
EFEKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM 
PELAKSANAAN PROSES REKRUTMEN DAN 

SELEKSI KARYAWAN DI BRI SYARIAH 
KCP PONOROGO  

 
SKRIPSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh :  
Alfiyuhanita 

NIM : 210815162 
 

Pembimbing :  
Agung Eko Purwana, SE, MSI 

NIP. 197109232000031002 
 

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 
2019 



 

i 
 

EFEKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM 
PELAKSANAAN PROSES REKRUTMEN DAN 

SELEKSI KARYAWAN DI BRI SYARIAH 
KCP PONOROGO  

 
SKRIPSI 

 
Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna 

memperoleh gelar sarjana program strata satu  
(S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 
 

 

 
 
 

Oleh : 
Alfiyuhanita 

NIM : 210815162 
 

Pembimbing : 
  

Agung Eko Purwana, SE, MSI 
NIP. 197109232000031002 

 
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 

ii 
 

ABSTRAK 
 

Alfiyuhanita, 2019 Efektivitas Sumber Daya Manusia dalam 
Pelaksanaan proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Di BRI 
Syariah KCP Ponorogo. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Ponorogo Pembimbing Agung Eko Purwana, 
SE, MSI. 

 
Kata kunci : Organisasi, manajemen, perusahaan 
 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu 
pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, 
pengembangan dan manajemen organisasi sumber daya. BRI 
Syariah Ponorogo dalam merekrut karyawan ini menyebarkan 
informasi melalui sosial media yang dibuka selama dua 
minggu, dalam waktu yang singkat ini banyak sekali yang 
melamar hingga ratusan. Sedangkan yang menangani proses 
tersebut hanya seorang karyawan. Sehingga dalam menyeleksi 
administrasi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang 
lama.  

Rumusan masalah skripsi ini yaitu menggunakan 
begaimana efektivitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan 
rekrutmen dan bagaimana efektivitas sumber daya manusia 
dalam pelaksanaan seleksi karyawan di BRI Syariah Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan 
pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan uraian kata-kata secara 



 

iii 
 

tertulis yang didapatkan dari hasil interaksi antara peneliti dan 
narasumber di BRI Syariah Ponorogo. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Ponorogo dalam 
melakukan rekrutmen ada beberapa tahapan yaitu melakukan 
koordinasi, menentukan persyaratan, menentukan kriteria, dan 
menyebarkan informasi melalui media sosial. Keempat tahapan 
tersebut sudah efektif untuk diterapkan. Sedangkan Proses 
seleksi karyawan diantaranya ialah seleksi administrasi, seleksi 
wawancara, seleksi psikotes, seleksi kesehatan dan tahap akhir. 
Kelima seleksi tersebut ada dua yang kurang efektif untuk 
dilakukan, yatu seleksi wawancara dan seleksi psikotes. Seleksi 
wawancara pada praktikknya dilakukan dua kali dan dilokasi 
yang berbeda sehingga hal ini memakan waktu yang lama. 
Sedangkan tes psikotes pada praktiknya dilaksanakan di luar 
kota yaitu Kediri, hal ini semakin mengulur waktu yang 
membuat calon karyawan menunggu terlalu lama. sebaiknya 
pihak bank membuka masa rekrutmen lebih dipersingkat 
kembali. Sedangkan dalam melakukan seleksi sebaiknya 
ditambahkan tenaga penyeleksi agar pelaksanaan rekrutmen 
dan seleksi karyawan berjalan efektif dan maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum sumber daya yang ada dalam 

organisasi antara lain adalah sumber daya manusia, 

sumber daya modal, sumber daya lingkungan, sumber 

daya teknologi, dan sumber daya bahan-bahan 

material. Apabila  akan  dikelompokkan  dalam   

sederhana,   maka sumber daya-sumber   daya   

tersebut   dapat   dikelompokkan   dalam sumber daya 

manusia dan bukan sumber daya manusia.1 

Manajemen  sumber daya manusia merupakan suatu 

pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, 

motivasi, pengembangan dan manajemen organisasi   

sumber daya.  Manajemen sumber daya manusi 

diciptakan untuk   membentuk kultur perusahaan yang 

layak, dan memasukkan  program-program yang   

menggambarkan  dan   mendukung   nilai-nilai pokok 

                                                             
       1 Ayon Triyono, Paradigma baru : Manajemen Sumber Daya 
Manusia  (Jakarta: PT Suka Buku, 2012), 15. 
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dari perusahaan tersebut dan memastikan 

keberhasilanya.2  

Dalam  perencanaan   sebagai  bagian dari  

fungsi manajerial, maka  seorang   manajer  dituntut  

mengetahui   rencana-rencana  apa  yang   akan  

dijalankan. Perusahaan  akan mudah untuk mencapai  

tujuan  apabila   perusahaan  didukung  dengan  

rencana  yang  matang dan  layak  di  

implementasikan. Perencanaan memungkinkan 

sebuah perusahaan pada saat dibutuhkan dapat 

terhindar dari kelangkaan SDM, dan sebaliknya pada 

saat kurang diperlukan peusahaan terhindar dari 

kelebihan sumber daya manusia. Perencanaan bagi 

manajer SDM dengan demikian bermakna sebagai 

kegiatan merencanakan program-program yang 

berkaitan dengan upaya untuk membantu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan melalui pengelolaan 

SDM.3  

Kebutuhan akan sumber daya manusia untuk 

mendukung perkembangan bank syariah tidak hanya 

terkait operasional perbankan dan keuangan syariah. 
                                                             
       2 Arif Yusuf Hamali,  Pemahaman : Manajemen Sumber Daya 
Manusia (Yogyakarta, CAPS, 2016), 2. 
        3 Ibid., 19. 



3 

 
 

Namun, sumber daya yang juga perlu dipersiapkan 

adalah mereka yang berinteraksi dengan perbankan 

dan keuangan syariah, baik langsung maupun tidak 

langsung. Idealnya SDM yang dibutuhkan adalah 

mereka  yang memiliki kompetensi dalam masalah 

manajemen keuangan modern dan juga memahami 

hukum-hukum syariah. 4 Mengingat yang dikelola 

oleh bank adalah dana, baik dana pemilik maupun 

dana masyarakat, maka sektor perbankan 

mengandalkan kepercayaan. Oleh karena itu, selain 

membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan 

professional, bank harus dikelola oleh sumber daya 

manusia yang memiliki integritas moral yang baik dan 

terpercaya.5  Selain itu, tenaga perbankan yang 

professional perlu diciptakan dalam waktu panjang 

dari dan dengan biaya yang besar. Setiap bank wajib 

mnegupayakan peningkatan kemampuan dan 

                                                             
        
4https://googleweblight.com/i?u=https://wahdah.or.id/membangun-
sumber-daya-manusia-berbasis-syariah/&hl=en-ID. Diakses pada 10 
November 2019 pukul 19.40 
        5 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bogor: Ghalia 
Indonesi. 2009), 125 

https://googleweblight.com/i?u=https://wahdah.or.id/membangun-sumber-daya-manusia-berbasis-syariah/&hl=en-ID
https://googleweblight.com/i?u=https://wahdah.or.id/membangun-sumber-daya-manusia-berbasis-syariah/&hl=en-ID
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keterampilan pegawainya guna memenuhi kebutuhan 

tenaga professional.6  

Salah satu aktivitas dalam pengelolaan SDM 

adalah rekrutmen dan seleksi, Menurut Handoko, 

“Rekrutmen merupakan proses pencarian dan 

“pemikatan” para calon karyawan yang mampu 

melamar sebagai karyawan.7 Kegiatan rekrutmen 

merupakan kelanjutan dari apa yang sudah 

direncanakan dalam perencanaan tenaga kerja. 

Kebutuhan tenaga kerja yang sudah direncanakan baik 

dari segi jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan 

akan diperoleh melalui rekrutmen pegawai.8 Dalam 

melakukan rekrutmen sumber daya manusia tidak 

boleh dilakukan secara sembarangan. Pihak 

perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui berapa 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berikut 

kualifikasi yang dipersyaratkan. Sumber  tenaga kerja 

yang ada dan saran untuk melakukan rekrutmen. 

Selanjutnya setelah memperoleh tenaga kerja hasil 

                                                             
       6 Ibid.,126 
       7 Billy Renaldo Potale Dkk, “Pengaruh proses Rekrutmen dan 
Seleksi terhadap kinerja karyawan terhadap PT Bank Sulutgo,” 

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 04 (2016), 454. 
       8 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 
2012 ), 163. 
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dari rekrutmen yang sesuai dengan perencanaan 

tenaga kerja yang ada, maka pihak bank harus 

melakukan Seleksi untuk memilih tenaga kerja yang 

dibutuhkan dengan kualifikasi tertentu. 9 

BRISyariah berawal pada tanggal 19 Desember 

2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 

2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 

PT. Bank BRISyariah kemudian secara resmi 

menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip 

Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah 

sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank 

secara konvensional. Kegiatan usaha BRISyariah 

semakin kokoh setelah ditandatangani Akta 

pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Untuk melebur kedalam 

BRISyariah (Proses Spin Off) pada tanggal 19 

Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 

Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis 

sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan 

                                                             
       9 Ibid.,157. 
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kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah.10 

Setelah beberapa tahun kemudian bank bri syariah 

mendirikan kantor cabang pembantu yang berlokasi di 

kota Ponorogo yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 

No. 2B, Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur 6341 yang diresmikan pada 

tahun 2013 yang dimana kantor cabangnya berpusat di 

kota Madiun jawa timur.  

Setelah struktur organisasi terbentuk, uraian 

jabatan dan persyaratan jabatan tersedia, serta jumlah 

sumber daya manusia telah direncanakan, maka 

langkah selanjutnya adalah mencari tenaga kerja untuk 

mengisi jabatan yang tersedia sesuai dengan rencana 

atau kebutuhan perusahaan. 11 Perhatian mengenai 

sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan sangat 

penting, dengan adanya sumber daya manusia yang 

handal dan kompetitif dalam bekerja maka akan 

berdampak pada kinerja karyawan, kepuasan nasabah 

dan kemajuan dari perusahaan itu sendiri.  

                                                             
        10 BRI Syariah, “Sejarah Singkat BRI Syariah,” dalam  
https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah (diakses 
pada tanggal  8 Oktober 2019, pukul 13.10). 
       11 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: 
Prenadamedia Group), 176. 

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah
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BRI Syariah KCP Ponorogo dalam merekrut 

dan menyeleksi karyawan sesuai prosedur, yaitu 

koordinasi dengan pihak Kantor Cabang di Madiun 

untuk merekrut karyawan.  Ada beberapa proses 

penyeleksian yang dilakukan di KCP Ponorogo dan 

kantor cabang. Pihak KCP hanya melakukan proes 

rekrutmen dan beberapa seleksi. Namun dengan 

dibukanya rekrutmen selama dua minggu di BRI 

Syariah KCP Ponorogo sangat banyak sekali yang 

melamar kerja hingga ratusan pelamar. Hal ini 

diungkapkan oleh Noviana selaku penyelenggara 

rekrutmen : 

“BRI Syariah KCP Ponorogo dalam 

melakukan rekrutmen karyawan yaitu 
menyebarkan informasi lowongan kerja melalui 
sosial media selama dua minggu. Dalam waktu 
dua minggu ini banyak sekali yang melamar 
hingga ratusan. Sedangkan yang menangani 
proses tersebut hanya saya sendiri. Sehingga 
dalam menyeleksi administrasi kurang detail dan 
efektif, karena bingung harus membagi waktu 
pekerjaan di kantor dan seleksi karyawan, 
semakin banyak pelamar semakin susah juga 
seleksinya. Pada akhirnya ketika pengumuman 
karyawan diterima, calon yang diterima tersebut 
tidak memenuhi panggilan perusahaan dengan 
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alasan telah mendapatkan pekerjaan di perusahaan 
lain.”12 

 

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui 

bahwa hanya seorang saja yang menangani proses 

rekrutmen dan seleksi karyawan. Sehingga terjadi 

permasalaham ketidakefektifan dalam melakukan 

seleksi administrasi yang pada akhirnya ditakutkan 

tidak semua berkas pelamar terseleksi dengan baik 

dan detail. Dengan masa proses seleksi yang terlalu 

lama sehingga berdampak pada karyawan yang 

diterima tidak dapat memenuhi panggilan perusahaan 

arena sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan 

lain.  

Oleh karena itu peneliti tertarik ingin 

membantu menyelesaikan permasalahan dan 

mengetahui bagaimana kinerja karyawan disini dalam 

melakukan proses rekrutmen dan seleksi sehingga bisa 

menemukan  calon yang dibutuhkandan benar-benar 

berkompeten dibidangnya. Sehingga peneliti 

mengangkat skripsi yang berjudul “Efektivitas 

Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan proses 

                                                             
       12 Noviana Putri H, Wawancara, Ponorogo 29 Agustus 2019. 
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Rekrutmen dan Seleksi karyawan di BRI Syariah KCP 

Ponorogo.” 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana efektivitas sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan rekrutmen karyawan di BRI Syariah 

KCP Ponorogo? 

2. Bagaimana efektivitas sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan seleksi karyawan di BRI Syariah KCP 

Ponorogo? 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas sumber daya manusia 

dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui efektivitas sumber daya manusia 

dalam pelaksanaan seleksi karyawan di BRI 

Syariah KCP Ponorogo. 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Dengan adanya hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pemikiran dalam 

rangka mengembangkan ilmu perbankan syariah di 

lembaga keuangan. Melalui penulisan skripsi ini 

juga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu 
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pengetahuan khususnya di bidang penerapan ilmu 

ekonomi maupun ilmu perbankan yang berbasis 

syariah. Selain itu, juga dapat dijadikan acuan 

dalam menerapkan efektivitas sumber daya 

manusia dalam melaksanakan proses rekrutmen 

dan seleksi ataupun perbandingan antara teori 

dengan kenyataan di dunia perbankan.   

2. Manfaat praktik 

a. Bagi pihak BRI Syariah KCP Ponorogo 

Sebagai tambahan referensi untuk 

memberikan masukan yang bermanfaat bagi 

kemajuan perusahaan sehingga dapat menambah 

solusi untuk berbagai permasalahan yang 

dihadapi pihak bank. Juga untuk menyampaikan 

kritik dan saran yang membangun dalam sebuah 

masalah sehingga mampu mengurangi 

permasalahan. Hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi mengenai analisa hasil 

proses rekrutmen dan seleksi sehingga dapat 

dijadikan perbandingan untuk menerapkan 

rekrutmen dan seleksi karyawan bagi 

perusahaan.   
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b. Bagi pihak bank syariah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini 

dapat membantu memberikan solusi, saran dan 

memecahkan permasalahan khususnya dalam 

pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan. 

Sehingga dapat meminimalisir permasalahan di 

lembaga keuangan yang berbasis syariah. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan 

dapat juga dianggapsebagai pendekatan luas dalam 

penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk 

mengumpulkan data kualitatif. Dalam hal demikian 

maka pendekatan ini terkait erat dengan 

pengamatan-berperanserta. Peneliti lapangan 

biasanya membuat catatan lapangan secara 

ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenta dan 

dianalisis berbagai cara.13 

Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah KCP 

Ponorogo untuk meneliti apa-apa yang dibutuhkan 

                                                             
       13 Lexy J. moleong, Metodolgi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2009), 26.  
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oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian di 

lapangan untuk menggali informasi yang 

dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti mencari 

data langsung pada karyawan BRI Syriah Ponorogo 

untuk menemukan fakta yang telah dilakukanya. 

Informasi ini terkait dengan pelaksanaan rekrutmen 

dan seleksi karyawan. 

2. Pendekatan penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian 

kualitatif secara umum dapat digunakan untuk 

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, fungsional, organisasi, aktivitas sosial 

dan lain-lain. Pendekatan kualiatatif diharapkan 

mampu menghasilkan uraian yang mendalam 

tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang 

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam 

suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari 

sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan 

holistik. 14 

                                                             
       14 Wiratna Sujarweni, Metodolgi Penelitian Bisnis dan Ekonomi 
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 11-12. 
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Penelitian ini menggunakan uraian kata-kata 

secara tertulis yang didapatkan dari hasil interaksi 

antara peneliti dan narasumber di BRI Syariah 

Ponorogo. Interaksi berupa wawancara terhadap 

narasumber yang dapat dipercaya sebagai sumebr 

segala informan. Uraian ini terkait apa saja yang 

dibutuhkan oleh peneliti kemudian dituangkan 

dalam penejelasan secara deskriptif. 

3. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai 

pengamat dalam meneliti pihak terkait. Kehadiran 

peneiliti ini mencatat hal-hal yang dibutuhkan oleh 

peneliti, mencari data atau sumber informasi dari 

pihak terkait.  Yaitu manajer atau pimpinan 

perusahaan sebagai sumber informan. Narasumber 

lain seperti pihak penyelenggara proses rekrutmen 

dan seleksi karyawan di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

4. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah KCP 

Ponorogo jalan Soekarno Hatta No.18 Ponorogo. 
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5. Studi Penelitian Terdahulu 

Setelah peneliti melakukan kajian-kajian 

skripsi terdahulu yang berkaitan dengan objek 

penelitian ini, diperoleh beberapa hasil dari skripsi 

maupun sumber lainya yang berkaitan dengan 

analisa proses rekrutmen dan seleksi karyawan 

diantaranya adalah : 

Skripsi yang ditulis oleh Anas Santoso 

kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 

2019, dengan judul penelitian Analisis proses 

rekrutmen dan seleksi karyawan Bank BCA 

Syariah. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa 

Bank BCA Syariah dalam melakukan rekutmen 

sepenuhnya dilakukan oleh kantor besar divisi 

SDM. Bank BCA Syariah dalam merekrut 

karyawan menggunakan dua metode yaitu internal 

dan eksternal. Serta melakukan penyusunan strategi 

rekrutmen, pencarian pelamar kerja, penyisihan 

pelamar-pelamar yang tidak cocok, pembuatan 
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kumpulan pelamar, dan melakukan seleksi 

administrasi atau dokumentasi.15 

Berdasarkan penelitian yang ditulis Anas 

Santoro telah memiliki persamaan dengan apa yang 

ditulis oleh peneliti yaitu, sama-sama menenliti 

tentang bagaimana proses rekrutmen yang 

dilakukan sebuah lembaga perbankan syariah. 

Adapun perbedaan, penelitian ini lebih difokuskan 

pada rekrutmen karyawan dengan menggunakan 

analisis SWOT, sedang yang ditulis peneliti 

terletak pada bagaimana proses penerimaan 

rekrutmen dan seleksi karyawan. Dalam hal ini 

peneliti mengembangkan proses rekrutmen dan 

seleksi tanpa menggunakan analisis SWOT, akan 

tetapi difokuskan pada pengembangan sumebr daya 

manusia yang menjalankanya. Sehingga dapat 

diketahui hasil perbedaan yang mendasar antara 

rekrutmen sekaligus analsis SWOT dan 

pengembangan SDM dalam rekrutmen.  

Skripsi karya Muhammad Saifullah kampus 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun dengan judul, 
                                                             
      15 Anas Santoso, “Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi 
karyawan Bank BCA Syariah,” skripsi (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2019), 94. 
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Analisis perencanaan sumber daya manusia (SDM) 

pada BNI Syariah KC Banda Aceh tahun 2018. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa 

dalam perekrutan karyawan menerapkan beberapa 

kualifikasi terhadap calon karyawan, kualifikasi 

atau preferensi SDM yang diutamakan oleh BNI 

Syariah ialah penampilan, usia, jenis kelamin, 

kemampuan berkomunikasi kondisi fisik. Selain 

itu, seleksi karyawan yang dilakukan BNI Syariah 

harus melewati beberapa tahap antara lain seleksi 

psikotes, wawancara dan tes kesehatan.16 Hasil 

penelitian ini memiliki persamaan diantaranya 

terkait teori yang digunakan yaitu sumber daya 

manusia, rekrutmen dan seleksi. Hanya saja 

ditambah dengan pendidikan dan pelatihan. 

Sedangkan untuk perbedaanya terletak pada 

rumusan masalah yang digunakan, rumusan 

masalah yang diteliti oleh Muhammad Syaifullah 

yaitu bagaimana pelaksanaan rekrutmen SDM 

dalam perspektif islam. Adapun rumusan masalah 

yang diteliti oleh penelitian ini ialah terkait 
                                                             
       16 Muhammad Saifullah,“Analisis Perencanaan Rekrutmen 

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BNI Syariah KC Banda Aceh,” 
Skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018 ), 56.  
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bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan. 

Penelitian ini fokus membahas tentang pelaksanaan 

rekrutmen perspektif  islam tanpa adanya 

pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini 

mengarah pada pendidikan dan pelatihan untuk 

karyawan baru. 

Skripsi yang ditulis oleh Yola Septyani 

kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 

tahun 2018 dengan judul, Sistem rekrutmen sumber 

daya manusia di PT. BNI Syariah pusat. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, PT. BNI 

Syariah melakukan rekrutmen masih mengacu pada 

pedoman rekrutmen BNI konvensional, hanya ada 

beberapa tes yang megarah pada pengetahuan Bank 

Syariah. Hal tersebut diatur oleh divisi Syariah 

pusat. Skripsi ini memiliki persamaan diantaranya 

ialah mengenai teori yang digunakan, yaitu sumber 

daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Persamaan 

lainya yaitu sumber data yang digunakan, ialah 

melalui wawancara langsung kepada pimpinan. 17 

                                                             
        17 Yola Septyani, “Sistem Rekrutmen Sumber Daya Manusia di 
PT.BNI Syariah pusat,” Skripsi (Jakarta: Universitas 
Muhammadiyah, 2019), 67. 
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Sedangkan perbedaanya, penelitian yang 

dilakukan oleh Yola Septyani ini hanya mengacu 

pada sistem rekrutmen apa yang digunakan yang 

sesuai dengan visi misi PT.Bank BNI Syariah dan 

strategi yang digunakan dalam merekrut karyawan. 

penelitian ini mengarah pada landasan visi misi 

perusahaan, dan masih mengacu pada BNI 

konvensional dalam hal perekrutan. Sedangkan 

penelitian yang saya tulis tidak hanya 

rekrutmennya saja yang melulu pada landasan visi 

misi akan tetapi terhadap pengembangan SDM 

dalam menjalankan rekrutmen dan seleksi 

karyawan. Visi misi disini sebagai landasan dlam 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Skripsi selanjutnya yang ditulis oleh Irwan 

Rahmatullah Putra kampus UIN Sunan Ampel 

Surabaya pada tahun 2014 dengan judul penelitian, 

Analisis tentang Rekrutmen dan Seleksi serta 

penempatan posisi kerja Sumber Daya Manusia 

studi kasus PT BNI Syariah KC Dharmawangsa 

Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem 

rekrutmen yang dilakukan di PT.BNI Syariah KC 

Dharmawangsa menggunkan metode rekrutmen 
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internal saja dalam mendapatkan SDM yakni 

dengan mereferensikan anggota/keluarga karyawan 

atau membuka kembali lamaran yang pernah 

masuk dalam perusahaan. Sedangkan sistem seleksi 

yang dilakukan oleh PT.BNI Syariah 

KC.Dharmawangsa menggunakan metode sistem 

gugur dalam penyeleksianya dengan syarat pelamar 

harus lolos di setiap tahap seleksi dengan 

persyaratan yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

Tahap-tahap tersebut yaitu seleksi administrasi, 

wawancara awal, tes bahasa inggris, tes, tulis, tes 

psikologi, dan wawancara, tes kesehatan dan yang 

terakhir yaitu wawancara akhir.18 Penelitian ini 

tidak hanya membahas tentang rekrutmen dan 

seleksi akan tetapu penemptan setelah diterimanya 

seorang karyawan. Sedangkan di BRI Syariah 

Ponorogo sudah menyertakan posisi yang kosong 

dalam penyebaran rekrutmen karyawan.  

Penelitian ini mengkaji penelitian 

sebelumnya dengan permasalahan yang berbeda 

                                                             
       18 Irwan Rahmatullah Putra, “Analisis tentang Rekrutmen dan 

Seleksi serta penempatan posisi kerja Sumber Daya Manusiastudi 
kasus PT BNI Syariah KC Dharmawangsa Surabaya,” Skripsi 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 121. 
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dari setiap penelitian terdahulu. Persamaanya ialah 

sama-sama meneliti tentang pelaksanaan rekrutmen 

dan seleksi karyawan bank. Sedangkan perbedaan 

yang mendasar dari setiap penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini ialah pada internal perusahaan 

yaitu meneliti permasalahan terkait internal 

perusahaan yaitu keefektivitasan sumber daya 

manusia dalam melaksanakan rekrutmen dan 

seleksi yang mana proses ini hanya ditangani oleh 

seorang karyawan. 

6. Teknik pengumpulan data 

Agar seorang peneliti tidak melakukan 

sebuah kesalahan dalam melakukan sebuah 

penelitian, peneliti menggunakan metode dan 

instrument pengumpulan data secara baik dan 

benar. 19 Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara 

yang dimaksud disini adalah teknik untuk 

mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan 

proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai 

dengan data. Pencarian data dengan teknik ini 

                                                             
       19 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan 
Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 149. 
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dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan 

bertatap muka secara langsung antara seorang atau 

beberapa orang pewawancara dengan seorang atau 

beberapa orang yang  diwawancarai. 20 Pada 

hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang 

sebuah isu atau tema yang diangkat dalam 

penelitian. 21 

Peneliti memfokuskan wawancara ini ialah 

pada proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi 

calon karyawan di BRI Syariah Ponorogo. Peneliti 

melaksanakan wawancara dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang telah disusun. 

Pertanyaan terkait data-data yang dibutuhkan 

peneliti secara mendalam dan detail. Sehingga 

dengan jelas narasumber memberikan pemaparan 

data yang bisa terkumpulkan semaksimal mungkin. 

Dalam wawancara ini, sumber informan dari pihak 

pimpinan kantor cabang pembantu, branch office 

supervisor dan seluruh karyawan yang berkaitan 

                                                             
       20 Ibid.,151. 
       21 Wiratna Sujarweni, Metodologi penelitian Bisnis dan 
Ekonomi (Yogyakarta: Pusataka Baru Press, 2015), 31.   
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dengan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi di BRI 

Syariah Ponorogo. 

7. Analisis data 

Dalam penelitian inipeneliti mengemukakan 

penjabaran dalam melaksanakan proses rekrutmen 

dan seleksi dari pihak-pihak informan. Peneliti 

menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-

perbuatan manusia tanpa upaya 

pengkuantifikasianya. Data tersebut terdiri dari 

pembicaraan-pembicaraan orang atau data lisan, 

tulisan-tulisan (tulisan di media, surat menyurat, 

kebijkan pemerintah, notulen rapat dan lain-lain), 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang. 22  

Proses analisis data  dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 

yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya.23 

Penulis memaparkan tentang sumber daya 

manusia, proses rekrutmen dan proses seleksi calon 
                                                             
       22 Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2014), 18.  
       23 Lexy J. moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, 247.  
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karyawan yang dilakukan di BRI Syariah KCP 

Ponorogo. Kemudian dianalisa dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu 

semua data yang diperoleh baik di peroleh dari 

lspangan maupun dari kepustakaan setelah 

diseleksi dan disusun kembali kemudian 

disimpulkam secara sistematis  sehingga mudah 

dipahami. 

8. Pengecekan keabsahan data 

Untuk menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu.24 Melihat begitu besarnya posisi data 

maka keabsahan data yang terkumpul menjadi 

sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan 

penarikan kesimpulan yang salah pula, demikian 

sebaliknya, data yang valid akan menghasilakm 

kesimpulan hasil penelitin yang benar.25 

Keabsahan yang digunakan dalam penelitian 

ini sebuah konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan dan kendalan.   Penelitian yang 
                                                             
       24 Ibid., 234. 
       25 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan 
Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 217.  
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dilakukan ini menggunakan teknik triangulasi, 

dimana teknik ini penelitian akan menguji 

kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber, metode, fan 

teori. Salah satu penggunaan teknik ini ialah 

dengan cara membandingkan data hasil penelitian 

dengan data hasil wawancara. Peneliti akan 

mengecek secara langsung terhadap data yang 

diperoleh di lapangan tentang proses rekrutmen dan 

seleksi karyawan di BRI Syariah Ponorogo.  

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan skripsi ini terdiri dari 

lima bab dan sub bab yang telah diuraikan, yaitu : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah dari sebuah penelitian yang 

diambil. Setelah mengetahui permasalahan 

maka timbul pertanyaan yang terangkum 

dalam perumusan masalah. Penelitian ini 

tidak hanya dijadikan sebagai tugas akhir 

namun banyak tujuan dari penelitin ini yang  

disudutkan dalam tujuan penelitian. Selain 

tujuan, penelitian dalam bab pendahuluan 
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juga menerangkan manfaat dari penelitian itu 

sendiri. Serta tersusun rapi yang dipersingkat 

melalui sistematika penulisan.  

BAB II REKRUTMEN DAN SELEKSI 

Pada bab kedua ini dijelaskan teori-teori yang 

telah dikumpulkan dan  digunakan sebagai 

bahan pembahasan. Teori tersebut nantiya 

akan dibuktikan dengan penerapan di 

perusahaan apakah sesuai atau tidak. Teori 

tersebut diantaranya ialah efektivitas, sumber 

daya manusia, rekrutmen dan seleksi 

karyawan yang dapat digunakan sebagai 

panduan atau acuan untuk mengerjakan 

skripsi ini.  

BAB III PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI 

KARYAWAN  KCP BRI SYARIAH 

PONOROGO 

Pada bab ketiga ini dijelaskan pula gambaran 

umum objek penelitian dan lokasi peneliti 

yaitu di BRI Syaraih Ponorogo. Struktur 

organisasi hingga deskripsi pekerjaan. Selain 

itu, pada bab ketiga ini memaparkan hasil 

data yang telah diperoleh dari bank. 
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menjelaskan bagaimana proses pelaksnaan 

rekrutmen dan seleksi di BRI Syariah 

Ponorogo dari awal hingga akhir. Kemudian 

dijelaskan apakah sesuai dengan teori yang 

telah ada atau tidak. 

BAB IV ANALISIS PROSES REKRUTMEN DAN 

SELEKSI KARYAWAN PADA BRI 

SYARIAH KCP PONOROGO 

Mengenai hasil, data yang telah diperoleh 

dari bab sebelumnya diolah  kemudian 

dianalisis dalam pembahasan. Analisis dari 

pembahasan berdasarkan bab kedua dan bab 

ketiga. 

BAB V PENUTUP 

Bagian akhir di bab ini menjelaskan tentang 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang 

telah dilakukan. Diharapkan dapat dijadikan 

sebagai saran atau pertimbangan bagi 

perusahaan untuk memberikan solusi 

terhadap permasalahannya.  
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BAB II 

EFEKTIVITAS PROSES  

REKRUTMEN DAN SELEKSI KARYAWAN 

 

A. Efektivitas  organisasi 

Sulit untuk membicarakan perubahan 

organisasi tanpa melihat kepada beberapa detail  

mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. 

Memang, sebagian isu mengenai perubahan 

organisasi adalah jika organisasi dianggap tidak 

efektif dalam beberapa hal, maka dengan sederhana 

disana ada kebutuhan untuk perubahan. Akan tetapi, 

kenyataan menunjukkan bahwa sungguh sering 

ketidakefektifan dalam suatu organisasi membawa 

kesulitan yang lebih besar dalam menciptakan 

kemungkinan teradinya perubahan. 

Dasar efektivitas adalah integrasi. Kinerja 

perusahaan terdiri dari keseluruhan rangkaian 

elemen yang dalam beberapa cara harus diintegrasi. 

Kinerja ditentukan dengan mencapai atau melebihi 

sasaran perusahaan dan mungkin juga sasaran dan 

tanggung jawab sosial. Kinerja selalu ditentukan dari 

beberapa perspektif kelompok untuk bekerja dengan 
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organisasi. 1 Efektvitas berasal dari kata dasar efek 

yang berarti pengaruh. Jika suatu organisasi 

menetapkan tujuan yang ingin dicapainya misalkan 

X, maka  organisasi diarahkan pada pengaruh 

pencapaian atas tujuan X yang diinginkan. Namun, 

pemikiran tentang organisasi berkembang dari 

pemikiran klasik hingga pada pemikiran yang 

postmodernism maka  yang diinginkan pun 

mengikuti alur perkembangan pemikiran tentang 

organisasi. Oleh karena itu, jika kita berangkat dari 

pemikiran klasik, maka  organisasi didasarkan pada 

tujuan rasional mengingat keberadaan suatu 

organisasi berdasarkan pemikiran klasik adalah 

keberadaan secara rasional. Pembagian kerja yang 

berlangsung didasarkan pada pertimbangan rasio 

manusia sehingga  dikehendaki pun adalah 

efektivitas dalam perspektif tujuan rasional. 2 

Setiap organisasi yang terbentuk atau yang 

telah ada selalu menampakkan jaringan hubungan 

suatu titik atau organ dengan titik atau organ lainya 

                                                             
        1 Deddy Jacobus dan Dwi Prabantini, Perilaku organisasi 
(Yogyakarta: Andi, 1992), 230. 
       2 Faried Ali dan Baharuddin, Ilmu Administrasi Dalam 
Pendekatan Hakikat Inti (Bandung: Refika Aditama, 2014), 82-83. 
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yang pada giliranya akan menampakkan susunan 

hubungan yang berlangsung tidak saja secara 

vertikal akan tetapi berlangsung secara horizontal 

dan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Susunan 

demikian itulah yang menampakkan apa yang 

disebut struktur organisasi yang didasarkan pada 

garis hubungan yang berlangsung vertikal, horizontal 

dan cross. 3 

Bentuk organisasi terbagi atas organisasi 

dengan struktur yang menegak meruncing dan 

organisasi struktur yang mendatar, maka dari sisi 

hubungan otoritas dan tanggung jawab antara atasan 

dengan bawahan, bentuk organisasi dapat dibagai ke 

dalam tiga bentuk, yaitu : organisasi lini, organisasi 

staf, dan organisasi lini dan staf. 

