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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1. Sejarah Kusumahadi Santosa 

 Sejarah berdirinya PT Kusumahadi Santosa bermula pada tahun 

1960 ketika Bapak Santosa Doellah membuat Danar Hadi yang 

memproduksi batik berkualitas tinggi, yang kini merupakan salah satu 

produsen batik ternama di Indonesia denga label Danar Hadi. 

Meskipun telahtelah sukses secara fenomenal dari awal, perusahaan ini 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan dasar berkualitas tinggi 

untuk meunjang produksi yang terus berkembang. Hal ini yang 

menjadikan diciptakanya PT. Kusumahadi Santosa yang akhirnya 

mengambil alih proses pre-treatment dan proses weaving. 

Seluruh sejarah kesuksesan tekstil Kusumahadi Santosa merupakan 

hasil dari perpaduan antara pengembangan dan perluasan usaha. Sejak 

awal ketika Bapak Santosa Doellah mendirikan Pabrik batik Danar Hadi, 

mulai di tahun 80 sampai tahun 90-an saat dibangunnya pabik terus 

melakukan pembaharuan dalam tradisi menghasilkan produk tekstil yang 

unggul dan akan terus menjadi yang terunggul dalam industri tekstil di 

masa-masa mendatang akan tetap mempertahankan posisis tersebut. 

Pertengahan tahun 80, Danar Hadi memulai masa transisinya dari 

metode tulis atau gambar tangan ke teknologi flat print dalam volume 

tinggi dan mesin rotary print yang modern. Hal ini memungkinkan untuk 

menaikan kapasitas yang dapat dengan cepat dinikmati masyarakat.  
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Pada tahhun 2000 hingga sekarang, manajemen senior terdiri dari orang-

orang profesional, sehingga dapat menempatkan Kusumahadi Santosa 

diposisi terdepan dipasar tekstil. Untuk menempatkan Kusumahadi 

Santosa agar selalu menjadi yang terdepan, kami berkonsentrasi untuk 

menerapkan kerja yang efisien, dalam arti mengurangi waste dan 

overhead untuk masa datang. Kusumahadi Santosa berkeinginan untuk 

memperluas posisi kepemimpinannya dalam industri dengan terus 

mempertahankan standard kwalitas dan melakukan trobosan baru selain 

melanjutkan pengembangan produktivitas. 

Anak perusahaan : 

1. PT KUSUMAHADI SANTOSA 

2. PT KUSUMAPUTRA SANTOSA 

3. PT KUSUMAPUTRI SANTOSA 

4. PT BATIK DANARHADI 

5. GALERI BATIK KUNO DANAR HADI 

6. RATU BATIK SALA 

7. DANADI 

8. JAWI ANTIK 

4.2. Lowongan Pekerjaan 

Lowongan pekerjaan diartikan sebagai permintaan tenaga kerja 

(demand for labor) yaitu keadaan yang menggambarkan tersedianya 

lapangan kerja yang siap diisi para pencari kerja. Pertumbuhan angkatan 

kerja yang masih tinggi serta keterbatasan kesempatan kerja akan 

mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran. Secara 
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konsisten pertumbuhan angkatan kerja ini masih selalu lebih besar jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Disamping itu angkatan 

kerja yang termasuk setengah pengangguran masih tetap tinggi. Hal ini 

menandakan bahwa produktivitas para tenaga kerja tersebut belum 

optimal. Sejak tahun 1976 hingga saat ini, konsep dan definisi perihal 

ketenagakerjaan yang dipakai Badan Pusat Statistik adalah sama. Konsep 

dan definisi tersebut sesuai The Labour Force Concept yang disarankan 

oleh International Labor Organization (ILO). Pendekatan ini banyak 

diterapkan oleh negara-negara berkembang selain Indonesia.  

4.3. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan 

Konsep dan definisi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik 

dalam penelitian ketenagakerjaan sejak tahun 1976 adalah: 

1. Bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan untuk 

memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara 

kontiniu dalam seminggu yang lalu (sebelum pencacahan). Dengan 

demikian pekerjaan keluarga tanpa upah yang membantu dalam 

satu usaha/kegiatan ekonomi, dimasukkan sebagai pekerja. 

2. Tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, tetapi 

selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai alasan 

seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya, 

termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama 

seminggu yang lalu belum bekerja.  
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3. Mencari pekerjaan adalah mereka yang tidak bekerja dan mencari 

pekerjaan seperti mereka yang belum pernah dan atau mereka yang 

sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau 

diberhentikan dan saling berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. 

Seseorang mencari pekerjaan tetapi dia sudah punya pekerjaan atau 

masih sedang bekerja, tetapi digolongkan sebagai bekerja. 

