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ABSTRAK 

 Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari siapa yang bekerja 
dan menjalankan usaha tersebut. Kualitas SDM dalam perusahaan merupakan 
ujung tombak dari keberhasilan suatu perusahaan serta menjadI daya saing 
sebuah perusahaan. Mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kriteria yang 
sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan memang tidak semudah 
membalikkan telapak tangan. Hal ini membutuhkan proses untuk menentukan 
kriteria tenaga kerja seperti apa yang saat ini dibutuhkan perusahaan. Dengan 
adanya proses menentukan kriteria tenaga kerja (standard requirement) yang 
dilakukan perusahaan secara tepat, maka diharapkan standard requirement 
tersebut dapat menjadi suatu tolak ukur bagi para pelamar yang ingin melamar 
pada perusahaan tersebut. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana apa saja 
kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan (standard requirement) serta bagaimana 
implikasinya terhadap proses perekrutan calon tenaga kerja pada perusahaan 
waralaba Btrav Tour and Travel di Malang, Jawa Timur. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan standard 
requirement, perusahaan Btrav Tour and Travel melewati empat tahap yang 
dilalui, yaitu : mencatat permintaan dari divisi yang membutuhkan tenaga kerja 
baru, melakukan pertimbangan untuk mengetahui pekerjaan mana yang harus 
diisi dari luar dan mana yang dapat diisi dari dalam, menentukan kebutuhan SDM 
yang dibutuhkan, dan menentukan hasil yang akan dicapai jika lowongan 
tersebut telah terisi. Standard Requirement yang ditetapkan Btrav adalah usia 
yang sesuai, pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan mengoperasikan 
computer, customer oriented, komunikasi yang baik,tanggung jawab,dan 
pengetahuan tentang travel. Hal tersebut memiliki implikasi terhadap proses 
perekrutan calon tenaga kerja perusahaan, yaitu : standard requirement yang 
tepat dapat menjadi filter bagi para pelamar, serta dapat meminimalisir biaya 
(cost) dan waktu bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan. Sedangkan standard requirement yang belum 
dapat dipenuhi tenaga kerja adalah pengetahuan tentang tour dan travel, 
customer oriented, dan pengalaman kerja 

 

Kata Kunci : standard requirement, perusahaan, kriteria tenaga kerja, implikasi, 
rekruitmen, kualitas  SDM  

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terbesar ke – 4, 

setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 

yang cepat turut ikut menambah jumlah angkatan kerja dan tentunya juga akan 

menambah jumlah tenaga kerja. Meskipun demikian, tidak semua angkatan kerja 

yang dimiliki oleh Indonesia mampu diserap oleh pasar tenaga kerja, artinya 

semakin bertambah pula jumlah pengangguran yang sampai saat ini menjadi 

masalah yang sulit diselesaikan. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah 

untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja 

kurang dari dua hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha 

mendapatkan pekerjaan yang layak.  

 Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau 

para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang 

mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam 

perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan 

pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan 

timbulnya kemiskinan dan masalah – masalah sosial lainnya. 

 

 

 

 



 

Tabel 1.1 : Jumlah Pengangguran Indonesia Berdasarkan Pendidikan       

       Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2009- 2011 

No 
Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan 

Tahun 

2009 2010 2011 

1 
Tidak/Belum Pernah Sekolah/ 
Belum Tamat SD 

637.901 757.807 877.265 

2 Sekolah Dasar 1.531.671 1.402.858 1.120.090 

3 SLTP 1.770.823 1.661.449 1.890.755 

4 SMA (Umum & Kejuruan) 3.879.471 3.344.315 3.074.946 

5 DI/DII/DIII/Akademi 441.100 443.222 244.687 

6 Universitas 701.651 710.128 492.343 

 Total 8.962.617 8.319.779 7.700.086 

                    Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2009, 2010, dan 2011 

 

 Dari tabel 1.1 terlihat angka pengangguran paliing tinggi adalah lulusan 

dari SMA / K (Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan). Hal ini cukup 

disayangkan, karena lulusan Sekolah Menengah Kejuruan pada konsep awalnya 

diharapkan dapat memiliki “ skill “ atau kemampuan khusus yang kemudian dapat 

digunakan dalam pekerjaannya ataupun dapat membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar. Meskipun dari tabel angka pengangguran Indonesia sudah 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut belum 

dapat dikatakan angka yang “aman”. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi 

juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial, sehingga 

mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibatnya secara 

jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu 

negara.  



 Melihat masalah pengangguran ini, pemerintah juga tak tinggal diam. 

Pemerintah kini mulai menggalakkan aksi pengembangan wirausaha. Melihat 

semakin meningkatnya pengangguran terdidik, Deputi Bidang Pengembangan 

SDM Kementrian Koperasi dan UKM, Neddy Refinaldi Halim meminta 

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dapat secara bersama – 

sama menggalakkan pelaksanaan program penciptaan wirausaha baru. 

Pemerintah memiliki program penumbuhan dan pengembangan 1.000 wirausaha 

baru. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran secara 

bertahap. Sampai saat ini jumlah wirausaha Indonesia hanya 0,24 persen dari 

seluruh jumlah penduduk Indonesia saat ini yang sekitar 231 juta orang. 

Sedangkan Malaysia jumlah wirausahanya sudah mencapai tiga persen dari 

seluruh jumlah penduduk Negara tersebut. Singapura tujuh persen, Amerika 

Serikat dua belas persen, serta Cina dan Jepang aepuluh persen dari jumlah 

penduduk Negara masing – masing. Padahal banyak hasil penelitian 

mengatakan, suatu Negara ekonominya akan tumbuh baik kalau wirausaha yang 

berkembang minimal dua persen dari jumlah penduduknya, ungkap Neddy.  

 Maka dari itu, Indonesia diprediksi setidaknya membutuhkan 4, 07 juta 

wirausaha untuk mendukung optimalnya pembangunan ekonomi Indonesia. Dari 

sisi daya saingnya, Indonesia menduduki peringkat 57 dari 61  negara yang 

disurvei. Memang tidak mudah untuk menciptakan calon – calon wirausaha yang 

baik. Tetapi lebih baik memang sedari dini memiliki program yang dapat memicu 

keinginan masyarakat untuk merubah pola pikirnya. Bukan lagi berfikir “ 

pekerjaan seperti  apa yang saya dapat nanti” , tetapi “ pekerjaan apa yang dapat 

saya buat nanti “. 

 Namun seiring perjalanannya. Banyak sekali halangan yang dirasakan 

untuk menjadi wirausaha. Salah satunya adalah minimnya ilmu dan pengalaman 



di lapangan, hal ini yang membuat para calon – calon wirausaha tak jarang 

mengalami “ jatuh bangun “ dalam berbisnis. Di saat – saat terpuruk inilah ide – 

ide kreatif sangat diperlukan untuk menciptakan suatu usaha yang berbeda 

ditengah – tengah persaingan dalam dunia usaha. Namun, seringkali calon 

wirausaha tersebut lebih memilih mundur dan kembali berada di posisi karyawan. 

Untuk mengatasi masalah ini, kini mulai muncul apa yang disebut dengan  

franchise atau waralaba yang kian marak dibicarakan di kalangan pengusaha. 

Franchise ini berasal dari bahasa perancis yaitu kejujuran atau kebebasan, yang 

berarti seorang pewaralaba atau franchisor memiliki hak untuk menjual produk 

atau jasa usahanya kepada franchisee atau penerima waralaba. Jenis usaha ini 

diharapkan dapat menjadi solusi untuk membantu para calon wirausaha 

membuka usahanya sendiri.    

 Hingga saat ini perkembangan bisnis waralaba di Indonesia tergolong 

cukup prospektif karena memiliki pasar dan peluang yang besar. Saat ini sekitar 

240 juta jiwa penduduk Indonesia, sekitar 56 % adalah kelas menengah, yang 

artinya mereka adalah kelompok besar yang memiliki daya beli tinggi. Tercatat 

pada tahun 2010 , 238 juta jiwa penduduk Indonesia dengan pendapatan sekitar 

3000 dollar AS per kapita. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010  mencapai 

5,5 % - 6%. Hal ini mendukung menjamurnya bisnis franchise di Indonesia.  

 

 

 

 

 



Tabel 1.2 : Data Pertumbuhan Industri Franchise / Waralaba 2010 - 2012 

Tahun Nilai 
Bisnis 
(Rp T) 

Growth 
(%) 

Karyawan 
(Orang) 

Growth 
(%) 

Jumlah 
Gerai 
(Buah) 

Growth 
(%) 

2010 114.64 19.65 719,132 17.96 122,000 22.00 

2011 135.32 18.04 850,243 18.23 150,000 22.95 

2012 161.00 18.98 995,000 17.03 180,000 20.00 

Sumber : www.majalahfranchise.com  

 Dari data tabel 1.2 diatas, ini menunjukkan secara nyata pesatnya 

pertumbuhan bisnis waralaba atau franchise ini di Indonesia. Pertumbuhan 

angka nilai bisnis ini menembus hingga angka Rp. 161 triliun pada 2012 atau 

naik sebesar 18 % dan akan terus meningkat. Waralaba lokal maupun asing ini 

masih akan terus berkembang kedepannya di Indonesia. Dengan menjamurnya 

bisnis waralaba di Indonesia ini tidak hanya berdampak pada perekonomian 

Indonesia , tetapi berdampak pula secara langsung terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Pada tabel 1.2 di atas, angka pertumbuhan jumlah tenaga kerja bisnis 

waralaba terus meningkat hingga angka 995 orang atau meningkat sebesar 17 % 

. Melihat peluang ini, nampaknya bisnis waralaba dapat dijadikan salah satu 

alternatif dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. 

Salah satu franchisor yang sedang berkembang di Kota Malang ini adalah 

Tour and Travel Btrav Connection. PT. Btrav International adalah perusahaan 

penjual voucher hotel, tiket pesawat, dan paket wisata dengan sistem 

pengembangan usaha melalui waralaba atau franchise. BTrav International 

dilandasi oleh pemikiran besarnya potensi bisnis di bidang tour & travel, dan 

segala macam usaha pendukungnya, serta besarnya minat para pengusaha 

yang ingin memiliki bisnis di bidang tour & travel, maka pada tahun 2010 BTrav 

Connection didirikan. Dengan umur perusahaan yang relatif muda tersebut, Btrav 



mampu bersaing di dunia bisnis waralaba. Sejak 2010 hingga pertengahan 2012, 

Btrav memiliki 667 member atau agen yang berada di seluruh Indonesia. Berikut 

adalah tabel penjualan tiket beberapa agen Btrav Tour and Travel bulan April dan 

Mei 2012 secara random :  

Tabel 1.3 : Data Penjualan Tiket Btrav Tour and Travel Bulan April – Mei 

       Tahun 2012 

Bulan Nama 
Maskapai 

Nominal 
Penjualan 

April 
2012 

Lion Air 1,702,325,300 

 Sriwijaya 444,323,000 

 Garuda 508,536,300 

 Batavia 
Air 

423,225,400 

Bulan Nama 
Maskapai 

Nominal 
Penjualan 

Mei 
2012 

Lion Air 2,230,513,401 

 Sriwijaya 591,759,700 

 Garuda 540,422,800 

 Batavia 
Air 

471,248,300 

Sumber : Btrav Tour and Travel , 2012 

 Dari data tabel 1.3 diatas terlihat peningkatan penjualan tiket Btrav antara 

bulan april dan mei 2012. Peningkatan penjualan ini menunjukkan adanya respon 

dari masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Untuk skala perusahaan yang 

belum genap berumur dua tahun dan berpusat di Kota Malang, memiliki member 

berjumlah 667 di seluruh Indonesia tersebut merupakan kesuksesan tersendiri. 

Disamping itu penjualan yang dicapai dalam dua bulan terakhir secara random 

memunculkan angka yang meningkat dari bulan sebelumnya. Kesuksesan yang 



dicapai perusahaan ini tidak terlepas dari kualitas tenaga kerja yang berada di 

dalamnya. Memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan yang 

dibutuhkan memanglah tidak mudah. Hal ini perlu menjadi wacana bagi industri 

kecil, menengah dan juga perusahaan lainnya.  

“The Right man on the right place” tampaknya menjadi pedoman dalam 

perekrutan tenaga kerja Btrav tour and travel. Hal ini dapat membantu 

tercapainya tujuan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Proses 

rekruitmen atau penyerapan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan turut 

membantu tercapainya perusahaan memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. 

Dalam proses rekruitmen, suatu perusahaan tentunya akan terlebih dahulu 

menentukan standard requirement tertentu, yaitu kriteria standar tenaga kerja 

yang ditentukan oleh perusahaan untuk mengisi suatu posisi tertentu, proses ini 

akan turut membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dalam 

proses rekruitmen. Untuk memasuki posisi atau lowongan tersebut, para calon 

tenaga kerja akan menyesuaikan kriteria atau standard requirement  yang 

ditentukan oleh perusahaan dengan standard performance yang dimiliki. 

Standard performance adalah kualitas seseorang yang dimiliki oleh masing – 

masing individu. Kualitas manusia inilah yang akan menjadi “senjata” bagi para 

tenaga kerja untuk memantapkan posisinya di dunia kerja. Sedangkan pada 

pihak perusahaan, kualitas tenaga kerja merupakan aset penting untuk 

menerobos pasar dan memajukan perusahaan.  

