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ABSTRAK 

Aminah, Siti. 2019. Analisa Proses Rekrutmen Karyawan Customer Service Pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Skripsi. Jurusan Pebankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H.Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. Kata Kunci : Sumber Daya 

Manusia, Proses Rekrutmen, Proses Seleksi dan Customer Service 

SDM merupakan kebijakan dan praktek menentukan aspek sumber daya manuisa pada 

posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan 

penilaian. Rekrutmen proses penarikan sekelompok pelamar untuk mengisi posisi yang 

lowong, dan seleksi adalah teknik pemilihan anggota baru organisasi dari pelamar yang 

tersedia. Customer service adalah yang memiliki tugas memberikan jasa keuangan. 

Adanya penelitian ini dilakukan karena melihat hampir semua karyawan yang sudah 

direkrut pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun tidak berdasrakan bidang ilmu 

pengetahuannya terutama pada karyawan customer service yang lebih ke administrasi 

bukan perbankan syariah, selain itu ada juga mutasi (perpindahan jabatan) sesuai 

kebutuhan perusahaan, dan juga adanya sejumlah karyawan yang masuk maupun keluar 

dengan berbagai macam keterangan.  

Metode penelitian skripsi yang digunakan adalah penelitan kualitatif  yaitu sebagai 

penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang 

atau pelaku seperti melakukan wawancara untuk mendapat informasi tentang analisa 

proses rekrutmen karyawan customer service dan proses seleksi karyawan customer 

service pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Serta mengunakan metode deduktif 

untuk mendapatkan data yang bersifat umum dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya, 

dengan menggunakan teori SDM, teori proses rekrutmen, teori proses seleksi dan teori 

customer service.  

Dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat disimpulkan bahwa proses perekrutan 

karyawan customer service dan proses seleksi karyawan customer service pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun sudah memenuhi penetapannya yaitu dengan 

menggunakan penentuan dasar kebutuhan, metode terbuka dan tertutup, sumber eksternal 

dan eksternal dan memperhatikan kendala-kendala dalam proses perekrutan karyawan, 

namun ada proses perekrutan karyawan yang tidak berdasarkan penetapannya, karena 

kebanyakan karyawan yang di rekrut tidak sesuai dengan bidang keilmuannya dan juga 

proses seleksi karyawan yaitu sudah menggunakan metode dan tehnik khusus dalam 

penyeleksian karyawan. Tetapi ada sebagian teknik dan metode yang tidak dilaksanakan, 

karena dengan sebagaian metode dan tehnik tersebut sudah berhasil mendapatkan 

karyawan yang terbaik. 

 











1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak awal kelahirannya, bank syariah dilandasi dengan 

kehadiran dua gerakan renaisans Islam Modern, yaitu neorevivalis dan 

modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan 

berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk 

mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-

quran dan as-sunnah.
1
 Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia 

yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI  adalah dengan 

dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte 

pediriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991.
2
 

Bagi suatu Negara bank dapat dikatakan sebagai darah 

perekonomian bagi suatu Negara. Oleh karena itu, peranan perbankan 

sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara.
3
 

Perkembangan bank syariah di Indonesia tetap mengalami 

kendala karena bank syariah hadir di tengah perkembangan dan 

praktek perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam 

kehidupan masyarakat secara luas. Kendala ini tidak terlepas dari 

belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan 

                                                 
1
Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2013), 20.  

2
 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), 244. 
3
 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Perdana Media, 2004), 7. 
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peraturan perundang-undangan, meskipun telah banyak kajian yang 

mencoba untuk mempermudah penjelasan tentang pelaksanan 

operasional perbankan syariah.
4
 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu sistem 

yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, dan kinerja 

karyawan yang mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk 

mencapai suatu tujuan perusahaan.
5
 Dalam menganalisis jabatan kita 

akan mendapatkan dua hal penting yang perlu ditindaklanjutin dalam 

merekrut sumber daya manusia, yaitu deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi dari setiap jabatan tertentu. Karyawan yang direkrut harus 

mempunyai kriteria yang dituntut oleh spesifikasi pekerjaan, yaitu 

harus memenuhi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan atau kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan atau jabatan tertentu. 

Kualitas sumber daya manusia sebuah organisasi pada 

mulanya ditentukan oleh kualitas calon-calon pekerja itu untuk diawali 

dari proses  rekrutmen untuk menemukan dan menarik pelamar–

pelamar yang berkemampuan untuk bekerja pada sebuah organisasi.  

Marwansah menyatakan bahwa “the process of attracting 

individuals on a timely basis, in sufficient numbers, and with 

appropriate qualifications, and encouranging them to apply for jobs 

with an organization” (proses menarik orang-orang pada saat yang 

                                                 
4
Ibid., 21.  

5
 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia Menciptakan Keungulan 

Bersaing Berbasis Kompetensi SDM (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 2. 
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tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan kualifikasi yang cocok, 

dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan pada sebuah 

organisasi.
6
 

Perekrutan adalah kegiatan untuk menarik calon pelamar baik 

dari sumber internal dan atau sumber eksternal untuk memenuhi 

kebutuhan karyawan sesuai keriteria yang ditetapkan perusahaan.
7
 

Proses rekrutmen dimulai pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-

lamaran mereka diserahkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar 

baru untuk diseleksi dan dipilih.
8
 

Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-

banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari 

berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon 

pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik.
9
 

Kegiatan kedua dalam alur pengadaan pegawai adalah proses 

seleksi. Proses seleksi dilakukan setelah kegiatan rekrutmen berakhir.
10

 

Seleksi adalah proses pemilihan orang yang memiliki kualifikasi yang 

dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan di organisasi.
11

 Tujuan seleksi 

                                                 
6
Marwansah, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedua (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 106. 
7
 Perusahaan BRIsyariah, Peraturan Perusahaan (Madiun: PT Bank Brisyariah, 

2018-2020), 7. 
8
 Edy Sutresno, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama (Jakarta: 

Kencana, 2009), 45. 
9
 Muhammad Agung Firsada, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manunusia (Bandung: Alfabeta, 2016), 93. 
10

 Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu 

Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2016), 104.  
11

Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia Reformasi Birografi, dan Manajemen 

Negeri Sipil (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 38. 
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adalah untuk memandu tim sebagaimana seharusnya melaksanakan 

semua peraturan prosedur dan kriteria yang sudah dibakukan itu secara 

baik dan benar, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
12

 

Dalam pemberdayaan karyawan tak lepas dari  rekrutmen dan 

seleksi. Rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat 

untuk mengisi posisi yang lowong, dan seleksi adalah teknik pemilihan 

anggota baru organisasi dari kandidat yang tersedia.
13

 

Dilihat Proses rekrutmen dan seleksi dari pegawai yang 

melamar sebagai customer service diharapkan karyawan dapat bekerja 

dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan pelayanan karyawan 

customer service bisa memberikan kepercayaan nasabahnya. 

Kepercayaan sangatlah penting, karena tanpa kepercayaa masyarakat 

mustahil bank bisa berkembang. Untuk menjaga dan meningkatkan 

kepercayaan nasabahnya, maka bank perlu menjaga citra positif di 

mata masyarakatnya. Untuk meningkatkan citra perbankan, maka bank 

perlu menyiapkan karyawan yang mampu menangani keinginan dan 

kebutuhan nasabahnya. Karyawan yang diharapkan dapat melayani 

keinginan dan kebutuhan nasabah ini kita sebut customer service (CS) 

atau ada juga yang menyebutnya services asistensi (SA).
14

 

                                                 
12

 Suparyadi, Manajemen Sumber, 150. 

13
 Totok Budi Santosa, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi 

and Pearson  Education Asia Pte.Ltd, 2000), 119. 
14

 Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 

179. 
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Customer Service adalah sebagai lembaga keuangan bank 

memiliki tugas memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang 

(simpanan), peminjaman uang (kredit) serta jasa-jasa keuangan 

lainnya. Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga kepercayaan dari 

nasabahnya.
15

 

Customer service memegang peranan sangat penting, di 

samping memberikan pelayanan juga pembina hubungan dengan 

masyarakat atau public relation. Customer servise bank dalam 

melayani para nasabah selalu berusaha menarik dengan cara merayu 

para calon nasabah agar menjadi nasabah bank yang bersangkutan 

dengan berbagai cara. Customer servise juga harus dapat menjaga 

nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank. Oleh karena itu, tugas-

tugas yang diemban oleh para customer service merupakan tulang 

punggung kegiatan oprasional dalam perbankan.
16

 

Melihat pentingnya proses perekrutan karyawan customer 

service salah satu bagian orang yang penting untuk melayani 

nasabahnya, dan merupakan tulang punggung bagi kegiatan oprasional 

dalam perbankan, maka dibutuhkan proses rekrutmen dan proses 

seleksi yang benar-benar mampu untuk menjalankan tugas didalam 

organisasi dalam perusahaan. Terutama pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun maka proses perekrutan dan penyeleksian harus 

                                                 
15

 Ibid., 201.  
16

 Kasmir,  Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 250.  
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dilakukan dengan sebenar-benarnya, karena dlihat dari begitu besarnya 

tanggung jawab yang di pegang oleh customer service. 

Mengenai arti kepentingan suatu karyawan terutama karyawan 

customer service maka sangat diperlukan perekrutan dan penyeleksian 

yang sesuai dengan bidang keilmunya. Akan tetapi ketika peneliti 

melakukan penelitian pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun, 

kebanyakan karyawan yang direkrut adalah karyawan yang tidak 

sesuai bidang keilmunya, terutama pada karyawan customer service 

yang dulunya mengambil bidang Administrasi Bisnis lebih ke 

sekertaris bukan perbankan syariah.
17

 Padahal dapat di pelajari 

bahwasanya dalam perekrutan karyawan sesuai dengan bidang 

pengetahuannya atau keilmuannya pada perbankan syariah akan lebih 

berpengaruh besar bagi perusahaan dalam mengembangkan organisasi 

terutama pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun, seperti halnya 

dengan sumber daya manusia yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan organisasi.  Dalam menganalisis jabatan terdapat dua hal 

penting yang perlu ditindaklanjutin dalam merekrut sumber daya 

manusia, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi dari setiap jabatan 

tertentu. Karyawan yang direkrut harus mempunyai kriteria yang 

dituntut oleh spesifikasi pekerjaan, yaitu harus memenuhi penguasaan 

ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau kecakapan yang 

                                                 
17

 “Riana, Wawancara, 11 Februari 2019” 
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diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan tertentu.
18

 

Pentingnya peran manusia dalam kompetisi baik jangka panjang 

maupun jangka pendek yang menginginkan kemajuan dan pesaingan 

dari pasar global yang tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya 

manusia yang berkualitas, berbasis ilmu pegetahuan baik yang umum 

maupun agama. Sumber daya insani dalam perbankan syariah harus 

memiliki pengetahuan yang luas di bidang perbankan, serta memiliki 

komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. 
19

 Oleh karena 

itu, agar organisasi lebih berkembang secara optimal, maka rekrutmen 

dan seleksi terhadap orang-orang potensial untuk mengembangkan 

sumber daya manusia dengan membatasi pelamar berdasarkan 

berbagai pertimbangan yang memungkinkan bagi perusahaan tersebut 

untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, kompeten, dan ahli 

dibidangnya.
20

 Dengan demikian, secara ideal perkembangan 

perbankan syariah harus diimbagi dengan karyawan yang benar-benar 

berkompeten yakni karyawan yang memahami sistem dan oprasional 

syariah seutuhnya.
21

 Tetapi realitas yang ada, pada umumnya 

karyawan yang ada pada BRISyariah kantor cabang Madiun tidak 

memahami pemahaman yang baik tentang sistem dan oprasional bank 

syariah karena kebanyakan dari karayawan-karyawan yang direkrut 

                                                 
18

  Edy, Manajemen Sumber, 117. 
19

  Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001), 226. 
20

 Veithzal Rivai Zainal, Islamic Human Capital Managemen (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), 146. 
21

  Antonio, Bank Syariah, 227.  
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tidak memiliki latar belakang wawasan dan keilmuan ekonomi dan 

perbankan syariah. Maka dari itu proses perekrutan yang bagaimana 

yang dilakukan bagi Manajer sehingga bisa menemukan karyawan 

yang bisa bekerja sama dalam mengembangkan perusahaan dan begitu 

yakin dengan karyawan yang bukan sesuai dengan bidang 

pengetahuannya.  

Selain itu adanya putaran jumlah karyawan yang masuk 

maupun keluar dengan berbagai macam keterangan, dan sering 

terjadinya mutasi yaitu perpindahan karyawan yang hampir dikatakan 

setiap minggu berganti posisi jabatan.  Perpindahan berganti dari satu 

jabatan dan atau unit kerja ke jabatan atau unit kerja yang lain, sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dan atau pengembangan karyawan. 

Sehingga BRISyariah Kantor Cabang Madiun perlu melakukan 

perekrutan segera untuk mengisi jabatan pekerjaan yang kosong pada 

customer service.
22

 

Dalam hal ini terdapat masalah bahwa adanya jumlah 

karyawan customer service yang masuk maupun keluar dengan 

berbagai macam keterangan, dan sering terjadinya mutasi yaitu 

perpindahan karyawan yang hampir dikatakan setiap minggu berganti 

posisi jabatan. Serta hal yang menarik yaitu perekrutan karyawan yang 

berbeda bidang pengetahuannya atau keilmuannya tidak menjadi 

masalah untuk menjadi karyawan pada BRISyariah Kantor Cabang 

                                                 
22

“M. Ali Nazammudin, Wawancara, 14 Februari 2019” 
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Madiun. Disini alasan penulis melakukan penelitian pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun, karena karyawan-karyawan pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun dalam pelayanan dari semua karyawan baik-

baik, ramah, dan kebanyakan semua karyawan yang bekerja pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun yang direkrut bukan dari yang 

sesuai bidang pengetahuan keilmuan akan tetapi semua semua bidang 

pengetahuan keilmuannya bisa menjadi karyawan pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun tersebut. Maka dari itu penulis merasa tertarik 

untuk meneliti proses rekrutmen karyawan pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun dan mengambil judul: “Analisa Proses Rekrutmen 

Karyawan Customer Service Pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses Rekrutmen Karyawan Customer Service pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun? 