Organisasi lini adalah organisai dalam bentuk 

garis, dalam pengertian bahwa hubungan atasan 

dengan bawahan di dasarkan pada aplikasi prinsip 

organisasi yang oleh Fayol disebut dengan prinsip 

unity of command atau kesatuan komando. Aplikasi 

prinsip ini menurut Koontz adalah bahwa seseorang 

bawahan hanya dapat menerima perintah dari 

                                                             
       3 Ibid., 81. 
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seorang atasanya dan dalam kerangka penerimaan 

perintah itu akan berlangsung suatu aplikasi 

delegation of authority dan principle parity. 

Organisasi staf adalah organisasi dalam bentuk 

fungsional dimana dalam hubungan otoritas dan 

tanggung jawab terdapat beberapa tenaga staf yang 

yang bertugas secara fungsional dan dapat semuanya 

dapat member perintah kepada seorang bawahan 

karena fungsinya, sebaliknya seorang bawahan wajib 

menerima perintah dari beberapa atasan. Para staf 

yang bertugas secara fungsional inilah yang 

dimaksudkan sebagai para spesilalis sehingga 

dengan demikian, pada bentuk organisasi staf, 

aplikasi prinsip organisasi yang akan diterapkan 

adalah prinsip spesialisasi. Para spesialis biasa 

mengembangkan bidang tugas sebagai advisori, 

supervisori, konsultan, dan berbagai istilah 

fungsional lainya. 

Organisasi lini dan staf adalah organisasi 

dalam bentuk gabungan organisasi lini dan staf 

sehingga cara kerjanya ialah cara kerja sebagaimana 

yang berlagsung pada kedua organisasi yaitu 

organisasi lini dan organisasi staf. Bentuk yang 
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ketiga inilah yang terbanyak dalam realisasinya, 

terkecuali organisasi militer yang tetap 

mempertahankan organisasi lini namun dengan 

adanya kedudukan staf seperti kepala staf di berbagai 

angkatan memberikan indikasi bahwa organisasi 

militer pun telah mengarah pada organisasi lini dan 

staf. 4 

1. Kriteria efektivitas 

Kriteria keefektifan ini dapat diterapkan di 

berbagai tipe organisasi, baik besar atau kecil 

baik organisasi profit mapun non profit. 5 Kinerja  

merupakan hal yang sangat penting. Bahkan jika 

kriteria yang diusulkan sejauh ini dianggap 

obyektif sifatnya, tidak seperti hampir semua 

karya eksperimental lainya. Dalam hal perubahan 

organisasi sulit untuk melakukan eksperimen 

terkendali meskipun bukan tidak mungkin. Jenis 

kriteria  yang sebelumnya digunakan adalah : 

 

 

                                                             
       4 Ibid., 81-82 
       5 Hendyat Soetopo, Perilaku Organisasi Teori dan Praktik 
dalam Bidang Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016 ), 
86.  
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a. Pengarahan 

Menetapkan tujuan, merencanakan 

perencanaan jangka panjang dan jangka 

pendek, kewirausahaan dan investasi yang 

dapat dipercaya dalam perusahaan-perusahaan 

komersial, merencanakan struktur organisasi 

yang tepat, memelihara citra positif 

perusahaan. Diukur atau ditunjukkan dengan : 

tingkat tujuan yang dicapai-adanya tinjauan 

strategi ke masa depan, keberhasilan inovasi, 

profitabilitas, nilai saham yang tinggi, dan 

sebagainya. 

b. Delegasi  

Motivasi dengan mendorong diambilnya 

keputusan yang dipertimbangkan dengan baik 

yang mengarah kepada tindakan. Hal ini 

menyatakan bahwa manajer memiliki 

wewenang yang diperlukan untuk 

melaksanakan tanggungajawabnya. 

c. Pertanggungjawaban 

Pengertian yang jelas mengenai siapa 

yang bertanggung jawab terhadap apa, tanpa 

ada kesenjangan diantara sejumlah 
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pertanggungjawaban diukur atau ditunjukkan 

dengan : seberapa jauh atasan memahami 

bahwa pertanggungjawaban dilaksanakan 

dalam rangka mencapai tujuan. 

d. Pengendalian 

Mengawasi kinerja yang tidak sesuai 

dengan tujuan dan standar. Diukur atau 

ditunjukan dengan : daftar tugas, seperti 

penggunaan sumber daya, banyaknya produk 

yang ditolak, kualitas pelayanan, dan 

sebagainya.  

e. Efisiensi 

Penggunaan optimum dari sumber daya 

dan pencapaian terhadap tingkat output yang 

direncakan dengan biaya minimum. Diukur 

atau ditunjukkan dengan rasio input-output.  

f. Koordinasi 

Mengintegrasikan aktivitas dan 

kontribusi dari bagian-bagian yang berlainan 

dalam perusahaan. Diukur atau ditunjukkan 

dengan : hubungan yang mendukung diantara 

unit-unit yag saling tergantung, tingkat 

gangguan aliran aktifitas. 
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g. Adaptasi  

Kemampuan untuk menandai perubahan 

lingkungan, kecakapan untuk membuat 

inovasi, dan memecahkan masalah. Dikur atau 

ditunjukkan dengan : perubahan-perubahan 

dalam pangsa pasar dan laju perkembangan 

produk baru yang berhasil.  

h. Sistem sosial dan harapan perorangan 

Memelihara sistem sosial, hubungan dan 

keadaan tenaga kerja supaya perusahaan 

mendapatkan komitmen dari karyawan. Diukur 

atau ditunjukkan dengan : laporan penilaian 

kerja, survey perilaku, tingkat ketidakhadiran, 

pergantian staff dan sebagainya. 6 

2. Penilaian  efektivitas organisasi  

Telah dikemukakan bahwa penilaian 

prestasi perseorangan merupakan dasar penilaian  

efektivitas suatu organisasi. Walaupun demikian, 

seperti telah dikemukakan, semuanya itu harus 

dapat dikoordinasikan dengan baik. Hal ini 

penting, sebab prestasi seseorang yang, 

                                                             
       6 Deddy Jacobus dan Dwi Prabantini, Perilaku organisasi, 233-
235. 
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katakanlah, baik belum berarti efektif bagi 

organisasi keseluruhan. Untuk menilai apakah 

suatu organisasi efektif atau tidak, secara 

keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan 

organisasi itu tercapai dengan baik atau 

sebaliknya. Berikut ini akan dikemukakan 

beberapa aspek penilaian  organisasi, terutama 

yang berkaitan dengan model-model yang dapat 

dipergunakan. 7 Maka dapat diketahui beberapa 

hal diantaranya adalah : 

a. Menentukan  organisasi hanya menurut 

tingkat prestasi suatu organisasi adalah suatu 

pandangan yang terlalu menyederhanakan 

hakikat penilaian  organisasi. Kita mengetahui 

bahwa tiap organisasi mempunyai beberapa 

sasaran dan diantaranya sering terdapat 

persaingan.  

b. Tidak semua kriteria sekaligus dapat 

digunakan untuk mengukur  organisasi. 

Keinginan untuk meningkatkan keuntungan 

                                                             
       7 Adam Ibrahim Indrawijaya, Perilaku Organisasi (Bandung: 
Sinar Baru Algensindo, 1999), 225. 
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umpamanya, dapat menyebabkan seseorang 

terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran. 

c. Pengukuran  organisai sesungguhnya harus 

mencakup berbagai kriteria seperti : efisien, 

kemampuan menyesuaiakn diri dari tuntutan 

perubahan adaptasi, integrasi, motivasi, 

produksi dan sebagainya.8 

B. Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Semula SDM merupakan terjemahan dari 

“Human resources”, namun ada pula ahli yang 

menyamakan sumber daya manusia dengan “man 

power” (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang 

menyetarakan pengertian sumber daya manusia 

dengan personal (personalia, kepegawaian, dan 

sebagainya).  Sumber daya manusia merupakan 

satu-satunya sumber daya yang memiliki akal 

perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya, dan karya. Semua potensi SDM 

berpengaruh terhadap upaya organisasi dslam 

mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, 

pengembangan informasi, tersedianya modal dan 

                                                             
       8 Ibid., 229. 
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memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi 

organisasi untuk mencapai tujuanya.  

Werther dan Davis, menyatakan bahwa 

sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, 

mampu dan siaga dalam  mencapai tujuan-tujuan 

organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa 

dimensi pokok manusia adalah perlakuan 

kontribusi terhadapnya yang pada giliranya akan 

menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. 

Dengan berpegang pada definisi tersebut, kita 

harus memahami bahwa sumber daya manusia 

harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan 

yang berasal dari manusia yang dapat 

didayagunakan oleh organisasi. Dengan 

berpegang pada pengertian tersebut, istilah 

sumber daya manusia adalah manusia bersumber 

daya dan merupakan kekuatan. Pendapat tersebut 

relefan dalam kerangka berpikir bahwa agar 

menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia 

harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. 

Pemahaman akan konsep memang masih rancu 
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dan pendapat yang berbeda masih sering di 

dengar.9 

Tenaga kerja atau tepatnya sumber daya 

manusia merupakan faktor penting meraih kinerja 

organisai, tidak terkecuali pada perusahaan mikro. 

Permasalahan perusahaan mikro terletak pada 

kemampuan penggunaan, pembinaan, dan 

perlindungan sumber daya manusia. Dalam 

perusahaan menengah dan sumber daya manusia 

berada satu jajaran dengan pengelola rencana 

strategis bisnis. Keberhasilan organisasi 

merupakan kinerja tim SDM. Pertumbuhan cepat 

didukung sepenuhnya oleh kinerja inovatif SDM 

terampil dan berintegrasi tinggi yang selalu 

bekerja berbasis tim kerja yang kompak, demi 

mencapai sasaran perusahaan. SDM dan tim kerja 

yang ada dalam organisasi harus didukung 

peralatan dan teknologi yang tepat. 10  

Sebelum mengemukakan beberapa pendapat 

mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen 

                                                             
       9 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 
Kencana, 2017), 3-4. 
       10 Parlagutan silitonga, Manajemen UMKM dan Sumber Daya 
Manusia (yogyakarta : CV.Andi Offset, 2017), 139. 
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sumber daya manusia, maka perlu dijelaskan 

terlebih dahulu mengenai arti manajemen itu 

sendiri, karena manajemen sumber daya manusia 

merupakan bagian dari fungsi manajemen itu 

sendiri.  

Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber daya lainya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan menurut Samsudin 

mengemukakan bahwa manajemen adalah bekerja 

dengan orang-orang untuk mencapai tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan personalia atau 

kepegawaian , pengarahan dan kepemimpinan dan 

pengawasan.  

Sedangkan menurut G. R Terry 

mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu 

proses yang khas, yang terdiri dari tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan 

serta mencapai sasaran-sasaran yan telah 
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ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainya. 11  

Tenaga kerja atau tepatnya sumber daya 

manusia merupakan faktor penting meraih kinerja 

organisasi, tidak terkecuali pada perusahaan 

mikro. Permasalahan perusahaan mikro terletak 

pada kemampuan penggunaan, pembinaan, dan 

perlindungan sumber daya manusia. Dalam 

perusahaan menengah dan sumber daya manusia 

berada satu jajaran dengan pengelola rencana 

strategis bisnis. Keberhasilan organisasi 

merupakan kinerja tim SDM. Pertumbuhan cepat 

didukung sepenuhnya oleh kinerja inovatif SDM 

terampil dan berintegrasi tinggi yang selalu 

bekerja berbasis tim kerja yang kompak, demi 

mencapai sasaran perusahaan. SDM dan tim kerja 

yang ada dalam organisasi harus didukung 

peralatan dan teknologi yang tepat. 12  

Fokus MSDM terletak pada upaya 

mengelola SDM di dalam dinamika interaksi 

                                                             
       11 Ena Atikawati, “Strategi Rekrutmen dan Seleksi terhadap 
Kinerja Karyawan,” JPSB, 1 (2016), 12. 
       12 Parlagutan silitonga, Manajemen UMKM dan Sumber Daya 
Manusia (yogyakarta : CV.Andi Offset, 2017), 139. 
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antara organisasi-pekerja yang sering kali 

memiliki kepentingan berbeda. Menurut Stoner, 

MSDM meliputi penggunaan SDM secara 

produktif dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja 

secara individual. Jadi, MSDM dapat juga 

merupakan kegiatan perencanaan, pengembangan, 

pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk 

mencapai tujuan baik secara individu maupun 

organisasi. Walaupun objeknya sama-sama 

manusia, namun pada hakikatnya ada perbedaan 

hakiki antara manajemen sumber daya manusia 

dengan manajemen tenaga kerja atau dengan 

manajemen personalia. 13 

2. Tujuan Manajemen Sumber daya manusia 

Tiap organisasi, termasuk perusahaan, 

menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin 

mereka capai dalam memanajemini di setiap 

sumber dayanya termasuk sumber daya manusia. 

Tujuan MSDM secara tepat sangatlah sulit untuk 

dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan 

tergantung pada penahapan perkembangan yang 

                                                             
       13 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 6. 
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terjadi pada masing-masing orgnaisasi. Menurut 

Cushway (dalam Irianti, 2001), tujuan MSDM 

meliputi: 

a. Memberi pertimbangan manajemen dalam 

membuat kebijakan SDM u ntuk 

memastikan bahwa organisasi memiliki 

pekerja yang bermotivasi dan berkinerja 

tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap 

mengatasi perubahan dan memenuhi 

kewajiban pekerjaan secara legal; 

b. Mengimplementasikan dan menjaga semua 

kebijakan dan prosedur SDM yang 

memungkinkan organisasi mampu mencapai 

tujuannya. 

c. membantu dan pengembangann arah 

keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi 

SDM. 

d. Memberi dukungan dan kondisi yang akan 

membantu manajer lini mencapai tujuanya. 

e. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit 

dalam hubungan antar pekerja untuk 

meyakinkan bahwa mereka tidak 
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menghambat organisasi dalam mencapai 

tujuanya. 

f. Menyediakan media komunikasi antara 

pekerja dan manajemen organisasi. 

g. Bertindak sebagai pemelihara standar 

organisasional dan nilai dalam manajemen 

SDM. 14 

C. Rekrutmen 

Salah satu tugas dan tanggung jawab manajer 

sumber daya manusia adalah menemukan karyawan 

yang benar-benar cocok untuk dipekerjakan dan 

ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kompeteni 

yang dimiliki. Dalam konteks ini maka semua itu 

dimulai dari awal sekali yaitu rekrutmen yang 

selanjutnya dilanjutkan oleh seleksi. Setiap proses 

perjalanan ini harus dilakukan secara benar-benar 

teliti dan detil dengan tujuan untuk menghindari 

timbulnya tindakan kesalahan karena disebabkan 

oleh keputusan pada saat yang tidak tepat. Secara 

kasus banyak kejadian yang menyusahkan 

manajemen perusahaan terjadi karena salah dalam 

menerima dan menempatan karyawan tidak sesuai 

                                                             
       14 Ibid, 7-8. 
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dengan posisinya. Rekrutmen sering juga disebut 

dengan penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga 

kerja merupakan proses pencarian calon karyawan 

yang memenuhi syarat dan jenis yang dibutuhkan. 

Untuk dipahami bahwa proses penarikan tenaga 

kerja ini dilakukan melalui proses penjaringan yang 

ketat dan detil dengan tujuan yang menghasilkan 

calon yang benar-benar dianggap feasible (layak).15  

Rekrutmen menurut Hasibuan, rekrutmen 

merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan 

yang efefktif dan efisien membantu tercapainya 

tujuan perusahaan. Lowongan pekerjaan juga bisa 

timbul, karena ada pekerjaan yang berhenti atau 

pindah ke organisasi yang lain. Mungkin pula 

lowongan terjadi karena ada pekerja yang 

diberhentikan, baik dengan hormat atau tidak dengan 

hormat di karenakan pegawai dikenakan sanksi 

disiplin. Alasan lain adalah karena ada pekerja yang 

berhenti karena telah mencapai  usia pensiun. 

