massa 

koran jawa pos. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang akan 

hendak dicapai dari penelitian ini adalah mampu menganalisis profil 

lowongan pekerjaan secara tepat. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:    
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1. Mengetahui dan mempelajari bagaimana jenis pekerjaan pada perusahaan 

yang melakukan pengiklanan terbuka dan tertutup di media massa koran. 

2. Mengetahui dan mempelajari bagaimana persyaratan pekerjaan yang 

dibutuhkan perusahaan yang melakukan pengiklanan terbuka dan tertutup 

di media massa koran. 

3. Mengetahui dan mempelajari perbedaan persyaratan pekerjaan pada 

perusahaan yang melakukan pengiklanan terbuka dan tertutup di media 

massa koran. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Calon Karyawan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, 

gambaran dan manfaat hasil informasi mengenai memilih lowongan 

pekerjaan pada perusahaan yang melakukan pengiklanan terbuka dan 

tertutup 

2. Manajer Sumber Daya Manusia 

Hasil yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat tentang hasil 

informasi mengenai lowongan pekerjaan dan pedoman dalam 

mengiklankan lowongan pekerjaan 

3. Penulis Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

referensi bacaan khususnya bagi yang akan laporan tugas akhir. 

 


