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ABSTRAK 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam proses 

pembangunan nasional, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia senantiasa 

harus dikembangkan dan diarahkan supaya mencapai tujuan yang diharapkan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dengan 

diadakannya Rekrutmen. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk 

mencari dan memikat tenaga kerja dengan pendidikan, kemampuan, keahlian dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk mengisi suatu lowongan yang kosong pada 

perusahaan. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan rekrutmen Tenaga Kerja di Hotel Horison Nusa Dua Bali. Laporan 

Tugas Akhir ini berjudul Rekrutmen Sumber Daya Manusia (Studi Deskriptif 

Rekrutmen Tenaga Kerja di Hotel Horison Nusa Dua Bali). 
Adapun metode penelitian Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, 

menguraikan dengan terperinci. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dengan cara 

teknik dokumentasi dengan melakukan penelitian lapangan. 

Dalam proses rekrutmen di Hotel Horison Nusa Dua menggunakan 2 metode yaitu 

metode Internal dan Metode Eksternal. Adapun kelebihan dan kelemahan dari masing-

asing metode tersebut adalah sebagai berikut : 

Kelebihan Sumber Internal: 

 Pihak Manajemen Hotel telah mengetahui sepak terjang dan kinerja dari 

karyawan yang direkrut dari dalam Hotel Horison Nusa Dua Bali 

 Karyawan yang ditarik dari dalam tentunya lebih mengenal perusahaan 

dan orang-orang yang ada didalamnya. Sehingga memudahkan karyawan 

untuk beradaptasi dan mencapai tujuan atau target dari Hotel Horison 

Nusa Dua. 

 Tidak perlunya pelatihan khusus yang akan menambah biaya Hotel 

Horison nusa Dua Bali. 

Kelemahan Sumber Internal: 

 Dapat menyebabkan kecemburuan antar karyawan  

Kelebihan Sumber eksternal: 

 Rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan dengan metode Eksternal tentunya 

mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan kompeten 

karena akan banyak calon pelamar yang bervariasi. 

 Orang-orang yang direkrut dari luar Hotel Horison Nusa Dua tentunya 

akan membawa suasana kerja baru seperti metode produksi, strategi 

pemasaran yang baru ke dalam perusahaan yang nantinya akan 

menghasilkan wawasan yang baru juga bagi karyawan lainnya.  

 Rekrutmen pelamar tenaga kerja dari luar mengurangi pertikaian diantara 

kalangan karyawan karena perebutan promosi. 

Kelemahan Sumber Eksternal: 

 Adanya kekuatiran pihak Hotel Horison Nusa Dua karena tidak tahu benar 

kinerja karyawan baru di perusahaan lamanya. 

 Perusahaan menangung biaya untuk melakukan pelatihan pada karyawan 

baru agar dapat menguasai pekerjaan yang akan digelutinya.  
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