2. Bagaimana proses Seleksi Karyawan Customer Service pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses perekrutan karyawan customer service 

pada BRISyariah kantor cabang Madiun. 
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2. Untuk mengetahui proses seleksi karyawan customer service pada 

BRISyariahkantor cabang Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah 

keilmuan terutama berkaitan denganmasalah didalam lembaga 

perbankan syariah, juga sebagai pengetahuan serta sumber bagi 

semua pihak yang ingin memahami dan mendalami ilmu ekonomi 

berbasis syariah, khususnya pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun tentang bagaimana penerapan dalam melakukan proses 

rekrutmen karyawan customer service dan proses seleksi karyawan 

customer serviceyang sesuai dengan teori proses rekrutmen dan 

teori proses seleksi. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan 

bagi peneliti dalam pembahasan selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang 

diperoleh di bangku perkuliahan, menambah pengalaman dan 

sarana latihan dalam memecahkan masalah yang ada di 
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masyarakat sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya, 

mendapatkan pengetahuan khususnya dalam hal rekerutmen 

karyawan customer service yang berada di tempat penelitian. 

Serta dapat melihat peluang akan informasi kesempatan kerja di 

tempat tersebut. 

b. Bagi IAIN Ponorogo 

Selanjutnya diharapkan dapat menjadikan pembelajaran bagi 

mahasiswa, terutama mahasiswa IAIN Ponorogo yang akan 

melakukan penelitian. Untuk pengembangan wawasan keilmuan 

dimasa yang akan datang. 

c. Bagi BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagaimana perencanaan yang baik 

secara pandangan Islam, memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

perekrutan karyawan customer service. Sebagai bahan masukan 

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam hal 

melaksanakan proses rekrutmen karyawan customer service. 

Maka bisa dijadikan sebuah referensi, sebuah refleksi, ataupun 

sebagai bahan perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih 

lanjut dalam perbankan syariah. Hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi mengenai analisa proses rekrutmen 

karyawan customer service pada BRISyariah Kantor Cabang 



12 

 

 

Madiun dalam mewujudkan harapan yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 

 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan peneliti 

sebelumnya yang berkaitan dengan proses rekrutmen karyawan 

customer service yaitu skripsinya Fathur Rahman UIN Sumatera Utara 

Medan tahun 2017 dengan judul “Analisa Proses Rekrutmen 

Karyawan pada BankSyariah Mandiri Kantor Cabang Pulo Brayan 

Medan” dalam penelitian ini jenis dan pendekatan penelitiannya adalah 

penelitian lapangan (field research), adapun pendekatannya 

menggunakan pendekatan kualitatif. Diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah proses rekrutmen pada bank syariah mandiri yaitu mencari, 

menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam 

organisasi. Proses seleksi yang diterapakan yaitu baca tulis al-qur’an, 

tes tertulis dan wawancara. Serta penilaian yang dilihat dari calon 

pelamar yaitu memiliki sifat jujur, adil, pekerja keras, mampu 

bersosialisasi dengan baik, bijaksana, dan amanah.
23

 

Telaah pustaka diambil dari skripsi  karyaSiti Ririn Fauziyah 

UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul “Sistem 

Rekrutmen Karyawan Dalam Perspekif Syariah Pada Pand’s 

Collection Pandanaran Semarang”. Penelitian ini menggunakan jenis 

                                                 
23

 Fathur Rahman, “Analisa Proses Rekrutmen Pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pulo Brayan Medan,” Skripsi (Sumatera Utara Medan:  UIN,  2017), 3. 
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penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian 

kualitatif. Adapun permasalahannya adalah adanya sebagian karyawan 

yang keluar dengan beberapa keterangan mulai dari masa kontrak 

habis, adanya karyawan yang pensiun dan lain sebagainnya. Kemudian 

hasil penelitian ini adalah sistem rekrutmen karyawan pada pand’s 

collectoin Pandanaran sudah memenuhi kriteria dalam prespektif 

syariah yaitu berupa sistem-sistem merit (kecakapan) dan sistem 

patronage (kawan). Sumber yang dijalankan yaitu sumber internal dan 

eksternal. Sedangkan metode yang dipakai yaitu dalam merekrut 

adalah menggunakan metode tertutup dan terbuka adapun yang paling 

dominan adalah metode terbuka. Proses rekrutmen menitikberatkan 

pada kecakapan, kompeten dan juga kejujuran yang sesuai dalam al-

qur’an dan sudah sesuai dengan penetapan propesionalisme dalam 

perspektif manajemen syariah yang meliputi: kafaah (keahlian), 

himmatul’amal (etos kerja yang tinggi), amanah (terpercaya).
24

 

Skripsi karya Kevin Dionata UIN Syarif Hidayatullah tahun 

2016 yang berjudul ”Analisis Strategi Rekrutmen Karyawan Bank 

Muamalat Indonesia”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan. Adapun permasalahnya adalah adanya tiga kepetingan dalam 

perencanaan sumber daya manusia. Yaitu Pertama kepentingan 

individu, kedua kepentingan organisasi, ketiga kepentingan  Nasional. 

Hasil dari penelitian ini Strategi rekrutmen pada Bank Muamalat 

                                                 
24

 Siti Ririn Fauziyah, “Sistem Rekrutmen Karyawan Dalam Perspektif Syariah 

Pada Pand’s Colletion Pandanaran Semarang,” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 

2015), 5. 
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Indonesia sudah efektif dan efisien. Selain menggunakan jasa 

rekrutmen dalam merekrut karyawannya Bank Muamalat Indonesia 

juga membuat program-program latihan yang lumayan banyak untuk 

para karyawannya. Hal ini dapat diukur dari data proses rekrutmen 

pegawai tahun 2013-2014.
25

 

Skripsi Nika Rizki Amalia IAIN Salatiga tahun 2017 yang 

berjudul: “Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan pada 

BMT Alfa Dinar Kantor Pusat Karanganyar”. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Permasalahannya penelitian 

ini adalah karena berdirinya organisasi baru, adanya perluasan 

(ekspansi) kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan 

kegiatan-kegiatan baru, adanya pekerja yang yang pindah ke organisasi 

lain, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun dengan 

tidak hormat, adanya pekerja berhenti karena memasuki usia pensiun 

dan adanya pekerjaan yang meninggal dunia. Diperoleh hasil dari 

penelitian ini adalah rekrutmen dan seleksi karyawan di BMT Alfa 

Dinar dilakukan pada saat karyawan resign  atau keluar dari BMT Alfa 

Dinardan hampir setiap bulan sekali BMT Alfa Dinar melakukan 

perekrutan karyawan.
26

 

Dari hasil penelitian diatas adapun kemiripan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu tentang proses rekrutmen karyawan 

                                                 
25

Kevin Dionata, ”Analisis Strategi Rekrutmen Karyawan Bank Muamalat 

Indonesia,” Skripsi (Jakarta: UIN, 2016), 5.  
26

Nika Rizki Amalia, ”Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan pada 

BMT Alfa Dinar Kantor Pusat Karanganyar,” Skripsi (Salatiga: UIN, 2017), 9. 
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customer service adalah menurut penelitian milik Fathur Rahman, Siti 

Ririn Fauziyah, Kevin Dionata, dan Nika Rizki Amalia yaitu sama-

sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses rekrutmen 

karyawan yang baik, cakap, jujur dan masuk dalam kriteria-kriteria 

yang ada didalam perusahaan, serta sesuai dengan apa yang menjadi 

pilihan perusahaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu dari peneltian 

keempat diatas meneliti bagaimana proses rekrutmen karyawan tidak 

berfokus pada satu karyawan akan tetapi kesemua karyawan, 

sedangkan penelitian ini yaitu berfokus pada proses rekrutmen 

karyawan customer service. Dalam karya ilmiah ini penulis lebih 

menitik beratkan pada penerapan analisa proses rekrutmen karyawan 

customer service. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis lebih lanjut tentang : “Analisa Proses Rekrutmen 

Karyawan Customer Service Pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun”. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realistik apa tengah terjadi 
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pada suatu saat di tengan masyarakat.
27

 Peneliti melakukan 

penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-

fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk dijadikan data 

penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti mencari data langsung pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun untuk mengali dataproses 

rekrutmen karyawan customer service dan proses seleksi karyawan 

customer service. Penggalian data diperoleh secara langsung dari 

devisi perekrutan karyawan selaku manajer perekrutan karyawan 

yang secara khusus dalam merekrut karyawan customer service, 

hal apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang 

baik yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian mencari 

data langsung kepadakaryawan customer service selaku karyawan 

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun yang selama ini sudah 

menjalani proses mulai dari mendapatkan informasi perekrutan 

karyawan sampai diterima dan menjadi karyawan pada Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek 

                                                 
27

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2010), 6.  
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penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah
28

 

Dengan pendekatan kualitatif ini dikarenakan bahawa 

penelitian ini menggunakan berupa kata-kata tertulis seta dalam 

menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara 

langsung dengan subyek penelitian yaitu Manajer devisi yang 

melakukan proses perekurtan karyawan customer servicedan 

melakukan proses seleksi karyawan customer service pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun dan karyawan customer 

service selaku karyawan yang saat ini masih menduduki jabatan 

sebagai karyawan customer service pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara langsung di lapangan, dan data-data yang 

diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitia ini, peneliti sebagai instrumen kunci 

berperan sebagai non partisipan yaitu peneliti hanya mencari data 

atau informasi dari narasumber yakni manajer atau yang bertugas 

sebagai orang yang melakukan proses perekrutan dan proses 

                                                 
28

Ibid., 6.  
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seleksi karyawan customer service pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun dan karyawan customer service yang saat ini 

masih menjadi karyawan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun, 

yang mana kehadiran penulis diketahui setatusnya sebagai peneliti 

oleh informan. 

 

4. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti 

yaitu BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Peneliti memilih lokasi 

ini dikarenakan peneliti merasa tertarik dengan perekrutan  

karyawan-karyawan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

karena dalam mencari karyawan tidak melihat dari bidang 

keilmuan, akan tetapi bagi siapapun karyawan yang berhasil 

mengikuti tahapan dari awal dia melamar dan berhasil menjalankan 

tes-tes yang diberikan serta layak untuk menjadi karyawan pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun maka dialah yang pantas untuk 

menduduki jabatanya. Bagi peneliti dalam menjalankan aktifitas 

kerja pada setiap harinya konsepnya berbeda dengan bank yang 

lain terutama kegiatan rutin sebelum aktifitas kerja dimulai semua 

karyawan sudah sampai di kantor untuk melakukan membaca al-

qur’an setiap harinya. Setelah kegiatan membaca al-qur’an selesai 

maka semua karyawan melakukan aktifitas kerja. Maka dari itu 

penulis ingin mengetahui bagaimana proses rekrutmen dan seleksi 
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customer service pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

sehingga karyawan customer servicemenjalankan tugasnya dengan 

baik walau awalnya karyawan customer service pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun tidak mengetahui tentang akad-akad dalam 

perbankan syariah. Sehingga sampai saat tergambarkan dalam 

pikiran peneliti dan karena BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

hanya terdapat satu tempat maka peneliti ingin mencari informasi 

serta mengetahui terkait tentang proses rekrutmen dan seleksi 

karyawan customer service pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 

 

5. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama  dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen 

dan lain-lainnya.
29

 Yang dimaksud sumber data penelitian adalah 

subyek dimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti 

menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka 

sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon/ 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan 

maupun tulisan
30

 

Data dari penelitian ini yang perlu dibutuhkan untuk 

mendapatkan informasi secara mendalam adalah data tentang 

                                                 
29

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 153.  
30

 Damanuri, Metodologi Penelitian, 68. 
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proses rekrutmen karyawan customer service dan proses seleksi 

karyawan customer service. Dari kedua data tersebut peneliti 

peroleh dari melakukan wawancara langsung dengan salah satu 

karyawan yang ada pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

selaku karyawan yang menempati jabatan sebagai customer 

servicedan pendapatan data dari salah satu Manajer pada 

BRISyariah  Kantor Cabang Madiun tentang proses rekrutmen 

karyawan customer servicedan proses seleksi karyawan customer 

service. Dengan sumber data tersebut digunakan peneliti, karena 

fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila 

peneliti melakukan interaksi dengan subyek peneliti dimana 

fenomena tersebut berlangsung.  

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara. 

Teknik wawancaraadalah percakapan antara dua orang atau lebih 

dan berlangsung antara yang diwawancarai/narasumber dan 

pewawancara/peneliti untuk mendapatkan pemahaman akan 

pandangan seseorang terkait dengan hal atau kegiatan tertentu. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 

data/informasidimana sang pewawancara mengemukakan 
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pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang 

diwawancarai.
31

 

Fokus yang diambil peneliti dari wawancara ini yaitu proses 

rekrutmen dan proses seleksi customer servicepada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun, dengan cara melakukan wawancara secara 

mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

mendalam kepada narasumber yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehigga dengan wawancara yang  mendalam ini 

data-data bisa diperoleh dan data bisa terkumpulkan semaksimal 

mungkin. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung 

dengan salah satu Manajer yang ada pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun yang secara khusus melakukan proses perekrutan 

karyawan customer service dan wawancara langsung kepada 

karyawan customer service selaku karyawan yang saat ini 

menduduki jabatan sebagai karyawan customer service pada Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

 

7. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunkan metode deduktif. Metode deduktif ialah 

pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum seperti 

                                                 
31

 Uhar Suharsaputra, Metodo Penelitain Kuantitaif, Kualitataif, dan Tindakan 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 269. 
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dalam siologisme yang dikembangkan oleh para ilmuan kemudian 

ditarik kesimpulan.
32

 

Dalam hal ini penelitian akan mengemukakan kenyataan-

kenyataan dalam pelaksanaan proses rekrutmen karyawan 

customer service dan proses seleksi karyawan customer service 

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun akan penulis analisis 

dengan teori SDM, teori proses rekrutmen, dan teori proses seleksi, 

dan teori customer service yang selanjutnya digunakan untuk 

menganalisa terhadap proses rekrutmen karyawan customer service 

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun sehingga diperoleh 

kesimpulan yang dapat dipahami.  

 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan.
33

Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data 

dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

                                                 
32

 Nashruddin Baidan, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,  2016), 76-77. 
33

 Moleong, Metodologi Penelitian, 6. 
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Peneliti akan melakukan pengecekan terhadap data yang 

diperoleh dari wawancara langsung di lapangan tentang proses 

rekrutmen karyawan customer service pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang didalamnya. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah 

pemilihan judul tentang Analisa Proses Rekrutmen Karyawan 

Customer Service Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Agar 

pembaca memahami mengapa peneliti memilih judul ini, maka 

dipaparkan juga rumusan masalah agar jelas letak permasalahan yang 

diteliti. Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian, supaya 

pembaca mengetahui tujuan penelitian ini. Selain itu, ada kajian 

pustaka untuk melihat topik yang sama yang sudah pernah diteliti, hal 

ini untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang ditulis oleh penulis. Metode penelitian yang berisi 

pemaparan tentang pendekatan penelitian yang berfungsi untuk 
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mempermudah dalam memecahkan permasalahan penelitian, sumber 

data dan jenis data yang berfungsi untuk mengklarifikasi berbagai 

macam jenis data yang akan dicari berdasarkan data primer. 

