
EFEKTIVITAS PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

PERHOTELAN DI YOGYAKARTA 

(Studi Kasus di New Saphir Hotel Yogyakarta) 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Oleh : 

CORNELIA RAHMAWATI 

NO. MHS: 313100619 

 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI HOTEL 

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA 

YOGYAKARTA 

2017 



i 

EFEKTIVITAS PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

PERHOTELAN DI YOGYAKARTA 

(Studi Kasus di New Saphir Hotel Yogyakarta) 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh 

Derajat Sarjana Sain Terapan Pariwisata 

 

Oleh : 

CORNELIA RAHMAWATI 

NO. MHS: 313100619 

 

 

 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI HOTEL 

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA 

YOGYAKARTA 

2017 



HALAMAN PENGESAHAN 

 

EFEKTIVITAS PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

PERHOTELAN DI YOGYAKARTA 

(Studi Kasus di New Saphir Hotel Yogyakarta) 

 

 

 

Oleh : 

CORNELIA RAHMAWATI 

NO. MHS: 313100619 

 

Telah disetujui oleh : 

 

   Pembimbing I           Pembimbing II 

 

 

Drs. Budi Hermawan, MM     Drs. Prihatno, MM 

      NIDN. 0523026601     NIDN. 0526125901 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Perhotelan 

 

 

Hermawan Prasetyanto, S.Sos, S.ST, MM 

NIDN.0516057102

ii 
 



BERITA ACARA UJIAN 

 

EFEKTIVITAS PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

PERHOTELAN DI YOGYAKARTA 

(Studi Kasus di New Saphir Hotel Yogyakarta) 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

CORNELIA RAHMAWATI 

No. Mhs : 313100619 

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji 

Dan Dinyatakan LULUS 

Pada Tanggal : 16 Oktober 2017 

 

TIM PENGUJI 

Penguji Utama   : Dra. Sri Larasati, MM  : ___________ 

      NIDN. 0511095401 

Penguji I   : Drs. Budi Hermawan, MM  : ___________ 

  NIDN. 0523026601 

Penguji II   : Drs. Prihatno, MM    : ___________ 

 NIDN. 0526125901 

 

Mengetahui 

 

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 

 

 

 

Drs. Prihatno, MM  

NIDN. 0526125901 

iii 
 



iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertandatangan dibawah ini 

Nama    : Cornelia Rahmawati 

No. Mhs   : 313100619 

Program Studi   : ADH (Administrasi Hotel) 

Judul Skripsi   : Efektivitas Proses Rekrutmen Sumber Daya 

Manusia Perhotelan di Yogyakarta  

(Studi Kasus di New Saphir Hotel 

Yogyakarta) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, 

sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau 

diterbitkan orang lain kecuali diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

 

 

 

 

Yogyakarta, 16 Oktober 2017 

 

 

Cornelia Rahmawati 



v 
 

MOTTO 

 

“Sekali anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan jangan tinggalkan itu. 

Orang-orang yang bekerja dengan ketulusan hati adalah mereka yang paling 

bahagia” 

(Chanakya) 

 

“Kesalahan terburuk adalah tidak belajar dari kesalahan itu sendiri” 

(Penulis) 



vi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari 

orang-orang tercinta, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya 

haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada : 

1. Allah Bapa di Surga dan Yesus Kristus atas penyertaan dan berkat-Nya 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga pendidikan saya 

dengan baik. 

2. Bapak Ignatius Tri Joko Sulistiono dan Ibu Florentina Sarbini sebagai 

orangtua yang telah memberikan dukungan, doa, pengorbanan, kesabaran 

serta kasih sayang yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Ucapan 

terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orangtua 

karena itu terimalah persembahan bakti  dan cinta untuk Babe dan Bunda. 

3. Kedua kaka saya yang sangat saya cintai Catharina Ardiyanti dan 

Antonius Iwan Yulianto yang selalu memberikan dukungan, semangat, 

doa dan semua motivasi yang diberikan sampai skripsi ini terselesaikan. 

4. Mohammad Surya Pambudi terimakasih atas waktu yang diberikan untuk 

memberi semangat, mendampingi saat mengerjakan skripsi ini, 

memotivasi dan berbagi keceriaan saat kepenatan dan kebosanan mulai 

datang. 

