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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan suatu negara, pembangunan infrastruktur 

menjadi salah satu sorotan penting dari kinerja pemerintah tak terkecuali di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan anggaran infrastruktur 

dalam APBN 2017 sebesar 3,4% dari anggaran infrastruktur APBN 2016 lalu 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut: 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur tersebut berupa jalan raya, 

jembatan, bandara, pelabuhan laut, jalur kereta api dan terminal penumpang 

(Kementrian Keuangan Republik Indonesia). Meningkatnya jumlah proyek 

pembangunan yang ada di Indonesia menjadi peluang tersendiri untuk dunia 

industri khususnya di sektor konstruksi dan bahan bangunan. Sektor konstruksi dan 

bahan bangunan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan suatu negara karena 

dapat mempengaruhi sebagian besar perekonomian negara dan merupakan 

kontributor penting bagi proses pembangunan infrastruktur yang menyediakan 

fondasi fisik di mana upaya pembangunan dan peningkatan standar 

kehidupan dapat terwujud tak terkecuali di Indonesia. 

Di Indonesia peranan sektor konstruksi dan bahan bangunan terhadap 

pembangunan ekonomi nasional dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk 
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Domestik Bruto (PDB). Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB nasional 

semakin meningkat dari 9,86% pada Tahun 2014 menjadi 10,34% pada Tahun 2015 

lalu. Sehingga laju pertumbuhan rata-rata sektor konstruksi pada tahun 2015 

mencapai 6,6% (Badan Pusat Statistik). Pasar konstruksi sendiri diproyeksikan 

akan tumbuh sebesar 14,26% atau mencapai Rp. 446 triliun pada Tahun 2017 dan 

akan menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan akibat percepatan rencana 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah (www.proteksi.or.id). 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri 

Mulyani bahwa “sejak awal pemerintahan presiden Joko Widodo, dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, 

kebutuhan dana infrastruktur yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.796 triliun”. 

Beliau juga menambahkan bahwa keberhasilan percepatan proyek infrastruktur 

Indonesia tak lepas dari keterlibatan swasta dan BUMN dalam meggarap berbagai 

infrastruktur (Idris, 2017). 

Keberhasilan industri konstruksi tidak lepas dari sumber daya manusia yang 

kompeten dan memiliki daya saing yang tinggi. Sedangkan keberhasilan dalam 

memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tidak lepas dari 

perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan. Hal lain yang tidak 

kalah penting adalah dengan melakukan perencanaan kriteria perekrutan sumber 

daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga kebutuhan sumber daya 

manusia di perusahaan dapat terpenuhi secara kuantitas dan kualitas. Oleh karena 

itu, perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan perekrutan sumber daya 

manusia seefektif mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal dan mampu 

membantu mencapai tujuan perusahaan tersebut. 

 Perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah proses analisis dan 

identifikasi yang dilakukan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan akan 

sumber daya manusia, sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan 

langkah yang harus diambil dalam mencapai tujuanya (Rivai et al., 2014:28). 

Pemenuhan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia dapat dipenuhi melalui 

program perekrutan. Perekrutan karyawan adalah proses dimana perusahaan 

mencari tenaga kerja baru karena adanya perluasan kegiatan dalam perusahaan 

maupun adanya karyawan yang berhenti atau meninggal dunia dan menyebabkan 

http://www.proteksi.or.id/
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kurangnya tenaga kerja dalam perusahaan tersebut sehingga memaksa perusahaan 

harus melakukan perekrutan tenaga kerja baru. Setelah diadakanya proses 

perekrutan, salah satu kegiatan yang menjadi sangat penting adalah proses seleksi. 

Hal ini dikarenakan proses seleksi merupakan tahapan untuk menyaring tenaga 

kerja yang kompeten dan berkualitas tinggi untuk dapat membantu perusahaan 

mencapai tujuannya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Armstrong dan Taylor (2014) bahwa perekrutan adalah proses untuk menemukan 

dan melibatkan orang-orang yang dibutuhkan organisasi sedangkan seleksi adalah 

bagian dari proses perekrutan yang berkaitan dengan penentuan pelamar atau 

kandidat mana yang harus diambil untuk pekerjaan yang dibutuhkan. 