Sedangkan teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data-

data yang sudah dipaparkan untuk memastikan bahwa penelitian yang 

diadakan adalah benar. 

Bab II kajian teori, bab ini menguraikan dan menjelaskan 

tentang kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisa dan 

menjelaskan data penelitian untuk menganalisa hasil dari penelitian 

tersebut. Mulai dari teori Sumber Daya Manusia, proses rekrutmen 

karyawan customer service, dan proses seleksi karyawan customer 

service. 

Bab III berisi tentang temuan penelitian yaitu melakukan 

wawancara terhadap Manjer defisi perekrutan karyawan khusus dalam 

proses perekrutan karyawan customer service. Bagaimana perusahaan 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam melakukan proses 

rekrutmen karyawan dan proses seleksi karyawan customer service 

yang sesuai dengan harapan perusahaan serta wawancara terhadap 

customer service selaku karyawan pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun bagaimana proses dia diterima sebagai karyawan customer 

service pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Proses dari awal dia 

mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sampai dia diterima 

sebagai pegawai customer service pada BRISyariah Kantor Cabang 
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Madiun. Mengetahui secara singkat sejarah BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun, visi misi BRISyariah Kantor Cabang Madiun, dan 

struktur organisasi BRISyariah Kantor Cabang Madiun.  

Bab IV berisi tentang analisa. Yaitu membahas tentang analisa 

proses rekrutmen karyawan customer service dan proses seleksi 

karyawancustomer service pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan 

saran. Berfungsi mempermudah para pembacadalam mengambil inti 

dalam skripsi ini. 



26 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS REKRUTMEN KARYAWAN DAN 

SELEKSI KARYAWAN  

A. Pengertian  Sumber Daya Manusia  (SDM) dan Customer Service  

1. Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka persaingan ini organisasi/perusahaan harus 

memiliki sumber daya manusia yang tangguh. SDM merupakan 

terjemahan dari ”human resources”. Human resources merupakan 

suatu metode baru dalam pengukuran kinerja SDM dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi.
1
 Namun ada pula ahli yang 

menyamakan sumber daya manusia dengan ”manpower” (tenaga 

kerja). Sumber daya manusia merupakan satu-satunya  sumber 

daya manusia yang memiliki akal perasaan, keinginan, 

keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, 

dan krasa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap 

upaya organisasi dalam mencapai tujuannya.  

Menurut Edy Sutrisno manajemen sumber daya manusia 

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas 

jasa, dan penglolaan individu anggota organisasi atau kelompok 

pekerja.
2
 

                                                 
1
 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM  (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2017), 39. 
2
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia  (Jakarta: Kencana, 2009), 3. 
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Dalam menganalisis jabatan terdapat dua hal penting yang 

perlu ditindaklanjutin dalam merekrut sumber daya manusia, yaitu 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi dari setiap jabatan tertentu. 

Karyawan yang direkrut harus mempunyai kriteria yang dituntut 

oleh spesifikasi pekerjaan, yaitu harus memenuhi penguasaan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau kecakapan yang 

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan tertentu.
3
. 

Oleh karena itu, agar organisasi lebih berkembang secara optimal, 

maka rekrutmen dan seleksi terhadap orang-orang potensial untuk 

mengembangkan sumber daya manusia dengan membatasi pelamar 

berdasarkan berbagai pertimbangan yang memungkinkan bagi 

perusahaan tersebut untuk mendapatkan karyawan yang 

berkualitas, kompeten, dan ahli dibidangnya.
4
 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah 

kebijakan dan praktik menentukan sumber daya manusia pada 

posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, 

memberi peghargaan dan penilaian. 

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Secara umum adalah untuk memastikan bahwa organisasi 

mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Secara khusus 

MSDM bertujuan untuk: 

                                                 
3
Ibid, 117. 

4
 Rivai Zainal, Islamic Human Capital Managemen (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), 146. 
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a. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan 

karyawan cakap, dapat dipercaya dan memiliki potensi tinggi, 

seperti yang diperlukan. 

b. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang 

meliputi prosedur perekrutan dan seleksi ”yang teliti”, sistem 

kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, 

pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait 

” kebutuhan  bisnis”.
5
 

c. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi 

yang menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam 

organisasi bernilai dan mampu mengembangkan iklim kerja 

sama dan kepercayaan bersama. 

3. Pengertian Customer Service 

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki tugas 

memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang (simpanan), 

peminjaman uang (kredit) serta jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh 

karena itu, bank harus dapat menjaga kepercayaan dari 

nasabahnya. Kepercayaan sangat penting, karena tanpa 

kepercayaan masyarakat mustahil bank dapat hidup berkembang. 

Untuk menjaga dan menigkatkan kepercayaan nasabahnya maka 

bank perlu menjaga citra positif dimata masyarakatnya. Citra ini 

dapat dibangun melalui kualitas produk, kualitas pelayanan, dan 

                                                 
5
 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birografi, dan 

Manajemen Negeri Sipil (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 13. 
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kualitas keamanan.Tanpa citra yang positif maka kepercayaan yang 

sedang dan akan dibangun tidak akan efektif. 

Untuk meningkatkan citra perbankan, maka bank perlu 

menyiapkan personal yang mampu menangani keinginan dan 

kebutuhan nasabahnya. Personal yang diharapkan dapat melayani 

keinginan dan kebutuhan nasabah inilah kita sebut customer 

service (CS) ada juga yang menyebutnya Services Asistensi (AS).
6
 

Menurut Kasmir customer service secara umum adalah 

setiap kegiatan yang ditunjukan untuk memberikan kepuasan 

kepada nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi 

keinginan dan kebutuhan nasabah.
7
 

Customer service memegang peranan yang sangat penting 

dalam dunia perbankan tugas utama seorang customer service (CS) 

dan memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan 

masyarakat. Customer service bank dalam melayani para nasabah 

selalu berusaha menarik dengan cara merayu para calon nasabah 

menjadi calon yang  bersangkutan dengan berbagai cara. 

customerservice juga harus dapat menjaga nasabah lama agar tetap 

menjadi nasabah bank. Oleh karena itu, tugas customer service 

merupakan tulang punggung kegiatan oprasional dalam dunia 

perbankan. 

 

                                                 
6
  Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), 201. 

7
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 

249. 
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4. Peranan Customer Service Bank 

Secara umum, peranan customer service bank adalah: 

a. Mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah 

bank kita melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan 

nasabah. 

b. Berusaha untuk mendapatkan nasabah baru, melalui berbagai 

pendekatan. Misalnya meyakinkan nasabah untuk menjadi 

nasabah kita dan mampu menyakinkan nasabah tentang kualitas 

produk kita.
8
 

5. Fungsi dan Tugas Customer Service 

Didalam dunia perbankan diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a.  Sebagai resepsionis, artinya seorang customer serviceberfungsi 

sebagai penerima tamu yang datang ke bank. Dalam hal 

menerima tamu customer serviceharus bersikap dengan ramah, 

tamah, sopan, dan menyenagkan. 

b. Sebagai deskman, artinya seorangcustomer serviceberfungsi 

sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang 

diajukan nasabah atau calon nasabah. 

c. Sebagai salesman, artinya customer serviceberfungsi sebagai 

orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai 

pelaksana cross selling. 
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d. Sebagai customer relation officer, yaitu berfungsi sebagai orang 

dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, 

termasuk merayu dan membujuk agar nasabah tetap bertahan 

tidak dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. 

e. Sebagai komunikator, artinyacustomer serviceberfungsi sebagai 

orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi 

tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank 

dengan nasabah. 
9
 

6. Syarat Seorang Customer Service  

Sudah kita ketahui bahwa tugas yang diemban seorang 

customer service amat berat. Oleh karena itu, sebelum ditugaskan, 

customer service harus terlebih dahulu memiliki persyaratan 

tertentu. Persyaratan yang  harus dipenuhi adalah mulai dari calon 

karyawan melamar sebagai karyawan khususnya untuk customer 

service. Kemudian persyaratan selama menjadi atau telah 

menjalankan tugasnya sebagai customer service.  

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhioleh seorang 

customer service adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan fisik 

Seorang customer service harus memiliki ciri-ciri fisik yang 

menarik dari segi wajah. Disamping harus memiliki wajah yang 

menarik dan menawan, tubuh juga harus seimbang anatara 
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tinggi dan berat badan. Customer service juaga harus 

memilikijiwa yang sehat. 

b. Persayaratan mental
10

 

Customer service harus memiliki mental yang kuat dalam 

melayani nasabah karena dengan mental yang kuat akan 

memberikan kepercayaan diri yang lebih baik. Mental yang kuat 

juga akan menimbulkan sifat kejujuran dan tanggung jawab 

yang  besar terhadap apa yang dilakukannya. 

Mental seorang customer service harus ditunjuk dengan 

perilaku yang baik seperti sabar, ramah, dan murah senyum. 

Hindari sikap marah/emosi dan cepat putus asa. 

c. Persyaratan kepribadian 

Customer service harus memiliki kepribadian yang baik 

seperti murah senyum, sopan dan lemah lembut melayani 

nasabah. Customer service juga harus mampu mengendalikan 

diri (self control), tidak mudah marah, tidak terpancing untuk 

berbuat dan berkata kasar.  

d. Persyaratan sosial 

Customer service harus memiliki jiwa sosial yang tinggi 

seluruh nasabah. Customer service harus bijaksana dan memiliki 

budi pekerti yang luhur. Di samping itu, Customer service harus 
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pandai bergaul dengan semua kalangan. Customer service harus 

dapat bekerja sama dengan berbagai pihak.
11

 

 

B. Kajian Tentang Rekrutmen 

1. Definisi Rekrutmen 

Dalam suatu organisasi selalu terbuka kemungkinan untuk 

terjadinya berbagai lowongan dengan aneka ragam penyebabnya. 

Misalnya, perluasan kegiatan organisasi tercipta pekerjaan-

pekerjaan dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh 

para pekerja yang berhenti dan pindah ke organisasi yang lain. 

Mungkin pula lowongan terjadikarena diberhentikan baik dengan 

hormat maupun dengan tidak hormat karena dikenakan sanksi 

disiplin. Ada pekerja yang berhenti karena telah mencapai usia 

pensiun, ada juga pekerja yang meninggal dunia. 

Apapun alasan terjadinya lowongan dalam suatu organisasi, 

yang jelas ialah bahwa lowongan itu harus diisi, bahkan tidak 

mustahil ada lowongan yang harus diisi dengan segera. Salah satu 

teknik pengisiannya adalah melalui proses rekrutmen.
12

 Dengan 

demikian Rekrutmen dapat didefinisikan sebagi sebuah proses 

mencari, menarik (membujuk untuk melamar) pelamar yang 

memenuhi syarat untuk mengisi jabatan/posisi tertentu yang 

lowong, yang telah diidentifikasikan dalam perencanaan sumber 
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 Kasmir, Etika Customer, 193-196. 
12

 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2016), 101-102. 
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daya manusia.
13

Maksud rekrutmen adalah untuk mendapatkan 

persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga 

organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 

melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap 

memenuhi standar  kualifikasi organisasi. Hal ini bertujuan untuk 

mencari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

kapabilitas sesuai dengan tujuan perusahaan, karena karyawan 

merupakan aset utama dari perusahaan. Untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang cocok, maka harus diawali dengan 

proses rekrutmen yang efektif. 

Menurut Perusahaan BRISyariah perekrutan adalah 

kegiatan untuk menarik calon pelamar baik dari sumber internal 

dan atau sumber eksternal untuk memenuhi kebutuhan karyawan 

sesuai keriteria yang ditetapkan perusahaan.
14

 

Rekrutmen merupakan jumlah dan kategori pegawai yang 

diperlukan yang ditetapkan dalam perencanaan pegawai dalam 

pengelolaan SDM secara formal. Rekrutmen disusun melalui 

perencanaan rekrutmen yang terperinci, persyaratan jabatan 

disajikan dalam bentuk tuntutan permintaan yang ditunjuk bagi 

pegawai yang disebabkan adanya lamaran pekerjaan baru, ekspansi 
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terhadap area atau wilayah kerja yang baru atau kebutuhan 

pengantian pegawai. 

Dhony Juni Priansamenyatakan bahwa rekrutmen pada 

hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar, 

yang mampu untuk bekerja dalam organisasi. Hasilnya merupakan 

sekumpulan pelamar calon pegawai baru untuk diseleksi dan 

dipilih. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses 

untuk mendapatkan sejumlah SDM (pegawai) yang berkualitas 

untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu 

organisasi.
15

 

Menurut Marwansayah proses rekrutmen dimulai dengan 

menemukan calon karyawan yang memilki kemampuan dan sikap 

yang dibutuhkan oleh organisasi dan mencocokannya dengan 

tugas-tugas yang harus dijalani. Proses rekrutmen menujukkan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam proses rekrutmen. Melalui 

perencanaan sumber daya manusia, dapat diketahui kesenjangan 

antara kebutuhan dan permintaan tenaga kerja dengan ketersediaan 

tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun mutu atau kualifikasi. 

Bila diketahui bahwa pekerjaan yang tesedia lebih kecil dari yang 

dibutuhkan, dilakukanlah rekrutmen. Sebelum memutuskan untuk 

merekrut karyawan tetap, organisasi perlu mempertimbangkan 
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sejumlah alternatif, misalnya meminta pekerja yang ada untuk 

bekerja lebih lama dari waktu kerja normal.  

Bila sebuah organisasi atau perusahaan akhirnya memutuskan 

untuk melakukan rekrutmen, tersedia dua pilihan sumber 

rekrutmen, yakni dari dalam organisasi itu sendiri atau dari luar 

organisai.
16

 

2. Tujuan Rekrutmen  

Tujuan  rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan 

yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau 

menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh 

organisasi atau perusahaan.
17

 Tujuan umum rekrutmen adalah 

menyediakan sekumpulan calon karyawan yang memenuhi syarat 

bagi perusahaan, sedangkan tujuan yang lebih spesifik antara lain 

adalah: 

a. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa 

sekarang dan masa yang akan datang. 

b. Agar konsisten dengan strategi perusahaan. 

c. Untuk meningkatkan kumpulan calon karyawan yang memenuhi 

syarat seefisien mungkin. 

d. Untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga 

kerja yang beragam. 
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 Marwansayah, Manajamen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alfabeta, 
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Keuangan Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 95. 