                                                             
       15Irham Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: 
Alfabeta, 2016), 28. 
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Dalam buku manajemen SDM (Suwatno dan 

Donni Junia Priansa) mencantumkan; Veithzzal 

Rivai manyatakan bahwa rekrutmen pada hakikatnya 

merupkan proses menentukan dan menarik pelamar, 

yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. 

Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan 

berakhir ketika lamaran-lamaran mereka 

dikumpulkan. Hasilnya merupakan sekumpulan 

pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan 

dipilih. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan 

sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM 

yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau 

pekerjaan dalam suatu perusahaan.  Menurut 

Hariandja dalam Subekhi & Jauhar, rekrutmen atau 

perekrutan diartikan sebagai proses penarikan 

sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi 

menjadi pegawai. Proses ini dilakukan degan 

mendorong atau merangsang calon pelamar yang 

mempunyai potensi untuk mengajukan lamaran dan 

berakhir dengan didapatkanya sejumlah calon. 

Terdapat empat tahapan yang harus dilalui 

perusahaan dalam proses rekrutmen menurut 

Suwatno & Priansa, antara lain : 
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1. Tahapan pertama : memperjelas posisi yang harus 

diisi melalui perekrutan 

2. Tahapan kedua : Review dan memperbarui uraian 

pekerjaan, dan spesifikasi untuk proses tersebut 

3. Tahap ketiga : mengidentifikasi kemungkinan 

sumber pelamar yang memenuhi syarat 

4. Tahap keempat : memilih cara komunikasi yang 

paling efektif agar menarik pelamar yang 

memenuhi syarat.16 

Kebijakan rekrutmen diputuskan oleh 

perusahaan atau organisasi untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya pekerjaan-pekerjaan yang 

membutuhkan  SDM baru.17 Oleh karena itu, pihak 

manajemen perusahaan harus mampu memahami 

bagaimana cara terbaik dalam memilih karyawan 

yang berasal dari latar belakang, keahlian, dan 

kemampuan yang berbeda-beda sehingga karyawan 

dapat bekerja sesuai dengan keahlian dan jenis 

pekerjaan yang diberikan. Pengurangan pegawai 

yang terjadi biasanya karena adanya pegawai yang 
                                                             
       16 Ade Iqbal Prasetya, “Metode dan Prosedur pelaksanaan 
Rekrutmen Seleksi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk,” Jurnal 
kompetensi , 02 (2018) 94.  
       17 Ayon Triyono, Paradigma baru: Manajemen Sumber Daya 
Manusia , 5. 
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memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau 

dikeluarkan dari institusi karena  melakukan 

pelanggaran tata tertib disiplin yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu pegawai baru yang akan 

menggantikanya akan memiliki masa kerja yang 

berbeda-beda. Rekrutmen juga dilakukan untuk 

pegawai baru ke dalam suatu bidang kerja yang 

kegiatanya menurut aktivitas yang tinggi. Dalam 

proses rekrutmen juga memerlukan adanya proses 

pemilihan yang efektif, hal ini dilakukan untuk 

melakukan pemerataan pegawai sehingga kekuatan 

sumber daya manusia yang dimiliki menjadi lebih 

seimbang.18 

Rekrutmen dilakukan untuk kebutuhan tenaga 

kerja baik yang bersifat jangka pendek, maupun 

jangka panjang. Untuk dipekerjakan di perusahaan 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 
19 Sebuah proses rekrutmen dimulai dengan 

pencarian calon dan berakhir sampai lamaran mereka 

diterima. Tahap berikutnya setelah persiapan untuk 
                                                             
       18 Arifin S dkk, “Sistem Rekrutmen Karyawan pada PT.Bank 

Syariah Mandiri Cabang Bone.” 2, Jurnal Diskursus Islam, (2017), 
185. 
       19 Irham fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung; 
Alfabeta, 2016), 28. 
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melakukan rekrutmen selesai dikerjakan adalah 

mancari calon sebanyak jumlah yang diperlukan 

yang akan diseleksi mancari orang yang dianggap 

paling memenuhi syarat untuk mengisi lowongan. 

Ada sejumlah cara atau teknik yang dapat kita 

gunakan untuk mencari calon-calon tersebut yaitu : 

1. Mencari dari dalam (Sumber Internal) 

Yang dimaksud mencari dari dalam adalah 

memanfaatkan sumber-sumber atau cara yang 

sudah tersedia di dalam organisasi  kita sebelum 

mencarinya diluar atau keluar perusahaan.20 

Rekrutmen dari internal perusahaan dapat 

memberikan kesempatan kepada para karyawan 

untuk meniti karir lebih lanjut kejabatan 

diatasnya, sehingga dapat menimbulkan gairah 

motivasi.21 Sumber dan cara yang umum 

digunakan oleh perusahaan adalah dibawah ini. 

a. Meminta bantuan karyawan lama 

Salah satu cara umum yang sering 

digunakan oleh perusahaan untuk mencari 

                                                             
        20 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 46. 
       21 Nur Rohmatin, “Analisis pola Rekrutmen dan Seleksi 

Karyawan di BRI Syariah (Studi di BRI Syariah Kantor Pusat 
Jakarta)”,  No.1, Jurnal Nibsah, 149. 
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calon pegawai adalah dengan meminta bantuan 

dari karyawan lama, yaitu mereka yang sudah 

ada di dalam perusahaan.  Pimpinan 

perusahaan atau pimpinan bagian sumber daya 

manusia secara informal menanyakan kepada 

karyawan yang sudah ada bila mereka 

mengenal orang yang berminat untuk pindah 

kerja atau mencari peluang di tempat baru.  

b. Mencari dari arsip (bank data) pelamar. 

Hampir setiap saat perusahaan selalu 

menerima lamaran dari orang yang mencari 

pekerjaan. biasanya hampir 99% dari orang 

muda yang belum pernah bekerja karena baru 

lulus sekolah atau universitas. setiap direktur 

atau manajer SDM biasanya memiliki 

kebiasaan untuk menyimpan lamaran yang 

diterima tersebut untuk paling sedikit selama 

dua belas bulan. Tujuanya adalah apabila 

selama masa itu harus dilaksanakan rekrutmen, 

maka sebelum mencari calon kesana kemari 

tidak ada salahnya untuk mencari dalam bank 

data pelamar. Tentu saja bank data ini hanya 

bermanfaat bila kita akan merekrut tenaga 
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muda yang belum berpengalaman, walaupun 

kadang-kadang ada sedikit pelamar 

berpengalaman mengajukan lamaran sekedar 

untuk mencoba-coba.  

c. Mengumumkan secara terbuka di dalam 

perusahaan 

Bila perusahaan telah mempunyai 

kebijakan atau aturan bahwa setiap ada 

lowongan akan diberikan kesempatan lebih 

dulu kepada karyawan yang sudah ada untuk 

melamarnya, hal ini harus dilakukan. Secara 

politis dan psikologis, tentunya kebijakan ini 

bagus sekali. Walaupun demikian, semua 

persyaratan harus diumumkan secara terbuka 

demikian juga tes-tes dan proses seleksi lain 

yang harus diikuti karyawan.  

2. Mencari dari luar (Sumber Eksternal) 

Cara dan teknik yang umum digunakan 

perusahaan untuk mencari calon karyawan dari 

sumber-sumber luar. Cara-cara tersebut mulai dari 

memasang iklan, menggunakan jasa kantor, Dinas 

Tenaga Kerja, sampai menggunakan pembajak. 

a. Memasang iklan lowongan 
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Iklan lowongan kerja mempunyai peran 

dan tujuan yang penting dalam usaha menarik 

dan memperoleh pelamar untuk pekerjaan 

tertentu. Tujuan utama dari iklan lowongan 

kerja adalah memberitahukan bahwa di suatu 

perusahaan ada lowongan kerja dan 

mengundang mereka yang merasa berminat  

dan memenuhi syarat yang ditetapkan untuk 

melamar atau menawarkan diri untuk 

mengisinya. 22  

b. Memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja 

setempat 

Cara ini dapat ditempuh perusahaan yang 

memerlukan terutama tenaga-tenaga kerja 

pelaksana dari mulai yang tidak terampil 

sampai  terampil. Kantor ini biassanya sudah 

memikirkan daftar orang-orang yang mencari 

kerja terutama pada kelompok yang disebut 

itu. Instansi pemerintah ini belum memiliki 

kredibilitas di mata kelompok pencari kerja 

profesional karena cara kerjanya mungkin 

dianggap belum mencapai standar profesional. 

                                                             
       22 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 46-48. 
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Juga masih banyak perusahaan yang 

meragukan kredibilitas kantor tersebut karena 

dikhawatirkan terjadi praktik-praktik yang 

negatif dalam memilih calon.  

c. Memanfaatkan jasa pencari/penyalur tenaga 

kerja 

Cara ini banyak dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di 

wilayah-wilayah industri baru terutama yang 

berada di Pulau jawa, misalnya di Pulau 

Batam. Agen atau biro ini membantu 

perusahaan mencari tenaga kerja terutama 

yang berasal dari Jawa. Merka biasanya 

memfokuskan pada tenaga-tenaga atau calon-

calon kerja termapil untuk industri manufaktur 

pada sektor elektronik, industri berat, dan 

sebagainya.  

d. Menggunakan jasa konsultan dan head hunter 

Penggunaan jasa perusahaan konsultan 

dan head hunter dalam rekrutmen banyak 

dilakukan oleh perusahaan yang mencari 

tenaga-tenaga manajerial. Alasan utama 

mengapa perusahaan melakukan hal tersebut 
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adalah karena proses rekrutmen tersebut 

mungkin harus dirahasiakan, baik kepada 

orang dalam maupun orang luar. 

e. Rekrutmen langsung di kampus 

Hampir semua perusahaan besar yang 

sedang berkembang, baik asing, nasioanl, 

maupun BUMN, sudah menggunakan cara ini 

khususnya pada waktu mereka mencari tenaga-

tenaga muda untuk dilatih dalam program 

Management Traineers atau Technical 

Personel Traineers. Yang di kampus dalam 

konteks ini hendaknya tidak dibatasi pada 

kampus perguruan tinggi. 

f. Rekrutmen melalui organisasi profesi 

Rekrutmen melalui organsisai seperti ini 

dapat dilakukan bila kita mencari tenaga-

tenaga professional dan spesialis tertentu 

melalui pendekatan langsung. Organisasi 

profesi yang sudah aktif di Indonesia antara 

lain : 

1) perhimpunan manajemen SDM Indonesia 

2) Indonesia Marketing  Association (IMA) 

3) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
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4) Ikatan Finansial Eksekutif Indonesia (IFEI) 

5) Ikatan Sekretaris Indonesia (ISI) dan 

6) Persatuan Insinyur Indonesia (PII). 

D. Seleksi  

Pada tahap ini, kita harus melaksanakan 

beberapa kegiatan yang tujuanya memlih calon 

diantara beberapa calon yang akan kita tawari 

pekerjaan atau jabatan yang memang harus diisi. 

Tujuanya dari tahap seleksi adalah mencari calon 

yang dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah 

jabatan. Dengan kata lain tujuan seleksi tidak hanya 

mencari orang baik tetapi juga orang yang tepat bagi 

jabatan tersebut dalam tatanan dan lingkungan 

budaya perusahaan kita. Pada umumnya alat yang 

hampir selalu digunakan oleh perusahaan untuk 

menyeleksi adalah berbagai jenis tes dan wawancara. 

Kadang kala, untuk pekerjaan tertentu seperti 

dilakukan di lingkungan militer, pemeriksaaan 

kesehatan, dan tes fisik juga dimasukkan sebagai 

salah satu bentuk tes. Semua cara tersebut akan 

dijelaskan di bawah ini secara singkat. 
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1. Screening Lamaran 

Tentu saja, pada tahap awal seleksi kandidat 

dapat harus dilakukan dengan membaca surat-

surat lamaran mereka. Dari informasi 

diberikandalam surat lamaran dapat dicek secara 

kasar apakah pelamar tersebut memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan atau tidak. Lamaran 

yang dianggap memenuhi persyaratan dan yang 

tidak kemudian dipisahkan dan disimpan dalam 

file yang berbeda. 

2. Tes mengisi formulis lamaran 

Pada tahap kedua dari proses seleksi yang 

kita lakukan adalah meminta pelamar mengisi 

sendiri formulir lamaran yang telah disiapkan 

oleh perusahaan. Bila pekerjaan di lamar 

menuntut kemampuan berbahasa inggris, formulir 

tersebut harus disiapkan dalam bahasa inggris. 

Tujuan pertama, untuk mengetahui apakah benar 

pelamar tersebut yang membuat riwayat hidup 

yang dikirimkan atau dibuatkan oleh orang lain. 

Kedua, untuk mengetahui lebih banyak informasi 

tentang pelamar yang khusus dibutuhkan untuk 

tahap seleksi selanjutnya. 
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3. Tes kemampuan dan Pengetahuan,  

Tes-tes yang diberikan tergantung pada 

persyaratan yang ditetapkan untuk tiap jabatan 

dan tingkatan dalam organisasi. Jenis tes yang 

umum adalah:  

a. Tes kemampuan numeracy, yaitu kemampuan 

melakukan penghitungan secara cepat dan 

teliti. Tes numeracy biasanya digabung dengan 

tes accuracy, yaitu ketelitian dan ketepatan 

dalam menghitung. 

b. Tes intelegensia dasar, yaitu tes untuk 

mengukur kecerdasan dasar pelamar/calon. 

Seperti tes dalam kelompok pertama, tes jenis 

ini juga dapat menjadi bagian dari tes 

psikologi. 

c. Tes kemampuan dan keterampilan teknis, tes 

ini tergantung bidang kerja yang dilamar. Tes-

tes jenis ini dilaksanakan sendiri tetapi bahan 

atau persyaratanya harus disediakan oleh unit 

kerja yang akan membutuhkan tenaga kerja.  

d. Tes pengetahuan umum. Sesuai namanya, tes 

ini bersifat sangat umum dan berkisar tentang 

hal-hal umum, misalnya kejadian-kejadian 



57 

terakhir yang terjadi di Indonesia dan di dunia. 

Tes ini juga tergantung pada pekerjaan/jabatan 

yang harus diisi. 

e. Tes psikologi. Hasil sebuah tes psikologi 

seharusnya hanya digunakan sebagai salah satu 

dari sumber informasi tentang seorang 

kandidat yang dapat kita gunakan sebagai 

dasar pembuatan keputusan. Tes psikologi 

tidak akan memberikan kita informasi tentang 

pengetahuan umum atau pengetahuan spesifik, 

dan keahlian teknis yang dimiliki kandidat, 

serta penampilan fisiknya. Demikian pula 

informasi tentang latar belakang pribadi dan 

karakternya pribadi dan karakternya. 

Informasi-informasi tersebut hanya bisa 

dipeoleh melalui cara-cara lain yaitu tes dan 

wawancara. Membuat keputusan hanya 

berdasarkan hasil tes psikologi adalah sebuah 

kekeliruan. 

f. Tes dexterity, adalah tes khusus utnu 

kmengukur kecekatan tangan atau jari tangan 

untu kpekerjaan yang menurntu kecekatan 

organ tubuh tersebut. Calon karyawan yang 
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akan mengerjakan jenis pekerjaan yang banyak 

menggunakan tanagnndan atau jari selain 

otaknya, misalnya operatormesin atau 

peralatan tertentu, mungkin harus menjalani 

ters-tes seperti ini. 

g. Tes kemampuan atau daya tahan fisik,. 

Biasanya dilakukan pada calon-calon yang 

akan mengisi jabatan ysng memrlukan 

ketahanan fisik yang prima, salah satunya 

adalah jabatan satpam.  

4. Wawancara 

Tujuan dari wawancara seleksi adalah 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam 

tentang calon yang bersama dengan hasil tes akan 

digunakan sebagai dasar untuk membuat 

keputusan tentang calon yang dipilih.  

Apabila calon telah dipilih berdasarkan 

hasil tes dan wawancara, masih ada dua hal yang 

harus dilakukan sebelum menempatkan calon 

yang dipilih dalam pekerjaanya. Kedua hal 

tersebut adalah pemeriksaan kesehatan dan 

pengecekan referensi, yang keduanya akan 

dijelaskan dibawah ini.  
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a. Pemeriksaan kesehatan 

Pemeriksaaan calon pegawai sudah 

menjadi standar prosedur normal yang 

ditetapkan baik oleh instansi pemerintah 

maupun perusahaan. Tujuan utama dari 

pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah 

untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam 

kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. 

b. Pengecekan referensi 

Pengecekan referensi adalah suatu usaha 

untuk memperoleh informasi yang teoat 

mengenai latar belakang dan sifat calon. 

