
1. Pandangan Umum 

BAH I 

PSBDAHULUAJI 

Dalam Keadaan pemerlntahan yang sedang berKembang 

seirlng dengan laju perKembangan dunia usaha khususnya 

pada bidang eKonoml menuntut seseorang / manusla Se~agal 

pelaKu eKonoml untuK menjawab tantangan perKembangan 

eKonoml tersebut. Salah satu tindaKan untuK menjawab 

tantangan tersebut yaitu suatu usaha yang mengarah Kepada 

perbaiKan taraf eKonoml manusla ltu sendlrl khususnya 

dldalam pemenUhan KebutUhan hidupnya. Sebagal manusla 

yang selalu lngln memenUhl segal a KebutUhannya dituntut 

adanya tindaKan untuK memperoleh sesuatu agar KebutUhan 

ltu dapat dilaKuKan dengan beKerja. 

Berblcara mengenal peKerjaan atau Kesempatan Kerja 

khususnya yang dltujuKan Kepada perUSahaan sangat peKa, 

·Karena hal tersebut menyangKut Kelanjutan hldup seseorang 

dalam usahanya memenUhl KebutUhan hldup. Dan dlsamplng 

itu juga dapat membantu salah satu program pemerlntah 

yaKnl dalam usaha mengatasl masalah pengangguran yang 

dewasa ini sedang menjadi sorotan dari 

program pemerintah yang ada. 

serangKaian 

Cara untuK mendapatKan peKerjaan ltu tldaKlah 

mudah dlperoleh begitu saja sepertl apa yang dlharapKan 

banyaK faKtor yang dituntut dan harus dipenUhi agar 

dlperoleh peKerjaan tersebut. Diantaranya faKtor-faKtor 
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tersebut adalah : sklll, umur, jenls kelamln, pengalaman 

kerja dan laln sebagalnya. 

Dan cara atau metode yang digunakan dldalam 

penerlmaan pegawal baru antara satu perusahaan dengan 

perusahaan yang laln adalah berbeda-beda. Cara yang 

serlng dllakukan pada / hamplr semua perusahaan dldalam 

penerlmaan pegawal baru yaknl melalul proses seleksl yang 

dllakukan oleh manager personalla. 

Proses seleksl yang dlterapkan, sangat tergantung 

pada slstlm dan cara yang dilakukan selama lnl oleh 

perusahaan tersebut, dan blasanya dlsesuaikan dengan 

kondisi usaha perusahaan itu sendirl dan berslfat lntern. 

Dalam pengaturan pelaksanaan penerlmaan pegawal 

baru pada suatu perusahaan, sebagal seorang calon pegawal 

dituntut untuk mengetahui dan memenuhi segal a persyarat

an yang dlmlntaoleh perusahaan tersebut. Bagl perusahaan 

itu sendlri proses pengaturan pelaksanaan penerlmaan 

pegawal baru, dlbutUhkan adanya suatu slstlm atau metode 

penerlmaan pegawal yang tepat dan benar serta dl1akukan 

seselektlf mungkln. 

Hal lnl dllakukan untuk menghlndarl terjadlnya 

tingkat keluar masuk atau labour turn over pegawal yang 

cukup tinggi. Karenanya untuk mendapatkan seorang tenaga 

kerja atau pegawal hendaknya harus benar-benar 

dlsesualkan dengan kebutuhan dan serta syarat-syarat apa 

saja yang diperlukan agar rencana penerlmaan pegawai baru 
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yang telah dltetapkan, dapat tercapalnya dengan balk dan 

tepat. 

Darl ural an-ural an tersebut dlatas, penulls dapat 

menylmpulkan, bahwa penentuan metode seleksl yang 

dlterapkan oleh perusahaan, terleblh dahulu harus dlbuat 

suatu rencana kebutuhan tenaga kerja dan hal-hal / syarat 

syarat yang dllnglnkan lalnnya, agar nantlnya dapat 

dlpakal untUk menentukan metode / cara seleksl yang 

bagalmana sebalknya dlgunakan untuk menghlndarl tlngkat 

Labour Turn Over yang cUkup tlnggl. 

2. Penjelasan Judol 

"PENTINGNYA SELEKSI DALAM USAHA MEMPERKECIL LABOUR 

TURN OVER PADA PT "X" DI SURABAYA" , merupakan judul darl 

skrlpsl yang penulls gunakan dalam rangka penyusunan 

skrlps1. 