37 

 

 

e. Untuk membantu menguragi kemungkinan keluarnya karyawan 

yang belum  lama kerja. 

f. Untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program 

seleksi dan pelatihan. 

g. Membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan 

mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi  

syarat atau yang terlalu tinggi kualifikasinya. 

h. Untuk mengevaluasi keefektifan berbagai teknik dan sumber 

rekrutmen bagi bagi semua jenis pelamar kerja.
18

 

3. Proses Rekrutmen Karyawan 

Menurut Sondang P. Siagian proses rekrutmen dimulai pada 

waktu diambil langkah mencari pelamar dan berakhir ketika para 

pelamar mengajukan lamarannya. Artinya, secara konseptual dapat 

dikatakan bahwa langkah yang segera mengikuti proses rekrutmen, 

yaitu seleksi, bukan lagi bagiandari rekrutmen. Jika proses 

rekrutmen ditempuh dengan tepat dan baik, hasilnya ialah adanya 

sekelompok pelamar yang kemudian diseleksi guna menjamin 

bahwa hanya yang paling memenuhi semua persyaratanlah yang 

diterima sebagai pekerja dalam organisasi yang memerlukannya. 

Berbagai langkah yang diambil dalam proses rekrutmen 

pada dasaranya merupakan salah satu tugas pokok para tenaga 

spesialis yang berkarya dalam satuan organisasi yang mengelola 
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sumber daya manusia. Perlu ditekankan bahwa kegiatan rekrutmen 

tidak bisa tidak harus didasarkan pada perencanaan sumber daya 

manusia karena dalam rencana tersebut telah ditetapkan berbagai 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang ingin bekerja 

dalam organisasi yang bersangkutan.  

Akan tetapi harus ditekankan pula bergerak atas dasar 

rencana sumber daya manusia saja tidak cukup betapapun 

pentingnya rencana arti rencana itu sebagai titik tolak bertindak. 

Para manajer juga harus diminta pendapatya, bahkan juga 

prefrensinya, karena merekalah yang akan memperkerjakan tenaga 

kerja baru itu. Berdasarkan kedua hal itulah berbagai lowongan yag 

terjadi diidentifikasikan oleh satuan kerja yang mengelola sumber 

daya manusia.
19

 

Menurut Malayu dan Burhanuddinproses perekrutan 

karyawan yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Penentuan Dasar Perekrutan 

Dasar perekrutan calon karyawan harus terlebih dahulu 

ditetapkan supaya para pelamar yang memasukkan lamarnya 

sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang diminatinya. Dasar 

perekrutan harus berpedoman kepada spesifikasi pekerjaan yang 

telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. Dalam dasar 

rekrutmen terdapat  Jobspecification dan peraturan pemerintah.  
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1) Job Specification
20

 

Pada dasarnya job Specification disusun berdasarkan uraian 

pekerjaan dengan menjawab pertanyaan tentang ciri, 

karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan lainnya dari orang 

yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. 

Spesifikasi pekerjaan menunjukkan persyaratan orang yang 

akan direkrut. Spesifikasi pekerjaanadalah uraian persyaratan 

kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat 

menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. 

Spesifikasi pekerjaan memberikan uraian informasi mengenai 

hal-hal yaitu tingkat pendidikan pekerja, jenis kelamin 

pekerja, keadaan fisik pekerja, pengetahuan dan kecakapan 

pekerja, batas umur pekerja, nikah atau belum, minat pekerja. 

2) Peraturan Pemerintah 

Mengenai peraturan pemerintah menurut pasal undang-

undang No.14 Tahun 1969, yang mengikat tentang makna 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Oleh karena itu tenaga kerja yang direkrut harus 

memenuhi persyaratan peraturan pemerintah seperti batas 

usia tertentu. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 dan 
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peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi. 

Dalam pasal 4 dikemukakan tiap tenaga kerja berhak 

mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, 

kesulitan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang 

sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. 

b. Penentuan Sumber-Sumber Perekrutan 

Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan karyawan yang 

dibutuhkan, maka kita harus menentukan sumber-sumber 

perekrutan calon karyawan itu. Sumber perekrutan calon 

karyawan itu ada yang bersumber dari internal dan eksternal 

perusahaan.
21

 

1) Sumber Internal (Dari Dalam Organisasi) 

Rekrutmen tenaga kerja dari sumber internal artinya mengisi 

kekosongan jabatan dari dalam organisasi atau perusahaan itu 

sendiri. Inilah yang sering disebut dengan “the promotion 

from within”, yang berarti kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuan dan prestasi mereka masing-masing di jabatan 

yang baru atas dasar prestasi sebelumnya yang sudah 

ditunjukkan. Kelebihan dari metode rekrutmen internal 

adalah sebagai berikut: 

a) Pembiayaan relatif murah. 
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b) Organisasi atau perusahaan akan mengetahui secara tepat 

pekerja yang berkemampuan tinggi dan qualifaid untuk 

mengisi jabatan yang kosong. 

c) Para pekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

d) Mencegah tenaga kerja yang baik ke luar dari organisasi 

atau perusahaan karena pengembangan karier yang tidak 

jelas. 

e) Pekerja dapat memahami kebijakan, prosedur, ketentuan 

dan kebiasaan organisasi atau perusahaan.
22

 

Kelemahan rekrutmen internal adalah sebagai berikut: 

a) Dapat mengurangi motivasi kerja dan tidak memberikan 

prespektif baru bagi pekerja yang kurang kompetetif. 

b) Pekerja yang dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi 

cenderung tidak dapat menjalankan wewenangnya karena 

sudah akrab dengan bawahan. 

c) Pembatasan terhadap bakat-bakat. 

2) Sumber Eksternal (Dari Luar Organisasi) 

Sumber-sumber dari luar organisasi yang dapat dimanfaatkan 

antara lain: 

a) Teman atau anggota keluarga karyawan 

Suatu rekomendasi tertentu dari karyawan dalam 

organisasi atau perusahaan yang bersangkutan pada 
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dasarnya merupakan screening pendahuluan. Belum tentu 

yang bersangkutan memenuhi syarat, namun paling tidak 

sudah ada jaminan bahwa rekomendasi tersebut tidak 

sembarangan. Kelemahan adalah kemungkinan timbulnya 

nepotisme dalam penentuan karyawan yang diterima. 

b) Lamaran yang masuk secara kebetulan 

Dapat pula terjadi, perusahaan tidak atau belum 

mengumumkan suatu lowongan pekerjaan, tetapi ada 

lamaran yang datang.
23

Pelamar semacam ini kalau 

memang ternyata memenuhi syarat, mungkin saja dapat 

diterima dalam perusahaan. 

c) Lembaga pendidikan 

Makin berkembagnya jabatan dalam perusahaan, maka 

persayaratan yang timbul akan makin kompleks dan teknis 

sehingga memerlukan tenaga-tenaga lulusan sekolah-

sekolah tinggi, akademi maupun universitas. 

d) Badan-badan penempatan kerja 

Ada tiga jenis badan penempatan tenaga kerja, yaitu: 

(1)  Badan pencari tenaga kerja yang dibentuk bersama 

oleh dua atau lebih perusahaan yang membutuhkan 

tenaga kerja untuk perusahaan itusendiri. 
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(2) Badan swasta yang khusus didirikan untuk mencari 

tenaga kerja. Badan inilah yang nantinya akan 

menawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja. 

(3) Jawatan kantor tenaga atau suatu badan pemerintah 

yang khusus didirikan untuk bertugas mencari tenaga 

kerja. 

e) Iklan/Advertensi 

Penarikan tenaga kerja melalui iklan/advertensi 

merupakan hal yang umum dilaksanakan diberbagai 

Negara atau dimanapun terjadi kebutuhan tenaga kerja.
24

 

c. Metode-Metode Perekrutan 

Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap 

banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode 

perekrutan calon karyawan baru adalah metode tertutup dan 

metode terbuka. 

1) Metode Tertutup  

Metode tertutup adalah dimana perekrutan karyawan hanya 

diinformasikan kepada orang-orang tertentu saja. Akibatnya 

lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan 

untuk mendapatkan karyawan yang baik sulit. 

2) Metode Terbuka 
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Metode terbuka adalah ketika perekrutan diinformasikan 

secara luas dengan memasang iklan pada media massacetak, 

maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan 

metode terbuka diharapkan lamaran banyak masuk sehingga 

kesempatan mendapatkan karyawan yang qualified lebih 

besar. 

d. Kendala-Kendala Dalam Perekrutan 

Agar perekrutan karyawan berhasil, perusahaan perlu 

menyadari berbagai kendala yang bersumber dari organisasi, 

pelaksana perekrutan dan lingkungan eksternal. Kendala yang 

dihadapi setiap perusahaan tidak sama.
25

Berbagai penelitian dan 

pengalaman banyak orang dalam hal rekrutmen menunjukkan 

bahwa kendala yang biasa dihadapi itu dapat mengambil tiga 

bentuk, yaitu kendala yang bersumber dari organisasi yang 

bersangkutan sendiri, kebiasaan para pencari tenaga kerja 

sendiri dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari 

lingkungan di mana organisasi bergerak.
26

 

Kegiatan perekrutan karyawan akan berhubungan dengan 

penentuan kuantitas dan kualitas karyawan yang dibutuhkan 

perusahaan sehingga tentu ada kendala yang dihadapai dalam 

pelaksanaannya. Agar proses perekrutan karyawan berhasil 

dengan baik, perlu diperhatikan beberapa kendala tersebut. 
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1) Faktor-Faktor Organisasional 

Berikut ini beberapa kebijakasanaan yang mungkin menjadi 

kendala dalam proses rekrutmen: 

a) Kebijakan promosi dari dalam 

Jika dalam suatu perusahaan dianut kebijakan bahwa 

lowongan kerja itu bisa diisioleh para pekerja yang sudah 

menjadi karyawan perusahaan, tentunya para pencari 

tenaga kerja tidak berpaling ke sumber-sumber tenaga 

kerja di luar perusahaan. Hal ini dilakukan apabila sumber 

daya manusia internal memenuhi kualifikasi untuk 

mengisi posisi atau jabatan yang lowong. Apabila tidak 

ada yang memenuhi kualifikasi namun dipaksakan untuk 

promosi ini akan menjadi permasalahan. 

b) Kebijaksanaan tentang imbalan 

Setiap perusahaan tentunya memiliki kebijaksanaan 

tentang upah dan gaji yang diberikan kepada 

karyawannya. Hal ini apabila tidak dikelola akan menjadi 

permasalahan tersendiri, terutama terkait dengan imbalan 

untuk karyawan baru dan karyawan yang sudah lama 

bekerja.
27

 

c) Kebijaksanaan tentang status kepegawaian 
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Adalah ketentuan apakah para pegawai harus bekerja 

penuh bagi perusahaan atau dimungkinkan bekerja 

separuh waktu. 

d) Rencana sumber daya manusia 

Rencana sumber daya manusia biasanya memberi 

petunjuk tentang lowongan yang bagaimana sifatnya diisi 

melalui promosi dari dalam dan lowongan yang 

bagaimana yang akan diisi melalui rekrutmen tenaga kerja 

dari luar. 

2) Kebiasaan Para Pencari Tenaga Kerja 

Kebiasaan para pencari tenaga kerja ini memiliki sisi positif 

dan sisi negatif. Sisi positifnya ialah proses penarikan tenaga 

kerja dapat berlangsung dengan relatif cepat karena berkat 

pengetahuan dan pengalaman, para pencari tenaga kerja itu 

telah menguasi rencana SDM dalam perusahaannya, 

mengetahui preferensi para manajer yang akan menjadi 

atasan dari tenaga kerja baru, telah memiliki informasi 

tentang analisis pekerjaan dalam perusahaan, dan telah pula 

mengenali sumber-sumber pencarian pekerjaan.Sedangkan 

sisi negatifnya adalah kecenderungan berbuat kesalahan yang 

samaterutama jika kesalahan yang pernah dibuat tidak 

memiliki dampak negatif yang kuat bagi perusahaan. 

3) Faktor Eksternal 
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Beberapa faktor eksternal yang perlu yang diperhitungan 

dalam proses rekrutmen tenaga kerja yaitu: 

a) Kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru. 

b) Langka tidaknya keahlianya atau keterampilan tertentu. 

c) Praktek penarikan tenaga kerja oleh organisasi-organisasi 

lain.
28

 

  

C. Kajian Tentang Seleksi 

1. Pengertian Seleksi 

Menurut Perusahaan BRISyariah seleksi adalah kegiatan 

yang terdiri dari tahapan penilaian untuk memilih calon karyawan 

terbaik sesuai keriteria yang ditetapkan perusahaan.
29

 

Setelah rekrutmen dianggap mencukupi dan mendapatkan 

pelamar yang mencukupi langkah selanjutnya adalah melakukan 

seleksi para pelamar yang masuk organisasi. Seleksi SDM 

sangatlah penting  karena kesalahan seleksi akan menimbulkan 

masalah beruntun, masalah tersebut antara lain adalah kejujuran, 

kedisiplinan kerja, etos kerja, dan lain sebagaiannya. Agar  

memperoleh tenaga kerja yang berkualitas sesuai yang dibutuhkan, 

seleksi SDM harus dilakukan dengan sistematis.
30

 

                                                 
28

 Ibid., 99-100. 
29

 BRISyariah, Peraturan Perusahaan, 8. 
30

 Wirwan, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia: Teori, Psikologi, 

Hukum Ketenagakerjaan, Bisnis, Pemerintahan, dan Pendidikan  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2015), 137. 
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Pada tahap ini, kita harus melaksanakan beberapa kegiatan 

yang tujuannya memilih calon diantara beberapa calon yang akan 

kita tawari pekerjaan atau jabatan yang memang harus diisi. Tujuan 

dari tahap seleksi adalah mencari calon yang dianggap paling tepat 

untuk mengisi sebuah jabatan. Dengan kata lain, tujuan seleksi 

tidak haya mencari orang yang baik tetapi orang yang tepat bagi 

jabatan tersebut bagi tatanan dan lingkungan budaya perusahaan 

kita.
31

 

Seleksi adalah proses pemilahan orang yang memilliki 

kualifikasi yanng dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan 

diorganisasi. Tanpa karyawan yang berkualitas, organisasi memilki 

kemungkinan kecil untuk berhasil.
32

 

2. Tujuan Seleksi 

Merujuk pada pengertian diatas, tujuan dari seleksi adalah 

untuk mendapatkan pegawai yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan,
33

 kemampuan, atau karakteristik lain yang penting 

untuk menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik.
34

 Tujuan yang 

jelas itu akan mampu memandu tim bagaimana seharusnya 

melaksanakan semua peraturan, prosedur, dan kriteria yang sudah 

dibakukan itu secara baik dan benar, sehingga dapat diperoleh hasil 

yang optimal.  

                                                 
31

 Sutrisno, Manajemen Sumber, 53. 
32

 Sedarmayanti, Manajemen Sumber, 38. 
33

 Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Isu 

Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2016), 104. 
34

 Marwansayah, Manajamen Sumber, 128. 