Informasi jenis ini terutama diperlukan bila 

calon pernah bekerja di perusahaan lain. 

Informasi yang diperlukan pertama-tama 

adalah berupa konfirmasi atas keterangan yang 

telah diberikan oleh calon dalam lamaran 

mereka atau selama wawancara. Selain itu, 

yang terpenting adalah untuk mengecek 

tentang karakter calon yang berkaitan dengan  

moralitas calon, misalnya apakah ia jujur dan 

dapat dipercaya dalam hal pengelolaan uang. 

Sumber-sumber untuk informasi tersebut 



60 

adalah perusahan dimana sebelumnya calon 

bekerja, instansi pendidikan khusus untuk 

calon yang baru lulus, atau referensi lain yang 

diberikan oleh calon.23 

Wawancara sebagai sebuah alat dari suatu 

proses seleksi tidak luput dari ketidaksempurnaan. 

Apabila tidak ditangani dengan baik, wawancara 

bisa saja menyesatkan dan tidak memberikan 

informasi yang sebenarnya. Kesesatan ini bisa 

disebabkan oleh beberapa kesalahan yang 

dilakukan selama proses wawancara. Kesalahan 

bisa muncul baik dari pihak yang mewawancarai 

maupun orang yang diwawancarai. Apabila 

kesalahan-kesalahan ini dibiarkan, maka 

wawancara akan menjadi sebuah proses yang sia-

sia belaka. Kesalahan yang umumnya muncul dari 

pewawancara adalah : 

a. Halo Effect, yaitu pewawancara hanya menilai 

kandidat hanya dari satu faktor saja dan 

mengabaikan faktor yang lain sehingga 

menyebabkan penilaian yang bisa dan tidak 

objektif. 

                                                             
       23 Edy, 51-58. 
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b. Leading Question, yaitu pewawancara 

berusaha mengarahkan kandidat yang 

diwawancarai untuk memberikan jawaban 

yang diingkan oleh si pewawancara.  

c. Personal bias, yaitu pewawancara memberikan 

prasangka bahkan sebelum kandidat 

diwawancarai. Pewawancara sudah memiliki 

penilaian bahkan sebelum proses wawancara 

dimulai.  

d. Interview domination, yaitu kondisi ketika 

pewawancara mendominasi jalanya wawancara 

dan tidak memberikan kesempatan kepada 

yang diwawancarai untuk memberikan 

gambaran tentang dirinya. Akibatnya informasi 

yang diperoleh mengenai kandidat pun akan 

sedikit karena pewawancara tidak mebiarkan 

kandidat membeberkan informasi mengenai 

dirinya. 24  

5. Laporan Hasil Seleksi 

Apabila seluruh proses seleksi telah selesai, 

petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi 

                                                             
       24 Dewi Hanggraeni, Manajemen Sumber Daya Manusia 
(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), 68-69. 
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harus membuat laporan untuk dia-jukan kepada  

pimpinan unit yang membutuhkan orang dan 

kepada atasannya. Pada peruashaan yang telah 

menerapkan sistem informasi yang terintegrasi 

laporan seperti itu dapat dibuat tanpa kertas 

dengan melalui fasilitas email internal. Laporan 

hasil seleksi juga harus dilengkapi dengan 

penjelasan tentang hasil pemeriksaam kesehatan 

dan pengecekan referensi serta usulan tentang 

syarat-syarat dan kondisi kerja yang akan 

dimasukkan dalam surat penawaran kerja atau 

perjanjian kerja dengan calon yang bersangkutan. 
25 

                                                             
       25 Edy Sutrisno, 59. 
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BAB III 

PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI KARYAWAN 

KCP BRI SYARIAH PONOROGO 

 

A. Gambaran umum PT. BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

1. Sejarah singkat PT. BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

BRISyariah berawal pada tanggal 19 

Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta. 

Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia 

pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 

10/67/KEP.GBI/DpG/2008 PT. Bank 

BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan 

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah 

pada tanggal 17 November 2008. Setelah 

sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha 

bank secara konvensional. 

Kegiatan usaha BRISyariah semakin 

kokoh setelah ditandatangani Akta pemisahan 

Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Untuk melebur kedalam 
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BRISyariah (Proses Spin Off) pada tanggal 19 

Desember 2008 yang berlaku efektif pada 

tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan 

yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaky 

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku 

Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. 

Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai 

bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada 

kegiatan operasional Bank BRISyariah.1 

 Setelah beberapa tahun kemudian bank b`

 ri syariah mendirikan kantor cabang 

pembantu yang berlokasi di kota Ponorogo yang 

beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 2B, 

Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur 6341 yang diresmikan 

pada tahun 2013 yang dimana kantor cabangnya 

berpusat di kota Madiun jawa timur.  

 

 

                                                             
       1 BRI Syariah, “Sejarah Singkat BRI Syariah,” dalam  
https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah (diakses 
pada tanggal  8 Oktober 2019, pukul 13.10). 
 

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah
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2. Visi Misi PT. BRI Syariah KCP Ponorogo 

Visi  

Menjadi Bank Ritel modern dengan pelayanan 

terkemuka fiansial sesuai kebutuhan nasabah 

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

yang lebih berrmakna. 

Misi  

a. Memahami keragaman individu dan 

mengakomodasi beragam kebutuhan 

Finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang 

mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses tersnyaman melalui 

berbagai sarana kapanpun dan dimanapun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman fikiran. 
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3. Struktur organisasi PT. BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisis Jabatan 

a. Pemimpin cabang pembantu 

1) Tujuan jabatan : 

Merencanakan, mengkoordinasikan, dan 

mensupervisi seluruh kegiatan kantor 

cabang indukatau kantor cabang pembantu 

, yang meliputi kegiatan pemasaran dan 

opersional untuk menjamin tercapainya 

target anggaran yang ditetapkan secara 

efektif dan efisien.  
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2) Tanggung jawab : 

a) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan 

mengusulkam rencana kerja anggaran 

KCI/KC/KCP, serta memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaannya. 

b) Merencanakan, mengembangkan dan 

mengkoordinasikan kegiatan pemasaran 

produk pembiayaan, pendanaan dan 

jasa lainya untuk memastikan 

tercapainya rencana kerja anggaran 

secara efektif dan efisien 

c) Melakukan pembianaan dan membina 

hubungan baik dengan nasabah 

penyimpan dan pembiayaan 

KCI/KC/KCP untuk mempertahankan 

dan mengembangkan portofolio 

pembiayaan, simpanan dan jasa lainya. 

d) Memantau portofolio pembiayaan, 

pendanaan, jasa lainyadan pelayanan 

cabang untuk memastikan kualitas 

portofolio pembiayaan dan 

perkembangan pendanaan yang sehat 
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dan menguntungkan, serta pelayanan 

yang memuaskan nasabah 

e) Membina, mengarahkan dan 

mengawasi kegiatan opersional 

KCI/KC/KCP agar sesuai dengan 

sistem dan prosedur yang ditetapkan 

b. Account officer (AO) 

1) Tujuan jabatan : 

a) Melaksanakan kegiatan penyusunan 

rencana strategis, pemasaaran dan 

pemrosessan paket pembiayaan untuk 

mendapatkan portofolio pembiayaan 

yang sehat dan menguntungkan 

b) Melaksanakan kegiatan pembinaan 

account nasabah dalam rangka menjaga 

kualitas pembiayaan 

c) Melaksanakan kegiatan cross selling 

produk BRISyariah lainya 

2) Tanggung jawab  

a) Menyusun rencana dan melaksanakan 

kegiatan pemasaran serta pembiayaan 

serta prakarsa pembiayaan sesuai 
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ketentuan yang berlaku dan 

sesuaikewenangan bidang tugasnya 

b) Melakukan pembianaan pembiayaan 

baik langsung (on site) maupun tidak 

langsung (off site) sesuai kewenangan 

bidang tugasnya terhadap nasabah 

binaanya 

c) Melakukan kegiatan cross selling 

produk BRISyariah lainya sesuai 

kewenangan bidang tugasnya untuk 

meningkatkan pendapatan 

BRISyariah sesuai dengan target yang 

ditetapkan.  

d) Memberikan pelayanan yang 

professional dan sebaik mungkij 

dalam hal realisasi pembiayaan, 

menangani keluhan dan permasalahan 

nasabah sesuai kode etik BRISyariah 

e) Mengkoordinasikan dan memantau 

pelaksanaan tindak lanjut audit di 

kantor cabang sesuai kewenangan 

bidang tugasnya. 
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c. Account officer mikro (AOM) 

1) Tujuan jabatan : 

a) Bertanggungjawab atas performance 

keuntungan UMS degan tujuan 

meningkatkan laba perusahaan 

b) Bertanggungjaawab atas akuisisi 

penjualan dengan kualitas calon 

nasabah yang baik 

c) Mampu melaksanakan sales proses 

dengan disiplin tinggi 

d) Merupakan perwakilan BRISyariah di 

area dalam rangka membina 

hubungan dengan komunitasnya 

2)  Tanggung jawab : 

a) Mencapai target sales produk 

pembiayaan mikro yang ditetpakan 

melaksanakan proses pemasara 

produk mikro BRISyariah kepada 

calon nasabah di sekitas komunitasya  

b) Verifikasi awal calon nasabah dan 

memastikan kelengkapan persyaratan 

dokumen pembiayaan 
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c) Mendapatkan nasabah baru , nasabah 

take over dan nasabah existing  

d) Menjalankan sales proses dengan 

disiplin tinggi. 

d. Teller  

1) Tujuan jabatan : 

a) Melayani nasabah untuk transaksi 

setor dan penarikan tunai dan non 

tunai serta transaksi lainya sesuai 

aturan dan SLA yang ditetapkan 

untuk mencapai service excellent   

b) Memberikan dukungan kepada 

Branch Operatiom Supervisor, 

Operation manager, pimpinan cabang 

berupa : 

(1) Memproses layanan operasi baik 

tunai maupun non tunai yang 

dilakukan nasabah di teller, dengan 

akurat dan tepat waktu secara 

konsisten 

(2) Sebagai narasumber dalam layanan 

operasi tunai dan non tunai yang 



72 

sesuai kewenangan dan 

tanggungjawabnya. 

(3) Menjadi bagian dari tim opertion 

yang solid, dapat bekerjasama dan 

berkomunikas secara efektif. 

2) Tanggung jawab : 

a) Melaksanakan dan bertanggungjawab 

atas transaksi operasional tunai dan 

non tunai yang diprosesnya 

b) Memberhatikan dan menjaga 

kebersihan lingkungan kerja terutama 

courter teller dan kondisi khasanah 

c) Menyimpan dan mengelola peralatan 

kerja dengan baik dan rapi  

d) Memahami produk dan layanan yang 

diberikan terkait dengan operational 

teller.  

e. Customer service 

1) Tujuan jabatan : 

a) Memberikan informasi baik produk 

mauppun layanan yang dibutuhkan 

oleh nasabah iatau calon nasabah 
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b) Melayani nasabah dalam pembukaan 

dan penutupan rekenign serta 

transaksi lainya sesuai aturan dan 

SLA yang ditetapkan untuk mencapai 

service excellent  

c) Memberikan dukungan kepada 

Branch operation supervisor, opertaor 

manager, pimpinan cabang , berupa : 

(1) Memproses layanan operasi 

pembukaan dan penutupan 

rekenign, serta transaksi lainya 

yang dilakukan nasabah di 

customer service, dengan akuran, 

ramah dan sopan 

(2) Sebagai narasumber dalam 

layanan operasi dan prosuk bank 

sesuai dengan kewenangan dan 

tanggungjawabnya. 

(3) Mejadi bagian dari tim operatuioj 

yang solid, dapat bekerjasama dan 

komunikasi efektif 
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2) Tanggung jawab : 

a) Melayani nasabah memberikan 

informasi produk dan layanan serta 

melaksanakan transaksi operasional 

sesuai dengan kewenangnaya 

b) Sebagai petugas yang menerima dan 

menangani keluhan nasabah serta 

melakukan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait untuk penyelesaianya. 

c) Memperhatikan dan menjaga 

kebersihan lingkungan kerja terutama 

tempat kerja, tempat tunggu nasabah 

dan tempat brosur. 

d) Menyimpan dan mengelola peralatan 

kerja dengan baik dan rapi.  

B. Proses rekrutmen Karyawan pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

Dengan adanya rekrutmen maka dibutuhakn 

karyawan yang benar-benar berkometen dibidang 

yang dibutuhkan Bank. sehingga sangat berhati-hati 

dalam menyeleksi calon karyawan hingga 

menemukan karyawan yang berkualitas dan sesuai 

dengan bidangnya. Rekrtmen tidak harus secara 
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terpusat, apabila di kantor cabang maupun kantor 

cabang pembantu ada yang kosong, maka disitulah 

lembaga berperan untuk menarik karyawan. Namun 

tetap ada pemberitahuan ke kantor cabang jika akan 

diadakan rekrutmen. 2 

Jika dibutuhkan karyawan baru, pimpinan 

menunjuk bawahanya  yaitu Branch Operational 

Supervisor untuk mengkoordinir pelaksanaan 

rekrutmen dan seleksi karyawan. Kemudian BOS 

membuat surat usulan dan pemberitahuan ke kantor 

cabang bahwa akan diadakan rekrutmen dengan 

posisi yang dibutuhkan beserta analisis 

pekerjaannya. Usulan ini juga difungsikan sebagai 

persiapan wawancara pula dengan pimpinan kantor 

cabang di Madiun. Setelah itu, masa open 

recruitment ini diselenggarakan secara online. 

BRISyariah tidak menentukan berapa lama masa 

rekrutmen ini dibuka. Karena tergantung yang 

membuat kebijakan, sedangkan di BRISyariah 

Ponorogo membuka rekrutmen selama dua minggu. 3 

                                                             
       2 Gatot Wijanarko, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 Agustus 
2019. 
       3 Noviana Putri H, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 Agustus 
2019. 
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Dengan adanya paparan tersebut maka dalam 

pencarian calon karyawan harus berkoordinasi 

dengan pihak kantor cabang yang ada di Madiun. 

Guna untuk mempersiapkan segalanya dan untuk 

seleksi lainya yang dilaksanakan di kantor cabang. 

BOS menerima hasil pamflet lowongan kerja yang 

telah tertera kualifikasi beserta syarat-syarat 

administrasi yang harus dilengkapi oleh pelamar. 

Masa pencarian calon karyawan ini dibuka selama 

dua minggu dengan cara menyebarkan informasi 

lowongan kerja melalui sosial media. Kualifikasi dan 

persyaratan ini dibuat oleh kantor cabang. Pihak 

KCP hanya menerima hasil pamflet dan 

menyebarkan melalui media online. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga 

dapat dirumuskan bahwa kualifikasi dan persyaratan 

administrasi yang ditetapkan oleh pihak BRI Syariah 

Ponorogo diantaranya yaitu : 

1. Surat lamaran 

2. Daftar riwayat hidup 

3. FC SKCK 

4. Foto copy KTP 

5. Foto copy ijazah terakhir 
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6. Foto copy transkrip nilai  

7. Foto 4x6 3 lembar 

8. Foto full badan 1 lembar 

9. Foto copy sertifikat atau piagam (jika ada) 

Sedangkan beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan jika ingin melamar untuk mengisi posisi 

teller & customer service yaitu : 

1. Pria/wanita usia maksimal 23 tahun 

2. Pendidikan s1 segala jurusan 

3. Mampu berkomunikasi dengan baik 

4. Berpenampilan menarik 

5. Diutamakan berdomisili Ponorogo 

6. Penempatan Ponorogo. 

Apabila berkas pelamar sudah terkumpul 

selama dua minggu. Langkah selanjutnya yang 

dilakukan di BRI Syariah KCP Ponororo yaitu 

menyeleksi administrasi. Disesuaikan dengan 

kebutuhan dan sesuai dengan bidang yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan masa 

rekrutmen selama dua minggu ratusan berkas 

pelamar telah diterima. Sehingga membutuhkan 

waktu yang efektif dalam menyeleksi administrasi 

agar dapat terseleksi semua dengan baik dan detail. 
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Dengan banyaknya berkas pelamar ini memerlukan 

ketelitian dan ketangkasan dalam menyeleksi. 

