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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang  

Rekrutmen karyawan merupakan langkah awal dari pelaksanaan rencana 

kepegawaian, yang bertujuan untuk memperoleh tenaga-tenaga potensial dan 

berkualitas dari masyarakat. Mengingat pentingnya kegiatan rekrutmen karyawan 

bagi perusahaan, diharapkan pihak perusahaan khususnya bidang personalia dapat 

melaksanakan penarikan dan rekrutmen karyawan secara optimal. 

Kemajuan teknologi informasi saat ini, dirasakan semakin banyak manfaat dan 

kegunaan nya. Tanpa disadari, peranan teknologi informasi sangat membantu 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, kecepatan, 

kehandalan dan ketepatan, sehingga ketelitian, kecepatan, kehandalan, 

ketepatan,efisiensi dan efektifitas pengolahan data menjadi informasi yang 

berkulitas dan bernilai akan tercapai. 

 Apabila karyawan yang diterima adalah sumber daya yang berkualitas atau 

memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditetapkan, maka usaha untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan relatif mudah. Namun sebaliknya, apabila 

karyawan yang direkrut tidak berkualitas atau dibawah standar kualifikasi, maka 

sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. PT Golden Communication 

Center Telkomsel merupakan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi 

yang khusus nya menjual produk telkomsel. Dimana produk-produk yang dijual di 

PT Golden Communication Center Telkomsel sebagai berikut M.Kios, 

Perdana,dan Vovher Telkomsel. Karena untuk mendapatkan karyawan yang 

berkualitas harus didukung dengan proses rekrutmen karyawan yang juga 
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berkualitas. Salah satu indikator keberhasilan rekrutmen karyawan dapat dinilai 

dari banyaknya jumlah pelamar. Namun pada kenyataannya, banyak pelamar yang 

tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan. Hal ini 

mengakibatkan pemborosan bagi perusahaan baik dari segi waktu, biaya dan 

tenaga. Dari segi waktu contohnya, dengan banyaknya surat lamaran yang masuk, 

petugas rekrutmen memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menyeleksi surat 

lamaran dari pelamar tetapi pada akhirnya banyak dari pelamar yang tidak 

memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen 

Sumber Daya Manusia Rekrutmen Karyawan Pada PT Golden 

Communication Center Telkomsel Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi   

masalah  sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi rekrutmen berbasis web, 

mempermudah dalam proses perekrutan dan seleksi calon karyawan 

pada PT Golden Communication Center Telkomsel Bandar Lampung  

 

2. Menganalisa untuk mengetahui kualitas dari setiap calon karyawan 

sehingga dapat memilih Sumber Daya Manusia  yang tepat untuk 

mengisi posisi yang ada di PT Golden Communication Center Telkomsel 

Bandar Lampung. 
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1.3   Batasan Masalah 

1. Adapun batasan permasalahan dalam penyusunan ini hanyalah dalam 

proses perekrutan dan seleksi karyawan pada bagian administrasi 

penjualan pada PT Golden Communication Center Telkomsel Bandar 

Lampung. 

2. Proses seleksi berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh PT Golden 

Communication Center Telkomsel Bandar Lampung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk 

menganalisis data. 

1. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat membantu mendapatkan 

karyawan yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan. 

 

2. Mempermudah dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan 

skil atau kemampuan, agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan 

pimpinan. 
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1.5 Manfaat Penelitan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, mempermudah untuk hasil terkait dalam pelaksanaan 

tugas yang dibutuhkan.  

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekrutan karyawan.  

3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan teman-teman 

mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