 Apapun alasan terjadinya lowongan pekerjaan dalam sebuah organisasi yang 

jelas ialah lowongan itu harus diisi, bahkan tidak mustahil lowongan tersebut harus 

diisi dengan segera (Siagian, 2003:102). Hal tersebut tampaknya berlaku di semua 

perusahaan  di sektor konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja tak terkecuali di 

PT Varia Usaha Beton. PT Varia Usaha Beton adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak di sektor bahan bangunan berbasis semen dan pertambangan bahan baku 

beton. Akan tetapi tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

dan pesatnya perkembangan sektor konstruksi, khususnya pembangunan 

infrastruktur dan properti, PT Varia Usaha Beton yang merupakan perusahaan 

afiliasi dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ini turut serta untuk ikut 

berpartisipasi melalui produk-produk Beton Siap Pakai, Beton Masonry dan Batu 

Pecah Mesin/Base Coarse, serta bahan bangunan lainya yang berbahan baku semen. 

Dengan didukung staf karyawan yang berpengalaman di bidang beton, peralatan-

peralatan serta fasilitas grup yang tepat, perusahaan senantiasa mengutamakan 

kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan menjamin bahwa produk yang 

dihasilkan dapat memenuhi mutu yang dipersyaratkan, penyerahan produk tepat 

waktu serta harga yang bersaing. Hal ini berarti perencanaan sumber daya manusia 

sangatlah penting guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Akan tetapi 

banyaknya proyek baru yang berkembang sangat pesat berbanding terbalik dengan 

persiapan sumber daya manusia di PT Varia Usaha Beton yang sangat kurang dalam 

hal kuantitas, sehingga setiap ada proyek baru PT Varia Usaha Beton harus segera 

melakukan perekrutan karyawan. Namun, perekrutan yang harus dilakukan secara 
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selektif dan dalam waktu yang sangat singkat terkadang membuat hasil yang di 

dapatkan oleh PT Varia Usaha Beton tidak berimbang sesuai dengan kuantitas dan 

kualitas yang dibutuhkan (Gita, 2017). 

 Pentingnya perencanaan sumber daya manusia khususnya dalam hal 

perencanaan kriteria perekrutan sumber daya manusia harus dilakukan secara tepat 

dan di sesuaikan dengan permintaan masing-masing bagian guna mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk 

melakukan perencanaan kriteria perekrutan sumber daya manusia dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam penyelenggaraan perekrutan sumber daya manusia di 

PT Varia Usaha Beton guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang 

mereka butuhkan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan mengajukan 

penelitian dengan judul “Perencanaan Perekrutan Kriteria Sumber Daya Manusia 

PT Varia Usaha Beton (Studi kasus pada proyek jalan tol dan pusat perbelanjaan)”. 

Adapun pemilihan objek di dasarkan pada perhitungan proyek yang banyak 

dikerjakan oleh PT Varia Usaha Beton dari sumber yang telah diperoleh. Penelitian 

ini nantinya diharapkan dapat memberikan usulan kriteria sumber daya manusia 

yang dibutuhkan untuk proyek yang dikerjakan oleh PT Varia Usaha Beton guna 

mendapatkan hasil sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan secara kualitas dan 

kuantitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perekrutan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat 

diadaptasi oleh PT Varia Usaha Beton? 

2. Bagaimana perekrutan kriteria sumber daya manusia untuk proyek 

pembangunan jalan tol yang dapat diadaptasi oleh PT Varia Usaha Beton? 

3. Bagaimana perekrutan kriteria sumber daya manusia untuk proyek 

pembangunan pusat perbelanjaan yang dapat diadaptasi oleh PT Varia Usaha 

Beton? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan usulan kriteria sumber daya manusia yang dapat direkrut oleh 

PT Varia Usaha Beton. 

2. Memberikan usulan kriteria sumber daya manusia yang dapat direkrut untuk 

proyek pembangunan jalan tol oleh PT Varia Usaha Beton. 

3. Memberikan usulan kriteria sumber daya manusia yang dapat direkrut  untuk 

proyek pembangunan pusat perbelanjaan oleh PT Varia Usaha Beton. 