Posisi kualitas tenaga kerja dalam suatu perusahaan turut menentukan 

keberhasilan perusahaan, terutama perusahaan di bidang jasa dimana posisi 

SDM tidak dapat seluruhnya digantikan oleh teknologi. Menurut Anang Sukandar, 

Ketua Asosiasi Franchise Indonesia dalam artikelnya berjudul “ Pasar Semakin 

Terbuka, Tantangan Franchise Lokal Semakin Berat “ , dalam menghadapi 



tantangan bisnis waralaba yang kian lama dirasa kian berat karena banyaknya 

persaingan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya 

adalah franchisor harus meningkatkan kualitas SDM, bila semakin banyak jumlah 

franchisee yang  dibangun, maka franchisor harus siap berinvestasi untuk 

pengembangan SDM dan IT demi mengembangkan sistem bisnis yang lebih 

mapan lagi.  

Dalam penelitian Munizu (2010), menjelaskan terdapat faktor – faktor 

internal yang mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap kinerja usaha 

mikro dan kecil. Yaitu, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek 

operasional, dan aspek pasar. Sumber daya manusia merupakan suatu bagian 

dari factor internal yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja suatu usaha 

secara menyeluruh. Memperhatikan dukungan latar belakang pendidikan formal, 

kemampuan pengetahuan, penerapan hasil manajerial atau kursus keterampilan 

yang diikuti, serta pengalaman usaha tenaga kerja menjadi hal yang penting 

untuk dikritisi dalam meningkatkan kinerja usaha tenaga kerja tersebut. 

Wikaningrum (2011) menelaah praktek dan kebijakan manajemen sumber 

daya manusia pada perbankan syariah. Kualitas sumber daya manusia dalam 

melayani pelanggan berperan penting dalam suatu organisasi. SDM yang 

berkualitas tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan keahlian yang mereka 

miliki, tetapi perlu adanya praktek internal perusahaan yang mengarah pada 

perkembangan kapabilitas karyawan. Kumpulan praktek manajemen SDM pada 

penelitian ini adalah berbagai bentuk praktek kegiatan SDM yang dijalankan 

perbankan syariah. Wikaningrum menemukan bahwa kurang optimalnya 

pelaksanaan praktek pengelolaan SDM di sebagian besar responden perbankan 

syariah. Di sisi lain, pengelolaan manajemen SDM ini sangat diperlukan 

dikarenakan ketersediaan input SDM di pasar kerja kurang memadai. Disebutkan 



dalam penelitian Muhson, Wahyuni, Supriyanto, dan Mulyani (2012) bahwa, 

kompetensi yang dimiliki seseorang yang tidak relevan dengan lowongan kerja 

yang dimasuki akan menjadi salah satu hambatan dalam mendapatkan 

pekerjaan. 

Arfin (2012) meneliti tentang pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja 

terhadap kemampuan bersaing pada perusahaan tambang batu bara. Hasil dari 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja 

karyawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemampuan bersaing 

pada perusahaan tambang batu bara. Suryadi dan Elfarosa (2012) melakukan 

penelitian tentang Job Specification Pada Perusahaan Jasa, Dagang, dan 

Manufaktur di Wilayah Badung. Hasil dari penelitian menunjukkan selain dari usia 

yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, dari seluruh persyaratan kerja yang 

ditawarkan oleh perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di wilayah Badung, 

memiliki keahlian, terutama di bidang keahlian komputer dan bahasa inggris 

paling dominan. Hal ini menunjukkan dengan adanya kualitas SDM yang baik 

dan sesuai dalam suatu perusahaan, maka akan memberikan peluang bagi 

pribadi tenaga kerja tersebut dalam mendapatkan pekerjaan serta memberikan 

kemajuan yang signifikan bagi perusahaan tersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh Asnaini (2008), Indonesia mengalami 

masalah sumber daya manusia yang sangat kompleks, salah satunya adalah 

ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan pasar kerja. Pengembangan sumber 

daya manusia merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh pihak yang 

berkaitan. Mirawati Purnama, Senior Partner di lighthouse consulting dalam 

artikelnya “New Spirit in Managing Human Capital“, menyebutkan bahwa 

pengelolaan human capital yang tepat dapat mendorong penciptaan value 

perusahaan dan sudah saatnya bagi perusahaan untuk menyusun anggaran 



dana yang sepantasnya untuk melakukan training dan pengembangan  diri untuk 

peningkatan kompetensi dari human capital yang ada dalam perusahaan.  

 Dari kompleksnya permasalahan tentang sumber daya manusia yang 

terjadi, salah satunya adalah ketidakseimbangan antara standard requirement 

yang ditentukan perusahaan dengan standard performance yang dimiliki oleh 

angkatan kerja. Penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan 

ketidaksesuaian kualitas manusia atau sumber daya manusia tersebut dalam 

memasuki pasar kerja. Yaitu dengan melihat proses penentuan kriteria tenaga 

kerja (standard requirement) yang dilakukan perusahaan, apa saja kriteria tenaga 

kerja (standard requirement) tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap 

proses rekruitmen calon tenaga kerja perusahaan. Dalam kasus ini perusahaan 

tersebut adalah perusahaan waralaba Btrav Tour and Travel. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul “Kriteria Tenaga Kerja 

(Standard Requirement) Perusahaan dan Implikasinya Terhadap 

Rekruitmen Tenaga Kerja Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Waralaba 

Btrav Tour and Travel “. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Kriteria standar tenaga kerja (standard requirement) apa sajakah yang 

ditetapkan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja ? 

2. Bagaimana implikasi kriteria tenaga kerja (standard requirement) 

terhadap rekruitmen tenaga kerja Btrav? 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan, terdapat 

beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui apa sajakah kriteria tenaga kerja ( standard 

requirement ) yang ditetapkan perusahaan Btrav Tour and Travel.  

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari ditetapkannya kriteria 

(standard requirement) terhadap rekruitmen  tenaga kerja perusahaan 

Btrav. 

3. Untuk mengetahui kriteria apa sajakah yang belum dapat dipenuhi tenaga 

kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja Btrav Tour and Travel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada para instansi yang terkait 

dalam pengembangan sumber daya manusia, seperti pemerintah sebagai 

penaggung jawab pendidikan, lembaga pendidikan formal dan non formal, 

dan masyarakat. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan keputusan bijak saat melakukan proses penentuan kriteria 

tenaga kerja yang dibutuhkan serta dalam cara mengelola SDM agar 

seuai dengan visi dan misi perusahaan.  

3. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti yang lain 

yang ingin meneliti tentang fenomena SDM di Indonesia, terutama 

tentang fenomena ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan pasar kerja.  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Tenaga Kerja 

 Menurut Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. Sedang menurut Dumairy (1998:74), tenaga kerja adalah penduduk 

yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda – beda 

antara satu Negara dengan Negara yang lain. Batas kerja yang dianut Indonesia 

adalah minimum 10 tahun, tanpa batas maksimum. Jadi setiap orang atau semua 

penduduk yang sudah berusia 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. 

 Menurut Simanjuntak (1985:2), tenaga kerja adalah sebagai penduduk 

dalam usia kerja (working-age population). Tenaga kerja mencakup penduduk 

yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan 

kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga. 

 Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk 

yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja 

dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah 

menganggur. Menurut definisi dari BPS (2012), bekerja adalah kegiatan 

melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu 

memperoleh nafkah paling sedikit satu jam secara terus – menerus selama 

seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu 

memperoleh pendapatan atau keuntungan. Sementara yang dimaksud dengan 

mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan. 



Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi menjadi penduduk yang pernah 

bekerja dan penduduk yang belum pernah bekerja. 

 

2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Perusahaan 

 Kemajuan suatu perusahaan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya 

manusia yang menjalankan perusahaan tersebut. Menurut Weatherly (2003 

dalam Endri 2010) nilai suatu perusahaan didasarkan atas tiga kelompok asset, 

yaitu financial asset  seperti kas, surat – surat berharga, physical asset seperti 

tanah, gedung, dan peralatan, dan Intangible asset seperti modal manusia atau 

human capital. Kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dapat 

terus berkembang seiring dengan waktu, dinamika dunia bisnis, serta kemajuan 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Mayo (2000 dalam Endri 2010), 

sumber daya manusia atau human capital memiliki lima komponen yaitu, 

individual capability, individual motivation, leadership, the organizational climate, 

dan workgroup effectiveness. Masing – masing komponen tersebut akan 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing 

dan daya banding dalam perusahaan. Kualitas sumber daya manusia dalam 

perusahaan merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, 

komitmen, serta kemampuan dan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan 

tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai dalam perusahaan tersebut. 

 

2.3 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja  

 Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang 

terserap pada suatu sector dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja 

diturunkan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan 

transformasi dari input atau masukan (faktor produksi) ke dalam output atau 

keluaran. Jika diasumsikan bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan 



dua jenis factor produksi, yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K), maka produksinya 

adalah : 

 Qt = f(Lt,Kt)………………………………………………………………. (1) 

Sedangkan persamaan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan menurut 

model Neoklasik adalah sebagai berikut : 

πt = TR –TC ………………………………………………………………(2) 

dimana : 

 TR = pt.Qt …………………………………………………………………(3) 

 Dalam menganalisis penentuan penyerapan tenaga kerja, diasumsikan 

bahwa hanya ada dua input yang digunakan, yaitu modal (K) dan tenaga kerja 

(L). Tenaga kerja diukur dengan tingkat upah yang diberikan kepada pekerja (w), 

sedangkan untuk modal (K) diukur dengan tingkat suku bunga (r)  

 TC = rt Kt + Wt Lt …………………………………………………….. …(4) 

Dengan mensubstitusi persamaan (1),(3),(4) ke persamaan (2), maka diperoleh: 

 Wt Lt = pt.f(Lt, Kt)- rt Kt – πt …………………………………………….(5) 

 Lt = [pt.f(Lt, Kt)]/Wt – rt Kt/Wt – πt/Wt …………………………………..(6) 

 Dimana Lt adalah permintaan tenaga kerja, Wt adalah upah tenaga kerja, 

Pt adalah harga jual barang per unit, Kt adalah Kapital (Investasi), rt adalah 

tingkat suku bunga, dan Qt adalah output (Total Produksi). Semua variabel 

tersebut diukur pada waktu tertentu. 

 Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa permintaan 

tenaga kerja (Lt) merupakan fungsi dari tingkat upah (W). Hukum permintaan 

tenaga kerja pada hakekatnya adalah semakin rendah upah tenaga kerja, maka 

semakin banyak permintaan tenaga kerja tersebut. Apabila upah yang diminta 

besar, maka pengusaha akan mencari tenaga kerja lain yang upahnya lebih 

rendah dari yang pertama. Hal ini dipengaruhi karena oleh banyak factor, 



diantaranya adalah : besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke dalam 

pasar tenaga kerja, upah dan skill yang dimiliki tenaga kerja tersebut. 

 

2.4 Teori Permintaan Tenaga Kerja 

  Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah 

maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk 

dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam 

hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan 

antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk 

dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai 

jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap 

kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.  

 Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi 

neoklasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak 

dapat mempengaruhi harga pasar (price taker). Dalam hal memaksimalkan laba, 

pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat 

dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarka pada : (1) tambahan 

hasil marjinal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan 

seorang pekerja atau istilah lainnya disebut Marjinal Physical Product dari tenaga 

kerja (MPPL), (2) penerimaan marjinal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh 

pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau istilah lainnya disebut 

Marginal Revenue (MR). Penerimaan marjinal di sini merupakan besarnya 

tambahan hasil marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga MR = VMPPL 

= MPPL. P, dan (3) biaya marjinal, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan 

pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang pekerja, dengan kata lain 

upah karyawan tersebut. 



 Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih besar dari biaya marjinal, 

maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemberi 

kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama MR lebih besar 

dari tingkat upah. 

 

Gambar 2.1 : Permintaan Tenaga Kerja Dengan Upah Tetap 

 

Upah 

 

 

        W                                             DL = MPPL . P 

 

                                                    VMPP 

           0                 L                  L1                  Tenaga Kerja 

Sumber : Bellante dan Jackson (1990) 

  

 Value Marginal Physical Product of Labor atau VMPP adalah nilai 

pertambahan hasil marjinal dari tenaga kerja. P adalah harga jual barang per 

unit, DL adalah permintaan tenaga kerja, W adalah tingkat upah, dan L adalah 

jumlah tenaga kerja. Peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja tergantunga 

dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang dikonsumsinya. 

Semakin tinggi permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah 

tenaga kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat 

dengan asumsi tingkat upah tetap (Gambar 2.1) 

  

 

  



2.5 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja 

Berikut adalah variabel – variabel yang mempengaruhi permintaan tenaga 

kerja dan kesempatan kerja : 

1. Tingkat Upah 

Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya 

produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan 

kenaikan biaya produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per 

unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual 

kepada konsumen meningkat, maka reaksi yang biasanya timbul adalah 

mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut.   

Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang – barang 

modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan 

untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah 

tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek 

substitusi. 

2. Teknologi 

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi 

berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemampuan teknologi atau 

dalam hal ini mesin untuk menghasilkan produk dalam segi kuantitas jauh 

lebih besar daripada kemampuan manusia. Misalnya saja mesin jahit 

otomatis yang akan menghasilkan jahitan lebih cepat daripada mesin jahit 

manual ataupun jahit secara manual. Hal ini akan mempengaruhi 

permintaan tenaga kerja untuk menjahit dalam suatu perusahaan tekstil. 