Mengingat tugas seorang BOS juga bukan hanya 

menghandel rekrutmen tetapi memiliki tugas di 

kantor yang juga harus ideselesaikan dalam waktu 

singkat. Maka dari itu membagi waktu seefisien 

mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

waktu yang singkat. Seleksi administrasi ini 

dilakukan dengan cara menyortir dari ratusan 

menjadi puluhan, dari puluhan disortir kembali 

menjadi belasan. Sampai pada akhirnya hanya 

dimabil 10 kandidat yang akan diikutsertakan dalam 

seleksi selanjutnya. 4 

Seperti yang telah dipaparkan penjelasanya 

oleh Branch Operational Supervisor tersebut pula, 

dapat diketahui bahwa pelaksanaan rekrutmen dan 

beberapa tahapan seleksi dihandel oleh KCP. Branch 

Operational Supervisor dan pimpinan cabang 

pembantu saling koordinasi terkait pengembangan 

rekrutmen sampai akhir seleksi nantinya. Selalu 

memantau dan ikut mengawasi jalanya rekrutmen 

dan seleksi. Rekrutmen ini dilakukan ketika hanya 

                                                             
       4 Ibid., 
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ada posisi jabatan yang kosong. Proses pencarian 

rekrutmen ini hanya disebarkan melalui media sosial 

dan tidak melalui informasi lainya. Hal ini cukup 

dengan memanfaatkan media sosial dengan cepat 

informasi akan sampai kepada para pencari kerja 

atau yang membutuhkan pekerjaan. BOS 

melaksanakan tanggung jawab atas perintah dari 

pimpinan cabang untuk membuat laporan bahwa 

dibutuhkan karyawan baru. Sehingga pihak kantor 

cabang menerima laporan dan yang kemudian 

mempersiapkan segalanya, memberikan pengarahan, 

serta membuat informasi lowongan kerja agar 

disebarluaskan oleh pihak KCP. Sehingga BOS 

menerima hasilnya dan merekrut karyawan melalui 

media sosial selama dua minggu.  

Setelah itu, BOS melaksanakan tugas 

selanjutnya yang akan segera diproses yaitu 

menyeleksi administrasi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Dari sekian ratus pelamar, pada 

akhirnya akan diambil 10 kandidat yang akan 

melanjutkan seleksi berikutnya. Dengan penjelasan 

tersebut pula bahwa BOS dalam membagi waktu 

antara tugas kantor dan tugas menghandel rekrutmen 
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ini dengan cara menyortir berkas pelamar dari 

ratusan menjadi puluhan dan seterusnya. Dengan 

tujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan 

menyeleksi secara rinci terhadap berkas pelamar. 

Menyeleksi administrasi ini perlu adanya proses 

yang ketat dan diawasi oleh pimpinan. BOS harus 

teliti dalam menyeleksi administrasi. Sehingga 

membutuhkan waktu yang efisien untuk benar-benar 

mencari yang sesuai dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan perusahaan. 

BRI Syariah Ponorogo tidak mencari calon 

karyawan melalui bantuan karyawan lama seperti 

dari keluarga, teman atau saudaranya. Karena untuk 

menghindari nepotisme di sebuah perusahaan. 

Adapun hal yang dilakukan dalam proses perekrutan 

karyawan di BRI Syariah KCP Ponorogo yaitu 

menarik calon karyawan dari luar. Penarikan 

karyawan ini hanya dihandel sepenuhnya oleh BOS. 

Penarikan calon karyawan ini dengan cara 

menyebarkan informasi lowongan kerja melalui 

sosial media. 5 

                                                             
       5 Gatot Wijanarko, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 Agustus 
2019. 
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Dari hasil wawancara tersebut maka dapat 

diketahui bahwa dalam merekrut calon karyawan, 

pihak BRI Syariah hanya melalui eksternal yaitu 

menyebarkan lowongan pekerjaan melalui media 

sosial. Hal ini untuk menghindari nepotisme dalam 

perencanaan sumber daya manusia. Dari pemaparan 

tersebut pula, tidaklah mudah menyeleksi 

administrasi dari ratusan pelamar yang hanya 

dilakukan oleh seorang karyawan saja. Hal ini 

dibutuhkan konsentrasi dan penyeleksian secara teliti 

dan detail agar diperoleh karyawan yang dianggap 

terbaik. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang 

berkompeten dibidangnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C. Proses seleksi Karyawan pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo 

Perusahaan menaruh perhatian kepada proses 

seleksi tenaga kerja karena mengakui bahwa seleksi 

adalah tempat awal untuk membangun kualitas ke 

dalam organisasi. Proses tersebut dimulai ketika 

melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan 

penerimaan. BRI Syariah menyebarkan lowongan 

kerja hanya melalui media sosial. Seluruh berkas 

administrasi terkumpul sesuai dengan masa 
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rekrutmen selama dua minggu. Seleksi karyawan di 

BRI Syariah Ponorogo dimulai ketika proses 

rekrutmen telah berakhir. Seleksi karyawan yang 

dilakukan di BRI Syariah KCP Ponorogo telah 

dirumuskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Seleksi Administrasi 

Seleksi administrasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan kandidat yang sesuai dengan 

kualifikasi yang ditetapkan BRI Syariah terhadap 

deskripsi pekerjaan tertentu. Adapun tahap awal 

dalam sebuah seleksi pegawai ialah membaca 

berkas-berkas administrasi dari pelamar. Dari 

informasi yang diberikan dapat diketahui secara 

kasar apakah pelamar tersebut memenuhi 

persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan atau tidak. Apabila berkas lamaran 

dianggap kurang memenuhi persyaratan dan tidak 

sesuai dengan kualifikasi perusahaan, maka 

berkas tersebut segera disingkirkan untuk 

mempermudah seleksi admisnistrasi berikutnya. 

Kemudian menyeleksi berkas pelamar dicari yang 

paling lengkap administrasinya dan sesuai 

kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Untuk 
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kemudian diikutkan dalam tahapan seleksi 

berikutnya.  

Dari sekian banyaknya pelamar, maka 

seleksi administrasinya dilakukan dengan cara 

disortir menjadi beberapa yang dianggap 

memenuhi persyaratan dan sesuai kualifikasi yang 

dibutuhkan perusahaan. Hal ini membutuhkan 

ketelitian dan waktu yang begitu lama untuk 

mencari kandidat yang benar-benar berkompeten. 

Seleksi ini dilakukan di kantor cabang pembantu. 

Sampai pada akhirnya hanya diambil 10 kandidat 

yang dianggap lolos dalam seleksi tahap awal 

yaitu seleksi bagian administrasi. Seleksi 

administrasi ini disesuaikan dengan persyaratan 

dan harus memberikan informasi selengkap-

lengkapnya diantaranya : 

a. Surat lamaran pekerjaan, ditulis berdasarkan 

tulis tangan atau ketikan komputer. Hal ini 

memengaruhi penyeleksi untuk meyakinkan 

pelamar terkait niat, apakah benar-benar 

tulisanya sendiri atau orang lain jika lamaran 

ditulis tangan. 
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b. Biodata diri, seperti nama lengkap, jenis 

kelamin, umur, agama, alamat, tempat tanggal 

lahir, alamat dan nomor telepone. 

c. Riwayat pendidikan, jenjang pendidikan harus 

runtut dari tingkat SMP hingga perguruan 

tinggi yang ditempuh selama ini. 

Mengikutsertakan pula bukti kursus-kursus 

atau pelatihan dan prestasi-prestasi lainya jika 

memiliki.  

d. Riwayat pekerjaan, adakalanya calon 

karyawan pernah memiliki pengalaman dimana 

saja, berapa tahun, sebagai apa, atau sama 

sekali tidak memiliki pengalaman. 

e. Administrasi lainya sebagai sumber 

pendukung, diantaranya berkas-berkas 

fotocopy KTP, ijazah terakhir, transkrip nilai 

terakhir, pas foto dan lain sebagainya.  

Apabila keseluruhan administrasi terseleksi. 

Maka pelamar yang lolos akan dihubungi melalui 

telepon oleh pihak Bank. Tidak ada pengumuman 
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secara resmi terkait tidak lolosnya calon 

karyawan tersebut.6  

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui 

bahwa BRI Syariah Ponorogo dalam 

menyebarkan lowongan pekerjaan hanya melalui 

media sosial. Sedangkan untuk menyeleksi 

administrasi diseleksi secara detail,  dari 

informasi yang paling dasar yaitu biodata diri 

hingga riwayat pekerjaan yang pernah dimiliki. 

Hal ini bertujuan untuk mencari calon karyawan 

yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

perusahaan. Sehingga mengamati biodata diri, 

riwayat pendidikan hingga pengalaman kerja 

merupakan hal yang wajar untuk diketahui 

perusahaan. Dari hasil wawancara tersebut pula, 

di BRI Syariah Ponorogo tidak mengumumkan 

informasi terkait diterima atau ditolaknya pelamar 

yang melamar kerja, entah melalui sosial media 

ataupun pemberitahuan resmi secara langsung.. 

Hal ini bisa dirumuskan pula, bahwa tidak ada 

                                                             
       6 Noviana Putri H, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 Agustus 
2019. 
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panggilan berarti tidak lolos dalam seleksi 

administrasi.  

2. Tes wawancara 

Adapun tahap selanjutnya apabila lolos 

dalam seleksi administrasi maka akan dihubungi 

pihak bank untuk melanjutkan tes wawancara. 

Wawancara ini dilakukan oleh pimpinan cabang 

pembantu dan Branch Operational Supervisor. 

Sebelum melakukan tahapan wawancara, pihak 

pimpinan dan BOS sudah menyiapkan berbagai 

pertanyaan untuk diberikan kepada pelamar yang 

mengikutinya. Wawancara ini dilakukan kurang 

lebih dua hari atau lebih, tergantung lamanya 

wawancara. Karena tugas BOS selain menyeleksi 

karyawan juga menyelesaikan pekerjaan lainya.  

Seleksi wawancara disini dilakukan dua 

kali, tahap wawancara awal dilaksanakan di BRI 

Syariah KCP Ponorogo dan tahap wawancara 

kedua di kantor cabang Madiun langsung dari 

pimpinan cabang. Wawancara tahap dua ini hanya 

dilakukan oleh pelamar yang lolos dalam 

wawancara tahap satu. Wawancara ini meliputi 

seputar wawancara user, pertanyaan motivasi 



87 

melamar, kelebihan dan kekurangan diri. Hal ini 

biasa juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

lain, mungkin yang membedakan dengan bank 

konvensional ialah diadakanya tes baca tulis al-

Qur’an. Sebagai calon karyawan bank syariah 

tentu ini diharapkan mampu dilakukan oleh 

karyawan bank nantinya.7 

Berdasarkan pemaparan tersebut, di dalam 

tes wawancara BRI Syariah ada dua tahapan 

dalam wawancara. Pertama wawancara dengan 

BOS dan pincapem, apabila lolos wawancara 

tahap satu maka akan dihubungi kembali untuk 

mengikuti wawancara tahap dua. Wawancara 

tahap kedua ini diselenggarakan di kantor cabang 

oleh pimpinannya langsung. Pada dasarnya 

wawancara yang dilakukan oleh perusahaan 

cenderung sama dengan bank bank lainya yaitu 

seputar wawancara user, pertanyaan motivasi 

melamar kerja, menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan diri. 

Hal ini untuk mengetahui sejauh mana 

pelamar dalam menyampaikan secara langsung 

                                                             
         7 Ibid.,  
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tentang diri pribadinya. Menjelaskan dengan jujur 

tentang kelebihan dan kekurangan pelamar 

sehingga perusahaan bisa menilai secara langsung 

diri pelamar tersebut.  Selain itu pihak bank juga 

melihat secara langsung kondisi fisik pelamar, 

cara berkomunikasi , cara menyampaikan 

pendapat dan sebagainya. Namun di dalam BRI 

Syariah ada tambahan yang berbeda dengan bank 

lainya yaitu adanya tes tulis dan tes membaca al-

Qur’an. Tujuanya ialah sebagai karyawan bank 

berbasis syariah tentunya menulis dan membaca 

al-Quran merupakan keilmuan dasar yang harus 

dimiliki. Untuk selanjutnya dapat dengan mudah 

memahami hukum-hukum pelaksanaan perbankan 

yang berlandaskan al-Quran. 

3. Tes psikotes 

Tahap selanjutnya ialah tes psikotes. Tahap 

ini meliputi tes keseluruhan mengenai 

pengetahuan umum. Namun pada tes ini dari 

pihak Bank mendatangkan ahlinya dari psikolog 

untuk membantu menyeleksi. Karena tidak semua 

karyawan Bank ahli dalam bidang apa saja 

termasuk psikologi. Hasil dari seleksi ini hanya 
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berupa nilai yang telah diolah oleh psikolog, 

untuk kemudian dicantumkan saran yang 

sekiranya cocok untuk dilanjutkan ke tahap 

berikutnya. Tujuan adanya tes ini ialah untuk 

mengetahui karakteristik calon karyawan dari 

sifat-sifat pribadi, ceroboh atau cekatan, 

kegemaran pelamar, keahlian dalam pengelolaan 

diri sendiri dan ketahanan terhadap stress kerja. 8 

Tes psikotes di BRI Syariah ini dilakukan di 

Kediri yang sudah diadakan kerjasama 

sebelumnya oleh pihak kantor cabang dengan 

pihak psikolog. Setelah wawancara tahap satu dan 

dua, pelamar yang dinyatakan lolos akan 

dihubungi melalui telephone untuk mengikuti tes 

psikotes di Kediri. 9 

Dari hasil wawancara dengan pimpinan 

cabang pembantu tersebut dapat diketahui bahwa 

pentingnya tes psikotes ini. Karena tes ini 

meliputi kepribadian diri, kekuatan daya pikir, 

kemampuan dalam mengingat, kekuatan daya 

tahan fisik, ketangkasan dan segala aktivitas 
                                                             
       8 Gatot Wijanarko, Hasil Wawancara, 19 Oktober 2019. 
        9 Noviana Putri H, Hasil Wawancara, Ponorogo 29 Agustus 
2019. 
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kebiasaan yang dilakukan oleh pelamar. Dengan 

adanya tes ini perusahaan mengetahui secara 

mendalam tentang karakteristik dan sifat-sifat 

pelamar. Sehingga pihak bank dapat dengan 

mudah untuk mencari yang terbaik diantara yang 

baik dan sesuai pula dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan perusahaan.  

4. Tes kesehatan 

Tahap akhir dari penyeleksian karyawan 

yaitu tes kesehatan. Apabila seleksi dari awal 

lolos kemudian masuk ke tahap tes kesehatan 

berarti calon karyawan ada kemungkinan besar 

bisa diterima. Karena seluruh tahapan-tahapan 

telah dilaksanakan dan sesuai dengan kualifikasi 

perusahaan. Pemeriksaan calon pegawai bank 

sudah menjadi standar perosedur normal yang 

ditetapkan baik oleh instansi pemerintah maupun 

perusahaan. Tes kesehatan di BRI Syariah 

Ponorogo ini mencakup pemeriksaan 

laboratorium lengkap.  10 

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui 

bahwa seleksi kesehatan merupkan bagian akhir 

                                                             
       10 Ibid., 
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dari seleksi. Ada kemungkinan besar kandidat 

dapat diterima menjadi karyawan. Tujuan dari tes 

kesehatan adalah untuk meyakinkan bahwa 

kandidat tidak memiliki riwayat penyakit. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan 

melalui dokter. Pemeriksaan mencakup cek 

laboratorium secara lengkap. Karena karyawan 

Bank dihadapkan dengan berbagai tugas yang 

harus diselesikan pada waktu tertentu, maka 

kesehatan mental dan fisik juga sangat 

diperhatikan.  

5. Tahap Akhir 

Tahap akhir dalam proses seleksi karyawan 

di BRI Syariah Ponorogo ialah pengumuman 

terkait diterimanya karyawan baru hingga 

membahas penandatanganan kontrak kerja. 

Pimpinan cabang pembantu dan pimpinan cabang 

mendiskusikan hasil seleksi yang dilakukan 

kandidat-kandidat selama ini. Pemilihan ini dicari 

yang paling baik dari hasil tahapan seleksi yang 

telah dilakukan sebelumnya. Kemudian apabila 

sudah dipilih karyawan baru maka bagi kandidat 

yang lolos akan dihubungi langsung oleh pihak 
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Bank untuk membahas pekerjaan, hak dan 

kewajiban karyawan bank, budaya kerja,  training, 

pemberian kompensasi dan kebutuhan lainya 

untuk karyawan baru. Penandatanganan kontrak 

ini dilakukan di kantor cabang. 11 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita 

jabarkan bahwa bagi kandidat yang lolos tahap 

seleksi kesehatan maka dapat dinyatakan berhasil 

dalam melakukan tahapan seleksi di bank. Namun 

ada kalanya setiap kandidat memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Jadi dari 

beberapa kandidat ini dipilih yang paling baik 

hasil dari seleksinya. Setelah itu kandidat terbaik 

akan dihubungi untuk membahas terkait kontrak 

kerja hingga penandatanganan kontrak kerja. 