49 

 

 

Beberapa tujuan dari seleksi dan penempatan adalah: 

a. Untuk memperoleh orang yang tepat guna menduduki jabatan 

yang tepat. 

b. Untuk memperkirakan kinerja pelamar. 

c. Menjaga reputasi organisasi. 

d. Optimilasi investasi.
35

 

7. Proses Seleksi  

Kegiatan kedua dalam alur pengadaan pegawai adalah 

proses seleksi. Proses seleksi dilakuakan setelah kegiatan 

rekrutmen berakir. Seleksi SDM merupakan sebuah proses untuk 

memilih dan menetapkan orang dari calon-calon yang tersedia, 

dengan prefensi tertentu. 

Sejalan dengan hal tersebut, Revai mengemukakan bahwa 

”proses seleksi merupakan rangkain tahap-tahap khusus yang 

digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang diterima. Proses 

tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan 

keputusan penerimaan.” 

Proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang 

memenuhi syarat didapatkan melalui perekrutan, yang melibatkan 

seragkaian tahap yang menambah kompleksitas dan waktu sebelum 

keputusan rekrutmen SDM diambil. Dengan kata lain proses 

seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk 

                                                 
35

 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia Menciptakan Keunggulan 

Bersaing Berbasis Kompetensi SDM (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 150-151. 
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memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Seleksi dalam 

MSDM adalah pemilihan terhadap orang-orang. Suatu proses 

untuk menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan seseorang 

untuk melaksanakan pekerjaan. 

Seleksi merupakan proses untuk memutuskan pegawai yang 

tepat dari sekumpulan calon pegawai yang didapat melalui proses 

perekrutan, baik perekrutan internal maupun eksternal. Proses ini 

sama halanya dengan rekrutmen, merupakan kegiatan yang sangat 

penting sebab hasil yang didapat dari perekrutan tidak menjamin 

bahwa calon yang direkrut sesuai dengan organisasi.
36

 

Setiap proses harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang 

jelas itu akan memandu bagaimana seharusnya melaksanakan 

semua peraturan, prosedur, dan keriteria yang sudah dibakukan itu 

secara baik dan benar, sehingga dapat diperoleh hasil yang 

optimal.
37

 

Proses seleksi adalah langkah-langkah yang dilalui oleh 

para pelamar dari megajukan lamaran sampai akhirnya 

memperoleh keputusan ditolak atau diterima sebagai karyawan 

baru. 

 

 

 

                                                 
36

Priansa, Perencanaan,106-107. 
37
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8. Jenis-Jenis Metode Seleksi 

Teguh Triwiyantomenjelaskan tentang jenis-jenis metode 

seleksi dalam manajemen sumber daya manusia. Jenis-jenis itu 

antara lain: 

a. Wawancara. 

b. Surat refrensi. 

c. Daftar riwayat hidup. 

d.  Formulir lamaran pekerjaan. 

e. Tes kemampuan fisik. 

f. Tes kemampuan kognitif. 

g. Inventarisasi kepribadian. 

h. Tes sample pekerjaan, dan 

i. Tes narkoba dan kejujuran.
38

 

Sondang P. Siagianmenjelaskan tentang proses/tahap-tahap 

seleksi beserta instrumen yang dapat digunakan, terdiri atas: 

a. Surat-surat rekomendasi. 

b. Format (borang) lamaran. 

c. Tes kemampuan. 

d. Tes Potensi Akademik (TPA). 

e. Tes kepribadian. 

f. Tes psikologis. 

g. Wawancara seleksi pendahuluan. 

                                                 
38

 Teguh Triwiyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 60-61.   
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i. Wawancara dengan supervisor. 

j. Evaluasi medis kesehatan. 

k. Assessment center. 

l. Drug test. 

m. keputusan penerimaan. 

9. Langkah Khusus Proses Seleksi 

a. Penerimaan surat lamaran. 

b. Penyelengaraan ujian. 

c. Wawancara seleksi.
39

 

d. Formulir lamaran. 

e. Pemeriksanaan refrensi. 

f. Tes psikologis. 

g. Wawancara penempatan. 

h. Persetujuan penyelia. 

i. Ujian kesehatan jasmani. 

j. Orientasi.
40

 

k. Keputusan seleksi.
41

 

10. Tahap dan Teknik Seleksi 

Berikut ini tahap-tahap seleksi tenaga kerja yang dilakukan 

oleh pemimpin suatu perusahaan, yaitu: 

a. Penerimaan Pendahuluan. 

                                                 
39

 Siagian, Manajemen Sumber, 137. 
40

 Sedarmayanti, Manajemen Sumber, 114. 
41

 Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2011), 113. 
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Jika pelamar datang sendiri, wawancara pendahuluan 

dapat dilakukan. Ini sangat membantu dalam upaya 

menghilangkan kesalahpahaman dan menghindarkan pencarian 

informasi dan sumber tidak resmi. 

b. Tes-Tes Penerimaan 

Tes-tes penerimaan merupakan berbagai peralatan bantu 

yang menilai kemungkinan padunya antara kemampuan, 

pengalaman, dan kepribadian pelamar dan persyaratan jabatan. 

c. Wawancara Seleksi 

Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan 

mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal dapat 

diterima atau tidak diterimanya seorang pelamar. 

d. Pemeriksanaan Referensi 

Referensi pribadi biasanya diberikan oleh keluarga atau 

teman-teman terdekat yang ditunjuk oleh pelamar maupun 

diminta perusahaan. 

e. Evaluasi Medis 

Evaluasi ini mengharuskan pelamar untuk menunjukkan 

informasi kesehatannya. 

f. Wawancara Oleh Penyelia 

Atasan langsung (penyelia) pada akhirnya merupakan 

orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang 
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diteima.
42

Oleh karenanya pendapat dan persetujuan mereka 

harus diperhatikan untuk kepetusan penerimaan akhir. 

g. Keputusan Penerimaan. 

Terakhir ada keputusan apakah pelamar tersebut ditolak 

atau diterima. Keputusan penerimaan maupun penolakan tidak 

hanya masalah kopetensi yang dimiliki tetapi kesesuaian dengan 

tujuan perusahaan. 

Pada lembaga keuangan syariah selain tahap tes di atas, 

perlu dilakukan pula tes pengetahuan agama bagi calon 

karyawannya yang beragama islam, meliputi: 

a. Tes Baca dan Tulis Al-Quran 

Al-quran merupakan pedoman hidup seorang muslim yang harus 

selalu dipegang teguh terutama dalam menjalankan operasional 

lembaga keuangan syariah. 

b. Praktek Ibadah 

Hal ini bertujuan agar mereka mampu menerapkan nilai-nilai 

sholat ke dalam aktivitas keseharian. 

c. Tes Pengetahuan Agama 

Calon karyawan harus diberikan tes tertulis mengenai 

pengetahuan agama umum dan mendasar, seperti akidah, 

                                                 
42

 Yusuf, Manajemen Sumber, 122-124. 
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akhlak, sejarah islam, dan berbagai pengetahuan agama 

lainnya.
43
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BAB III 

PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI KARYAWAN CUSTOMER 

SERVICE PADA BRISYARIAH KANTOR CABANG MADIUN 

A. Profil BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

1. Sejarah Singkat BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Sejarah BRISyariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 

saat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa 

Arta. Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 

Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. Bank 

BRI Syariah 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 PT. Bank 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 kepada kegiatan 

operasional BRISyariah.
1
 

                                                 
1
BRISyariah, “Sejarah Singkat BRISyariah,” dalam http://www. 

BRISyariah.co.id/profil.html (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, jam 11.30). 
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BRISyariah Madiun telah hadir secara resmi di kota Madiun dari 

tahun 2013. Pada tahun 2013 kehadiran BRISyariah belum mejadi 

Kantor Cabang akan tetapi masih menjadi Kantor Cabang Pembantu 

dari Jakarta. Karena melihat dari berkembangnya bank Kantor Cabang 

Pembantu tersebut kini berpindah tempat ke  sekarisedenan Madiun 

terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro 

Ombo, Madiun pada tahun 2015. Sejak berpindah tempat tersebut kini 

BRISyariah Madiun bukan lagi Kantor Cabang Pembantu akan tetapi 

menjadi BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

.Sejak berada di jl. MH. Thamrin No. 3 Madiun perusahaan 

tersebut terus semakin mengalami perkembangan dan pertumbuhan 

yang sangat pesat sehingga kini BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

menjadi tersebar di beberapa wilayah, diantaranya terletak di Ponorogo, 

Magetan dan Ngawi.
2
 

 

2. Visi dan Misi BRISyariah  Kantor Cabang Madiun 

Berikut ini visi dan misi Bank BRISyariah Kantor Cabang  

Madiun: 

Visi: 

Menjadi Bank Ritel Modern Terkemuka Dengan Pelayanan 

Finansial Sesuai Kebutuhan Nasabah Dengan Jangkauan 

Termudah Untuk Kehidupan Lebih Bermakna. 

                                                 
2
“M. Ali Najammudin, Wawancara, 14 Februari 2019” 
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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 ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun 

dan dimanapun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman fikiran. 

 

3. Struktur Organisasi BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Untuk mengatur dan menjalankan semua kegiatan dalam 

perusahaan tentunya struktur organisasi sudah menjadi hal yang wajib, 

karena sangat menentukan organisasi itu sendiri.
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ibid. 
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Struktur organisasi pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun
4
 

 

 

 

                                                 
4
 Ibid.  
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4. Job Description BRISyariah Kantor Cabang Madiun
5
 

a. Pemimpin Cabang  

Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional 

di perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan 

manager, baik bisnis maupun oprasional. 

b. Financing Risk Manajer 

1) Melaksanakan rencana kerja dan pengelolaaan resiko 

oprasional. 

2) Memastikan pengelolaan resiko operasional. 

3) Memonitor market risk dan likudity risk 

4) Membuat laporan eksternal dan internal. 

5) Mengelola resiko pembiayaan. 

c. Branch Quality Assurance 

1) Bartanggung jawab untuk sistem manajemen dokumen. 

2) Menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas. 

3) Mengelola dan memeriksa kegiatan manajemen resiko . 

4) Mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas. 

5) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengatur intervensi 

pelatihan untuk memenuhi standar kualitas. 

6) Menyiapkan laporan untuk berkomunikasi hasil dari kegiatan 

kualitas. 

 

                                                 
5
 Ibid.  
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d. Marketing Manajer
6
 

1) Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di 

departemen marketing. 

2) Bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang 

berlaku di bagian marketing dan melakukan analisa atas 

efisiensi prosedur tersebut. 

3) Bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai 

dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. 

e. Operational dan Service Manajer 

1) Mengelola kegiatan administrasi di kantor cabang, bidang: 

credit administrasi dan opration finance. 

2) Memonitor dan mengkoordinir tugas dan pekerjaan yang 

dilakukan bawahannya. 

3) Mengontrol administrasi joint financing berjalan dengan baik 

dan pengiriman dokumen telah dilakukan tepat waktu dan 

akurat. 

f. Financing Support Manager  

1) Bertanggung jawab terhadap hasil kinerja terkait seluruh aspek 

Financing Support. 

2) Melakukan supervice terhadap unit-unit kerja di Financing 

Support dan memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan aspek Financing Support. 

                                                 
6
 Ibid.  
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g. Mikro Marketing Manajer 

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen 

bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang 

menjadi sub kordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi. 

h. Account Officer mikro 

Melakukan proses marketing untuk sekmen SME dan comersial 

khususnya giro dan deposito. 

i. Funding Officer 

Melakukan proses marketing atau produk funding untuk segmen 

konsumer atau tabungan perorangan. 

j. Collection Officer 

Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke 

lapangan. 

k. Branch Operational Supervisior 

1) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di kantor cabang 

dengan cara memberikan layanan operasional bank yang akurat 

dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat 

ditangani dan diselesaikan secara excellent. 

2) Memberikan dukungan kepada Manajer Operasi dan pemimpin 

cabang.
7
 

l. Teller  

1) Penerimaan dan pengeluaran uang tunai dari rek. Nasabah. 

                                                 
7
 Ibid.  
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2) Penerimaan kiriman uang keluar, setoran kliring dan 

pemindahbukuan. 

3) Penerimaan setoran terlambat, warket titipan (PDC). 

4) Layanan penjemputan dan pengantaran uang tunai. 

5) Pembayaran layanan umum (PLN, PAM, Telephone, dll). 

m. Customer Service 

1) Memiliki pengetahuan terhadap seluruh produk BRIS. 

2) Memastikan ketersediaa brosur, aplikasi produk, serta kesiapan 

alat bentuk kerja seperti polpen, cash box customer service, 

ultra violet, dan lain sebagaiannya di area customer service. 

3) Memastikan pengelolaan dokumen TBO sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

4) Melakukan proses oprasional secara fisik dan syiar sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

5) Memastikan serah terima buku tabungan, kartu KTM dan PLN 

nasabah dilakukan. 

6) Menguasai greetinning dan komunikasi sesuai dengan ketentuan 

dan standar BRIS.
8
 

 

 

 

                                                 
8
 Ibid.  
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B. Proses Rekrutmen Karyawan Customer Service pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun 

Karyawan adalah setiap orang yang bekerja di  perusahaan 

dengan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk lain dengan status 

karyawan tetap dan tidak tetap, kecuali Anggota Komisaris, Anggota 

Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Komite. Karyawan 

terdiri atas karyawan laki-laki dan karyawan perempuan yang disebut 

karyawati. Yang dimaksud karyawan tetap adalah karyawan yang 

bekerja dalam perusahaan dengan status tetap untuk waktu tidak 

tertentu maksimum sampai usia pensiun. Sedangkan karyawan tidak 

tetap adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan dengan status 

tidak tetap berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu. 

Perekrutan adalah proses untuk mencari, menemukan calon 

karyawan yang sesuai yang dibutuhkan perusahaan. Jika seorang 

karyawan yang direkrut memenuhi kriteria sesuai yang dibutuhkan 

perusahaan, maka secara garis besar karyawan yang direkrut tersebut 

mampu bertanggung jawab serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan.
9
 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun Rekrutmen adalah 

proses mencari, menemukan calon karyawan terkait dengan 

                                                 
9
 “Yayuk Setya R, Wawancara, 23 Januari 2019” 
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performance, intelegensi, skill dan talent seseorang untuk menduduki 

suatu jabatan tertentu. 

Tujuan dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan calon 

karyawan yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan 

oleh suatu perushaan sehingga calon karyawan tersebut mampu 

menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.  

Karyawan customer service adalah suatu pekerjaan yang 

memberikan atau mengutamakan kepuasan nasabah dengan melalui 

pelayanan prima dan dapat menjelaskan masalah yang diperlukan oleh 

nasabah.
10

 

Tugas utama customer service adalah dapat dijelasakan 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi produk-produk yang ada pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. 

2. Menerima dan menangani keluhan atau komplain para nasabah. 

3. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan nasabah dengan baik. 