1.4 Paradigma Penelitian 

Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah model 

dari teori ilmu pengetahuan dan kerangka berfikir. Sehingga paradigma penelitian 

merupakan model teori atau kerangka berfikir yang digunakan dalam sebuah 

penelitian. Menurut Pardede (2009) paradigma adalah cara mendasar untuk 

memberikan persepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan 

sesuatu secara khusus tentang sebuah realita. Selanjutnya Pardede (2009) juga 

menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan dari sejumlah asumsi, konsep atau 

proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan 

penelitian. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa paradigma penelitian 

merupakan suatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasi, suatu 

kerangka berfikir, sebagai dasar keyakinan untuk memberikan arahan dalam 

melakukan penelitian.  

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif 

adalah paradigma yang memahami bentuk fisik fundamental dari dunia sosial pada 

tingkat pengamatan sosial dan tingkat pengalaman subjektif seseorang yang bersifat 

nominalis, antipositivis, voluntarisme dan demografis (Burel dan Morgan:1979). 

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif untuk menganalisis bagaimana 

suatu kejadian dapat terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali segala 

informasi mengenai perencanaan sumber daya manusia yang sering digunakan oleh 

PT Varia Usaha Beton dan masalah yang disebabkan oleh perencanaan tersebut 

khususnya dalam hal perencanaan kriteria perekrutan sumber daya manusia. Dari 

data dan informasi tersebut, maka peneliti diharapkan dapat memberikan saran atau 

usulan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan PT Varia Usaha Beton 
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dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia khususnya dalam hal 

perencanaan kriteria perekrutan sumber daya manusia di masa yang akan datang.  

Adapun acuan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan 

dalam Gambar 1.2 di bawah ini: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradigma penelitian di atas adalah paradigm yang dituliskan oleh Rivai et 

al., di Tahun 2014. Dalam penelitian ini paradigm yang ditukiskan oleh Rivaii et 

al., tersebut digunakan sebagai paradigm acuan. Selanjutnya paradigma tersebut 

dimodifikasi dan disesuaikan dengan fenomena dan penelitian yang ada di 

lapangan. 

Human Resource Planning 

 Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan? 

 Kapan karyawan itu dibutuhkan? 

 Spesifik KSA seperti apa yang dibutuhkan? 

 Keanekaragaman tujuan yang harus dipenuhi ? 

Organizational Responsibilities 

 Staf SDM dan manajer operasional 

 Adanya perekrutan dan citra  

 Pelatihan perekrut 

Strategic Recruiting Decision 

 Berdasarkan yang ada dalam organisasi atau outsourcing 

 Penyusunan staf (staffing) reguler atau flexibel 

 EEO/pertimbangan keragaman 

 Pemilihan sumber perekrutan 

Recruting Method 

 Metode internal 

 Metode eksternal 

 Internet/berbasis-web 

Gambar 1.2 Acuan Paradigma Penelitian 

Sumber: Rivai et al., (2014:121) 



 

7 
 

Adapun paradigma yang telah di modifikasi tersebut ditunjukkan dalam  

Gambar 1.3 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis seperti berikut ini: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi 

perkembangan kajian ilmu manajemen khususnya Manajemen Sumber Daya 

Manusia mengenai perencanaan kriteria perekrutan sumber daya manusia 

untuk sebuah proyek dalam perusahaan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi PT Varia Usaha Beton 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan serta sebagai bahan informasi dan referensi untuk perusahaan dalam 

Human Resource Planning 

 Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan? 

 Kapan karyawan itu dibutuhkan? 

 Spesifik KSA seperti apa yang dibutuhkan? 

Organizational Responsibilities 

 Staf SDM dan manajer operasional 

 Adanya perekrutan dan citra  

Strategic Recruiting Decision 

 Berdasarkan yang ada dalam organisasi atau outsourcing 

 Pemilihan sumber perekrutan 

Recruting Method 

 Metode eksternal 

 Internet/berbasis-web 

Gambar 1.3 Modifikasi Paradigma Penelitian 
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melakukan perencanaan kriteria perekrutan sumber daya manusia untuk 

sebuah proyek di masa yang akan datang. 

b. Untuk pembaca dan peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna sebagai 

referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perencanaan kriteria 

perekrutan sumber daya manusia untuk sebuah proyek dalam perusahaan. 

1.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan hanya di PT Varia Usaha Beton Kantor Pusat Waru, 

Sidoarjo, Jawa Timur. 

2.  Kriteria perekrutan sumber daya manusia hanya ditentukan untuk perekrutan 

eksternal saja. 