Setelah terjadi penandatanganan kontrak, 

kewajiban perusahaan untuk memberikan upah, 

fasilitas, memberikan motivasi kerja, 

meningkatkan kecakapan karyawan, membantu 

karyawan untuk sukses dan memberi penghargaan 

atas prestasi serta tunjangan-tunjangan. 

                                                             
       11 Gatot Wijanarko, Hasil Wawancara, 19 Oktober 2019. 
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Penandatanganan kontrak merupakan salah 

satu bentuk kerja sama yang dilakukan  BRI 

Syariah kepada pegawai barunya. Kerja sama ini 

akan saling menguntungkan bagi karyawan dan 

juga perusahaan. Perusahaan tidak mungkin 

mengerjakan tujuan-tujuan organisasi tanpa 

adanya karyawan yang telah diseleksi 

sebelumnya. Adapun bagi pihak yang gagal dalam 

proses seleksi, tidak ada pengumuman resmi dari 

pihak perusahaan. Berkas lamaran yang kurang 

memenuhi kualifikasi ini akan disimpan dan 

diarsipkan untuk kemudian dijadikan cadangan 

apabila sewaktu-waktu membutuhkan karyawan 

yang cepat.   
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BAB IV 

ANALISIS PROSES REKRUTMEN DAN 

SELEKSI KARYAWAN  

DI BRI SYARIAH PONOROGO 

 

A. Analisis proses rekrutmen karyawan pada BRI 

Syariah KCP Ponorogo 

Langkah-langkah yang diakukan oleh kantor 

BRI Syariah KCP Ponorogo dalam melakukan 

rekrutmen ialah: 

1. Koordinasi 

Rekrutmen di BRI Syariah KCP Ponorogo 

yang pertama ialah melakukan koordinasi dengan 

pihak pimpinan kantor cabang yaitu di Madiun. 

Koordinasi ini dilakukan antar bank dengan 

tujuan untuk menyeimbangkan segala aktivitas 

dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak 

lain untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi 

juga bertujuan untuk mengatur pembagian 

pekerjaan dalam melakukan rekrutmen dan 

seleksi di BRI Syariah Ponorogo ini. Dengan 

adanya koordinasi yang dilakukan antar bank 

maka bank dapat terhindar terjadinya perbedaan 
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dan pelaksanaan dalam melaksanakan tugas di 

masing-masing kantor. Selain itu, langkah-

langkah yang akan dilaksanakan semakin jelas 

dan lebih mudah pelaksanaanya sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan oleh pihak bank 

Oleh karena itu langkah awal sebelum 

merekrut karyawan ialah melakukan koordinasi 

terlebih dahulu. Koordinasi ini pihak KCP 

memberitahukan bahwa bank membutuhkan 

karyawan baru di posisi yang dibutuhkan. 

Kemudian KCP mengajukan usulan penambahan 

karyawan pada posisi yang dibutuhkan tersebut. 

Kemudian dari pihak KC menerima dan membagi 

tugas dalam melakukan seleksi lainya dan untuk 

mempersiapkan segala sesuatu untuk penambahan 

karyawan tersebut. Tanpa adanya koordinasi 

sebuah perusahaan berjalan kurang efektif 

dikarenakan dapat terjadi ketidaksesuaian dan 

ketidakseimbangan antara pihak satu dengan 

pihak lainya. Dapat terjadi perbedaan dalam 

mengerjakan sesuatu dan tidak tercapainya tujuan 

perusahaan sesuai dengan visi misi yang berlaku. 
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Apalagi dalam hal ini ialah terkait penambahan 

karyawan yang ikut mencapai tujuan perusahaan.  

Sebagaimana posisi yang membutuhkan 

penambahan karyawan baru ialah kantor cabang 

pembantu yang mana sebagai induk kantor paling 

bawah dan memiliki kantor wilayah yang 

membutuhkan panduan, arahan dan pelaksana 

sesuai dengan koordinasi-koordinasi oleh jaringan 

seluruh kantor BRI Syariah. Dengan adanya 

penerapan koordinasi terlebih dahulu di BRI 

Syariah KCP Ponorogo sebelum pelaksanaan 

rekrutmen, hal ini ialah tindakan paling tepat dan 

efektif untuk memudahkan pihak bank dalam 

melakukan proses rekrutmen dan seleksi 

karyawan nantinya.  

2. Persyaratan administrasi 

Persyaratan administrasi merupakan syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar yang 

ingin bekerja di BRI Syarih KCP Ponorogo. 

Persyaratan administrasi dalam melakukan 

rekrutmen ialah pengenalan awal seorang 

karyawan dalam menilai pelamar secara tidak 

langsung melalui berkas yang telah dikumpulkan. 
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Sesuai dengan langkah awal yang pertama dalam 

melakakukan rekrutmen ialah koordinasi terlebih 

dahulu, salah satu hasil koordninasi ialah terkait 

persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar 

agar dapat memudahkan pihak bank dalam 

meyeleksi administrasi nanti. Begitu pula untuk 

pelamar agar memenuhi persyaratan sesuai 

dengan aturan rekrutmen karyawan. Syarat-syarat 

yang ditetapkan oleh BRI Syariah Ponorogo ialah 

sebagai berikut : 

a. Surat lamaran 

Surat lamaran kerja merupakan surat 

yang berisikan permintaan seorang pelamar 

kerja yang berkeinginan untuk mendapatkan 

pekerjaan dari sebuah perusahaan atau 

lemabaga. Surat lamaran kerja ini biasanya 

bersifat formal ataupun resmi. Dalam 

pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan 

surat lamaran pekerjaan ini memang harus ada 

karena berisikan tentang tujuan, maksud dan 

keinginan pelamar untuk bergabung dalam 

sebuah persahaan. Tanpa adanya surat lamaran 

secara resmi yang tertulis, pihak bank tidak 
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dapat menerima karena dianggap tidak berarti 

seluruh persyaratan dan tiada maksud untuk 

melamar pekerjaan. Sehingga pihak bank 

mengharuskan pelamar untuk memenuhi 

persyaratan berupa surat lamaran pekerjaan. 

Hal ini tentu  efektif diterapkan diseluruh 

perusahaan manapun termasuk BRI Syariah 

KCP Ponorogo dalam merlakukan rekrutmen. 

Dengan adanya surat lamaran kerja pihak bank 

mengetahui calon-calon pelamar kerja beserta 

persyaratan lainya. 

b. Daftar riwayat hidup 

Persyaratan kedua setelah surat lamaran 

pekerjaan ialah daftar riwayat hidup. Tidak 

hanya melalui surat lamaran kerja seorang 

karyawan menilai dan bisa menerima pelamar 

begitu saja. Akan tetapi dilihat dari beberapa 

segi dan yang paling utama ialah daftar riwayat 

hidup. Daftar riwayat hidup ini berisikan 

tentang biodata diri pelamar secara lengkap, 

secara tidak langsung seorang karyawan bisa 

menilai pelamar melaui biodata diri ini untuk 



99 

disesuaikan kualifikasinya dengan posisi yang 

dibutuhkan bank.  

Dengan banyaknya pelamar seorang 

karyawan menyeleksi dengan cara 

menyisihkan berkas pelamar yang kurang 

sesuai dengan kualifikasi ynag dibutuhkan 

bank. Sehingga lebih mudah dalam menyortir 

berkas lamaran. Adanya persyaratan daftar 

riwayat hidup ini merupakan penerapan yang 

efektif untuk dilakukan. Karena untuk menilai 

apakah pelamar sesuai dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan atau tidak, dan untuk mengetahui 

sedikit latar belakang seorang pelamar. Tanpa 

adanya persyaratan daftar riwayat hidup dalam 

rekrutmen, maka pihak bank tidak dapat 

menilai pelamar dari segi latar belakang mulai 

dari baiodata diri, pendidikan, hingga 

pengalaman kerja. 

c. Foto copy data diri 

Persyaratan ketiga dalam hasil 

koordinasi ialah foto copy berkas Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), foto 

copy Kartu tanda penduduk (KTP), foto copy 
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ijazah terakhir, foto copy transkrip nilai, foto 

copy sertifikat atau piagam jika ada.   

Menjadi salah satu penduduk yang 

tinggal disuatu wilayah, tentu harus memiliki 

identitas khusus. Identitas khusus ini menjadi 

data seseorang di suatu wilayah yang 

ditempati. Salah satunya ialah dengan 

dimiliknya KTP atau karta tanda penduduk 

yang merupakan salah satu bukti bahwa 

seseorang telah sah menjadi seorang warga 

negara. Dimanapun tempatnya, KTP akan 

selalu berguna dalam hal apapun begitu pula 

dengan pelaksanaan rekrutmen di sebuah 

perusahaan, tentu ini akan efektif dalam 

pemenuhan persyaratan administrasi dalam 

rekrutmen.  

Berkas lainya ialah foto copy  SKCK 

yang harus dipenuhi pula oleh pelamar dalam 

pelaksanaan rekrutmen di bank. Hal ini untuk 

mengetahui bahwa pelamar benar-benar tidak 

memiliki riwayat catatan hukum berdasarkan 

catatan kepolisian atau tidak sedang dalam 

penanganan hukum. Namun dengan tidak 
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adanya SKCK sebagai lampiran persyaratan 

hal ini tidak mempengaruhi pelaksaan 

rekrutmen apalagi perusahaan ini dibidang 

keuangan. Tentu pelamar yang memiliki 

catatan hukum kepolisian juga berpikir dua 

kali untuk melamar di perusahaan yang 

berkaitan dengan keuangan. Jadi kurang efektif 

apabila pelamar harus menyertakan foto copy 

SKCK. Selain itu, pembuatan SKCK juga tidak 

selesai dalam waktu singkat dengan waktu 

rekrutmen yang diberikan tentu hal ini 

membuat pelamar akan mengulur waktunya 

untuk memenuhi segala persyaratan yang 

dibutuhkan.  

Foto copy lainya ialah ijazah terakhir. 

Dengan adanya bukti ijazah terakhir, seorang 

karyawan mengetahui pelamar dari jurusan 

apa, lulusan mana dan bagaimana hasil selama 

masa belajar. Kemudian untuk disesuaikan 

dengan kualifikasi pada posisi yang kosong. 

Dengan adanya foto copy ijazah, karyawan 

bisa sedikit menilai pelamar melalui hasil 

ijazah tersebut. Di perusahaan manapun 
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penyertaan ijazah tentu tidak terlewatkan, 

karena untuk mengetahui tingkat pendidikan 

dan hasil belajar selama masa studi. Penerapan 

ini tentu efektif dilakukan untuk proses 

rekrutmen di BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Dengan tidak adanya ijazah, seorang 

penyeleksi tidak mengetahui tingkat 

pendidikan terakhir seorang pelamar yang 

tidak dapat dibuktikan dengan ijazah tersebut. 

Foto copy selanjutnya yang harus 

dipenuhi ialah transkrip nilai. Transkrip nilai 

merupakan hasil nilai selama masa studi dari 

awal hingga akhir masa pendidikan. Hal ini 

tentu efektif diterapkan karena untuk menjadi 

kayawan bank ialah harus cekatan, teliti dan 

memiliki nilai integritas tinggi yag salah satu 

dibuktikan dengan adanya transkrip nilai 

seorang pelamar. Dengan adanya transksip 

seorang karyawan lebih mudah dalam 

menyortir berkas pelamar, jika tidak sesuai 

dengan kualifikasi maka akan segera 

disisihkan.  
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3. Kriteria  

Kriteria dalam melaksanakan rekrutmen 

merupakan suatu patokan atau karakteristik yang 

ditentukan oleh suatu perusahaan untuk 

menetapkan suatu keputusan. Biasanya kriteria 

diadakan karena untuk menunjang suatu 

pekerjaan dimana pelamar harus memenuhinya. 

Dengan adanya kriteria yang ditetapkan oleh BRI 

Syariah Ponorogo, seorang pelamar tentu akan 

mencocokkan dirinya dengan kriteria yang 

ditetapkan. Apabila tidak ada kriteria-kriteria 

dalam pelaksanaan rekrutmen, maka akan 

menyulitkan bagi pihak SDM yang menyeleksi 

maupun pelamar itu sendiri. Pihak bank tidak 

dapat memenuhi kebutuhan pada posisi yang akan 

ditempatkan. Begitu pula bagi seorang pelamar 

yang tidak mengetahu patokan dalam melamar 

pekerjaan. Sehingga kurang memperhatikan apa 

saja yang menjadi tolok ukur dalam melamar 

kerja di bank. Kriteria-kriteria tersebut yanag 

telah ditentukan oleh BRI Syariah Ponorogo ialah 

sebagai berikut : 
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a. Pria/wanita usia maksimal 23 tahun 

Dengan adanya kriteria jenis kelamin ini 

efektif diterapkan dalam proses rekrutmen, 

karena ada aturan yang harus dilaksanakan. 

Apakah seorang wanita atau laki-laki atau 

kedua-duanya yangdibutuhkan bank. Batasan  

usia ini tergantung pada posisi yang  

dibutuhkan bank. Sedangaan mininal usia bagi 

pelamar disini ialah 23 tahun. Dengan 

demikian pelamar juga mencocokkan diri 

terlebih dahulu untuk melamar pekerjaan. 

Tanpa adanya ketentuan jenis kelamin dan 

batasan usia maka kebutuhan bank kurang 

terenuhi secara spesifikasi dan lebih sulit 

dalam menyeleksinya.  

b. Pendidikan minimal s1 segala jurusan 

Pendidikan merupakan hal penting dalam 

sebuah perusahaan. Apalagi di dunia 

perbankan yang berkaitan dengan nasabah dan 

keuangan tentu memiliki pengetahuan yang 

lebih. Oleh karena itu pihak bank dalam 

merekrut karyawan menetapkan pendidikan 

minimal s1 yang ditempuh selama kurang 
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lebih empat tahun yang dianggap memiliki 

pengetahuan lebih dan dirasa cocok untuk 

dijadikan calon karyawan bank.  Penerapan ini 

efektif untuk dilaksanakan, karena lulusan s1 

telah mempelajari beberapa pembelajaran baik 

di dalam maupun di luar ruangan, baik teori 

maupun praktik dan segala hal yang mampu 

membawa pemikiran lebih aktif dan kreatif.  

Dengan adanya kriteria pendidikan 

minimal s1 ini juga memudahkan sumber 

daya manusia di dalam perusahaan nantinya 

karena lulusan sarjana dianggap lebih mampu 

dalam menganalisis suatu pekerjaan dengan 

baik. Selain itu, pekerjaan di dunia perbankan 

yang berkaitan dengan pencarian nasabah, 

pembiayaan, memperkenalkan produk-produk 

perbankan dan keseluruhan transaksi 

penerimaan dan pembayaran uang tunai. 

Tentunya hal ini dibutuhkan seorang pelamar 

yang teliti, cermat dan jujur.  

c. Mampu berkomunikasi dengan baik 

Bagi dunia perbankan yang notabenen 

nya berkaitan dengan keuangan yang juga 
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tidak terlepas dari nasabah tentu calon 

karyawan bank harus memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi 

yang baik seorang karyawan tidak bisa 

menjaga hubungan baik dengan nasabah bank. 

Maka pihak bank menerapkan kriteria pelamar 

memiliki kemampuan berkomukasi dengan 

baik. Hal ini efektif untuk diterapkan karena 

bertujuan untuk memperbaiki hubungan baik 

dengan nasabah, sehingga nasabah bisa 

dipertahankan. Selain nasabah juga 

mempermudah dalam melakukan koordinasi 

antar karyawan lainya, lebih mudah dalam 

menjelaskan sesuatu seperti halnya presentasi, 

memperkenalkan produk, musyawarah, 

evaluasi dan lain sebagainya yang dibutuhkan 

komunikasi yang baik di BRI Syariah 

Ponorogo.  

d. Berpenampilan menarik 

Bagi sebagian orang mungkin 

berpendapat bahwa penampilan bukanlah 

suatu hal yang penting di tempat kerja. Hal-

hal dasar terkait penampilan ini sangat 
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mempengaruhi kesan pertama seseorang yang 

melihat penampilan dan bisa jadi menentukan 

apakah mereka akan bersikap terbuka kepada 

penyeleksi atau tidak. Disamping performa 

kerja, sikap dan tingkah laku, penampilan 

menjadi penting yang perlu diperhatikan 

seorang pekerja. Gaya berpakaian di kantor 

atau lapangan tentunya berbeda sehingga bank 

juga bisa menilai dan menyesuaikan supaya 

tidak salah dalam berpenampilan. Dengan 

menunjukkan penampilan yang menarik tentu 

bank menilai lebih dalam memilih karyawan. 