3. Produktivitas Tenaga Kerja 

Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh 

seberapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk 

menyelesaikan satu produksi dibutuhkan 100 orang tenaga kerja dalam 



waktu 4 minggu. Namun, dengan adanya karyawan yang memiliki 

produktivitas yang tinggi, produksi tersebut dapat diselesaikan oleh 80 

orang dalam waktu 4 minggu. 

4. Kualitas Tenaga Kerja  

Pembahasan mengenai kualitas tenaga kerja ini memiliki 

keterkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. Karena dengan tenaga 

kerja yang berkualitas, akan menyebabkan produktivitasnya meningkat. 

Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, pengalaman, 

dan kematangan atau keprofesionalitasan tenaga kerja dalam bekerja. 

5. Modal 

Dalam prakteknya faktor – faktor produksi baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya non manusia seperti modal tidak dapat 

dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Dalam suatu keadaan, 

dengan asumsi faktor -  faktor produksi yang lain konstan, maka semakin 

besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga 

kerja.  

Kesempatan kerja adalah besarnya permintaan tenaga kerja yang 

dapat ditunjukkan oleh jumlah orang yang bekerja pada suatu waktu 

tertentu. Kesempatan kerja berubah dari waktu ke waktu, karena 

besarnya permintaan tenaga kerja dapat ditunjukkan oleh besarnya 

kesempatan kerja, maka dapat dinyatakan bahwa penyebab perubahan 

kesempatan kerja sama dengan penyebab perubahan permintaan kerja. 

 

2.6 Proses Rekruitmen Tenaga Kerja Perusahaan 

Dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan, diperlukan adanya proses penyerapan tenaga kerja 

atau proses  rekruitmen tenaga kerja yang berkualitas pula. Menurut Casio ( 



2003) dan Munandar (2001 dalam Yani 2012) proses rekruitmen adalah suatu 

proses penerimaan calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga 

kerja pada suatu unit kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan tertentu. 

Dalam melakukan perekrutan tenaga kerja, biasanya suatu perusahaan 

sebelumnya akan melakukan proses untuk menetapkan suatu kriteria – kriteria 

tertentu sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan. Misalkan kriteria untuk 

menguasai bahasa asing tertentu, usia minimal atau maksimal tenaga kerja yang 

akan direkrut, atau latar belakang pendidikan yang dimiliki tenaga kerja. Kriteria 

ini dijadikan acuan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai 

dengan lowongan yang ada. Proses menentukan kriteria tenaga kerja yang 

dibutuhkan perusahaan merupakan hal utama yang patut dicermati oleh 

perusahaan, karena dari hasil proses tersebut, perusahaan akan menentukan 

SDM seperti apa yang layak dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kriteria yang 

diciptakan oleh perusahaan ini dikenal juga dengan sebutan standard 

requirement .  

Standard requirement yang diciptakan oleh perusahaan tersebut akan 

menjadi acuan bagi para tenaga kerja yang akan masuk dalam perusahaan 

tersebut.  Masing – masing angkatan kerja yang akan masuk dalam pasar kerja 

tentunya memiliki kualitas yang berbeda – beda, itulah yang akan membedakan 

satu dan yang lainnya. Kualitas tenaga kerja yang tersedia inilah yang disebut 

dengan standard performance. Implikasi dari teori pasar tenaga kerja dalam hal 

ini adalah bahwa tenaga kerja akan memiliki probabilitas yang lebih besar untuk 

mendapatkan pekerjaan secara lebih mudah jika kinerja standar pekerja atau 

standard performance yang digambarkan melalui penawaran tenaga kerja sama 

dengan persyaratan standar oleh perusahaan atau standard requirement yang 

merupakan permintaan tenaga kerja. Bila hal tersebut terjadi maka permintaan 



tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja dan terjadi titik 

keseimbangan. 

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan 

masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa 

karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya. Sementara 

pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membangtu 

memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata 

lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan 

permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan 

tenaga kerja yang seperti itu dinamakan derived demand (Simanjuntak, 1985:55). 

Dalam pasar tenaga kerja terjadi titik keseimbangan di saat permintaan 

tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja atau demand labor sama 

dengan supply labor. Hal ini juga berlaku dalam skala mikro yaitu dalam 

perekrutan tenaga kerja suatu perusahaan. Dimana akan terjadi titik 

keseimbangan bila standard requirement perusahaan sama dengan standard 

performance tenaga kerja. Jadi, standard requirement sebagai demand, dan 

standard performance sebagai supply. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gambar 2.2 : Kurva Keseimbangan Standard Requirement dan Standard 
  Performance  
 
       Usia                

 

      U2 ………...……………….      Standard Performance (Supply)  

      U0 ………………….                

      U1 ………….                           Standard Requirement (Demand) 

 

 

                                                    Jumlah (Q) 

       0                Q1        Q0      Q2 

Sumber : Berbagai sumber, diolah 

 Dari gambar kurva 2.2 diatas menggambarkan standard requirement dan 

standard performance dalam penyerapan tenaga kerja suatu perusahaan. 

Dimana standard requirement ini sebagai demand dan standard performance 

sebagai supply. Dalam gambar kurva 2.2 menjelaskan keseimbangan standard 

performance dan standard requirement tercapai pada saat titik Q0 bertemu 

dengan U0. Titik Q disini adalah jumlah tenaga kerja. Sedangkan Q0 adalah 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan (demand) , maka dari itu 

akan terjadi keseimbangan ketika jumlah tenaga kerja yang diinginkan 

perusahaan tercapai. Titik U disini adalah range usia yang ditetapkan oleh 

perusahaan (standard requirement) dalam suatu jabatan tertentu.  

 Bila perusahaan berada pada titik Q1, hal ini mengindikasikan supply 

lebih rendah daripada demand, maka akan terjadi rekruitmen. Sedangkan bila 

posisi perusahbaan berada pada titik Q2, yang mengakibatkan supply melebihi 

demand. Maka akan terjadi mutasi terhadap tenaga kerja yang akan mendorong 

titik Q atau jumlah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium. 



Dalam proses rekruitmen tenaga kerja ada beberapa teknik umum yang 

biasa dilakukan dalam proses rekruitmen tersebut, yaitu : 

1. Walk – ins dan Write – ins 

Walk ins adalah para pencari kerja yang datang ke departemen 

personalia dalam rangka mencari pekerjaan. Sedangkan Write – ins 

adalah pelamar yang mengirimkan suratnya ke departemen tersebut. 

Kedua grup tersebut biasanya diharuskan mengisi formulir lamaran untuk 

menentukan apa yang diinginkan dan kemampuan apa yang dimiliki. 

2. Referensi Karyawan  

Karyawan dapat merekomendasikan pencari kerja ke departemen 

personalia. Cara ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain : 

a. Karyawan yang memiliki skill khusus mungkin kenal dengan orang 

yang memiliki skill yang sama 

b. Para pencari kerja yang direkomendasikan kemungkinan akan 

mengetahui sedikit banyak mengenai perusahaan dari 

perekomendasi. 

c. Karyawan biasanya merekomendasikan temannya yang memiliki 

kemampuan yang sama dan kebiasaan bekerja yang sama. 

Namun, disamping itu sistem ini pun memiliki kelemahan, misalnya 

munculnya diskriminasi agama, gender, ras, dan lain sebagainya. 

3.  Iklan 

Iklan adalah metode efektif dimana pembaca atau pendengar lebih luas 

dibanding sistem sebelumnya. Dalam iklan diterangkan mengenai 

pekerjaan, keuntungannya, karyawan yang dibutuhkan , dan bagaimana 

cara melamar. Iklan dapat dimuat dalam surat kabar, jurnal, dan lain – 

lain. 

4. Melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 



Departemen tenaga kerja dan transmigrasi melakukan beberapa cara 

dalam menyalurkan tenaga kerja, salah satunya adalah media online 

yang dibentuk oleh departemen tenaga kerja dan transmigrasi 

(depnakertrans). Melalui media tersebut pemerintah memberikan 

informasi tentang adanya pelatihan, sertifikasi, dan lowongan serta 

penempatan bagi masyarakat. Pencari kerja dan pemberi kerja dengan 

mudah mengakses melalui online. 

5. Institusi atau Agen yang Menyelenggarakan Perekrutan 

Institusi atau agen ini biasanya mempunyai daftar pelamar – pelamar 

yang sesuai pada file mereka. Agen ini biasanya membebankan 

presentase tertentu dari gaji pekerjaan untuk menyewa jasanya. 

Perusahaan atau organisasi yang menggunakan jasa ini dapat 

menghemat waktu, dengan memberikan kriteria yang diinginkan kepada 

agen perekrutan. 

6. Institusi Pendidikan 

Institusi pendidikan akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan – 

perusahaan yang akan menyerap lulusan instansi pendidikan tersebut 

yang sesuai dan berkualitas dengan perusahaan. Bahkan beberapa 

perusahaan atau organisasi telah terlebih dahulu memesan dan 

memberikan beasiswa kepada siswa - siswi atau mahasiswa berprestasi 

untuk selanjutnya akan diangkat sebagai karyawan. 

7. Organisasi Profesional 

Sebuah organisasi atau perusahaan tidak mustahil untuk meminta 

bantuan atau bekerjasama dengan organisasi professional yang relevan 

seperti, HIPMI, KADIN, dan IWAPI dalam usaha merekrut tenaga kerja 

yang berkualifikasi. 

 



8. Organisasi Pekerja 

Di Negara – Negara maju, dimana organisasi atau serikat buruhnya 

sudah baik,organisasi – organisasi baik swasta maupun pemerintah 

mencari calon karyawannya melalui organisasi – organisasi karyawan 

tersebut. 

9. Program Training Pemerintah 

Dari program training pemerintah ini dapat diperoleh sejumlah calon 

tenaga kerja yang direkomendasi, namun jika jumlahnya melebihi 

kebutuhan, dapat dan perlu pula diseleksi melalui proses yang obyektif. 

10. Agen Tenaga Kerja Temporer 

Melalui agen tenaga kerja yang memiliki calon tenaga kerja dengan 

berbagai kualifikasi dan kualitasnya. Perusahaan / organisasi hanya 

menyampaikan karakteristik calon tenaga kerja yang diinginkan. 

Perusahaan membayar agen apabila calon yang diajukan disetujui oleh 

perusahaan tersebut. Cara ini disebut juga outsourcing. Tenaga kerja 

yang dipilih dapat menjadi tenaga kerja tetap jika sesuai dengan 

persyaratan. 

11. Perekrutan Internasional 

Bentuk perekrutan tenaga kerja yang lebih beragam memungkinkan 

perusahaan untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan 

kebutuhan tenaga kerja yang tepat. Salah satunya dengan perusahaan 

dapat melakukan pencarian bakat secara global. 

12. Open House 

Cara ini masih terbilang baru, dimana orang – orang disekitar organisasi 

atau perusahaan tersebut diundang. Kemudian organisasi tersebut 

menyajikan hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, 

termasuk kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Bila ada 



yang tertarik terhadap lowongan tersebut, akan diberi kesempatan untuk 

melamar sebagai calon tenaga kerja. 

 

2.7 Profil Perusahaan Waralaba dan Manfaat yang Dimiliki 

 Sampai saat ini, jumlah perusahaan waralaba atau franchise telah 

mencapai angka 1700 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap 

perusahaan franchise tersebut memiliki kondisi yang beragam, baik dari segi 

jenis usaha, keunggulan usaha, nominal franchise fee, maupun potensi yang 

dapat dikembangkan lebih lanjut. Perkembangan bisnis waralaba (franchise) di 

Indonesia tergolong sangat prospektif karena potensi pasarnya sangat besar. 

Data Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) menunjukkan omzet waralaba di 

Indonesia pada tahun 2009 mencapai Rp 95 triliun, dan pada tahun 2011 

meningkat hingga Rp 135,32 triliun. Dari total omzet bisnis waralaba tersebut, 

sebesar 60 % dikuasai waralaba lokal, dan sisanya 40% dikuasai waralaba 

asing. Pertumbuhan bisnis waralaba (franchise ) di Indonesia mulai menunjukkan 

eksistensinya. Bahkan dalam praktik bisnis waralaba di Indonesia tidak jarang 

dijumpai peran serta pengusaha UMKM . Yang cukup menakjubkan adalah para 

pengusaha UMKM tersebut tidak hanya berperan sebagai penerima waralaba 

(franchisee), tetapi berani berperan sebagai pemberi waralaba (franchisor). Hal 

ini membuktikan bisnis waralaba ini dapat dijadikan alternatif pemberdayaan 

UMKM di Indonesia. 

 Selain sebagai alternatif pemberdayaan UMKM di Indonesia , bisnis 

waralaba ini memiliki potensi yang cukup baik untuk mengatasi masalah 

pengangguran di Indonesia. Dengan semakin bertambahnya outlet atau gerai 

dari suatu brand waralaba dan tumbuhnya bisnis waralaba dengan merek yang 

baru, maka akan membuka lapangan kerja bagi para pengangguran di Indonesia. 

Hal ini sangat baik bila bisnis dengan sistem waralaba ini terus ditingkatkan. 