4. Sekolah adalah mereka yang melakukan kegiatan bersekolah 

disekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan 

pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan 

.Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah. 

5. Mengurus Rumah Tangga adalah mereka yang mengurus rumah 

tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya ibu-ibu rumah tangga 

atau anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya 

pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun 

pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja. 

6. Kegiatan lainnya kegiatan seseorang selain disebutkan di atas, 

yakni mereka yang sudah pensiun, penerima royalty, penerima 

deviden dan orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan 

sebagainya) yang tidak mampu melakukan pekerjaan. 

7. Pendidikan tinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang 

dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi 

suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). 

8. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang 

dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi 
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dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) 

selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam 

kerja dihitung mulai berangkat dari rumah 

9. Sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak 

merupakan jamlah kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan 

dan sebagainya. 

10. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ 

perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. 

11. Jenis Pekerjaan/Jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan 

oleh seseorang/atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang 

bekerja atau yang sementara tidak bekerja. 

12. Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang 

atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. 

Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan barang setempat. 

Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi 

dengan potongan–potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan 

sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan. 

13. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan 

pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status 

pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu : 

a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan 

menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak 

kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan 

dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak 



34 

 

menggunakan pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat 

pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. 

b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah 

bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan menggunakan 

buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap. 

c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha 

atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang 

buruh/pekerja tetap yang dibayar. 

d. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada 

orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan 

menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh 

yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak di golongkan 

sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. 

Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 

majikan (orang/rumah tangga) yang sama sebulan terakhir, 

khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila 

majikannya instansi/lembaga boleh lebih dari satu. 

e. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada 

orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 

majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa 

usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas 

dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik 

berupa uang atau barang, dan baik dengan sistem pembayaran 

harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi : pertanian 
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tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan 

dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. 

f. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja 

pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 

majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan 

menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang 

dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. 

Usaha non pertanian meliputi : usaha di sektor pertambangan, 

industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor 

perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, 

sektor keuangan, asuransi, upah persewaan bangunan, tanah dan 

jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan 

perorangan. 

g. Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu 

orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji baik 

berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat 

terdiri dari : 

1. Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, 

seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah. 

2. Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang 

yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani 

penjualan di warung. 

3. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari 

orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu 
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menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya. 

14. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun dan lebih) 

yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan 

atau mereka yang mencari pekerjaan. Mereka adalah penduduk usia 

kerja dengan kegiatan, seperti pada butir 1, 2, dan 3 di atas selama 

seminggu sebelum pencacahan. 

15. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja dengan kegiatan 

kerja seperti pada butir 4, 5, dan 6 di atas selama seminggu 

sebelum pencacahan. 

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau dalam penulisan ini 

dinyatakan dengan kesempatan/peluang kerja adalah persentase 

angkatan kerja tehadap total penduduk usia kerja. 

4.4. Kriteria Lowongan Pekerjaan 

Pada kesempatan ini, proses perangkingan lowongan pekerjaan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting dilakukan dengan 

melihat nilai terhadap sejumlah indikator atau kriteria yang berasal dari 

daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae/CV) dari pelamar pekerjaan. 

Daftar riwayat hidup nantinya dicocokkan dengan persyaratan yang 

diajukan perusahaan. Dalam perangkingan lowongan pekerjaan, penulis 

menggunakan asumsi: 

1. Seringkali pelamar memiliki variabel daftar riwayat hidupnya yang 

tidak cocok dengan variabel persyaratan yang diajukan perusahaan 

untuk melamar lowongan Untuk itu, dilakukan pencocokan antara 

variabel daftar riwayat hidup pelamar dengan variabel persyaratan 
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dalam melamar lowongan. Semakin banyak kecocokan, maka 

lowongan tersebut akan mendapatkan rangking semakin atas. 

2. Ketika pelamar pekerjaan memiliki variabel pada daftar riwayat 

hidupnya yang tidak diikutsertakan menjadi variabel persyaratan 

yang diberlakukan oleh perusahaan untuk melamar pekerjaan, maka 

diasumsikan bahwa variabel pada daftar riwayat hidup dianggap 

memenuhi atau bisa dikatakan pelamar pekerjaan dapat menjadi 

calon pekerja pada lowongan pekerjaan tersebut.  