4. Melayani nasabah dalam pembukaan tabungan, penutupan dan 

transaksi lainnya.
11

 

Proses rekrutmen karyawan customer service harus selektif 

karena untuk memajukan suatu perusahaan juga harus dilaksanakan 

oleh orang yang benar-benar memiliki kemampuan dalam bidang 

pelayanan nasabah khususnya pada customer service.  

                                                 
10

 Ibid. 
11

 “Riana, Wawancara, 10 Februari 2019” 
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Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses 

perekrutan karyawan customer service pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun, menentukan sifat dan keadaan dari jabatan yang akan 

dibebankan oleh orang-orang yang akan ditarik atau lebih dikenal 

dengan analisis suatu jabatan. Sebelum melakukan perekrutan, 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun yang berada disini biasanya 

menganalisis jabatan yang kosong terlebih dahulu.  

Dalam proses perekrutan karyawan customer service di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun menurut pendapat Yayuk Setya 

R:
12

 

“Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun yang berada di sini  

ada beberapa cara yang dilakukan dalam proses perekrutan 

karyawan customer service agar mendapatkan berbagai calon 

karyawan untuk dapat dipilih untuk bersedia bekerja di 

perusahaan BRISyariah Kantor Cabang Madiun,  yaitu dengan 

melakukan berbagai pemasangan iklan di media masa yang 

berupa media cetak maupun media elektonik, melakukan 

pengumuman di lembaga-lembaga pendidikan, melakukan 

pengumuman di unit kerja, lembaga jasa penerimaan tenaga kerja, 

dan bursa tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja RI” 

 

Berdasarakan wawancara tersebut, proses rekrutmen karyawan 

customer service yang dilakukan pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk melakukan proses 

perekrutan karyawan untuk menduduki jabatan yang kosong. Terutama 

pada pengisian jabatan sebagai karyawan customer service. Dalam 

melakukan proses perekrutan karyawan customer service yang 

                                                 
12

 “Yayuk Setya R, Wawancara, 23 Januari 2019” 
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dilakukan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun adalah antara lain 

sebagai berikut:
13

 

1. Pemasangan iklan di media masa (media cetak dan atau elektronik); 

2. Pengumuman di lembaga-lembaga pendidikan; 

3. Pengumuman di unit kerja; 

4. Lembaga jasa penerimaan tenaga kerja (konsultan, head, hunter); 

5. Bursa tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja RI; 

6. Refrensi dari Unit Kerja atau pihak ketiga. 

Adapun proses perekrutan karyawan customer service yang 

biasanya dilakukan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun untuk 

mengisi jabatan yang kosong. Menurut pendapat yang diutarakan oleh 

Yayuk Setya R:  

“Dalam proses perekrutan karyawan customer service yang 

dilakukan oleh BRISyariah Kantor Cabang Madiun adalah 

melakukan perekrutan berdasarkan kebutuhan calon karyawan 

dengan melihat dari job spesifikation dan peraturan pemerintahan 

atau karakter yang dimiliki oleh calon karyawan, pendidikannya 

bagaimana, fisiknya bagaimana, serta mengetahui batas usia dari 

calon karyawan yang memasukkan lamarannya dan tidak 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun menjamin pelindungan dan 

kesehatan bagi anggota karyawan ” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dalam proses 

perekrutan karyawan customer service pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun dilakukan berdasarkan kebutuhan cabang untuk megisi jabatan 

pada posisi customer service artinya ketika ada bagian devisi yang 
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kosong maka perlu melakukan proses perekrutan karyawan untuk 

segera mengisi jabatan yang kosong tersebut. 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun proses perekrutan 

karyawan yang khusus yang diperuntukkan oleh calon karyawan 

customer service untuk menempati jabatan yang kosong yaitu harus 

memperhatikan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. Menurut pendapat Yayuk setya R mengatakan: 

“Untuk mendapatkan karyawan yang tepat, devisi perekrutan 

harus mengetahui kriteria-kriteria yang ada pada calon karyawan. 

Keriteria tersebut yaitu menentukan batas usia, kepandaiannya, 

lalu kemampuan berkomunikasinya bagaimana, bisa 

mengoprasioalkan komputer tidaknya, siap bekerja dengan tim 

atau tidak, dan selanjutnya mampu mengatasi pressure baik dari 

dalam maupun luar”
14

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, ada beberapa kriteria yang 

harus diperhatikan oleh calon karyawan customer service ketika ingin 

melamar pekerjaan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Kriteri-

kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun adalah sebagai berikut: 

1. Usia maksimal 25 tahun 

2. Smart performance 

3. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik 

4. Mampu mengoperasionalkan komputer MS. Word 

5. Mampu bekerja dengan tim 

6. Mampu mengatasi pressure baik dari internal maupun eksternal 
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Dalam perekrutan ini BRISyariah Kantor Cabang Madiun juga 

menggunakan metode dalam proses perekrutan karyawan customer 

service. Yayuk Setya R mengatakan:  

“Untuk melakukan proses rekrutmen karyawan customer 

service pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun juga 

menggunakan metode terbuka dan juga tertutup, yaitu dengan 

memasang iklan pada media masa atau media sosial berupa media 

cetak dan atau  media elektronik dan juga hanya diumumkan pada 

karyawan pada perusahaan saja untuk mengisi jabatan yang 

kosong.” 

 

Berdasarakan penjelasan wawancara tersebut, Dengan metode 

terbuka dan tertutup yang diterapakan oleh BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun diharapkan banyak lamaran yang masuk sehingga kesempatan 

mendapatkan calon karyawan yang berkualitas lebih besar.
15

 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam melakukan 

proses rekrutmen karyawan customer service selain metode yang 

digunakan, BRISyariah Kantor Cabang Madiun juga menggunakan 

sumber yang tepat untuk merekrut calon karyawan. Menurut pendapat 

Yayuk Setya R mengatakan: 

 “Sumber yang digunakan pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun disini dalam melakukan proses perekrutan karyawan 

customer service adalah dengan menggunkan sumber internal dan 

eksternal untuk mendapatkan calon karyawan yang masuk yaitu 

merekrut karyawan baru melalui teman atau anggota keluarganya, 

ada lamaran yang masuk secara kebetulan sebelum ada 

pengumuman lowongan pekerjaan lamaran sudah ada sebelumnya 

dan juga dari lembaga pendidikan,  sedangkan sumber internal 

yaitu dari karyawan yang bersangkutan yang diambil dari dalam 

perusahaan karena adanya kesempatan promosi. Dengan 

perekrutan karyawan dari dalam organisasi tersebut ada kelebihan 

dan ada juga kelemahannya. Kelebihan yang didapatkan yaitu 
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biaya relatif murah, organisasi mengetahui pekerja yang 

berkemampuan tinggi, para pekerja memiliki motivasi yang 

tinggi, mencegah tenaga kerja baik yang keluar dari organisasi 

karena pengembangan karir yang tidak jelas, pekerja dapat 

memahami kebijakan, prosedur dan kebiasaan organisasi.” 

 

 Dalam wawancara tersebut, untuk melakukan proses 

rekrutmen karyawan customer service pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun adalah dengan menggunakan sumber eksternal yaitu 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun mengandalkan para pelamar dari 

luar perusahaan atau refrensi karyawan (rekanan), pemasangan iklan di 

media masa (media cetak dan atau elektronik) untuk mengisi jabatan 

yang kosong. Sedangkan sumber internal yaitu perusahaan merekrut 

karyawan dari dalam perusahaan dengan melalui pemindahan dan 

promosi. Karena dengan sumber eksternal dan internal ini, BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun bisa mencari banyak karyawan yang masuk 

untuk dicari dan ditemukan mana yang lebih baik bagi calon karyawan 

tersebut. 
16

 

Secara administrasi calon karyawan harus mengumpulkan 

beberapa persyaratan yang telah ditentukan pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh Riana 

(customer service):
17

 

“Berdasarkan ketentuan yang menjadi aturan perusahaan 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun yang pernah diberikan 

kepada saya (karyawan customer service) ada beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk melamar sebagai 

karyawan customer service pada BRISyariah Kantor Cabang 

                                                 
16

 Ibid. 
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Madiun, yaitu melengkapi berbagai persayaratan yang ditentukan 

disini berupa membuat surat lamaran pekerjaan, membuat daftar 

riwayat hidup atau CV guna untuk memperkenalkan diri di 

perusahaan, melengkapai foto copy KTP, SKCK, foto copy Ijazah 

terakhir, foto copy transkip nilai terakhir, foto 4x6 sebanyak tiga 

lembar, foto full badan biasanya satu lembar, dan disuruh 

menyertakan foto copy sertifikat atau piagam” 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui ada beberapa 

persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon karyawan yang ingin 

melamar sebagai karyawan customer servie pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. Adapun persyaratan-persayaratan yang dilengkapi 

yaitu sebagai berikut:
18

 

1. Surat lamaran  

2. Daftar riwayat hidup  

3. Foto copy KTP 

4. Foto copy SKCK 

5. Foto copy ijazah terakhir 

6. Foto copy transkip nilai terakhir 

7. Foto 4x6 3 lembar 

8. Foto full badan 1 lembar 

9. Foto copy sertifikat atau piagam 

Dalam proses perekrutan karyawan customer service 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun terdapat kendala yang terjadi pada 

saat proses perekrutan karyawan. Berdasarkan yang diutarakan Yayuk 

Setya R: 
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 “Kendala tersebut bersifat dari faktor-faktor organisasi yaitu 

dalam menyikapi kebijaka dalam promosi dari dalam, kebijakan 

tentang imbalan, kebijakan status pegawai dan rencana sumber 

daya manusia dan faktor eksternal yaitu kedudukan organisasi 

pencari tenaga kerja baru, terdapat banyak kandidat yang tidak 

memenuhi kriteria yang diharapkan, tidak adanya keahlian atau 

keterampilan yang diharapkan, dan praktek penarikan tenaga 

kerja oleh organisasi-organisasi lain. Akan tetapi kendala itu akan 

bisa dihindari dengan melakukan pengecekan data yang masuk 

dengan benar-benar agar jika tidak ada yang memenuhi kritera-

kriteria yang dimiliki oleh calon karyawan baru, maka lamaran 

yang tidak masuk kriteria segera disingkirkan.” 

 

 Berdasarkan wawancara tersebut, dalam proses perekrutan 

karyawan customer service pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

perlu memperhatikan kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam 

proses perekrutan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. 

Dari penelitian yang penulis lakukan pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun bahwa proses rekrutmen karyawan customer service 

adalah adanya penentuan dasar perekrutan yang meliputi job 

specification dan peraturan pemerintahan, menentukan metode-metode 

perekrutan yaitu metode tertutup dan metode terbuka, menentukan 

sumber perekrutan yaitu sumber internal dan eksternal, serta 

memperhatikan kendala-kendala yang ada. 

 

C. Proses Seleksi Karyawan Customer Service pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun 

Adapun proses seleksi terjadi setelah proses rekrutmen dianggap 

telah mencukupi. Maka proses selanjutnya adalah proses seleksi. Proses 
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seleksi adalah tahap penilaian untuk memilih calon karyawan yang 

terbaik sesuai kriteria yang ditetapkan perusahaan.
19

 

Berdasarkan wawancara yang pernah peneliti lakukan di 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun terhadap Riana selaku karyawan 

customer service, beliau mengatakan:  

“Proses seleksi karyawan customer service  pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun disini dapat dilakukan dengan melalui 

beberapa jenis metode. Diantaranya, adanya wawancara atau 

interview terlebih dahulu, selanjutnya menyertakan daftar riwayat 

hidup, mengisi formulir lamaran pekerjaan yang di sediakan oleh 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun, lalu menjalankan tes-tes 

yang ditentukan oleh perusahaan BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun” 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam proses perekrutan 

karyawan customer service yang menjadi ketentuan perusahaan pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun yang perlu dilakukan oleh calon 

karyawan customer service diantaranya adalah sebagai berikut:
20

 

1. Wawancara 

2. Daftar riwayat hidup 

3. Formulir lamaran pekerjaan 

4. Tes kemampuan fisik 

5. Tes kejujuran 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam proses seleksi 

karyawan customer service yang dilakukan menurut pendapat Riana 

(customer service):  
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“Untuk mendapatkan karyawan yang sesuai yang diinginkan 

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun dengan memperhatikan 

proses/tahap berserta instrumen untuk para karyawan yang 

mengajukan lamaran yaitu dengan melengkapi berbagai yang 

mejadi ketentuan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun yaitu 

dengan memperhatikan surat-surat rekomendasi, format lamaran, 

menjalankan berbagai tes-tes yang ada, menjalankan wawancara, 

kesehatan, dan keputusan penerimaan sebagai karyawan.” 