 Pengaturan bisnis waralaba di Indonesia saat ini disempurnakan dengan 

adanya peraturan pemerintah PP 42/ 2007 yang menyebutkan adanya enam 

kriteria yang harus dimiliki sebuah usaha agar dapat digolongkan sebagai usaha 

waralaba. Enam kriteria tersebut adalah : 

1. Waralaba harus memiliki cirri khas usaha. 

2. Waralaba harus terbukti sudah memberikan keuntungan 

3. Waralaba harus memiliki standar pelayanan dan standar produk yang 

dibuat secara tertulis, atau dikenal sebagai Standard Operational 

Procedure (SOP) 

4. Sistem bisnis waralaba harus mudah diajarkan dan diaplikasikan 

5. Pemberi waralaba (franchisor) harus berkomitmen untuk memberikan 

dukungan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba 

(franchisee). 

6. Pemberi waralaba harus memiliki HAKI yang telah terdaftar. 

Dengan adanya enam kriteria waralaba, diharapkan juga dapat melindungi 

masyarakat dari praktik bisnis berkedok waralaba yang seringkali mengiming-

imingi masyarakat dengan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa ada 

contoh pendahulu anggotanya yang sukses menjalankan bisnis tersebut. 

 Dalam perusahaan waralaba tentunya berlomba – lomba untuk memiliki 

agen sebanyak – banyaknya dalam mengembangkan usahanya. Hal ini tentunya 

terjadi interaksi antara pemilik waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba 

(franchisee). Hubungan yang terjalin akan lebih mudah jika franchisor memiliki 

modal sosial dengan para franchisee tersebut. Apabila usaha waralaba ini 

memiliki banyak agen dan mampu berkembang, maka hal ini akan mendorong 

terjadinya penyerapan tenaga kerja yang meningkat pula. Dan diantara pekerja 

tersebut juga terjadi interaksi satu sama lain yang nantinya akan berpengaruh 

kepada pengembangan sumber daya manusia tersebut. 



 Ada beberapa definisi mengenai usaha waralaba (franchise) di Indonesia. 

Waralaba atau Franchising berasal dari bahasa Prancis yang berarti “kejujuran” 

atau “kebebasan”.Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan 

waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada 

pelanggan akhir, di mana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada 

inndividu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, 

sistem, prosedur, dan cara – cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.  

 Pengertian waralaba menurut Pasal 1 angka 1 PP 42/ 2007, waralaba 

adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha 

terhadap sistem bisnis dengan cirri  khas usaha dalam rangka memasarkan 

barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau 

digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Sedangkan 

pengertian waralaba menurut konsultan waralaba, Amir Karamoy, adalah suatu 

pola kemitraan usaha antara perusahaan yang memiliki merek dagang terkenal 

dan sistem manajemen, keuangan, dan pemasaran yang telah mantap, yang 

disebut pewaralaba , dengan perusahaan atau individu yang memanfaatkan atau 

menggunakan merek dan sistem bisnis milik pewaralaba, yang disebut 

terwaralaba.  

 Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang 

memberikan hak untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan waralaba yang 

dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan Penerima waralaba adalah 

orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi 

waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki 

pemberi waralaba. Adapun beberapa jenis penerima waralaba (franchisee) : 



1. Penerima Waralaba Utama (Master Franchise) yaitu penerima waralaba 

berbentuk perusahaan berskala nasional yang diberi hak oleh pemberi 

waralaba untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. 

2. Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang 

menerima hak atau memanfaatkan/ menggunakan HAKI atau penemuan 

atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba (franchisor) 

melalui penerima waralaba utama (master franchisee). 

Selain itu, usaha waralaba memiliki beberapa manfaat bagi perekonomian 

nasional, antara lain : 

1. Waralaba, khususnya waralaba asing dapat digunakan sebagai peluang 

bagi pengusaha local untuk mendapatkan pengalaman bisnis dan transfer 

teknologi. 

2. Perkembangan waralaba yang sedemikian pesat di Indonesia dapat 

merangsang tumbuhnya minat berwirausaha di kalangan masyarakat 

Indonesia. 

3. Waralaba dapat menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat. 

4. Waralaba dapat membantu mempercepat pergerakan sektor usaha riil. 

5. Waralaba dapat membantu kemajuan pembangunan HAKI di Indonesia. 

6. Pengembangan waralaba lokal dapat diarahkan untuk menumbuhkan 

kegiatan ekspor nasional. 

7. Penyelenggaraan bisnis waralaba  dapat menambah pemasukan pajak 

bagi Negara. 

8. Penyelenggaraan bisnis waralaba dapat menambah pemasukan bagi kas 

daerah 

9. Adanya jaringan waralaba asing yang terkenal di Indonesia secara tidak 

langsung dapat digunakan sebagai sarana promosi pariwisata gratis bagi 

Indonesia. 



10. Jaringan waralaba asing dan lokal dapat berdampak positif membuka 

peluang usaha baru bagi masyarakat sebagai pemasok barang dan jasa 

yang dibutuhkan oleh jaringan usaha waralaba. 

11. Pengembangan bisnis waralaba juga dapat diarahkan untuk 

memberdayakan pengusaha UMKM Indonesia. 

12. Pengembangan bisnis waralaba dapat membantu pembangunan 

perekonomian masyarakat di daerah – daerah di seluruh Indonesia. 

13. Pengembangan bisnis waralaba dapat menambah objek pembiayaan 

bagi lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, maka 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah penelitian yang pembahasan 

atau topiknya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang dilaksanakan.  

Wikaningrum (2011) dengan judul “ Praktek dan Kebijakan Manajemen Sumber 

Daya Manusia Pada Perbankan Syariah“, penelitian ini mengidentifikasi 

kebijakan dan praktek pengembangan SDM di Bank Syariah dan menganalisis 

pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kebijakan dan praktek pengembangan SDM meliputi , sikap 

kerja, seleksi, pelatihan, pengembangan, formalisasi kebijakan, penilaian kerja, 

promosi, kompensasi, dan kinerja. Pengumpulan data menggunakan wawancara 

yang mendalam dan kuesioner. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan praktek 

pengelolaan SDM di sebagian besar responden bank syariah.  

Munizu (2010) dengan judul penelitian “ Pengaruh Faktor – Faktor Eksternal 

dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan 

“, meneliti tentang pengaruh dari faktor –faktor eksternal terhadap faktor internal 



UMK dan kinerja usaha UMK, serta melihat pengaruh antara faktor – faktor 

internal terhadap kinerja usaha mikro kecil. Penelitian ini dilakukan di Kota 

Makasar dan Kota Pare – Pare Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel dalam 

penelitian ini meliputi faktor eksternal yang meliputi aspek kebijakan, aspek 

sosial, budaya, dan ekonomi, dan aspek peranan lembaga terkait. Dan variabel 

faktor internal yang meliputi aspek SDM, aspek keuangan, aspek pasar dan 

pemasaran, serta aspek teknis produksi dan operasi. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah faktor – faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap faktor internal dan kinerja usaha mikro dan kecil. Faktor internal 

juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro 

dan kecil. 

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Arfin (2012) dengan penelitiannya yang 

berjudul “ Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kemampuan 

Bersaing Pada Perusahaan Tambang Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur “ 

menganalisis dan membuktikan pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja 

terhadap kemampuan bersaing pada perusahaan tambang batu bara di 

Kalimantan Timur. Variabel yang digunakan adalah pendidikan dan pengalaman 

kerja. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner terstruktur 

tertutup. Penelitian ini memperoleh hasil secara parsial variabel pendidikan 

memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemampuan bersaing, namun 

secara simultan variabel pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh 

signifikan positif terhadap kemampuan bersaing. Jadi, tinggi rendahnya 

kemampuan bersaing dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman kerja 

karyawan. 

Selain itu, Muhson, Wahyuni, Supriyanto, dan Mulyani (2012) melakukan 

penelitian dengan judul “ Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan 

Dunia Kerja “, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat relevansi 



(kesesuaian) lulusan pendidikan ekonomi dengan dunia kerja yang dihadapi. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat relevansi dilihat dari jenis pekerjaan yang 

didapat termasuk dalam kategori cukup relevan, karena 51% lulusan bekerja 

sesuai dengan bidangnya, yaitu pendidik. Namun, dalam penelitian ini beberapa 

responden mengungkapkan adanya permasalahan dalam dunia kerja yang 

dihadapi, salah satunya adalah kompetensi yang dimiliki tidak relevan dengan 

lowongan yang dimasuki. 

Selanjutnya, Suryadi dan Elfarosa (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“ Studi Dokumentasi Job Specification Pada Perusahaan Jasa, Dagang, dan 

Manufaktur di Wilayah Badung”, dengan variabel yang digunakan adalah Job 

specification, job specification disini adalah kriteria kualifikasi umum yang 

ditetapkan oleh perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di wilayah Badung 

dalam menerima calon tenaga kerja. Hasil dari penelitian menunjukkan selain 

dari usia yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, dari seluruh persyaratan 

kerja yang ditawarkan oleh perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di wilayah 

Badung, memiliki keahlian terutama di bidang keahlian komputer dan bahasa 

inggris paling dominan . Hal ini menunjukkan standard performance atau tenaga 

kerja yang memiliki keahlian lebih dibidang penguasaan bahasa inggris dan 

mengoperasikan komputer akan memiliki nilai tambah dibanding calon tenaga 

kerja lainnya yang tidak memiliki keahlian tersebut.  

Tabel 2.1: Hasil Penelitian Terdahulu 

No Jurnal Variabel Metode Hasil 

1 Praktek dan 
kebijakan 
Manajemen 
Sumber Daya 
Manusia Pada 
Perbankan 
Syariah 
(Wikaningrum, 
2011) 

 Trust 

 Komitmen 
Organisasional 

 Kepuasan Kerja 

 Kinerja 
Organisasional 

 Rekruitmen dan 
seleksi 

Analisis 
Kualitatif 
Deskriptif 

Kurang optimalnya 
pelaksanaan praktek 
pengelolaan SDM di 
sebagian besar 
responden Bank 
Syariah. Namun, 
kinerja SDM 
dianggap cukup baik 
karena rendahnya 



No Jurnal Variabel Metode Hasil 

 Formalisasi 
Pekerjaan 

 Pelatihan dan 
Pengembangan 

 Promosi Jabatan 

 Komunikasi 

 Kompensasi 

 Penilaian Kerja 

tingkat complain 
nasabah. 
 

2 Pengaruh 
Faktor – 
Faktor 
Eksternal dan 
Internal 
Terhadap 
Kinerja Usaha 
Mikro dan 
Kecil (UMK) 
(Munizu, 2010) 

Faktor Internal : 

 Aspek SDM, 
Aspek Keuangan, 
Aspek Pasar dan 
Pemasaran, Aspek 
Teknis Produksi 
dan Operasi 

Faktor Eksternal : 

 Aspek Kebijakan 
Pemerintah, Aspek 
Sosial, Budaya, 
dan Ekonomi, 
Aspek Peranan 
Lembaga Terkait. 

Structural 
Equation 
Modelling 
(SEM) 

Faktor – faktor 
eksternal dan 
internal mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan dan positif 
terhadap kinerja 
usaha UMK 

3 Pengaruh 
Pendidikan 
dan 
Pengalaman 
Kerja 
Terhadap 
Kemampuan 
Bersaing Pada 
Perusahaan 
Tambang Batu 
Bara di 
Provinsi 
Kalimantan 
Timur (Arfin, 
2012 ) 

 Pendidikan 

 Pengalaman 
Kerja 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Pendidikan dan 
pengalaman kerja 
memiliki pengaruh 
yang signifikan dan 
positif terhadap 
kemampuan 
bersaing. 

4 Analisis 
Relevansi 
Lulusan 
Perguruan 
Tinggi Dengan 
Dunia Kerja 
(Muhson, 
Wahyuni, 
Supriyanto, 
dan Mulyani, 
2012) 

 Tingkat 
Relevansi 
Kelulusan 

Analisis 
deskriptif 

Tingkat relevansi 
dilihat dari jenis 
pekerjaan termasuk 
kategori cukup, 
karena 50% lebih 
lulusan bekerja 
sesuai dengan 
bidangnya yaitu 
pendidik. 



No Jurnal Variabel Metode Hasil 

5 Studi 
Dokumentasi 
Job 
Specification 
Pada 
Perusahaan 
Jasa, Dagang, 
dan 
Manufaktur di 
Wilayah 
Badung 
(Suryadi dan 
Elfarosa, 
2012) 

 Job Specification 

 Frekuensi 
kategorial 
lowongan 
pekerjaan 
tenaga 
administrasi 

Analisis 
Kualitatif 
Deskriptif 

Frekuensi kategorial 
lowongan pekerjaan 
tenaga administrasi 
di wilayah 
Kabupaten Badung 
didominasi oleh 
perusahaan jasa 
sebesar 94,3 % atau 
sebesar 550 iklan. 
Dari seluruh job 
specification yang 
ditawarkan oleh 
perusahaan jasa, 
dagang, dan 
manufaktur di 
wilayah Badung, 
selain usia yang 
sesuai, memiliki 
keahlian terutama 
dalam bidang 
komputer dan 
bahasa Inggris 
merupakan syarat 
yang paling 
dominan.  

Sumber : Berbagai sumber, diolah. 

 

2.9 Kerangka Pikir 

Penelitian ini berangkat dari sebuah kerangka berpikir bahwa fakta 

banyaknya pengangguran yang terjadi memiliki dampak negatif bagi 

perekonomian Indonesia. Salah satu penyebab pengangguran yang terjadi di 

Indonesia adalah dikarenakan adanya permasalahan kualitas SDM yang kurang 

memadai. Selisih antara kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan dalam 

penyerapan tenaga kerja atau yang disebut dengan standard requirement 

dengan kualitas manusia yang mendaftar sebagai karyawan perusahaan tersebut 

atau disebut dengan standard performance kerap kali menjadi alasan terjadinya 

pengangguran.  