5. Rekan serta sahabat seperjuangan dari berbagai bidang terutama keluarga 

besar dari jurusan Administrasi Hotel 2013 STP AMPTA Yogyakarta. 



vii 
 

terimakasih untuk dukungan, kenangan indah, canda tawa, dan semua 

perjuangan yang telah kita lalui bersama dari mulai kita menjadi maba 

hingga kita akan lulus bersama.  

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang terus 

mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis. Terimaksih sebesar-

besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahakan skripsi ini untuk 

kalian semua. 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

       Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat 

rahmatnya, serta dengan usaha sepenuh hati, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat 

untuk menggapai gelar Sarjana Sain Terapan Pariwisata pada Program Studi 

Administrasi Hotel Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. 

       Fokus kajian skripsi ini adalah menjelaskan mengenai efektivitas proses 

rekrutmen pada dua departemen di New Saphir Hotel Yogyakarta yaitu Front 

Office dan Housekeeping, hasilnya menunjukkan bahwa proses rekrutmen telah 

sesuai dengan peraturan hotel yang mengacu pada peraturan yang diterapkan 

pemerintah. Kendala yang ditemukan dalam proses rekrutmen di New Saphir 

Hotel Yogyakarta adalah terkadang penyeleksian pelamar kurang memeperhatikan 

dengan kriteria yang ditentukan, sehingga membuat jalannya perekrutan kurang 

maksimal. 

       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena ini pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudlkan skripsi 

ini. 

       Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara tulus 

ikhlas penulis ucapkan kepada : 



1. Bapak Drs. Budi Hermawan, M.M selaku Pembimbing 1 yang telah 

dengan sabar dan arif memberikan bimbingan dan penghargaan dalam 

penulisan skripsi ini. 

2. Bapak Drs. Prihatno, M.M selaku Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata 

AMPTA Yogyakarta dan Pembimbing II yang telah arif dan bijaksana 

memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk-petunjuk pada 

penulisan skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Sri Larasati, M.M selaku penguji utama yang telah memberikan 

banyak masukan, saran dan koreksi untuk menyempurnakan laporan 

skripsi ini. 

4. Bapak Hermawan Prasetyanto, S.Sos, S.ST, M.M selaku Ketua Jurusan 

Program Studi Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. 

5. Bapak Mirza Rahardian selaku General Manager, Ibu Nur Farida 

Fabriyani selaku Human Resource Coordinator, Bapak Fahmi Nur Fuadi 

selaku Front Office Manager dan Bapak Haryanto selaku Executive 

Housekeeper New Saphir Hotel Yogyakarta yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 

6. Seluruh dosen dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan bantuan yang telah 

diberikan kepada penulis. 

Semoga bantuan Bapak/Ibu dan para informan dicatat sebagai amal ibadah oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. 

ix 
 



x 
 

       Penulis berharap semoga hasil penelitian ini nermanfaat bagi semua pihak 

maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Tak lupa penulis berharap adanya 

kritik dan saran dari semua pembaca untuk perbaikan pada penelitian berikutnya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasaih 

 

Yogyakarta, 16 Oktober 2017 

 

 

Penulis 

   



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .........................................................................   i 

HALAMAN PENGESAHAN  ...........................................................  ii 

HALAMAN MOTTO  .......................................................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN  .......................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ......................................................................  viii 

DAFTAR ISI  .....................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL  .............................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................   xiv 

ABSTRAK  ........................................................................................   xv 

BAB I  PENDAHULUAN 

                  A. Latar Belakang  .....................................................  1 

                  B. Fokus Masalah  ......................................................  3 

                  C. Tujuan Penelitian  ..................................................  3 

                  D. Manfaat Penelitian  ...............................................  3 

BAB II LANDASAN TEORI 

                  A. Pengertian Hotel ....................................................  5 

                  B. Sumber Daya Manusia ..........................................  12 

                  C. Sistem Magang ......................................................  13 

                  D. Rekrutment  ...........................................................  14 

                  E. Analisis Jabatan .....................................................  28 

                  F. Efektivitas  .............................................................  31 



xii 
 

                 G. Kerangka Pemikiran  ..............................................  32 

                 H. Penelitian Terdahulu  .............................................  34 

BAB III         METODE PENELITIAN 

                 A. Jenis Penelitian  ......................................................  35 

                 B. Lokasi Penelitian  ...................................................  35 

                 C. Teknik Cuplikan  ....................................................  36 

                 D. Sumber Data  ..........................................................  36 

                 E. Teknik Pengumpulan Data  ....................................  37 

                 F. Keabsahan Data  .....................................................  39 

                G. Metode Analisis Data  .............................................  40 

                H. Alur Penelitian  .......................................................  41 

BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                A. Deskripsi Objek Penelitian  .....................................  43 