 

Berdasarkan penjelasan diatas yaitu sebagai karyawan yang baru 

masuk melengkapi berbagai ketentuan pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun adalah sebagai berikut: 

1. Surat-surat rekomendasi. 

2. Format lamaran. 

3. Tes kemampuan. 

4. Tes Potensi Akademik. 

5. Tes kpribadian. 

6. Tes psikologis. 

7. Wawancara seleksi pendahuluan. 

8. Wawancara dengan supervisor. 

9. Evaluasi medis kesehatan. 

10. Keputusan penerimaan. 

Selanjutnya pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

menetukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh calon karyawan 

customer service. Menurut pendapat Yayuk Setya R:  

“Untuk membantu proses penyeleksian calon karyawan 

customer service BRISyariah Kantor Cabang Madiun perlu 

memperhatikan langkah-langkah yang ditetapkan oleh perusahaan 

yaitu menerima surat lamaran yang masuk, menyelegarakan ujian 

bagi calon karyawan customer service, setelah itu wawancara 
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penyeleksian, menerima formulir lamaran, memberikan 

wawancara mengenai penempatan, dapat persetujuan dari 

penyelia, adanya ujian kesahatan jasmani, adanya keputusan 

penyeleksian, dan yang terakhir ketika sudah ada keputusan 

seleksi selanjutnya yaitu adanya treining yang harus diikuti oleh 

karyawa yang lolos seleksi dan yang terakhir adalah pengakatan 

dan penemptan karyawan yang sudah lolos pada tes seleksi”   
21

  

      

Berdasarkan wawancara tersebut, pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun ada langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk  

melangsungkan proses peyeleksian calon karyawan customer service   

diantaranya adalah sebagai berikut:
22

 

1. Penerimaan surat lamaran. 

2. Penyelengaraan ujian. 

3. Wawancara seleksi. 

4. Formulir lamaran. 

5. Wawancara penempatan. 

6. Persetujuan penyelia. 

7. Ujian kesehatan jasmani. 

8. Keputusan seleksi. 

9. Training . 

10. Pengangkatan dan penempatan karyawan. 

Setelah BRISyariah Kantor Cabang Madiun melakukan 

langkah-langkah khusus proses seleksi maka selanjutnya yang 

dilakukan oleh BRISyariah Kantor Cabang Madiun adalah melakukan 

tahap dan teknik seleksi. Menurut pendapat Yayuk Setya R: ”Tahapan 
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 “Yayuk Setya R, Wawancara, 23 Januari 2019” 
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seleksi pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun yang diperhatikan bagi 

karyawan baru adalah peneriman pendahuluaan, tes-tes penerimaan, 

wawancara seleksi, evaluasi medis, wawancara oleh penyelia, dan 

keputusan penerimaan.” 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang diperhatikan bagi 

calon karyawan baru untuk bekerja pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun yaitu sebagai berikut: 

1. Penerimaan pendahuluan. 

2. Tes-tes penerimaan. 

3. Wawancara seleksi. 

4. Evaluasi Medis. 

5. Wawancara oleh penyelia. 

6. Keputusan penerimaan. 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun proses seleksi 

karyawan customer service secara khusus yang sudah dijalani oleh 

karyawan customer service terkait dengan ketentuan yang telah di 

tetapkan oleh perusahaan BRISyariah Kantor Cabng Madiun. Pendapat 

yang diutarakan oleh Riana: ”Adapun tahapan proses khusus yang 

diterima calon  karyawan customer service  disini ada banyak sekali 

yaitu dari proses seleksi administrasi yang menjadi ketetapan 

perusahaan BRISyariah Kantor Cabang Madiun, adanya beberapa 
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wawancara yang dilakukan, melewati beberapa tes-tes yang harus 

dilakukan”
23

 

Berdasarkan wawancara tersebut, pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun ada beberapa proses seleksi karyawan customer service 

yang ditempuh oleh calon karyawan customer service diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Proses seleksi administrasi 

2. Wawancara pendahuluan 

3. Tes pengetahuan 

4. Tes keterampilan 

5. Psychotest 

6. Tes kesehatan pertama 

7. Wawancara akhir 

8. Tes kesehatan terakhir 

Adapun selain adanya proses khusus untuk karyawan customer 

service di atas, ada tes pengetahuan agama yang dilakukan oleh 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. karena perusahaan tersebut 

merupakan lembaga keuangan syariah maka BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun menerapkan pengujian tes pengetahuan keagamaan. 

Menurut pendapat Riana (customer service): “Tes pengetahuan 

keagamaan yang diberikan untuk karyawan customer service yang 
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dilakukan oleh BRISyariah Kantor Cabang Madiun yaitu mencangkup 

tes baca tulis al-qur’an, dan praktek sholat”
24

 

Berdasarkan wawacara tersebut, sebagai lembaga keuangan 

syariah maka perusahaan perlu menerapkan prinsip-prinsip kesyariahan 

agar karyawan yang ada diperusahaan BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun mengetahui hukum-hukum larangan yang ada di ayat-ayat 

Allah. Dengan tes pengetahuan agama tersebut karyawan diharapkan 

bisa menerapkan prinsip-prinsip kesyariahan agar tidak melanggar pada 

hukum syariah.  

Selanjutnya setelah melewati adanya proses seleksi diatas dari 

penerimaan lamaran sampai adanya tes-tes yang diterima oleh calon 

karyawan customer service, maka setelah proses seleksi adalah adanya 

masa pengakatan dan penempatan karyawan. Pengakatan karyawan 

adalah penetapan karyawan menjadi karyawan tetap dengan persyaratan 

lulus masa percobaan selama 3 bulan, Karyawan kontrak memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kontrak yang 

diberikan oleh karyawan yaitu 2 tahun lamanya, dan lulus training yang 

dipersyaratkan, atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh 

pesrusahaan. Sedangkan penempatan karyawan yang dilakukan antara 

lain dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan formasi, 

kesesuaian antara kompetensi karyawan dengan profil kompetensi 
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jabatan yang akan diisi, latar belakang pendidikan, kondisi sosial 

budaya wilayah kerja  dan persyaratan jabatan lainnya.
25

 

Dari penelitian yang penulis lakukan pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun bahwa proses seleksi karyawan customer service 

adalah menggunakan jenis metode seleksi, menggunkan proses/tahap 

beserta instrument seleksi, menggunakan langkah-langkah proses 

seleksi, serta menggunakan proses seleksi.  
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BAB IV 

ANALISIS PROSES REKRUTMEN KARYAWAN CUSTOMER 

SERVICE PADA BRISYARIAH KANTOR CABANG MADIUN 

A. Analisis Proses Rekrutmen Karyawan Customer Service Pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Pada dasarnya proses rekrutmen dimulai pada waktu diambil 

langkah mencari pelamar dan berakhir ketika para pelamar 

mengajukan lamarannya. Jika proses rekrutmen ditempuh dengan 

tepat dan baik, hasilnya ialah adanya sekelompok pelamar yang 

kemudian diseleksi guna menjamin bahwa hanya yang paling 

memenuhi semua persyaratanlah yang diterima sebagai pekerja dalam 

organisasi yang memerlukannya. 

Proses rekrutmen dalam suatu organisasi selalu terbuka 

kemungkinan untuk terjadinya lowongan pekerjaan dengan aneka 

ragam penyebabnya, yaitu perluasan kegiatan organisasi tercipta 

pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak 

dilakukan oleh para pekerja yang berhenti dan pindah ke organisasi 

yang lain. Mungkin pula lowongan terjadi karena diberhentikan baik 

dengan hormat maupun dengan tidak hormat karena dikenakan sanksi 

displin.
1
 

                                                 
1
 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2016), 102.  
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Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun proses perekrutan 

karyawan customer service dilakukan karena adanya para karyawan 

yang mengundurkan diri dengan berbagai macam keterangan, dan ada 

mutasi pada setiap karyawan, sehingga proses rekrutmen karyawan 

customer service perlu dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong. 

Proses rekrutmen pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun adalah 

proses mencari, menemukan calon karyawan terkait dengan 

performance, intelegensi, skill dan talent seseorang untuk menduduki 

suatu jabatan tertentu.
2
 

Proses rekrutmen karyawan yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan Dasar Perekrutan  

Dasar perekrutan calon karyawan harus terlebih dahulu 

ditetapkan, supaya para pelamar yang memasukkan lamarannya 

sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dijabatinya.
3
  

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun proses rekrutmen 

karyawan customer service didasarkan pada kebutuhan akan 

karyawan untuk menduduki jabatan yang kosong.
4
 Artinya proses 

rekrutmen ini dilaksanakan setelah adanya kebutuhan BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun akan karyawan baru, hal ini bertujuan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam perekrutan hingga penempatannya. 

Sebab rekrutmen merupkan langkah awal untuk memperoleh 

karyawan yang berkualitas, yang dapat mendukung BRISyariah 

                                                 
2
 “Yayuk Setya R, Wawancara, 23 Januari 2019.” 

3
 Siagian, Manajemen Sumber, 102. 

4
 “Yayuk Setya R, Wawancara, 23 Januari 2019.” 
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Kantor Cabang Madiun dalam mewujudkan cita-cita atau target 

yang sudah ditetapkan.  

2. Penentuan Sumber-Sumber Perekrutan 

Sumber perekrutan calon karyawan itu ada yang bersumber 

dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan.
5
 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam proses 

rekrutmen karyawan customer service adalah dengan 

menggunakan sumber internal dan eksternal.
6
 Sumber internal 

diambil apabila karyawan yang bersangkutan dianggap mempunyai 

kapasitas lebih dan pengalaman yang cukup yang sudah ada 

didalam perusahaan tersebut. sumber ini dilakukan umumnya 

untuk pemindahan dan promosi. 

Sedangkan sumber eksternal diambil ketika posisi jabatan 

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun kosong dan 

membutuhkan karyawan baru, sedangkan dari dalam perusahaan 

tersebut tidak ada karyawan yang mengisi, posisi yang kosong 

tersebut terjadi ketika perusahaan terjadi perkembangan yang 

sangat pesat, sehingga perusahaan mencari karyawan dari luar.  

3. Penetuan Metode-Metode Perekrutan 

Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap 

banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode 

perekrutan calon karyawan baru adalah dengan menggunakan 

                                                 
5
 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi 

(Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013), 42. 
6
 “Yayuk Setya R, Wawancara, 23 Januari 2019.” 
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metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah 

dimana perekrutan karyawan hanya diinformasikan kepada orang-

orang tertentu saja, sedangkan metode terbuka adalah ketika 

perekrutan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan 

pada media massa cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke 

masyarakat
 7
  

Metode ini meliputi sebagai berikut: 

a. Iklan  

b. Media elektronik  

c. Media cetak 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun ini menggunakan 

metode terbuka dan tertutup. Metode tertutup yaitu diumumkan 

pada karyawan pada perusahaan saja untuk mengisi jabatan yang 

kosong Adapun dari kedua metode tersebut, yang lebih dominan 

yang diterapkan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun adalah 

metode terbuka. Metode ini diterapkan dengan alasan agar pelamar 

yang masuk banyak dan peluang untuk mendapatkan karyawan 

yang berkualitas juga lebih banyak. Dengan metode terbuka ini 

yaitu agar lebih transparan dalam memberikan informasi, termasuk 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat 

dalam mencari lowongan pekerjaan. Prinsip transparan ini 

digunakan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun karena akan 

                                                 
7
 Hasibuan, Manajemen Sumber, 44. 
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memberikan informasi kepada siapapun, terutama informasi 

tentang lowongan pekerjaan dan agar tidak menipu para pelamar 

kerja.  

4. Penentuan Kendala-Kendala Perekrutan 

Agar perekrutan karyawan berhasil, perusahaan perlu 

menyadari berbagai kendala yang bersumber dari organisasi, 

pelaksana perekrutan dan lingkungan eksternal.
8
 

Agar proses perekrutan karyawan berhasil dengan baik, 

perlu diperhatikan beberapa kedala tersebut. 

a. Faktor-faktor organisasional 

b. Kebiasaan para pencari tenaga kerja 

c. Faktor eksternal.
9
 

Adapun dari berbagai kendala tersebut, pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun kendala yang perlu disadari pada saat 

proses perekrutan karyawan  customer service adalah kendala 

tersebut bersifat dari faktor-faktor organisasi dan faktor eksternal 

yaitu terdapat banyak kandidat yang tidak memenuhi kriteria yang 

diharapkan, tidak adanya keahlian atau keterampilan yang 

diharapkan oleh perusahaan dan lain sebagaiannya.  

Jika dilihat dari proses rekrtmen karyawan customer service 

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun ini sudah menemukan calon 

                                                 
8
 Ibid., 44. 

9
Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 98-100. 
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karyawan yang tepat atau sudah sesuai dengan teori. Karena dengan 

memperhatikan teori-teori yang dilakukan, yaitu: 

1. Melihat dari penentuan dasar perekrutan. Pada dasarnya 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun melakukan proses rekrutmen 

karyawan customer service apabila perusahaan membutuhkan 

karyawan baru. Maka dari itu dasar perekrutan karyawan customer 

service berdasarkan kebutuhan untuk mengisi  jabatan yang kosong 

agar segera diisi dengan melihat karakter, pendidikan, serta usia 

dari calon karyawan baru serta menjamin tidak adanya 

deskriminasi pada setiap tenaga kerja. Seperti halnya yang 

dijelaskan dalam teori bahwa untuk melakukan proses rekrutmen 

karyawan harus memperhatikan penentuan dasar rekrutmen. 

Penentuan dasar rekrutmen itu meliputi melihat dari job 

Specification dan peraturan pemerintahan agar tidak ada penipunan 

dalam memilih calon karyawan dan tidak adanya setiap karyawan 

berhak mendapatkan perlindungan dan kesehatan.  

2. Melihat dari mulai pelamar mengajukan lamaran yang sudah 

diumumkan melalui sumber internal dan eksternal. Pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam melakukan proses 

rekrutmen karyawan customer service ini menggunakan dua 

sumber untuk memenuhi keberhasilan dalam kegiatanya, yaitu 

sumber eksternal yaitu memasang media iklan, seperti media cetak 

dan media elektronik atau juga dengan sumber eksternal ini 
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BRISyariah Kantor Cabang Madiun bisa merekrut karyawan baru 

melalui teman atau anggota keluarganya, ada lamaran yang masuk 

secara kebetulan sebelum ada pengumuman lowongan pekerjaan 

lamaran sudah ada sebelumnya dan juga dari lembaga pendidikan,  

sedangkan sumber internal yaitu dari karyawan yang bersangkutan 

yang diambil dari dalam perusahaan karena adanya kesempatan 

promosi. Dengan perekrutan karyawan dari dalam organisasi 

tersebut ada kelebihan dan ada juga kelemahannya. Kelebihan yang 

didapatkan yaitu baiaya relatif murah, organisasi mengetahui 

pekerja yang berkemampuan tinggi, peran pekerja memiliki 

motivasi yang tinggi, mencegah tenaga kerja baik yang keluar dari 

organisasi karena pengembangan karir yang tidak jelas, pekerja 

dapat memahami kebijakan, prosedur dan kebiasaan organisasi.  

Seperti halnya dalam teori yang sudah dijelaskan bahwa untuk 

mendapatka calon karyawan yang baik harus menggunakan dua 

sumber yaitu metode internal dan eksternal.  

3. Dari memperhatikan dua metode yang digunakan dalam perekrutan 

karyawan. Dalam perekrutan karyawan customer service pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun ini lebih mengutamakan 

menggunakan metode terbuka untuk melakukan proses rekrutmen 

karyawan customer service. Sebenarnya pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun terkadang menggunakan metode tertutup untuk 

melakukan proses rekrutmen karyawan customer service yaitu 
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dengan menginformasikan kepada karyawan yang berada didalam 

perusahaan, tetapi karena metode terbuka ini yang lebih dominan 

diterapkan maka agar BRISyariah Kantor Cabang Madiun bisa 

mendapatkan calon karyawan yang banyak untuk kemudian dilihat 

mana yang bisa melanjutkan langkah selanjutnya adalah 

menggunakan metode terbuka. Seperti halnya sudah dijelaskan 

pada teori, untuk mendapatkan karyawan dengan hasil yang baik 

maka proses rekrutmen karyawan menggunkan dua metode yaitu 

terbuka dan tertutup.  

