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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT INDORACK MULTIKREASI didirikan pada tahun 1993. Bergerak 

dalam industri furniture yang memproduksi benda-benda interior seperti : meja, rak 

buku, laci, lemari, dan ranjang dengan merek dagang MEMORY dan melakukan 

ekspor pertama kali ke Hong Kong. Indorack mendirikan 2 pabrik yang berada di 

daerah Prepedan, Jakarta Barat dan daerah Utan Jati, Tangerang.  

 Pada tahun 2002, Indorack melakukan relokasi kedua pabrik ke daerah 

Mauk, Tangerang dan Jatiuwung, Tangerang. Tahun 2008, Indorack mendirikan 

sebuah pabrik di daerah Batam, Riau.  

 Tahun 2011, Indorack melakukan akuisisi PT Talenta Anugerah Pratama, 

produsen OLYMPIC Furniture di daerah Kampung Doyang, Tangerang. 

 Pada tahun 2015, 90% produksi Indorack berorientasi ekspor ke berbagai 

negara, antara lain : Jepang, Prancis, Arab Saudi, Denmark, Portugal, Polandia, 

Afrika, Australia, China, Cloumbia, dan Inggris. 10% sisanya dijual secara lokal 

tanpa merek kepada INFORMA. 
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Gambar 2.1 PT Indorack Multikreasi – MEMORY Furniture 
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2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1. Visi Perusahaan 

  Menjadi perusahaan home furniture Indonesia paling berkualitas dan 

terpercaya di mata dunia. 

2.2.2. Misi Perusahaan 

  Menawarkan desain produk furniture dengan kualitas yang konsisten, 

pengiriman yang cepat dan harga yang terjangkau, sehingga produk dapat dimiliki 

banyak orang. 

2.2.3. Core Value 

 

Gambar 2.2 Core Value MEMORY Group 

 Desain yang modern 

 Kualitas yang konsisten 

 Pengiriman yang tepat waktu 
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 Harga yang terjangkau 

  Keuntungan pasti bagi konsumen dan perusahaan 

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT Indorack Multikreasi 
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PLNT : Plant 

FINA : Finance and Accounting 

2.4. Hubungan Teori dengan Pekerjaan 

2.4.1. Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Berikut definisi para ahli mengenai pengertian manajemen sumber daya 

manusia. 

 Gary Dessler (2008:2) dalam buku : Human Resources Management 

berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia : 

“Suatu kebijakan dan praktek yang melibatkan “orang” atau aspek 

pengelolaan sumber daya yang mencakup perekrutan, penyaringan, pelatihan, 

penghargaan, dan penilaian.”  

2.4.2. Rekrutmen 

Menurut Kinicki dan Williams (2009:284) dalam buku : Management , 

rekrutmen adalah proses mencari dan menarik pelamar yang memenuhi kualifikasi 

untuk mengisi pekerjaan yang lowong dalam organisasi.  
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2.4.3. Sumber Rekrutmen 

 Menurut Kinicki dan Williams (2009:285), terdapat dua sumber dalam 

rekrutmen, yaitu : 

1. Internal recruiting 

Menempatkan karyawan yang ada dalam perusahaan untuk mengisi posisi dan 

tanggung jawab yang baru.  

Kelebihan Internal recruiting : 

 Menciptakan loyalitas karyawan.  

 Biaya proses rekrutmen menjadi lebih efisien. 

 Resiko lebih kecil, karena karyawan sudah memiliki pengalaman lebih 

awal tentang perusahaan, begitupun perusahaan sudah mengenal 

karyawan. 

Kelemahan Internal recruiting :  

 Internal kandidat membatasi peluang untuk mendapatkan karyawan 

yang memiliki ide baru. 

 Berfokus pada sineoritas. 

 Pekerjaan yang ditawarkan akan menciptakan kekosongan posisi di 

tempat lain.  
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2. External recruiting 

Menarik pelamar kerja dari luar organisasi untuk mengisi posisi yang lowong 

dalam organisasi. 

Kelebihan External recruiting : 

 Adanya pengetahuan dan pengalaman baru. 

 Adanya sudut pandang baru. 

Kekurangan External recruiting :  

 Biaya proses rekrutmen lebih mahal dan memakan waktu yang lama. 

 Calon karyawan tidak dikenal baik oleh perusahaan. 

2.4.4. Seleksi 

Menurut Kinicki (2009:284) dalam buku : Management, seleksi merupakan 

proses mencari dan menarik pelamar yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan 

yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. 

2.4.5. Proses Rekrutmen dan Seleksi   

 Berikut tahap-tahap proses rekrutmen dan seleksi menurut Gary Dessler 

(2013:164) Human Resources Management : 
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Gambar 2.4 Tahap-tahap proses rekrutmen dan seleksi 

Proses rekrutmen dan seleksi : 

1. Employment Planning and forecasting 

Tahap yang dilakukan oleh perusahaan bagi calon karyawan dalam 

menentukan posisi yang harus di isi dan cara untuk mengisi posisi tersebut. 

Terdiri dari 5 tahap, yaitu : 

 Analisa kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan 

 Penentuan strategi yang dipakai dalam proses rekrutmen 

 Evaluasi sumber daya manusia yang sudah ada 

 Pelaksanaan strategi 

 Evaluasi efektivitas dari proses rekrutmen. 

 

 

Proses Rekrutmen..., Alfred Henza, FB UMN, 2015



16 

 

2. Recruiting : Build a pool of candidates 

Merekrut posisi yang lowong. Terdapat beberapa alternatif, antara lain : 

a.  Outsourcing  

Merekrut tenaga kerja dari pihak eksternal dengan cara melakukan sub-

kontrak untuk mengisi fungsi pekerjaan pada jabatan tertentu. 

b. Contingent Workers 

Penggunaaan tenaga kerja yang sifatnya sementara untuk membantu 

kelebihan beban pekerjaan maupun penanganan pekerjaan yang bersifat 

khusus. 

c. Professional Employer Organizations (Emloyee Leasing) 

Menyewa karyawan dalam perusahaan ke perusahaan lain. 

d. Overtime 

Periode kerja lembur kepada karyawan dalam perusahaan dengan cara 

memberikan tambahan kompensasi. 

3. Applicants complete applicantions form 

Data pribadi yang perlu di isi oleh calon karyawan sebagai dasar dalam proses 

penyaringan. 

4. Use selection tool like test to screen out most applicants 

Alat bantu dalam proses seleksi berupa tes tertulis, tes fisik, dan investigasi 

latar belakang pribadi yang digunakan untuk menentukan calon karyawan 

lolos ke tahap berikutnya. 
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5. Supervisors and others interview final candidates to make final choice 

Tahap akhir berupa interview calon karyawan yang dilakukan oleh atasan. 
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