Untuk mengisi lowongan posisi suatu perusahaan, setiap individu harus 

memiliki kualitas atau standard performance yang sesuai dengan kriteria atau 

standard requirement yang diminta oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan 

implikasi dari teori pasar tenaga kerja yang menyebutkan, probabilitas seseorang 

akan lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan bila seseorang tersebut memiliki 

standard performance yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan perusahaan. 

Bila standard requirement telah terpenuhi oleh standard performance, maka akan 

terjadi rekruitmen tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan melihat standard requirement dari suatu perusahaan, yaitu Btrav 

Tour and Travel yang memiliki sistem waralaba dalam mengembangkan 

usahanya. Serta implikasinya terhadap rekruitmen calon tenaga kerja yang akan 

dilakukan perusahaan untuk mengisi suatu lowongan. Dengan adanya 

permasalahan ketidaksesuaian kompetensi SDM dalam pasar kerja, maka 

diperlukan penelitian yang dapat memberikan solusi – solusi membangun agar 

SDM yang kita miliki benar – benar siap untuk masuk dunia kerja dengan segala 

konsekuensinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.3 : Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penelitian Lapang 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Tenaga 

Kerja(Standard 

Requirement) 

 Rekruitmen Tenaga 

Kerja  

Perusahaan Btrav 

yang membuka 

lapangan kerja 

terjadi permintaan 

tenaga kerja 

(Demand of Labor) 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. 

Metode ini dipilih oleh penulis karena dalam metode ini dapat memberikan rincian 

yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit dijelaskan dengan metode 

kuantitatif. Penelitian kualitatif sendiri bermaksud memahami fenomena apa yang 

dialami subyek penelitian. Misalnya : perilaku, persepsi, tindakan, dan lain- lain. 

Menurut Creswell (dalam Santana, 2010) riset kualitatif mengandung pengertian 

adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang 

terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial.  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang 

berdasarkan pada pemahaman mengenai masalah – masalah dalam kehidupan 

sosial berdasarkan kondisi realita. Metode ini dapat digunakan untuk 

menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang 

kadangkala merupakan sesuatu yang sulit dipahami secara utuh, maka dari itu, 

dengan menggunakan metode kualitatif data yang didapat akan lebih lengkap 

dan bermakna sehingga tujuan dalam penelitian akan tercapai. Dalam (Santana , 

2010) penelitian kualitatif ini menyituasikan aktifitas pengamatan di lokasi tempat 

berbagai fakta, data, bukti, atau hal lain – lain yang terkait dengan riset , dan atau 

/ hal yang terjadi. Dengan pendekatan ini diharapkan diperoleh gambaran realita 

yang sebenarnya mengenai kondisi dan fenomena proses penentuan criteria 

calon tenaga kerja dan implikasinya terhadap rekruitmen calon tenaga kerja pada 

perusahaan waralaba Btrav Tour and Travel.  

 

 



3.2 Jenis dan Sumber Data   

 Jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : 

a. Data primer atau data yang langsung didapatkan dari sumber 

informasi tersebut. Data ini bersifat pasti atau data sebenarnya yang 

terjadi bukan yang hanya terlihat. Data primer adalah data yang 

didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan 

melakukan penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian 

lapangan dapat dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan peneliti dari sumber atau informan. Data – data tersebut 

berupa data naratif, deskriptif, kata – kata yang diteliti, dokumen, dan 

catatan lapangan. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah 

data tentang seperti apa kondisi tenaga kerja perusahaan waralaba 

Btrav, proses penentuan dan apa sajakah kriteria tenaga kerja yang 

dibutuhkan (standard requirement), serta implikasi dari standard 

requirement tersebut terhadap rekruitmen calon tenaga kerja 

perusahaan. Dengan ini pada dasarnya penelitian kualitatif berusaha 

mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan 

konteks. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah 

maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam 

penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur 

yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, 

makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, dan lain-lain yang 

memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.  

 

 

 



3.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tenaga kerja waralaba Btrav Tour 

and Travel. Proses penentuan standard requirement yang dilakukan pihak 

perusahaan tersebut diharapkan mampu menjelaskan fenomena kesenjangan 

kualitas SDM tenaga kerja atau disebut dengan standard performance dan 

kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau yang disebut dengan 

standard requirement, serta implikasinya terhadap rekruitmen calon tenaga kerja 

perusahaan. Subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan 

berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian 

ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka 

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam 

penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang 

sedang diteliti. Sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan 

dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan 

permasalahan. Sebagai subyek penelitian, dari para pengusaha dan tenaga kerja 

tersebut akan dijaring informasi sebanyak mungkin yang kemudian direduksi 

sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam menjawab rumusan masalah. 

Dari beberapa informan yang didapat akan diambil seorang informan sebagai 

informan kunci. Syarat menjadi informan kunci tersebut adalah informan tersebut 

mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan informan kunci tersebut 

berasal dari perusahaan waralaba Btrav tour and travel. 

Tabel 3.1 : Daftar Nama Informan Penelitian  

Nomer Nama Jabatan  

1 Patrap B Managing Director 

2 Inof Nofrizal Sales & Marketing Director 

3 James Rionando Business Director 

4 Totok Umroh & Haji Service Manager 

5 Didien HRD 
Sumber : Penelitian Lapang 2012 

 



3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

1. Wawancara Semiterstruktur 

Wawancara adalah bertanya langsung kepada informan. Wawancara 

merupakan suatu proses interaksi komunikasi. Wawancara mendalam 

dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan, pendirian, pendapat 

secara lisan dari informan. Jadi, dalam wawancara tersebut harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu reaksi informan, peran si 

pewawancara, dan segala hal yang mampu memperkaya hasil 

wawancara. Wawancara mendalam yang akan dilakukan adalah 

wawancara semistruktur, yang dipandu dengan interview guide atau 

pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti sebelum wawancara 

dilakukan. Wawancara semiterstruktur dilakukan karena didalam 

pelaksanaannya wawancara tersebut lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Penelitian ini menggunakan pedoman 

wawancara yang bersifat umum, yaitu pedoman wawancara yang harus 

mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan 

pertanyaan. Pedoman wawancara tersebut digunakan peneliti untuk 

mengingat apa saja aspek – aspek yang harus dibahas sekaligus sebagai 

penanda atau pengecek apakah aspek tersebut telah dipertanyakan atau 

dibahas sebelumnya. Wawancara tersebut dilakukan di perusahaan Btrav 

Tour and Travel. Adapun aspek yang ingin diungkap peneliti melalui 

wawancara ini, antara lain : 

a. Seperti apa proses dan apa sajakah kriteria tenaga kerja yang dicari 

(standard requirement) perusahaan waralaba Btrav. 

b. Bagaimana kondisi kualitas calon tenaga kerja yang melamar pada 

perusahaan 



c. Standard requirement apa saja yang belum dimiliki calon tenaga kerja 

perusahaan 

d. Bagaimana implikasi proses penentuan standard requirement tersebut 

terhadap rekruitmen calon tenaga kerja Btrav. 

e. Bagaimana cara perusahaan mengatasi permasalahan kualitas 

tenaga kerja yang belum sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 

2. Observasi Partisipatif 

Adalah suatu metode pengumpulan data dan informasi dengan jalan 

mengadakan pengamatan atas peristiwa dan gejala sosial dengan 

inderanya. Observasi dilakukan di perusahaan waralaba Btrav Tour and 

Travel di Kota Malang, Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar peneliti ikut 

merasakan fenomena yang sebenarnya terjadi dalam proses penentuan 

standard requirement dan implikasinya terhadap rekruitmen calon tenaga 

kerja Btrav Tour and Travel tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menjadi bagian yang penting dalam penelitian ini, karena 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti menjadi sumber. Hasil 

dokumentasi juga dapat menjadi sumber data yang dimanfaatkan untuk 

menguji dan menafsirkan. Dalam penelitian ini contoh hasil dokumentasi 

adalah foto – foto di lapangan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh 

di lapangan dari para key informan. Data yang berhasil ditemukan, selanjutnya 

akan dianalisis. Penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam 

menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan 



dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan 

permasalahan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber yang masih berhubungan dengan 

subyek penelitian, yaitu baik dari hasil wawancara, pengamatan, catatan 

lapangan, dan lain – lain. Lalu diadakan reduksi data dengan cara memilih hal 

pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Langkah selanjutnya adalah 

mendeskripsikan data dalam bentuk uraian singkat, hal ini akan mempermudah 

peneliti memaparkan kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan waralaba Btrav International 

Tour and Travel. PT. Btrav International adalah perusahaan penjual voucher 

hotel, tiket pesawat, tiket kereta, dan paket wisata dengan sistem pengembangan 

usaha melalui waralaba atau franchise. Btrav didirikan pada tahun 2010 dan 

berpusat di Kota Malang, tepatnnya di Jalan Terusan Borobudur No. 88 C - E 

Malang. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, Btrav telah menunjukkan 

kemampuan usahanya dengan memiliki kurang lebih 667 agen atau member 

yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain berhasil mengembangkan usaha 

dengan sistem waralabanya, Btrav juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 

122 orang tenaga kerja sejak tahun 2010. Selain secara manual, Btrav bergerak 

dalam bidang agen travel yang dapat dijalankan secara online pula, hal ini dapat 

mempermudah akses para konsumen, khususnya para member dan agen usaha 

Btrav tersebut. Btrav memberikan beberapa keuntungan bagi para franchisee 

nya, antara lain : 

1. Franchisee fee seumur hidup 

2. Login langsung kie airlines dan sistem booking hotel lebih dari 1500 hotel 

domestik. 

3. Sistem dapat digunakan secara pribadi (privacy) maupun outlet resmi. 

4. Mendapatkan modul pelatihan, training produk, dan strategi promosi. 

5. Bebas biaya maintenance engine / sistem selama 90 hari. 

6. Mendapat fasilitas virtual office. 

7. Free kartu membership yang dapat digunakan sebagai diskon tiket 

airlines dan rate hotel seumur hidup. 



Perusahaan Btrav memiliki beberapa produk menarik yang dapat 

ditawarkan, produk Btrav antara lain adalah : 

1. Tour Package : 

Menangani International Tour serta Domestic Tour hampir ke seluruh 

wilayah Indonesia, disertai dengan pelayanan dan fasilitas terbaik dari 

Btrav yang siap melayani liburan secara grup maupun perorangan 

dengan harga yang sangat kompetitif. 

2. Btrav MICE Handling : 

Salah satu jasa untuk keperluan Meeting, Incentive, Convention, and 

Exhibition (MICE). Btrav telah menjalin kerjasama dengan pihak – pihak 

narasumber (keynote speaker) hotel, convention, exhibition venue dalam 

mengemas paket – paket tersebut. 

3. Airlines Ticketing : 

Didukung dengan sistem & e- currency online Btrav, maka reservasi 

menjadi lebih cepat untuk semua tujuan perjalanan anda menjadi lebih 

mudah. 

4.  Btrav Cruise Package :  

Perjalanan liburan dengan kapal pesiar. Btrav menjalin kerjasama dengan 

beberapa operator cruise di seluruh dunia. 

5. Btrav Golf Package : 

Btrav menyelenggarakan dan mempersiapkan berbagai golf course di 

dalam maupun diluar negeri. 

6. Btrav Umroh & Haji Package : 

Dalam perjalanan haji dan umroh, Btrav mempersiapkan dengan baik 

pembimbing dan muthawif berpengalaman serta persiapan manasik dan 

fasilitas yang lainnya. 

 



7. Btrav Hotel Reservation : 

Btrav menjalin kerjasama dengan hotel – hotel berbintang di dalam 

maupun diluar negeri, hal ini akan mempermudah persiapan akomodasi 

dimanapun tujuan perjalanan anda. 

8. Btrav Medical Tourism Package : 

Btrav mempersiapkan perjalanan anda yang terbaik dalam berobat ke 

luar negeri. Beberapa negara yang telah bekerjasama dengan Btrav, yaitu 

: Singapore, Malaysia, dan China. 

9. Btrav Travel Document Handling :  

Dalam melakukan sebuah perjalanan dibutuhkan dokumen perjalanan, 

seperti : Passport dan visa. Btrav siap melayani dalam pengurusan 

passport, visa, KIMS, dan lain – lain. 

4.2 Proses Penentuan Kriteria Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan (Standard 

Requirement) Perusahaan Btrav 

 Dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 

perusahaan (standard requirement), Btrav memiliki beberapa tahap dalam proses 

penentuannya. Proses dalam penentuan kriteria yang dibutuhkan oleh 

perusahaan sangat penting dilakukan secara teliti. Karena dari standard 

requirement yang ditentukan itulah perusahaan akan mendapatkan sumber daya 

manusia yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Perusahaan Btrav 

melakukan beberapa tahap atau proses untuk menentukan standard requirement 

dalam rekruitmen tenaga kerja, proses ini dilakukan secara detail, karena 

perusahaan bertujuan standard requirement ini dapat menjadi filter awal yang 

baik bagi SDM yang akan bekerja di perusahaan Btrav. Hal serupa juga 

diungkapkan oleh para informan. 