UntUk leblh memperjelas maksud darl judul tersebut 

maka penulls akan menguralkan satu persatu artl kata-kata 

judUI tersebut dlantaranya adalah sebagal berlkut 

a. Pentlngnya : adalah suatu fungsl yang menjadl baglan 

b. Seleksl 

c. Usaha 

utama dalam terjadlnya suatu hal / 

perlstlwa. 

adalah keglatan darl suatu perusahaan 

untuk memllih karyawan yang pallng tepat 

dan dalam jumlah yang tepat pula darl 

calon-calon yang dapat dlterlma. 

adalah keglatan yang dllakukan agar 



sesuatu yang t1daK sesua1 menjad1 sesua1 

dengan rencana yang telah d1buat. 

d. Memperkec11: adalah suatu t1ndaKan untuk menekan agar 

berkurang atau pa11ng t1daK 

standart yang telah d1tetapkan. 

memenuh1 

e. Labour turn over : adalah suatu keadaan yang 

f. PT "X" 

g. Surabaya 

menggambarkan keluar 

karyawan yang terjad1 

perusahaan. 

mamsuknya 

pada suatu 

art1nya tempat d1mana penu11s melaKukan 

pene 11 t1an. 

adalah tempat kediaman serta 

kedudUkan dar1 PT "X" tersebut. 

tempat 

Dar1 ura1an tersebut d1atas dapat d1s1mpulkan 

bahwa t1ndakan seleks1 yang tepat dan benar sangat 

berpengaruh terhadap tingkat labour turn over. 

3. Alasan Pemilihan Judol 

Pada hampir semua perusahaan baik swasta maupun 

pemer1ntah tentunya mengharapkan agar para calon pegawa1 

yang melamar pada perusahaan tersebut mem111k1 kemampuan 

. sepert1 yang d1harapkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Oleh karena didalam mengukUr atau menguji 

kemampuan dar1 para calon pegawai harus d11aKUkan dengan 

harapan rencana yang telah d1buat dapat tercapa1. 

Cara-cara atau metode pener1maan calon pegawa1 

baru yang kurang tepat dan benar sanagt berpengaruh 
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seKal i. Karenanya sering terjadi KeKeliruan dalam 

pelaKsanaan penerimaan calon pegawai baru dan hal 

tersebut biasanya baru dapat diKetahui setelah calon 

pegawai tersebut diterima dan telah beKerja. 

Dan pada Kenyataannya banyaK terjadi pegawai 

tersebut tidaK mampu melaKsanaKan tugas atau peKerjaan 

yang dibebanJ:<.an Kepadanya dengan baiK. BanyaK ditemui 

Kesulitan-Kesulitan dalam pelaKsanaan tugas maupun dalam 

pertanggungjawabannya. 

Akhirnya terjadi adanya perasaan tidaK senang pada 

peKerjaan tersebut dan aKhirnya mendorong pada diri 

Karyawan tersebut untuK mengundurKan diri dalam arti 

Keluar dari perusahaan tersebut, baiK atas Kemauan 

sendiri maupun yang dilaKuKan oleh perusahaan tersebut. 

Dari hal tersebut diatas tercermin adanya salah 

satu penyebab Keluar masuKnya pegawai pada perusahaan 

tersebut, yang disebabKan pada waKtu seleKsi penerimaan 

pe g awai baru, cara atau metode yang diterapKan tidaK 

benar dan tepat. 

4. Tujuan Penyusunan SKripsi 

Tujuan dari penulis dalam rangKa 

sKripsi dapat diuraiKan sebagai beriKut : 

a. UntuK 

seleKsi 

mengetahui sampai sejaUh mana 

terhadap tingKat labour turn 

penyusunan 

pengaruh 

over pada 

suatu perusahaan serta faKtor-faKtor pe~yebab 

terjadinya labour turn over yang cuKup tinggi. 
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b. Untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi 

dengan mengusulkan cara-cara seleksl penerimaan 

pegawai baru yang tepat dan benar. 

c. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang 

penulis terlma selamadlbangku kullah dengan 

kenyataan yang terjadi pada suatu perusahaan. 

Khususnya dalam bldang seleksl penerlmaan pegawai 

baru yang ditangani oleh manager personalia. 

d. Sebagal bahan masukan bagl pihak-pihak yang 

berkepentlngan dengan penyusunanskrlpsl lnl 

terutama bagl para mahasiswa dan pihak-pihak luar 

yang berkepentlngan atau yang membutuhkannya. 

5. Sistimatika Skrlpsl 

Di dalam penyusunan skripsi ini dlbagl dalam lima 

bab dengan pembaglan sebagal berlkut : 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab awal inl akan dljelaskan hal-hal 

mengenal : pandangan umum. penJe I asan judul. 

" tujuan penyusunan skrlpsi. slstimatika skrlpsl 

serta metodologl yang menyangkut tentang 

permasalahan. hipotesa kerja. scope analisa. 

serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data. 