                B. Karakteristik Informan  ...........................................  61 

                C. Pembahasan  ............................................................  62 

BAB V          KESIMPULAN 

                A. Kesimpulan  ............................................................  71 

                B. Saran  .......................................................................  72 

DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................  74 

DAFTAR LAMPIRAN  



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1       Karakteristik Informan  ................................................  61 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 3.1       Diagram Alur Penelitian ..........................................  42 

Gambar 4.1       Logo New Saphir Hotel ...........................................  46 

Gambar 4.2       Fuction Room New Saphir Hotel Yogyakarta ..........  52 

Gambar 4.3       Struktur Organisasi NSHY  ......................................  57 

 



xv 
 

ABSTRAK 

 

       Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan 
sebagai aset atau kunci yang menentukan perkembangan dan kemajuan suatu 
perusahaan. Salah satu perusahaan yang begerak dibidang jasa adalah usaha 
perhotelan. Hotel merupakan suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara 
komersil yang menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman. Hotel 
juga merupakan perusahaan yang begerak dibidang jasa yang menuntut 
karyawanya untuk memiliki kemampuan pada masing masing divisi yang ada.   
       Langkah awal untuk mendapat SDM yang berkompeten dibidangnya adalah 
dengan melakukan rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, 
menemukan hingga menarik pelamar untuk bergabung dengan perusahaan. 
Perekrutan dapat dilakukan dengan metode perekrutan dari dalam dan dari luar.  
       Operasional hotel setiap hari harus tetap berjalan, ketika satu posisi jabatan 
kosong maka Human Resource Department dituntut untuk cepat mendapat 
pengganti untuk posisi jabatan yang kosong tersebut sesuai dengan kualifikasi 
yang dibutuhkan. Dengan permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan 
penelitian dengan judul “Efekivitas Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia 
Perhotelan di Yogyakarta (Studi Kasus di New Saphir Hotel Yogyakarta)”.  
       Penelitian ini difokuskan pada efektivitas proses rekrutmen pada dua 
departemen di New Saphir Hotel Yogyakarta yaitu Front Office dan 
Housekeeping. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas proses 
rekrutmen sumber daya manusia di New Saphir Hotel Yogyakarta dan untuk 
mengetahui metode rekrutmen sumber daya manusia di New Saphir Hotel 
Yogyakarta. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di 
New Saphir Hotel Yogyakarta pada bulan September 2017. Pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen. 
       Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa sudah dilakukan 
pengulasan informasi analisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, perekrutan 
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sudah dilakukan penyampaian pesan 
kepada pelamar periahal pekerjaan dan kondisi hotel saat ini, menggali informasi 
pelamar, perekrutan dilakukan secara internal dan eksternal, perekrutan internal 
dengan menyebar memo kedalam perusahaan dan perekrutan eksternal dengan 
menyebar info ke media sosial, perekrutan dilakukan oleh HRM, HOD, GM dan 
Auditor, sudah ditetapkan metode dan strategi rekrutmen dengan mencantumkan 
kriteria yang dibutuhkan secara detail, sudah memiliki kriteria untuk 
mengevaluasi metode rekrutmen. 
       Hasil penelitian ini adalah proses rekrutmen di New Saphir Hotel Yogyakarta 
sudah sesuai dengan 10 langkah proses pra rekrutmen dan dapat dikatakan bahwa 
proses rekrutmen tersebut efektif. Penulis menyarankan agar tetap memperhatikan 
keseimbangan dari sistem perekrutan internal dan eksternal serta memberikan 
peluang bagi pelamar pekerjaan yang belum memiliki pengalaman kerja dan baru 
di dunia perhotelan. 
   