Pak patrap : sebenarnya dalam menentukan criteria standar tenaga kerja 
yang kita butuhkan perlu ditinjau kembali posisi atau jabatan dan juga job 
desc dari divisi yang membuka lowongan. Nah, misalnya kita sedang 



membutuhkan tenaga kerja di bidang IT, berarti criteria yang kita 
butuhkan adalah orang tersebut harus mengerti sistem, bagaimana 
menjalankannya. Apalagi Btrav ini kan perusahaan bersistem waralaba 
dan juga memiliki sistem online, jadi ya harus orang yang benar – benar 
mengerti sistem software yang masuk dalam divisi IT btrav. Divisi – divisi 
lain juga seperti itu, dilihat dulu tujuan yang akan dicapai saat tenaga 
kerja baru tersebut masuk. Tetapi secara mendetail harus ada beberapa 
tahap agar perusahaan bisa menentukan criteria standar seperti apa yang 
dicari perusahaan dan memutuskan untuk membuka lowongan dari divisi 
yang membutuhkan tenaga kerja baru. Adanya permintaan tambahan 
tenaga kerja dari divisi yang membutuhkan, kita lakukan 
pertimbangan,terus kita pastikan tugasnya secara jelas dan jumlahnya 
berapa, baru nanti dilihat tujuan yang akan dicapai. Tapi, karena Btrav ini 
perusahaan jasa, jadi kepuasaan pelanggan itu hal utama. Makanya, 
customer oriented termasuk criteria utama disini. 
 
Pak Didien : Perusahaan Btrav melakukan beberapa tahapan sebelum 
memutuskan criteria seperti apa tenaga kerja yang kita cari. Nah, ini 
terkait dengan bagian atau divisi apa yang membuka lowongan. Setelah 
kita tahu posisi yang membutuhkan tenaga kerja, barulah kita sesuaikan 
criteria – criteria standar seperti apa yang cocok untuk jabatan atau posisi 
tersebut. Jadi pertama setelah ada permintaan adanya tenaga kerja baru 
dari divisi yang membutuhkan, kita proses itu dengan melakukan 
berbagai pertimbangan. Ini biar kita tahu pekerjaan mana yang dapat diisi 
dari dalam perusahaan sendiri, seperti transfer tenaga kerja ke divisi yang 
membutuhkan, ataukah emang perlu adanya tenaga kerja dari luar 
perusahaan. Setelah kita pastikan, nanti kita lihat lagi berapa jumlah yang 
dibutuhkan dan tugasnya nanti apa.Setelah sudah dipastikan semuanya, 
baru nanti pihak perusahaan menentukan hasil yang akan dicapai kalau 
posisi SDM yang dicari tersebut diisi. 
 
Pak James : Untuk menentukan criteria tenaga kerja yang kita butuhkan 
atau standard requirement perusahaan, yang pastinya kita lihat dulu 
posisi serta job description dari calon tenaga kerja yang dibutuhkan itu 
seperti apa. Kalau posisi sama job desc-nya kita nggak tahu, bisa- bisa 
nanti nggak tepat criteria yang ditentukan perusahaan. Sedangkan criteria 
tenaga kerja yang dibutuhkan ini kan yang paling penting untuk 
mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Prosesnya itu pertama nanti 
ada divisi dari perusahaan yang meminta tambahan tenaga kerja, setelah 
itu pihak HRD melakukan berbagai pertimbangan, apakah layak atau 
tidak ditambah tenaga kerja baru, jadi nggak langsung di acc. Setelah itu, 
dipersempit lagi butuh berapa orang tenaga kerja tambahan dan tugasnya 
apa saja. Kalau masih bisa diatasi oleh pihak perusahaan atau adanya 
transfer karyawan dalam perusahaan, ya HRD tidak akan memutuskan 
untuk membuka lowongan pekerjaan. Baru yang terakhir, dilihat tujuan 
dan hasil dari terisinya posisi SDM atau lowongan tersebut itu apa. 
Setelah itu baru kita bisa pastikan criteria tenaga kerja baru yang kita 
butuhkan seperti apa yang paling tepat dengan tujuan,hasil, dan posisi 
yang dicari.  

 



 Proses perusahaan dalam menentukan kriteria (standard requirement) 

untuk merekrut tenaga kerja adalah sebagai berikut : 

1. Permintaan dari bagian atau divisi dikarenakan beban kerja yang saat ini 

dijalankan sudah overload. 

2. Melakukan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau disebut juga 

human resource planning. Yaitu, pertimbangan lain untuk melakukan 

perekrutan tenaga kerja. Dengan begitu perusahaan dapat mengetahui 

pekerjaan mana yang memang harus diisi dari luar dengan melakukan 

perekrutan dan mana yang dapat diisi dari dalam. 

3. Menentukan kebutuhan jumlah dan tugas atau job description SDM di 

bagian atau divisi yang dibutuhkan. 

4. Menentukan hasil yang akan dicapai jika SDM atau lowongan tersebut 

terisi. Hal ini bergantung pada divisi yang membuka lowongan tenaga 

kerja tersebut. Btrav merupakan perusahaaan jasa, maka semua divisi 

yang membutuhkan penambahan SDM haruslah mengacu pada tujuan 

yang akan dicapai (goal) yaitu “customer satisfaction”. Dari serangkaian 

proses ini, perusahaan dapat menentukan kriteria (standard requirement) 

untuk calon tenaga kerja yang dibutuhkan di perusahaan Btrav.    

Selain proses penentuan standard requirement yang perlu dicermati,posisi 

entry point dalam suatu perusahaan juga perlu diketahui. Letak entry point dalam 

perusahaan Btrav ini berada pada posisi CSO atau Customer Service Officer. Hal 

ini diungkapkan oleh para informan sebagai berikut : 

Pak Didien : entry point perusahaan Btrav untuk tenaga kerja ini berada 

pada posisi CSO atau customer service officer yang dibawahi oleh 

direktur sales dan marketing. Jadi, posisi customer service ini merupakan 

kunci awal pihak luar, maksud saya tenaga kerja diluar perusahaan untuk 

masuk ke dalam perusahaan Btrav.  

 

Pak Patrap : posisi customer service saya anggap paling tepat untuk 

menjadi entry point dalam perusahaan Btrav ini. Posisi cso ini juga 



memiliki beberapa kriteria umum yang saya rasa hampir sebagian besar 

lulusan perguruan tinggi dapat memenuhinya. Dan posisi inilah yang 

memungkinkan untuk fresh graduate minim pengalaman kerja dapat 

masuk ke dalam dunia kerja Btrav. Jadi, pada posisi inilah tenaga kerja 

diluar Btrav dapat masuk ke dalam perusahaan.  

 

Pak James : Kalau posisi untuk masuk ke perusahaan Btrav berada pada 

posisi CSO atau Customer Service Officer. 

  

Pak Inof : Posisi cso atau customer service officer merupakan entry point 

dari perusahaan Btrav.  

 

Gambar 4.1 : Piramida Posisi atau Jabatan Perusahaan Btrav 

 

 
Sumber : Penelitian Lapang, 2012 

 

 

Keterangan : 

1 : Business Director 

2: Business Manager 

3. Marketing Manager 

4. Customer Service Officer (Entry Point Perusahaan Btrav) 

4.3 Gambaran Umum Kriteria Tenaga Kerja (Standard Requirement) Btrav 

Tour and Travel 

 Btrav Tour and Travel memiliki total 122 orang tenaga kerja, yang masing 

– masing diantaranya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda – beda. 

Misalnya, seperti pada posisi pemasaran (marketing), keuangan (finance), serta 

informasi dan teknologi (IT) ditempati para tenaga kerja yang rata – rata 

berpendidikan minimal jenjang strata satu pada bidang keahliannya. Sedangkan 

1 

2 

3 

4 



pada posisi call center dan customer service, ditempati oleh tenaga kerja yang 

berpendidikan diploma tiga jurusan kepariwisataan. Hal ini dapat membantu 

tercapainya tujuan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Karena 

perusahaan Btrav memiliki tenaga kerja yang berlatar belakang sesuai dengan 

posisi pekerjaannya saat ini. Tepatnya kemampuan atau pendidikan tenaga kerja 

dalam posisinya tersebut tidak terlepas dari proses perusahaan Btrav 

menentukan standard requirement. Penentuan standard requirement ini 

diperlukan agar calon tenaga kerja perusahaan yang melamar pada perusahaan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikut adalah standard 

requirement yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan jabatannya masing 

– masing : 

 

Business Director : 

1. Pria / wanita Usia 30 – 40 tahun  

2. Minimal 2 tahun pengalaman sebagai Direktur atau 5 Tahun sebagai 

marketing manager 

3. Pendidikan minimal S1 di Bidang Tourism Management, Business 

Management, Economics, dan jurusan terkait lainnya. 

4. Dapat mengoperasikan Ms. Office ( Ms. Excel , Ms. Word) 

5. Memiliki jiwa kepemimpinan (leadership), tanggung jawab, dan disiplin 

yang tinggi.  

6. Dapat bekerja dalam team 

7. Memiliki selling skill yang bagus 

8. Berjiwa customer oriented 

9. Berjiwa entrepreneurship 

10. Detail oriented dengan kemampuan untuk mengatur project dari awal 

perencanaan hingga pelaksanaannya 



11. Memiliki kemampuan komunikasi baik melalui lisan, email, telepon, dan 

presentasi 

12. Memiliki kemampuan mengatur manajemen organisasi dan waktu 

13. Mampu bekerja secara independen dan bertanggung jawab secara 

individu 

14. Bersedia untuk travelling dari satu tempat ke tempat lain 

15. Pengalaman dan pengetahuan di bidang tour and travel 

Business Manager : 

1. Pria / wanita Usia 28 – 35 tahun 

2. Minimal 1 – 2 tahun pengalaman di industri marketing  

3. Pendidikan minimal S1 di bidang tourism management, business 

management, economics, dan jurusan terkait lainnya. 

4. Dapat mengoperasikan Ms office (Ms office, Ms. Word ) 

5. Memiliki jiwa kepemimpinan (leadership), tanggung jawab, dan disiplin 

yang tinggi 

6. Dapat bekerja dalam team 

7. Memiliki communication skill dan selling skill yang bagus 

8. Berjiwa customer oriented 

9. Bersedia untuk travelling dari satu tempat ke tempat lain 

10. Pengalaman dan pengetahuan di bidang tour and travel menjadi nilai 

tambah 

Marketing Manager : 

1. Pria / wanita Usia 28 – 35 tahun  

2. Minimal 1 tahun pengalaman di industri marketing  

3. Pendidikan minimal S1 di bidang tourism management, business 

management, economics, dan jurusan terkait lainnya 

4. Dapat mengoperasikan Ms office (Ms excel, ms. Word) 



5. Memiliki leadership, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi 

6. Dapat bekerja dalam team 

7. Memiliki communication skill dan selling skill yang bagus 

8. Berjiwa customer oriented 

9. Bersedia untuk travelling dari satu tempat ke tempat lain 

10. Pengalaman dan pengetahuan bidang tour and travel menjadi nilai 

tambah 

CSO (Customer Service Officer) : 

1. Pria / Wanita Usia 20- 28 tahun 

2. Pendidikan min. D3 pariwisata / sekolah pramugari  

3. Pengalaman kerja min. 2 thun ,(fresh graduate are welcome). 

4. IPK minimal 3,00 

5. Bertanggung Jawab 

6. Berpenampilan menarik dan proposional 

7. Menguasai Ms. Office (ms. Word, ms. Excel ) 

8. Menguasai bahasa inggris lisan dan tulisan. 

9. Bersedia tidak menikah selama 2 tahun. 

10. Bersedia ditempatkan di luar kota. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 : Standard Requirement Btrav Tour and Travel 



No Kategori Business 
Director 

Business 
Manager 

Marketing 
Manager 

Customer 
Service 

1 Usia V V v v 

2 Pengalaman Kerja V V v v 

3 Pendidikan V V v v 

4 Mengoperasikan Ms.Office V V v v 

5 Memiliki Leadership dan disiplin V V v  

6 Bekerja secara Tim V V v  

7 Selling skill yang baik V V v  

8 Customer Oriented V V v v 

9 Berjiwa entrepreneurship V    

10 Detail Oriented dengan 
kemampuan mengatur project 

V    

11 Communication skill yang baik V V v v 

12 Mengatur manajemen 
organisasi dan waktu 

V    

13 Bekerja dan bertanggung jawab 
secara individu 

V V v v 

14 Bersedia travelling dari satu 
tempat ke tempat lain 

V V v  

15 Pengalaman dan pengetahuan 
di bidang Tour and Travel 

V V v v 

Sumber : Data diolah, 2012 

Tabel 4.1 diatas merupakan kualifikasi standar penerimaan tenaga kerja 

dalam perusahaan Btrav. Ada beberapa variabel dalam kategori standard 

requirement yang harus dimiliki di setiap jenjang kerja pada perusahaan Btrav 

Tour and Travel tersebut. Hal tersebut menjadi kualifikasi standar umum bagi 

para tenaga kerja yang ingin melamar pada perusahaan Btrav Tour and Travel 

tersebut, standar requirement tersebut adalah : 

1. Usia yang sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan 

2. Pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan 

3. Pengalaman kerja 

4. Kemampuan mengoperasikan komputer 

5. Customer oriented 

6. Kemampuan berkomunikasi yang baik 

7. Tanggung jawab 



8. Pengetahuan tentang dunia travel dan pariwisata. 

Btrav memiliki 8 kriteria umum yang ditetapkan untuk calon tenaga kerja 

perusahaan tersebut. Seperti yang diungkapkan para informan sebagai berikut : 

Pak Patrap : Dari masing – masing posisi atau jabatan, perusahaan 
menentukan criteria seperti apa yang dibutuhkan masing – masing. 
Namun, secara keseluruhan untuk standard requirement secara umum 
perusahaan btrav ada beberapa, yaitu : usia yang sesuai pastinya, 
pendidikan yang pas untuk posisi yang dibutuhkan, pengalaman kerja, 
kemampuan mengoperasikan computer, pengetahuan tentang tur,travel, 
dan pariwisata, kemampuan komunikasi, tanggung jawab, juga punya 
jiwa customer oriented criteria umum ini kembali lagi pada perusahaan 
Btrav ini yang merupakan perusahaan jasa, yang artinya harus 
memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen.  
 