Baba II Landasan Teori 

Dalam bab lnl membahas mengenai landasan teorl 

yang dlgunakansebagai bahan penunjang analisa 

pemecahan masalah yang mellputi hal-hal sebagal 



Bab III 

Bab IV 

Bab V 
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ber1~ut Pengert1an manajemen personal1a, 

Fungs1-fungS1 manajemen personal1a, TUjuan dar1 

manajemen personal1a, Pengertlan tujuan dan 

art1 pent1ngnya sele~s1 tenaga ~erja, Hetode

metode dalam mengad~an sele~s1, F~tor-f~tor 

yang mempengarUh1 terhadap sele~s1 

~erja, Labour TUrn Over. 

Tinjauan Umum Perusahaan. 

tenaga 

Pada bag1an ini ~an d1ura1~an hal-hal mengena1 

Sejarah sing~at perusahaan, Str~tur Organ1sasi 

perusahaan, Penari~an dan pem1lihan· 

~erja ~aryawan bag1an prod~s1. 

Anal1sa dan Pemecahan Hasalah 

tenaga 

Pada bag1an 1n1 ~an d1jabar~an tentang : Hasa

lah yang d1hadapi oleh PT "X" Surabaya, Pemb~

tian masalah, Hetode sele~s1 yang d1gun~an 

oleh PT "X" Surabaya, PengarUh sele~s1 terhadap 

Labour TUrn Over dan pen1ng~atan prod~t1v1tas 

~erja, Pemecahan masalah yang d1hadapi oleh PT 

"X" Surabaya. 

Kes1mpulan dan Saran 

Dalam bab 1n1 penul1s berusaha unt~ merumus~an 

permasalahan yang d1hadap1 dalam bent~ 

~esimpulan serta pemeCahan masalah yang dapat 

d11~~an dalam bent~ saran ~ususnya yang 

terjad1 pada PT "X" Surabaya. 
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6. Itetodologi 

6. 1. Permasalahan 

Pada beberapa tahun teral<hir ini PT "X" di 

Surabaya mengalami tingkat labour turn over yang cukup 

tinggL Hal lnl dikarenakan PT "X" di SUrabaya kurang 

memperhatlkan pentingnya seleKsl terutama pelaksanaan 

penerlmaan Karyawan baru yang dilakukan kurang tepat dan 

benar. Masalah ini baru dlketahul ketlka karyawan baru 

tersebut telah menjadi karyawan perusahaan khususnya 

untuk bag ian produksl. 

6. 2 Hipotesa 

Jika PT "X" dl Surabaya melaksanakan sistim 

seleksi secara seleKtif dan objektif kepada para calon 

tenagaa Kerja maka diharapkan tingkat labour 

yang terjadi cukup tinggi dapat ditekan / 

sehingga produktivitas kerja karyawan dapat 

dengan balk / meningkat. Hal ini akan 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

sebe I umnya. 

6.3 Scope Analisa 

turn over 

diperkecil 

terrealisir 

menunjang 

ditetapkan 

Pada penyusunan skripsi ini penulis hanya 

membatasi sistim seleKsl yang dlterapkan pada karyawan 

baglan produksl, sedang slstlm seleksi yang digunakan 

pada bagian yang lain hanya penulls singgung bilamana 

perlu. 

6.4. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan 



9 

pengumpulan dan pengolahan data dengan cara-cara sebagai 

beril:{ut : 

- Survey Pendahuluan 

- Studi Lapangan 

- Studi Kepusta}{aan 

- pengolahan data 

Ha}{sud dari survey ini adalah un

tu}{ mengetahu1 sampa1 SejaUh mana 

permas a 1 ahan yang tel ah t er j ad1 .. 

pada PT "X" d1 Surabaya. 

D1s1n1 penu11s mela}{sana}{an 

pen1njau~n serta survey langsung 

l:{e perusahaan untu}{ memperoleh 

data-data yang penu11s butuh}{an 

agar dapat dil:{etahu1 secara jelas 

dan nyata permasalahan 

terjadi di Perusahaan. 

D1sini penulis mempelajar1 

yang 

dan 

membaca l1teratur-11teratur dan 

teor1-teor1 yang berl:{a1tan dengan 

permasalahan yang terjadi dan 

penu11s susun dalam bentu}{ 

sl:{r1ps1. 

Setelah semua data terl:{umpul 

selanjutnya 

d1dasarl:{an 

pengo 1 ahan data 

dan atas teor1 

l1teratur yang ada. 

Selanjutnya hasil analisa d10lah bail:{ secara 

l:{wantitatif maupun l:{wa11tatif dengan memperguna}{an metode 

l:{orelasi yagn berhubungan dengan permasalahan yang ada. 