Kata Kunci : rekrutmen, efektivitas proses rekrutmen, sumber rekrutmen   
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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

       Sumber Daya Manusia atau SDM  merupakan suatu faktor yang penting 

dalam sebuah perusahaan sebagai aset atau kunci yang menentukan 

perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan. Memilih SDM yang 

berkompeten dibidangnya merupakan hal utama, karena SDM inilah yang 

nantinya akan melaksanakan aktivitas dan menggerakkan perusahaan. 

Pengadaan tenaga kerja atau melaksanakan rekrutmen merupakan langkah 

awal yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu perusahaan mencapai 

tujuannya. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan hingga 

menarik para pelamar untuk dipekerjakan dan membantu tercapainya tujuan 

perusahaan.  

       Agar tujuan perusahaan tercapai secara maksimal, diperlukan sumber 

daya manusia yang potensial dan berkualitas sesuai dengan kondisi 

perusahaan dan lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, perusahaan 

harus memiliki dan menjalankan sistem pengadaan karyawan atau rekrutmen 

yang efektif. Rekrutmen dapat dikatakan efektif jika perusahaan dapat 

menemukan pelamar atau calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi 

yang dibutuhkan. 

       Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan terbagi 

kedalam beberapa departemen seperti Front Office, Housekeeping, Food and 
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Baverage, Human Resource, Accounting, Marketing, Engineering dan 

Security tentu hotel harus memiliki karyawan sesuai dengan  kualifikasi yang 

dibutuhkan. Perekrutan karyawan di hotel dapat bersumber dari dalam dan 

juga bersumber dari luar. Dewasa ini, banyak perusahaan hotel yang 

membuka lowongan bagi siswa/siswa ataupun mahasiswa yang ingin 

melaksanakan magang atau PKL (Praktek Kerja Lapangan) sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaian pendidikannya.  

       Selama siswa/siswi atau mahasiswa tersebut magang tentu dari pihak 

hotel, terutama pihak departemen yang memiliki siswa/siswi atau mahasiswa 

magang akan menilai dan melihat kinerjanya. Jika selama menjadi peserta 

magang dapat menguasai dan melakukan tanggungjawab pekerjaan apa saja 

yang harus dilakukan serta dapat menyelesaikannya, banyak pula hotel yang 

tidak ragu untuk menarik peserta magang tersebut menjadi casual (pekerja 

harian) untuk mengisi posisi yang kososng di departemen tersebut, sebelum 

nantinya akan diangkat menjadi karyawan jika benar-benar memiliki kinerja 

yang baik dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.   

       Alasan lain mengapa hotel berani untuk melakukan rekrutmen dengan 

cara tersebut tentu karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan hotel, 

sudah menguasai job description pekerjaannya dan memiliki loyalitas 

terhadap pekerjaannya sejak  menjadi peserta magang. Berdasarkan uraian 

diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

“EFEKTIVITAS PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

PERHOTELAN DI YOGYAKARTA”. 
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B.  Fokus Masalah 

       Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan pada efektivitas proses rekrutmen pada dua 

departemen di New Saphir Hotel Yogyakarta yaitu Front Office dan 

Housekeeping. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak terlalu luas 

didalam mencari rangkaian permasalahan dan pembahasan yang lebih 

mengarah kepada pemahaman yang lebih baik. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui efektivitas proses rekrutmen sumber daya manusia di 

New Saphir Hotel Yogyakarta 

2. Untuk mengetahui metode rekrutmen sumber daya manusia di New Saphir 

Hotel Yogyakarta.  

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi New Saphir Hotel Yogyakarta : 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai rekrutmen karyawan yang efektif agar tidak mengalami 

kesalahan dalam pemilihan sumber daya manusia.  

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian 

kedepannya. 
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2. Bagi Lembaga STP AMPTA Yogyakarta : 

a. Sebagai acuan bahan skripsi berikutnya untuk mahasiswa Sekolah 

Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. 

b. Sebagai sumbangan pikiran dan koleksi tugas akhir skripsi untuk 

perpustakaan Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. 

3. Bagi Peneliti : 

a. Dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas rekrutmen 

sumber daya manusia perhotelan di Yogyakarta. 

b. Dapat memberikan gambaran tentang proses penelitian dan cara 

menyelesaikan masalah, sehingga dapat diimplementasikan pada 

dunia kerja secara nyata. 
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