Penampilan menarik yang berarti rapi dan 

sesuai dengan latar belakang perusahaan. Hal 

ini efektif diterapkan dalam proses rekrutmen 

dengan latar belakang perusahaan. Bank 

dalam memilih karyawan tentu juga memilih 

dari penampilan, karena dengan penampilan 

ini berkaitan pula dengan kepribadian seorang 

pelamar. 

e. Diutamakan domisisli ponorogo 

Domisili yang disebut juga dengan 

wilayah tempat tinggal merupakan salah satu 
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kriteria rekrutmen yang dilakukan di BRI 

Syariah Ponorogo. Pihak bank lebih 

mengutamakan calon karyawan yang 

perpenduduk asli wilayah ponorogo, akan 

tetapi bukan berarti bank  tidak menerima 

pelamar dari luar domisili yang ditentukan. 

Hal ini efektif untuk diterapkan dalam proses 

rekrutmen karena dapat meminimalisir 

bayaknya pelamar yang mendaftar yang akan 

menyulitkan SDM penyeleksi itu sendiri.  

f. Penempatan ponorogo 

Penempatan disebutkan apabila 

karyawan telah diterima. Penempatan ini 

menjadi tempat wilayah bekerja bagi pelamar 

yang diterima. Rekrutmen di BRI Syariah 

Ponorogo ini menempatkan pelamar untuk 

ditempatkan di ponorogo. Hal ini pula efektif 

untuk dijadikan sebagai kriteria dalam 

rekrutmen karyawan yang menyebutkan lebih 

awal untuk wilayah penempatan.  

g. Melalui sosial media 

Dalam melakukan rekrutmen karyawan, 

ada dua teori yang menjelaskan diantaranya 
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perekrutan yang dilakukan melalui sumber 

internal dan eksternal. BRI Syariah Ponorogo 

dalam mensosialisasikan perekrutan karyawan 

melalui pamflet, atau brosur yang disebarkan 

melalui sosial media berupa instagram. Brosur 

atau pamflet yang berisikan rekrutmen dengan 

persyaratan dan kriteria yang ditentukan ini 

diberi waktu selama kurang lebih dua minggu. 

Perekrutan ini disebut juga perekrutan melalui 

sumber eksternal. Dengan menyebarkan 

informasi rekrutmen melalui sosial media ini 

sangatlah efektif. Dapat diketahui bahwa 

penyebaran informasi melalui media sosial 

lebih cepat,  daripada harus mendatangi 

kampus-kampus atau dengan cara yang lainya.  

Selain itu, di BRI Syariah Ponorogo 

tidak membutuhkan karyawan yang begitu 

banyak karena sebagai induk kantor cabang, 

sehingga pemberitahuan rekrutmen lebih 

mudah melalui sosial media. Pemantauan 

lebih mudah dan penyebaran lebih cepat. 

Tanpa melalui sosial media, karyawan yang 

menangai rekrutmen kurang efektif dan tentu 
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tidak dapat berjalan sendiri. Kerjasama dan 

membutuhkan rekan untuk menangani 

rekrutmen yang harus terjun ke lapangan 

langsung untuk mensosialisasikannya. Hal ini 

justru semakin menambah banyak waktu 

pekerjaan antara tugas sendiri dan  

penanganan rekrutmen yang menjadi tidak 

seimbang.  Sehingga kurang maksimal dalam 

menjalankan tugas yang dapat mengakibatkan 

kurang berkualitasnya karyawan baru.  

B. Analisis proses seleksi karyawan di BRI Syariah 

Ponorogo 

Pada dasarnya seleksi dilakukan setelah 

terkumpulnya para pelamar melamar kerja disebuah 

perusahaan. Seleksi bertujuan untuk memilih 

kandidat yang paling baik diatara yang baik. Maka 

dalam hal ini, tidaklah mudah sebuah perusahaan 

untuk menyeleksi calon karyawan dengan begitu 

saja. Perlu adanya beberapa tahapan untuk benar-

benar memilih calon yang berkualitas dan juga 

sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Apalagi jika perusahaan besar dan ternama seperti 

lembaga keuangan, BUMN, BUMS dan lain 
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sebagainya tentu mengembangkan sumber daya 

manusia harus berkompeten dibidangnya. Karena 

berhasil dan berkembangnya sebuah perusahaan 

dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia 

yang ada didalamnya. Dalam hal ini perusahaan 

memperhatikan penuh terhadap kinerja para 

karyawan. Sehingga dalam merekrut dan menyeleksi 

karyawan diperlukan tahapan-tahapan untuk dapat 

memilih calon yang berkualitas dan bisa 

menjalankan tujuan dari perusahaan tersebut. 

Tahapan-tahapan dalam seleksi diantaranya ialah : 

1. Seleksi administrasi  

Seleksi administrasi merupakan seleksi 

tahap awal setelah selesai masa rekrutmen. 

Seleksi administrasi ini bertujun untuk mengecek 

seluruh isi berkas apakah sesuai dengan 

persyaratan waktu pengumuman atau tidak.  

Dengan jumlah pelamar yang begitu banyak, 

SDM penyeleksi administrasi ini membutuhkan 

waktu yang lama dan ketelitian yang lebih. 

Sehingga memperlambat kinerja karyawan dalam 

menyeleksi tahap awal. Sedangkan tahap 

selanjutnya masih banyak yang belum dikerjakan, 
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namun dengan adanya seleksi administrasi, 

karyawan mencari berkas yang paling lengkap 

yang dianggap sesuai dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan bank, sehingga karyawan menyeleksi 

dengan cara menyortir hingga menemukan berkas 

yang cocok.  

Seleksi administrasi ini efektif dilakukan 

apabila penyeleksi dapat menyeleksi secara detail 

dan tepat. Namun dengan banyaknya pelamar, 

dapat terjadi ketidaklancaran dalam meneliti 

administrasi karena terlalu banyak yang melamar 

sehingga dibutuhkan tenaga SDM penyeleksi agar 

lebih efektif dan selesai pada waktu yang 

ditentukan.  

2. Seleksi wawancara 

Wawancara merupakan sesi tanya jawab 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Wawancara dalam proses seleksi karyawan 

bertujuan untuk mengetahui lebih dalam 

informasi tentang calon karyawan. BRI Syariah 

Ponorogo dalam melakukan tes wawancara ini 

dilakukan dua kali. Wawancara tahap satu 

dilaksanakan di KCP ponorogo yang ditangani 
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oleh BOS dan pincapem. Apabila lolos 

wawancara di tahap satu maka dapat mengikuti 

wawancara di tahap dua di KC Madiun. 

Pelaksanaan wawancara ini kurang efektif jika 

diadakan dua kali. Alasanya dari awal tes 

administrasi sudah memakan waktu yang lama 

hanya karena seorang saja yang menangani 

sehingga mempengaruhi pada tes-tes selanjutnya 

yang akan mengulur waktu lebih lama.  

Padahal jika perusahaan membutuhkan 

karyawan yang cepat maka hal ini tidak dapat 

dibiarkan begitu saja tentu kurang tepat dlam 

menjalankanya.  Selain itu, agar calon karyawan 

tidak menunggu terlalu lama yang mengakibatkan 

hilang dengan berbagai alasan. Maka dalam 

melakukan seleksi harus cepat, tepat dan teliti. 

Sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan 

bank. Maka dari itu, apabila wawancara dilakukan 

hanya satu kali hal ini dapat mempersingkat 

waktu atau pelaksanaan wawancara dilakukan dua 

kali dalam satu waktu.  
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3. Tes psikotes 

Tes psikotes merupakan salah satu seleksi 

yang dilakukan oleh BRI Syariah Ponorogo. 

Psikotes ini penting untuk diadakan karena 

berkaitan dengan kepribadian seseorang yang 

mana hal ini tentu mempengaruhi tingkat kinerja 

karyawan. Biasanya hasil psikotes yang bagus 

menunjukkan kepribadian yang bagus pula, dan 

begitu sebaliknya. Namun tidak hanya itu, tes 

psikotes ini dapat mengetahui seseorang pada 

tingkat kecepatan dalam berpikir. Oleh karena itu 

tes ini meliputi berbagai tes potensi akademik, 

pengetahuan umum, pengatahuan dasar dan lain 

sebagainya.  Sehingga waktu yang diberikan juga 

tidak sedikit. BRI Syariah Ponorogo dalam 

melakukan tes psikotesini melalui bantuan pihak 

ketiga yaitu ahli psikolog. Tidak semua karyawan 

bank ahli dalam menyeleksi berdasarkan tahapan 

yang ada. Hal ini dapat menghasilkan calon 

karyawan yang berkualitas, karena ditangani 

langsung oleh ahlinya. Ahli psikolog tidak ada 

hak untuk menentukan calon karyawan yang 

lolos, akan tetapi memberikan hasil data sesuai 
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dengan seleksi yang telah dilakukan. Penentuan 

calon karyawan ini tetap ada pada pihak bank 

selaku penyelenggara seleksi calon karyawan.  

Hubungan kerjasama antarabank dengan 

ahli psikolog ini sangatlah efektif untuk 

dilakukan, mengingat terkait psikolog ialah 

mempelajari ilmu pengetahuan tentang gejala dan 

kegiatan jiwa seseorang. Namun ada sedikit 

ketidaktepatan dalam pelaksanaan, yaitu lokasi tes 

yang dilakukan di kota kediri yang jarak 

tempuhnya lumayan jauh. Hal ini membawa 

pengaruh pada masa pelaksanaan seleksi yang 

memakan waktu terlalu lama. Akan tetapi 

disamping pemanfaatan tes psikolog untuk 

menangani ini juga berdampak efektif, BOS bisa 

mengerjakan tugas lainya tanpa ikut campur 

tangan karena untuk menyeleksi tes psikolog. 

BOS hanya menerima hasil dari tes ini yang 

disertai saran melalui ahli psikolog selaku yang 

menangani.  

4. Tes kesehatan 

Tes kesehatan karyawan merupakan salah 

satu program tahapan seleksi penerimaan 
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karyawan baru yang dilaksanakan di BRI Syariah 

Ponorogo. Tes kesehatan ini dilakukan untuk 

mengetahui kondisi fIsik dari calon karyawan, 

sehingga bank dapat menentukan karyawan dalam 

menentukan kemampuan karyawan dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang dilihat dari salah 

satu sisi yaitu kesehatan. Hal ini penting untuk 

dilakukan karena untuk mengetahui apakah calon 

karyawan memiliki riwayat penyakit atau tidak, 

karena tingkat kesehatan seorang karyawan dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Tujuan adanya 

tes kesehatan ini untuk menentukan kemampuan 

karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan, 

sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja, 

penyakit akibat kerja dan stress kerja untuk 

mengetahui secara dini, tanda dari gangguan 

kesehatan sehingga dapat meminimalisir faKtor 

resiko dan penanganan selanjutnya.  

Dalam tahap pengecekan kesehatan ini 

dapat dirumuskan bahwa BRI Syariah Ponorogo 

dalam menyeleksi tes kesehatan tidak dijadikan 

satu dengan tes wawacara seperti pada umumnya. 

selain itu, tes ini tidak ditangani langsung oleh 
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SDM penyeleksi di BRI Syariah Ponorogo akan 

tetapi menunjuk salah satu rumah sakit yang 

dipercaya oleh bank. Mengingat kesehatan fisik 

itu penting karena perusahaan perbankan 

dihadapkan dengan berbagai tugas dan harus 

diselesaikan dalam waktu tertentu. Pengecekan ini 

meliputi pemeriksaan laboratorium secara 

lengkap. Dengan adanya penunjukkan rumah 

sakit yang dipercaya oleh bank, hal ini efektif 

untuk dilakukan karena memudahkan SDM 

penyeleksi dalam menyeleksi kesehatan. Sehingga 

SDM penyeleksi hanya  menerima hasil kesehatan 

setelah dicek. 

5. Tahap akhir 

Tahap akhir yaitu hasil dari kegiatan masa 

rekrutmen dan seleksi di BRI Syaraih ponorogo 

selesai dilakukan. Tahap ini meliputi laporan hasil 

rekrutmen dan seleksi dari awal hingga akhir. 

Pada perusahaan yang telah menerapkan sistem 

informasi terintegrasi laporan seperti ini tidak 

dibuat dengan kertas namun dengan melalui 

fasilitas email internal. Apabila proses seleksi 

tahap awal hingga akhir sudah selesai 
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dilaksanakan. Maka tugas bank untuk 

memutuskan kandidat terbaik yang akan dijadikan 

karyawan. BRI Syariah Ponorogo dalam 

memutuskan kandidat ini dilakukan diskusi hasil 

seleksi antara pimpinan cabang pembantu dan 

pimpinan cabang. Apabila telah diputuskan 

karyawan baru, maka akan diadakan tandatangan 

kontrak kerja sebagai diterimanya karyawan 

tersebut. 

Laporan hasil seleksi dalam perusahaan 

merupakan tahap akhir dari seleksi karyawan. 

Perusahaan dengan hati-hati dalam 

mendiskusikan hasil seleksi. Harus melalui 

pengamatan yang baik dan maksimal agar 

terhindar dari kesalahan dalam memilih karyawan 

baru. Karena keputusan memilih karyawan ini 

akan sangat berpengaruh nantinya terhadap 

kemajuan dan kinerja karyawan itu sendiri. Maka 

dari itu, perusahaan sangat memperhatikan 

pemilihan karyawan baru setelah melalui tahapan 

seleksi yang dilaksanakan. Dengan adanya 

karyawan baru, maka perusahaan mengadakan 

perjanjian kontrak pada karyawan terkait dengan 
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pimpinan. Perjanjian kontrak ini sebagai jaminan 

bahwa karyawan dengan sungguh-sungguh dalam 

menjalankan tugasnya sesuai jabatan yang telah 

diterima. Selain into, tandatangan kontrak ini 

sebagai perwujudan bahwa diterimanya karyawan 

abru dengan berbagai aturan, pekerjaan, budaya 

kerja dan aturan lainya yang harus ditaati oleh 

karayawan baru. Namun, tidak hanya karyawan 

baru yang menjalankan semuanya, pimpinan juga 

memberikan fasilitas, pelatihan, training dan hak-

hak yang didapatkan oleh karyawan baru tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

mengenai proses rekrutmen dan seleksi karyawan 

bank, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. BRI Syariah KCP Ponorogo dalam melakukan 

rekrutmen karyawan diantaranya ialah melakukan 

koordinasi, menentukan persyaratan, menentukan 

kriteria dan menyebarkan informasi melalui sosial 

media. Keempat poin tersebut sudah efektif untuk 

dilakukan. 

2. Proses seleksi karyawan di BRISyariah KCP 

Ponorogo diantaranya ialah seleksi administrasi, 

tes wawancara, tes psikotes, tes kesehatan dan 

tahap akhir. Dari kelima poin tersebut ada dua 

yang kurang efektif untuk dilakukan, yaitu tes 

wawancara dan tes psikotes. Tes wawancara 

kurang efektif karena dalam prakteknya tes ini 

dilakukan di dua tempat yaitu di Madiun dan 

Ponorogo yang memakan waktu lama dan jarak 

juga jauh. Sedangkan tes psikotes dalam 
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prakteknya dilakukam di Kediri. Dalam hal ini 

memerlukan waktu yang lam pula. 

B. Saran 

Dengan terselesainya penelitian ini maka 

penulis dapat memberikan saran berupa : 

1. Adanya pelaksanaan rekrutmen di sebuah 

perusahaan, sebaiknya pihak BRI Syariah 

Ponorogo hanya membuka selama satu minggu 

atau beberapa hari saja. mengingat lembaga 

keuangan bnayak diminati oleh para pencari kerja 

dan sosial media penyebaran informasi lebih 

cepat dan meluas, maka hal ini calon pelamar 

membludak apabila dibuka dengan masa waktu 

yang lama.  

2. Dengan banyaknya berkas pelamar yang masuk 

hingga ratusan ini, maka dibutuhkan tenaga 

penyeleksi yang handal pula. Namun tenaga 

penyeleksi yang handal belum tentu mampu 

menyelesaikan sendiri. Karena harus membagi 

waktu pekerjaannya sendiri dan membagi waktu 

untuk menyeleksi karyawan yang harus 

diselesikan dalam waktu tertentu. Maka dari itu, 

sebaiknya pihak bank menambahkan tenaga 
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penyeleksi agar proses seleksi tercapai dengan 

efektif, cepat dan maksimal. Sehingga tidak 

kehilangan karyawan terbaik yang diterima di 

perusahaan karenatelah mendapatkan pekerjaan 

lebih cepay dan lebih dulu. 
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