
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

x 
TUGAS AKHIR               Proses Perekrutan Casual……                          FAJAR 

ABSTRAKSI 

 

 Rekrutmen karyawan merupakan serangkaian proses dalam suatu 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Apabila hotel tersebut ingin 

meningkatkan kualitas serta produktifitas dari tenaga kerja yang ada di hotel, 

maka di lakukan perekrutan karyawan. Peneliti membuat tugas akhir yang 

berjudul studi deskriptif tentang proses perekrutan casual manjadi karyawan di 

Garden Palace Hotel Surabaya. Permasalahan di Garden Palace Hotel Surabaya 

adalah bagaimana proses perekrutan casual menjadi karyawan di Garden Palace 

Hotel Surabaya ? Berikut ini permasalahan dari perekrutan casual menjadi 

karyawan antara lain : Lebih memilih merekrut casual menjadi karyawan kontrak 

daripada mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Hal ini karena 

perbedaan tunjangan terhadap yang diberikan hotel untuk karyawan kontrak dan 

karyawan tetap. Tunjangan tersebut diberikan ketika hotel melakukan 

pengurangan karyawan. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai proses perekrutan casual F&B Departemen (service) menjadi 

karyawan di Garden Palace Hotel Surabaya. Peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk penulisan tugas akhir ini. Teknik pengumpulan data 

untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara 

dengan pihak – pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. 

Peneliti juga membatasi materi untuk tugas akhirnya. Batasan konsep yang 

peneliti maksud yaitu proses seleksi karyawan dan proses perekrutan karyawan 

yang ada di Garden Palace Hotel Surabaya. Peneliti membutuhkan informan 

sebagai sumber informasi data yang dibutuhkan peneliti. Informan tersebut yaitu : 

HRD Garden Palace, staff banquet, dan casual. Teknik pengumpulan data yang 

dibutuhkan peneliti yaitu :  pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

penggunaan bahan dokumen.  

Hasil dari penelitian tugas akhir ini adalah casual yang akan menjadi 

karyawan harus melewati beberapa tahap proses seleksi. Proses seleksi ini harus 

dilewati dan diikuti oleh semua casual yang akan direkrut menjadi karyawan. 

Selain itu casual juga harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik 

dalam bidang perhotelan. Karena keterampilan tersebut yang menentukan 

produktif tidaknya casual tersebut untuk direkrut menjadi karyawan di Garden 

Palace Hotel Surabaya. Kesimpulan dari tugas akhir yang peneliti lakukan adalah 

tentang perekrutan bahwa proses dari perekrutan sangat panjang dan butuh 

keterampilan dalam bidang perhotelan.  

  

 

 

 