4. Dari memperhatikan kendala-kendala yang terjadi agar proses 

rekrutmen karyawan customer service pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun berjalan dengan lancar yaitu memperhatikan 

berbagai faktor-faktor yang pernah terjadi sehingga kendala 

tersebut bisa dihindari agar tidak terjadi berulang kali pada saat 

melakukan proses rekrutmen karyawan customer service. Berbagai 

faktor-faktor tersebut dapat diperhatikan yaitu dari faktor-faktor 

organisasi yaitu kebijakan promosi dari dalam, kebijakan tentang 

imbalan, kebijakan dengan status pegawai, dan rencana sumber 

daya manusianya, selain itu dapat dipahami dari kebiasaan para 

pencari tenaga kerja baru beserta melihat dari faktor eksternal 

kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru, langka tidaknya 

keahlian atau keterampilan tertentu. Seperti halnya terdapat dalam 

teori untuk mendapatkan karyawan yang baik perlu memperhatikan 
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kendala yang ada pada saat proses rekrutmen karyawan 

dilaksanakan yaitu memperhatikan faktor-faktor organisasi dan 

faktor eksternal. Selain itu pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun juga melakukan pemenuhan persyaratan dan keriteria-

kriteria pada calon karyawan baru yaitu: 

a. Dari pemenuhan persyaratan. Bagi calon karyawan yang sudah 

memenuhi persyaratanlah yang dapat memasukan lamarannya 

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun, yaitu mulai 

mengajukan surat lamaran, CV, foto copy KTP, foto copy 

SKCK, foto copy ijazah, foto copy transkip nilai terakhir, foto 

4x6 sebanyak 3 lembar, foto full badan 1 lembar dan foto copy 

sertifikat atau piagam. Dengan adanya persyaratan tersebut 

perusahaan BRISyariah Kantor Cabang Madiun dapat melihat 

dari kesekian calon karyawan yang memasukan lamarannya 

dan diantara calon karyawan tersebut mana yang layak untuk 

melanjutkan langkah selanjutnya.  

b. Dari kriteria-kriteria yang terpenuhi oleh calon karyawan baru 

terutama pada calon karyawan customer service. Pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun kriteria-kriteria yang harus 

dimiliki bagi calon karyawan yaitu menentukan batas usia, 

batas usia itu maksimal umur 25 tahun, smart performance, 

kemampuan komunikasi, bisa mengoprasionalkan komputer, 

mau bekerja dengan tim.  
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Dari penelitian yang penulis lakukan pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun bahwa proses rekrutmen karyawan customer service 

sudah sesuai penerapan dalam teori yaitu adanya penentuan dasar 

perekrurtan, penetuan metode perekrutan, sumber-sumber perekrutan, 

kendala-kendala dalam perekrutan karyawan. Namun ada sebagian 

proses rekrutmen yang tidak sesuai keahlian yang ada pada karyawan 

di BRISyariah Kantor Cabang Madiun, karena pada saat melakukan 

perekrutan banyak karyawan yang tidak berdasarkan bidang 

keahliannya, terutama pada karyawan customer service. Sedangkan 

dalam penjelasan teori yaitu ketika melakukan perekrutan sumber 

daya manusia, yaitu memperhatikan deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi dari setiap jabatan tertentu. Karyawan yang direkrut harus 

mempunyai kriteria yang dituntut oleh spesifikasi pekerjaan, yaitu 

harus memenuhi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan atau kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan atau jabatan tertentu serta sesuai dengan bidangnya. 

 

B. Analisis Proses Seleksi Karyawan Customer Service Pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Proses seleksi merupakan rangkain tahap-tahap khusus yang 

digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang diterima. Proses 
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tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan 

keputusan penerimaan.
10

 

Dalam melakukan proses seleksi ada cara yang diperhatikan 

yaitu melihat dari jenis-jenis metode seleksi. Jenis-jenis metode  itu 

antara lain, yaitu wawancara, surat refrensi, daftar riwayat hidup, 

formulir lamaran pekerjaan, tes kemampuan fisik, tes kemampuan 

kognitif, inventarisasi kepribadian, tes sample pekerjaan, dan tes 

narkoba dan kejujuran.
11

 Selanjutnya melakukan langkah-langkah 

dalam proses seleksi yaitu, penerimaan surat lamaran, penyelengaraan 

ujian, wawancara seleksi, formulir lamaran, pemeriksanaan refrensi, 

tes psikologis, wawancara penempatan, persetujuan penyelia, ujian 

kesehatan jasmani, orientasi, dan selanjutnya keputusan seleksi.
12

 

Kemudian melakukan tahap dan teknik seleksi yaitu 

penerimaan pendahuluan, tes-tes penerimaan, wawancara seleksi, 

pemeriksanaan refrensi, evaluasi medis, wawancara oleh peyelia, dan 

keputusan penerimaan.
13

 

Jika dilihat dari Proses seleksi karyawan customer service  

pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun ini sudah memenuhi atau 

sudah melalui berdasarkan teori dalam melakukan kegiatan proses 

seleksi karyawan, namun ada sebagian yang tidak dilalui dalam proses 

                                                 
10

 Dhony Juni Priansa, Perencanaan  Dan Pengembangan SDM (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 106-107. 
11

 Teguh Triwiyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 60-61.   
12

 Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2011), 113. 
13

 Yusuf, manajemen Sumber, 122-124. 
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seleksi karyawan customer service, mulai dari yang berada dalam 

jenis metode yang tidak dilalui oleh calon karyawan baru yaitu (tidak 

ada surat refrensi, tes kemampuan kongnitif, dan tes sample 

pekerjaan), proses/tahap beserta instrument yang tidak dilalui yaitu 

(assessment center dan drung tes), langkah proses seleksi yang tidak 

dilalui yaitu (pemeriksanaan refrensi dan tes psikotes), dan tahap dan 

teknik seleksi yang tidak dilalui yaitu (pemeriksanaan refrensi) beserta 

tes pengetahuan agama yang dilalui  pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun adalah tes pengetahuan  Agama, karena dengan sebagaian 

cara saja yang digunakan untuk menyeleksi karyawan yang masuk 

sudah mendapatkan karyawan yang sudah memenuhi apa yang 

menjadi harapan BRISyariah Kantar Cabang Madiun tersebut. 

Meskipun bukan berdasarkan jurusannya jika calon karyawan baru 

tersebut mampu untuk menjalankan apa yang ditugaskan kepadanya, 

maka tidak ada masalah bagi BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

tersebut dan yang terpenting calaon karyawan baru tersebut mampu 

bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya 

nanti ketika sudah benar-benar di terima.  Pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun yang sudah memenuhi sesuai teori yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dilakukan dengan beberapa jenis metode.  

Metode seleksi ini digunakan untuk membantu adanya 

proses seleksi agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih dan 
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menerima calon karyawan customer service. Metode yang ada pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun diantaranya adalah metode 

wawancara atau interview, dengan metode wawancara atau 

interview ini dari pihak manajer devisi perekrutan karyawan 

customer service, dapat menegenali lebih dalam tentang data diri 

karyawan, serta bisa mengetahui bagaimana bahasa yang 

digunakan dari karyawan yang sedang memberikan informasi-

informasi mengenai data dirinya. 

Dari wawacara tersebut juga dapat diketahui bagaimana 

cara penyampaian komunikasinya, apakah bagus atau tidak, karena 

dengan komunikasi itupun dapat mengenali bagaimana karakter 

yang dimiliki karyawan. Kemahiran dalam komunikasi pada 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun adalah salah satu yang 

dibutuhkan dalam kelangsungan pekerjaannya terutama pada posisi 

karyawan customer service. 

Selain wawancara ada metode pengisian daftara riwayat 

hidup, Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun  mengisi daftara 

riwayat hidup ini sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk 

menulis data-data yang berkaitan dengan data diri dari seorang. 

Mulai dari siapa Namanya, Kelahiranya, Alamat, dan seterusnya. 

Metode selanjutnya mengisi formulir lamaran pekerjaan. 

Bagi setiap karyawan setelah melakukan pengisisan lamaran 

pekerjaan, selanjutnya yaitu mengisi formulir lamaran pekerjaan 
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yang disediakan oleh perusahaan dan wajib diisi oleh calon 

karyawan.  

Menjalankan tes-tes yang ditentukan pada perusahaan 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Tes-tes yang harus dijalani 

bagi seorang karyawan tersebut meliputi kemampuan fisik dan tes 

kejujuran. Kemampuan fisik yang diberikan pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun yaitu untuk mengetahui karyawan tersebut 

lemah tidak, gamapang sakit atau tidak. Serta tes kejujuran itu juga 

sangat penting untuk kelangsungan dari pekerjaannya. Seperti 

halanya yang terdapat dalam teori untuk mendapatkan karyawan 

yang sesuai dengan keinginan perusahaan yaitu dengan 

menggunakan metode dalam proses seleksi yaitu adanya 

wawancara, surat refrensi, daftar riwayat hidup, formulir lamaran 

pekerjaan, tes kemampuan fisik, dll. 

2. Proses/tahap seleksi beserta instrument 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam 

menjalankan proses seleksi karyawan customer service adalah 

dengan memperhatikan adanya surat-surat rekomendasi, format 

lamaran, menjalankan berbagai tes-tes yang ada, menjalankan 

wawancara, kesehatan, dan keputusan penerimaan sebagai 

karyawan. 
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3. Melihat dari langkah-langkah dalam seleksi 

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam 

melangsungkan proses seleksi karyawan customer service yaitu 

penerimaan surat lamaran, setelah surat lamaran diterima pada saat 

proses rekrutmen karyawan customer service yaitu 

menyelengarakan ujian guna untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan pengetahuan yang dimiliki untuk menjawab semua 

soal ujian yang diberikan. Setelah melaksanakan ujian langkah 

selanjutnya yaitu wawancara seleksi terhadap calon karyawan, 

selanjutnya yaitu mengisi formulir yang sudah disediakan, 

wawancara penempatan bagi calon karyawan, kemudian 

mendapatkan persetujuan dari peneyelia yang merupakan atasan 

langsung yang bertanggung jawab atas karayawan baru yang sudah 

diterima di perusahaan, setelah itu mengadakan ujian kesehatan 

jasmani yang berfungsi untuk mengetahui keadaan fisik dari calon 

karyawan baru, setelah ujian kesehatan keputusan seleksi, untuk 

mengetaui calon karyawan berhasil atau tidak dalam menjalankan 

langkah-langkah yang diberikan. Jika sudah berhasil maka 

diberikan traning bagi calon karyawan selama 3 bulan, setalah 

masa traning selesai maka calon karyawan tadi sudah medapatkan 

pengakatan dan penempatan sesuai dengan jabatan yang kosong. 

Pangakatan yang diberikan karyawan yang lulus maka traning 

melakukan perjanjian kontrak selama 2 tahun. Sedangkan 
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penempatan yaitu kesesuaian antara kompetensi karyawan dengan 

profil kompetensi jabatan yang akan diisi, latar belakang 

pendidikan, kondisi sosial budaya wilayah kerja  dan persyaratan 

jabatan lainnya. Seperti halnya yang terdapat pada teori bahwa 

untuk menlangsungkan proses seleksi yang  sesuai dengan tujuan 

perusahaan yaitu memperhatikan langkah-langkah yang ada yaitu 

penerimaan surat lamaran, Penyelengaraan ujian, wawancara 

seleksi, formulir lamaran, pemeriksanaan refrensi, tes psikologis, 

wawancara penempatan, persetujuan penyelia, sampai dengan 

keputusa penerimaan. 

4. Melihat dari tahap proses seleksi  

Pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam melakukan 

proses seleksi karyawan customer service yaitu dengan melakukan 

proses administrasi yang menjadi ketetapan perusahaan 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun, adanya beberapa wawancara 

yang dilakukan, melewati beberapa tes-tes yang harus dilakukan 

yatu tes pengetahuan, tes keterampilan, Psychotest, tes kesehatan 

pertama, wawancara akhir, tes kesehatan terakhir. Seperti halnya 

terdapat dalam teori yag menggunakan tahap dan teknik seleksi. 

Disamping itu sebagai lembaga keuangan syariah maka 

perusahaan perlu menerapkan prinsip-prinsip kesyariahan agar 

karyawan yang ada diperusahaan BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

mengetahui hukum-hukum Allah. Dengan tes pengetahuan agama 
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tersebut karyawan diharapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip 

kesyariahan agar tidak melanggar pada hukum syariah. 

Tes pengetahuan keagamaan yang diberikan untuk karyawan 

customer service yang dilakukan pada BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun yaitu mencangkup tes baca tulis al-qur’an, danibadah seperti  

praktek sholat. Dari tes kedua tersebut diharapkan karyawan customer 

service mampu menerapkan tugasnya sesuai dengan pengetahuan 

agama yang kuat agar dalam pelayanan nasabah dilakukan dengan 

sebaik-baiknya. Ramah, sopan, senyum, sabar kepada semua nasabah 

itu adalah salah satu penerapan dari pengetahuan agamanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses Rekrutmen Karyawan Customer Service Pada BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun sudah sesuai berdasarkan teori. Terbukti 

bahwa dalam melakukan proses rekrutmen karyawan customer 

service telah menggunakan dasar perekrutan, menggunakan sumber 

eksternal dan internal, menggunakan metode terbuka dan tertutup, 

memperhatikan berbagai kendala-kendala yang ada. Namun ada 

proses rekrutmen yang tidak melihat dari penentuan dalam teori 

yaitu ketika melakukan proses rekrutmen tanpa memperhatikan 

karyawan yang sesuai bidang ilmu pengetahuannya akan tetapi bagi 

BRISyariah semua karyawan berbeda bidang pengetahuannya bisa 

masuk. 

2. Proses seleksi karyawan customer service pada BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun sudah sesuai dengan teori. Namun ada sebagaian 

yang tidak dilalui dari jenis metode, proses/tahap beserta 

instrument, langkah proses seleksi dan tahap dan teknik seleksi. 

Selain itu ada perbedaan antara kenyataan pada saat penelitian  

dengan teori yang ada pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

dalam menyeleksi karyawan hanya menerpakan tes keagamaan 

yaitu baca tulis al-qu’an dan tes ibadah. Sedangkan dalam teori 

97 



98 

 

 

menerapakan tes baca tulis al-quran, tes ibadah, dan tes 

pengetahuan agama.  

 

B. Saran 

1. Diharapkan dalam menerapkan proses rekrutmen dan seleksi 

karyawan pada BRISyariah Kantor Cabang Madiun yang secara 

khusus perekrutan pada karyawan customer service hendaknya 

mempertahankan atau mengembangkan prinsip-prinsip yang 

selama ini sudah diterapkan dalam mencari atau menemukan calon 

karyawan yang akan menduduki jabatan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan.  

2. Diharapkan kepada BRISyariah Kantor Cabang Madiun agar lebih 

teliti dan hati-hati dalam memilih karyawan yang akan 

dipekerjakan dalam perusahaan. Karena berhasil tidak dalam 

perusahaan tergantung pada kinerja karyawan yang dimiliki 

perusahaan tersebut. 

3. Diharapkan kepada BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

kedepannya lebih mengembangkan perusahaan, sehingga semakin 

berkembangnya perusahaan semakin banyak pula karyawan yang 

dibutuhkan. 
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