Pak Didien : Kalau masing – masing jabatan atau posisi memang memiliki 
criteria tersendiri yang kami cari. Karena setiap posisi atau divisi yang 
berbeda – beda tentunya punya criteria yang berbeda pula. Seperti 
bagian keuangan atau finance pasti kriterianya juga sedikit berbeda 
dengan bagian marketing atau promosi. Jadi ada kriterianya masing – 
masing di tiap posisi atau divisinya. Tetapi, kalau secara umum Btrav 
memiliki beberapa criteria, yaitu : usia yang sesuai, pendidikan yang 
sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, pengalaman kerja, kemampuan 
mengoperasikan computer, komunikasi yang baik, pengetahuan tour and 
travel, tanggung jawab, dan customer oriented. 
 
Pak Totok : Ya kalau criteria tenaga kerja sudah disesuaikan dengan 
masing – masing divisi yang membuka lowongan pekerjaan. Tetapi kalau 
criteria secara umum dalam perusahaan Btrav, ada beberapa, yaitu : ada 
usia yang sesuai, lalu pendidikan, pengetahuan tentang dunia tur travel, 
pengalaman kerja, kemampuan mengoperasikan computer, tanggung 
jawab, customer oriented, dan komunikasi yang baik.  
 
Menurut Bapak Patrap, selaku managing director perusahaan, “Btrav 

telah melalui proses untuk menentukan standard requirement yang paling tepat. 

Namun, tidak bisa dipungkiri apa yang terjadi di lapangan terkadang akan 

berbeda. Karena perusahaan tidak dapat memprediksi secara pasti 

perkembangan kualitas manusia yang disebabkan oleh pengaruh teknologi dan 

lain sebagainya. Maka dari itu, perusahaan juga akan melihat dan menyesuaikan 

kualitas calon tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja “. 

 



4.4 Implikasi Proses Penentuan Standard Requirement Terhadap 

Rekruitmen Tenaga Kerja 

 Proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan standard 

requirement memiliki implikasi terhadap rekruitmen tenaga kerja. Setelah melalui 

berbagai tahap atau proses, maka perusahaan menentukan beberapa standard 

requirement yang tepat pada masing – masing bagian atau divisi yang membuka 

lowongan. Dengan adanya standard requirement yang tepat dan sesuai, hal ini 

akan mempermudah proses rekruitmen tenaga kerja. Standard requirement ini 

juga dapat dijadikan sebagai “filter” dalam merekrut tenaga kerja baru. Selain itu, 

menghemat biaya dan waktu merupakan dampak tersendiri bagi perusahaan 

dalam menentukan kriteria standar tenaga kerja yang tepat. Seperti yang 

dikatakan para informan sebagai berikut : 

Dikemukakan oleh Bapak Didien: Para tenaga kerja yang melamar pada 
perusahaan Btrav ini sebagian besar pasti mencari tahu terlebih dahulu 
tentang lowongan yang ada dan mereka akan melihat standard 
requirement yang ditetapkan perusahaan pada masing – masing posisi 
yang dicari. Secara otomatis akan terjadi seleksi alam dari standard 
requirement yang telah ditetapkan tersebut. Misalkan, umur atau 
pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh 
perusahaan, mereka secara langsung juga akan mundur dengan 
sendirinya. Tanpa disadari disini telah terjadi seleksi yang disebabkan 
oleh standard requirement tersebut”.  

 
Menurut Bapak Patrap: proses penentuan standard requirement yang 
tepat akan memiliki dampak mempermudah proses penyerapan tenaga 
kerja, karena para pelamar yang masuk ke perusahaan Btrav sebagian 
besar mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan perusahaan meskipun 
tidak 100%, hal ini cukup baik karena akan meminimalisir biaya (cost), 
waktu, serta memudahkan perusahaan untuk memperoleh SDM yang 
paling tepat.  
 
Pak Inof : Dengan adanya penentuan standard requirement yang tepat 
dengan divisi yang membuka lowongan dan juga visi misi perusahaan, 
maka standard requirement ini dapat dijadikan suatu alat untuk menyaring 
para tenaga kerja yang melamar di Btrav ini. Mungkin kalau di criteria 
standarnya harus mampu menguasai bahasa asing tertentu, pasti tenaga 
kerja yang tidak menguasai bahasa tersebut tidak begitu yakin untuk 
melamar, meskipun kemungkinan selalu ada ya. Selain itu, dengan 
standard requirement yang tepat juga akan mempercepat kinerja 
perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya untuk menemukan 
tenaga kerja yang paling tepat dan berkualitas 



 
 
Dari beberapa standard requirement yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, bukan berarti tenaga kerja yang diperoleh akan 100% sesuai 

dengan apa yang dicari oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Bapak Didien, selaku pihak HRD Btrav: 

“Beberapa standard performance atau kualitas para calon tenaga kerja 
yang melamar di Btrav ini tidak 100% sesuai dengan apa yang 
perusahaan inginkan. Meskipun perusahaan telah menetapkan standard 
requirement sebagai filter yang cukup baik, namun kenyataan di lapangan 
dalam proses penyerapan tenaga kerja menunjukkan hal yang berbeda. 
Terkadang ada tenaga kerja yang intelektualnya bagus terlihat dari 
dokumen transkrip nilainya, tetapi kenyataan di lapangan komunikasinya 
kurang baik. Ada juga yang memiliki pengalaman, komunikasinya juga 
baik, tapi pengetahuan tentang dunia tur dan travelnya sangat minim. Hal 
– hal seperti ini kerap kali terjadi pada saat perusahaan melakukan 
wawancara lebih mendalam ”. 
 

 Adanya kemungkinan tidak terpenuhinya standard requirement seperti 

yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya selalu ada. Ini merupakan suatu 

implikasi atau dampak dari ditetapkannya standard requirement oleh pihak 

perusahaan. Yaitu adanya kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dengan 

criteria standar yang diinginkan perusahaan. Seperti yang dikatakan Bapak 

Patrap dan Bapak Totok :  

Bapak Totok, selaku service manager mengungkapkan : ” memang tidak 
dapat dipungkiri, kemungkinan adanya calon tenaga kerja saat dilakukan 
wawancara atau pendekatan lebih lanjut dalam proses penyerapan 
tenaga kerja justru terlihat berbanding terbalik dengan data yang mereka 
berikan. Susah untuk berkomunikasi yang baik, minimnya penguasaan 
bahasa asing, atau tidak adanya pengetahuan tentang dunia bisnis 
pariwisata. Hal itu tidak dapat dihindari, tetapi pihak HRD perusahaan 
telah memiliki strategi untuk mengatasinya”. 
 
 
Menurut Bapak Patrap, selaku managing director perusahaan: “Btrav 
telah melalui proses untuk menentukan standard requirement yang paling 
tepat. Namun, tidak bisa dipungkiri apa yang terjadi di lapangan 
terkadang akan berbeda. Karena perusahaan tidak dapat memprediksi 
secara pasti perkembangan kualitas manusia yang disebabkan oleh 
pengaruh teknologi dan lain sebagainya. Maka dari itu, perusahaan juga 
akan melihat dan menyesuaikan kualitas calon tenaga kerja yang tersedia 
di pasar tenaga kerja. Kita ambil yang terbaik, yahh meskipun ada 



kemungkinan satu atau dua dari kriteria standar perusahaan yang 
mungkin tidak mereka miliki “. 

 
Dari data delapan standard requirement yang ditentukan perusahaan, 

pengalaman kerja, customer oriented, serta pengetahuan tentang dunia 

tour,travel, dan pariwisata merupakan criteria tenaga kerja yang belum masih 

belum dimiliki oleh sebagian besar tenaga kerja Btrav. Seperti yang dikatakan 

oleh Bapak Didien : 

“pengalaman kerja, customer oriented, dan pengetahuan tentang travel 
menjadi selisih yang  menyebabkan standard requirement tidak 100 % sama 
dengan standard performance yang ada. Mahasiswa fresh graduate kan 
banyak yang tidak memiliki pengalaman kerja, jadi otomatis jiwa customer 
orientednya juga akan kurang meskipun mereka mengenyam pendidikan 
yang bagus, tapi kalau mentalnya tidak terbiasa dengan dunia kerja pasti 
jadinya beda. Mungkin mereka lebih banyak ilmu secara teori, bisa bersikap 
sebagaimana mestinya. Tapi, kelihatannya akan lebih kaku jika dibandingkan 
dengan mereka yang berusia sama tetapi sudah terbiasa bekerja. 
Pengetahuan tentang dunia tur, travel, atau pariwisata juga jadi kelemahan 
disini. Memang kalau bukan traveler atau yang punya pendidikan pariwisata 
jadi kurang pengetahuan tentang tur dan travelnya. Tapi itu semua masih 
bisa di-handle. 

 

Berikut adalah tabel komparisasi standard requirement perusahaan Btrav 

dengan kualitas atau standard performance tenaga kerja. Tanda minus ( - ) akan 

mengidentifikasikan bahwa standard requirement tersebut tidak dimiliki oleh 

pelamar, sedangkan tanda plus ( + ) mengidentifikasikan bahwa standard 

requirement tersebut dimiliki oleh pelamar kerja pada perusahaan Btrav Tour and 

Travel.  

 

 

 



Tabel 4.2 : Komparisasi Standard Performance Tenaga Kerja Btrav Tour and 

Travel dengan Standard Requirement Perusahaan Btrav Tour and Travel 

No Standard Qualification Standard 
Performance 

1 Usia + 

2 Pendidikan + 

3 Pengalaman Kerja - 

4 Kemampuan 
mengoperasikan komputer 

+ 

5 Customer Oriented - 

6 Komunikasi yang baik + 

7 Tanggung jawab + 

8 Pengetahuan tentang travel - 

  Sumber : Data diolah, 2012  

 
Dilihat dari tabel 4.2 diatas, maka dapat dijabarkan bahwa ada 5 variabel 

standard requirement yang dapat dipenuhi oleh standard performance dan 3 

variabel standard requirement yang tidak dapat dipenuhi oleh standard 

performance. 

 Standard Performance yang memenuhi standard requirement ( 5 ) 

5/8 x 100 % = 62, 5 % 

 Standard Performance yang tidak memenuhi standard requirement ( 3 ) 

3/8 x 100 % = 37, 5% 

Seperti yang telah dijabarkan Dari tabel 4.2 bahwa dari standard 

performance para tenaga kerja perusahaan Btrav Tour and Travel tidak dapat 

sepenuhnya memenuhi kriteria standard requirement yang diminta oleh 

perusahaan Btrav Tour and Travel. Dari 8 syarat yang ditentukan oleh 



perusahaan , hanya 5 kriteria (62,5 % ) yang terpenuhi oleh para tenaga kerja. 

Sedangkan sisanya 3 kriteria (37,5 %)  belum dapat terpenuhi.  

 Tenaga kerja yang berkualitas merupakan asset bagi perusahaan yang 

dapat meningkatkan produktivitas, serta dapat memenangkan persaingan di 

lapangan sebagai competitive advantage. Maka dari itu, semaksimal mungkin 

perusahaan meningkatkan kualitas tenaga kerjanya untuk menghasilkan output 

yang optimal. Di samping untuk membenahi kemampuan atau kualitas tenaga 

kerja (standard performance) yang kurang sesuai dengan yang diinginkan 

perusahaan, perusahaan Btrav yang bergerak di bidang jasa tur dan travel ini 

merasa perlu memberikan arahan yang jelas tentang bisnis industri travel dan 

pariwisata, serta bagaimana memberikan pelayanan terhadap konsumen secara 

tepat. Maka dari itu, perusahaan menetapkan untuk mengadakan pelatihan atau 

training    

 

4.5 Pelatihan (training) Tenaga Kerja Perusahaan Btrav Tour and Travel 

 Pada dasarnya perusahaan Btrav Tour and Travel ini merupakan bisnis 

jasa, maka mutu pelayanan adalah yang paling utama yang harus dipersiapkan. 

Semua sumber daya manusia (SDM) di bagian atau divisi apapun di perusahaan 

ini dianggap memiliki tanggung jawab yang sama sebagai customer service. Hal 

ini diperuntukkan agar  seluruh bagian atau divisi dapat melayani konsumen, 

member atau agen dengan baik. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kepuasan 

pelanggan, perusahaan memberikan beberapa pelatihan dan juga standar 

pelayanan Btrav (Standard Btrav Excellent Service) kepada seluruh tenaga kerja.  

 Perusahaan menyatukan pelatihan standar pelayanan Btrav beserta 

materi – materi lainnya dengan tujuan pelayanan tenaga kerja perusahaan dapat 

diterima konsumen dengan baik. Pelatihan ini tidak semata – mata untuk 



meningkatkan kualitas (standard performance) tenaga kerja perusahaan dalam 

hal pengetahuan dan keahliannya (knowledge & skill) namun, diharapkan materi 

pelatihan yang diberikan ini dapat dijadikan suatu kebiasaan atau habit 

(corporate culture) dalam perusahaan utama maupun agen – agen yang 

menjalankan perusahaan ini melalui sistem waralaba. Karena dalam perusahaan 

yang mengembangkan usahanya dengan sistem waralaba, diperlukan pelatihan 

secara rutin dan khusus untuk memiliki suatu standar kerja yang sama di tiap 

outletnya. Adapun beberapa materi pelatihan atau training yang telah dijalankan 

oleh perusahaan Btrav tour and travel selama ini, yaitu : 

Tabel 4.3 : Materi Training yang diberikan Perusahaan Btrav dan   
       Pencapaiannya Tahun 2010-2012 
 
 

No. Materi Training Peserta Waktu Pencapaian / 
Output 

1 Sistem Btrav Tour 
and Travel 

Seluruh 
divisi tenaga 
kerja 

3 bulan 
pertama 

Menguasai sistem 
Btrav, seperti : 
dapat melayani 
pemesanan tiket 
dan booking hotel 
secara manual dan 
online, menguasai 
proses sistem 
franchise Btrav, dan 
menguasai sistem 
proses pembuatan 
dokumen 
perjalanan  

2 Pengetahuan Produk 
(Product Knowledge) 

Seluruh 
divisi tenaga 
kerja 

3 bulan 
pertama 

Memiliki 
pengetahuan 
tentang produk 
yang dimiliki Btrav, 
seperti : Dapat 
menjelaskan 
kepada konsumen 
tentang produk 
yang ditawarkan 
Btrav, membantu 
dalam menentukan 
produk yang paling 
tepat untuk 
konsumen, serta 
dapat menjelaskan 



No. Materi Training Peserta Waktu Pencapaian / 
Output 

kepada calon 
franchisee tentang 
produk yang 
ditawarkan Btrav 
besesrta sistem 
waralabanya. 

3 Pola Pikir (Mindset) Seluruh 
divisi tenaga 
kerja 

3 bulan 
pertama 

Pola pikir tentang 
dunia kerja Btrav 
dan entrepreneur 
lebih terbuka, 
seperti: Para tenaga 
kerja dapat bersikap 
lebih mandiri dan 
bertanggung jawab 
dalam mengerjakan 
pekerjaannya dan 
memiliki mental 
kewirausahaan. 

4 Bisnis Industri Travel 
(Travel Business 
Industry) 

Seluruh 
divisi 
Tenaga 
Kerja 

3 bulan 
pertama 

Memahami tentang 
industri bisnis tour 
dan travel yang 
sedang 
berkembang, dapat 
melihat peluang 
dalam bisnis 
industri tour dan 
travel, serta dapat 
menjelaskan 
kepada calon 
franchisee akan 
besarnya peluang 
sukses di bisnis tour 
dan travel tersebut. 

5 Ticketing Customer 
Service 
Officer 
(CSO) 

Per 
3bulanan 

CSO dapat 
melayani proses 
issued, booking, 
dan pembelian tiket 
langsung maupun 
online 

6 Reservasi Hotel Customer 
Service 
Officer 
(CSO) 

Per 3 
bulanan 

CSO dapat 
melayani konsumen 
dalam proses 
pemesanan kamar 
hotel, membantu 
konsumen dalam 
mendapatkan hotel 
sesuai yang 
diinginkan, dan 
memberikan 
informasi yang 



No. Materi Training Peserta Waktu Pencapaian / 
Output 

dibutuhkan 
konsumen 
mengenai hotel 
yang ditawarkan. 

7 Domestic & 
International Tour 

Customer 
Service, 
Marketing 

Per 3 
bulanan 

CSO dan marketing 
dapat menjelaskan 
kepada konsumen 
tentang wisata 
perjalanan yang 
ditawarkan. CSO 
dapat melayani 
proses pemesanan 
perjalanan wisata 
yang diinginkan 
konsumen. 

8 Communication Skill Seluruh 
Divisi 
Tenaga 
Kerja 

Per 6 
bulanan  

Dapat bersikap dan 
berbicara dengan 
baik kepada 
konsumen, 
franchisee, dan 
pihak terkait 
lainnya. 

9 Selling skill Marketing Per 6 
bulanan 

Dapat menawarkan 
dan menjelaskan 
dengan baik dan 
benar tentang 
produk Btrav 
kepada calon 
franchisee. Jumlah 
agen atau member 
meningkat, hinggan 
tahun 2012 jumlah 
agen atau member 
Btrav berada pada 
posisi 667. 

10 Standard Btrav 
Excellent Service 
 

 

 

 

Seluruh 
Divisi 
Tenaga 
Kerja  

Per 6 
bulanan 

Masing – masing 
tenaga kerja dapat 
bertanggung jawab 
agtas pekerjaannya 
masing – masing, 
tenaga kerja dapat 
memberikan 
pelayanan yang 
terbaik bagi 
konsumen dan 
franchisee. 

Sumber : Data diolah, 2013  

 



Dari data tabel 4.2, materi pelatihan atau training tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan keinginan perusahaan 

serta mengatasi permasalahan kriteria tenaga kerja perusahaan yang belum 

dimiliki standard performance tenaga kerja. Selain dari kesepuluh materi 

pelatihan yang telah diberikan oleh perusahaan, Btrav juga mengadakan 

kegiatan outbond yang disertai dengan training yang diikuti oleh seluruh divisi 

yang diadakan tiap 6 bulan sekali secara rutin, yang disebut dengan Btrav Camp. 

Agenda Btrav Camp ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi tenaga kerja 

agar sesuai dengan perusahaan, mempererat hubungan antar tenaga kerja, 

serta meningkatkan kerjasama dan kedisiplinan tenaga kerja perusahaan.  

 Dari materi pelatihan atau training nomor (1), (2), (3), (4), dan (7) memiliki 

tujuan utama dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam hal pengetahuan 

tentang dunia bisnis tour, travel, dan pariwisata. Materi pelatihan atau training 

nomor (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja 

dalam hal customer oriented atau mengutamakan pelayanan terbaik bagi 

konsumen dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Sedangkan keseluruhan 

materi pelatihan tersebut diharapkan dapat mengatasi minimnya pengalaman 

kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja perusahaan serta meningkatkan tanggung 

jawab secara individu maupun kelompok.  

Dengan adanya pelaksanaan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, 

diharapkan tenaga kerja dapat bekerja secara lebih professional dan terlihat 

berpengalaman, hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan 

kredibilitas perusahaan. Hal ini diungkapkan pula oleh Bapak Didien, selaku 

bagian HRD perusahaan: 

” Untuk masalah minimnya pengalaman kerja yang dimiliki para tenaga 
kerja, pihak perusahaan yakin training yang diberikan secara keseluruhan 
dapat meng-cover masalah tersebut, karena perusahaan melatih tenaga 
kerja dari awal dan bertahap. Dari cara berkomunikasi, melayani 



konsumen, berperilaku, serta menghadapi masalah yang terjadi di dunia 
kerja sudah mencakup dalam keseluruhan training”.  
 
Menurut Bapak Inof, selaku sales and marketing director perusahaan: ” 
mengenai pengalaman kerja memang penting dan hal itu yang akan 
membedakan tenaga kerja satu dan yang lainnya, namun minimnya 
pengalaman dapat diatasi dengan strategi HRD dengan segala pelatihan 
yang diberikan dan learning by doing. Selama ada kemauan, tanggung 
jawab, dan kerja keras pasti tenaga kerja dapat bekerja dan bersaing 
secara sehat dengan para tenaga kerja yang lebih berpengalaman”. 
 

Satu tujuan utama dari keseluruhan training yang diberikan oleh 

perusahaan adalah tercapainya kepuasaan pelanggan “customer satisfaction”, 

hal ini sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Menjaga 

dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan merupakan 

tolak ukur dari keberhasilan suatu perusahaan jasa. Menurut pihak perusahaan, 

seluruh pelatihan yang diberikan selama tahun 2010 hingga 2012 tersebut cukup 

memuaskan karena dapat meningkatkan mutu pelayanan dan produktivitas 

sumber daya manusia yang dapat terlihat dari peningkatan jumlah agen atau 

member perusahaan melalui sistem waralaba hingga pertengahan 2012 telah 

mencapai angka 667 member seluruh Indonesia dan perusahaan Btrav telah 

memiliki tenaga kerja sebanyak 122 orang tenaga kerja. Di samping beberapa 

hal positif yang dapat dihasilkan dari proses pelatihan tersebut, terdapat pula 

kelemahan dari keputusan yang diambil perusahaan dalam menjalankan 

pelatihan tersebut. Yaitu adanya biaya (cost) yang harus dialokasikan secara 

khusus untuk menjalankan program pelatihan tersebut. Namun, menurut pihak 

perusahaan Btrav tersebut hasil dari training cukup memuaskan dibanding 

dengan  biaya yang dikeluarkan. Jadi, proses pelatihan ini dapat dijalankan 90% 

tepat guna. Semua kegiatan pelatihan dan outbond dijalankan secara rutin oleh 

pihak divisi HRD yang membawahi training center. 

  

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah : 

1. Standard requirement yang ditetapkan oleh perusahaan waralaba Btrav 

Tour and Travel dalam merekrut tenaga kerja adalah usia, pendidikan, 

pengalaman kerja, kemampuan mengoperasikan computer, customer 

oriented, kemampuan komunikasi yang baik, tanggung jawab, serta 

pengetahuan tentang travel. 

2. Dengan adanya standard requirement yang tepat memiliki implikasi 

terhadap proses penyerapan tenaga kerja perusahaan. Standard 

requirement tersebut dapat menjadi filter bagi para calon tenaga kerja 

yang ingin melamar pada perusahaan Btrav. Selain itu, dengan adanya 

penentuan standard requirement yang tepat, berdampak pada 

minimalisasi biaya (cost) dan waktu bagi perusahaan dalam proses 

penyerapan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja  yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan. 

3. Standard requirement yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Btrav 

adalah pengalaman kerja, customer oriented, dan pengetahuan tentang 

travel. 

4. Perusahaan Btrav melakukan pelatihan (training) secara berkala. Hal ini 

dilakukan untuk mengatasi kualitas tenaga kerja yang masih kurang 

sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Selain itu, training ini 

dilakukan untuk secara bersama – sama memajukan perusahaan sesuai 

dengan tujuannya. 



 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran – saran : 

1. Bagi para pelamar yang ingin bekerja di perusahaan Btrav tour and travel, 

ada baiknya bila terlebih dahulu mempersiapkan diri menyesuaikan 

persyaratan atau kriteria tenaga kerja yang diminta. Seperti, mencari 

informasi yang lebih mengenai dunia tur, travel, dan pariwisata, 

meningkatkan penguasaan bahasa asing, karena hal ini menjadi sangat 

penting di dunia bisnis pariwisata, dan dapat bersikap baik dalam 

melayani konsumen. Hal tersebut akan menjadi nilai tambah bila ingin 

masuk ke perusahaan yang bergerak di bidang jasa tour and travel. 

2. Masalah ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan kriteria 

yang diinginkan perusahaan dapat diminimalisir. Dengan cara 

perusahaan secara berkelanjutan menyediakan biaya (cost) dan waktu 

khusus untuk tetap melakukan pelatihan atau training. Hal ini 

akanberdampak baik bila dilakukan kepada tenaga kerja secara 

menyeluruh. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja, maka tujuan 

perusahaan untuk memajukan perusahaannyaakan lebih mudah tercapai. 

3. Untuk masalah minimnya pengalaman kerja yang dimiliki calon tenaga 

kerja perusahaan, perusahaan dapat melakukan on job training. Dengan 

adanya on job training, maka akan muncul rasa tanggung jawab 

indivisual, para tenaga kerja juga dapat belajar secara langsung agar 

terbiasa mengatasi situasi dan kondisi dalam dunia kerja. 

4. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pengetahuan para tenaga 

kerja tentang dunia tur dan travel, perusahaan dapat memberikan materi 

khusus pelatihan  tentang tourism atau kepariwisataan yang diberikan 



secara intensif atau bekerja sama dengan external course agar 

pengetahuan para tenaga kerja lebih luas dan selalu mengikuti 

perkembangan dunia tour and travel tersebut. 

5. Dalam mengatasi permasalahan kurangnya sikap customer oriented yang 

dimiliki pekerja. Perusahaan dapat memfasilitasi dengan program 

magang. Dengan program tersebut, diharapkan para tenaga kerja baru 

dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak perusahaan, 

konsumen, serta mengerti bagaimana cara mengutamakan kenyamanan 

konsumen 

6. Perusahaan hendaknya melakukan sosialisasi yang lebih efektif ketika 

membuka sebuah lowongan pekerjaan. Dengan menyebarluaskan 

informasi lowongan yang ada beserta kriteria tenaga kerja (standard 

requirement) yang dibutuhkan secara merata dan maksimal ke tempat – 

tempat yang potensial, Misalkan : ke universitas jurusan D3 

kepariwisataan. Maka akan memudahkan perusahaan dalam menemukan 

orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan tersebut. 

7. Bagi pihak pemerintah atau instansi pendidikan formal lainnya, sebaiknya 

memberikan kurikulum pembelajaran bukan hanya secara teori tetapi juga 

memberikan praktek – praktek di lapangan yang dapat mengasah 

penguasaan materi yang diberikan di kelas, keahlian, serta kreativitas. 

Agar para siswa – siswi tersebut memiliki daya saing dan daya banding, 

serta siap menghadapi dunia kerja secara nyata. 
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