3. Ketika pelamar pekerjaan memiliki variabel pada daftar riwayat 

hidupnya yang nilainya melebihi dari variabel persyaratan dalam 

melamar pekerjaan, maka diasumsikan variabel persyaratan dapat 

digunakan dalam proses perhitungan. Dengan catatan adalah melihat 

nilai variabel persyaratan tertinggi dan terendah dari lowongan 

pekerjaan yang diberlakukan perusahaan terlebih dahulu, kemudian 

menentukan tingkat kepentingan setiap variabel persyaratan dan 

hasil akhirnya adalah nilai fuzzy dari setiap variabel persyaratan. 

4. Ketika pelamar pekerjaan memiliki variabel pada daftar riwayat 

hidupnya yang nilainya kurang dari variabel persyaratan dalam 

melamar pekerjaan, maka diasumsikan bahwa variabel persyaratan 

tersebut dapat digunakan dalam perhitungan. Dengan catatan adalah 

melihat nilai dari variabel daftar riwayat hidup pelamar dengan nilai 

terendah dari variabel persyaratan yang diajukan perusahaan, 

kemudian menentukan tingkat kepentingan dari setiap variabel 

persyaratan dan hasil akhirnya nilai fuzzy dari setiap variabel. 
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4.5. Struktur Organisasi PT Kusumahadi Santosa 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

4.6. Prosedur Penerimaan Karyawan di PT Kusumahadi Santosa 

Pemilihan calon karyawan baru ini melalui beberapa prosedur yang 

ditentukan oleh HRD . 

4.6.1 Prosedur penerimaan calon karyawan di PT Kusumahadi 

Santosa 

Prosedur penerimaan calon karyawan di PT Kusumahadi Santosa 

sebagai berikut: 

1. Kepala departmen membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi 

bagian yang di inginkan pada departmen tertentu dengan 

kriteria yang sudah ditentukan, kemudian kepala departmen 

meminta calon karyawan kepada HRD. 

2. HRD menyeleksi kriteria karyawan dari bank lamaran yang 

terkumpul sesuai dengan kriteria yang diminta oleh kepala 

departmen. Setelah menemukan sesuai dengan kriteria lanjut 

dengan test interview. 
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4.6.2 Persyaratan pendaftaran calon Karyawan di PT Kusumahadi 

Santosa  

Persyaratan pendaftaran karyawan di PT Kusumahadi 

Santosa sebagai berikut: 

1. Foto copy ijasah terakhir. 

2. Surat Keterangan Lulus Asli. 

3. Foto copy KTP. 

4. Pas foto berwarna 3 x 4, sebanyak 1 lembar. 

5. Pas foto berwarna 4 x 6, sebanyak 1 lembar. 

6. Surat Lamaran Pekerjaan. 

7. Foto copy SKCK dari kepolisian setempaat. 

4.6.3 Tes Interview Calon Karyawan di PT Kusumahadi Santosa 

Setelah HRD mnemukan calon karyawan yang sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah test 

interview dengan HRD untuk menentukan karyawan dapat 

diterima atau tidak di perusahaan. 

4.6.4 Alur Penerimaan Karyawan di PT Kusumahadi Santosa 

1. Calon karyawan baru menyerahkan berkas Lamaran ke PT 

Kusumahadi Santosa melalui pos atau mengantarkan 

langsung ke PT Kusumahadi Santosa. 

2. Kepala departmen membutuhkan karyawan dibagian tertentu, 

kemudian meminta karyawan sesuai kritaria yang ditentukan 

kepada HRD. 
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3. Lamaran akan diseleksi oleh HRD sesuai dengan kebutuhan 

yang diinginkan oleh kepala departmen. 

4. Setelah didapat lamaran yang sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan, calon karyawan akan dihubungi oleh HRD untuk 

melakukan test interview. 

5. HRD akan menyeleksi calon karyawan yang akan diterima  

6. Setelah diterima menjadi karyawan, akan dilakukan masa 

percobaan selama 3 bulan, jika lolos akan dilanjutkan 

percobaan ke dua selama 6 bulan dan satu tahun. 

7. Setelah mencapai 2 tahun, jika perilakunya baik akan dilanjut 

menjadi karyawan tetap, jika tidak akan di stop masa 

kerjanya. 

Contoh edaran permintaan karyawan dari kepala devisi kepada 

HRD adalah seperti berikut 

Karanganyar, 1 juni 2015.  

Devisi pemintalan membutuhkan karyawan untuk 

menempati bagian operator sebanyak 5 orang dengan kriteria 

a. Lulusan SMK/ SMA semua jurusan (diutamakan dari jurusan 

Teknisi AC/ Listrik/ Elektro/ Pemesinan/ Otomotif)  

b. Nilai UN Rata-Rata Minimal 7 

c. Belum Menikah 

d. Freshgraduate 

e. Berusia Produktif 

Pemberitahuan ini berakhir tanggal 10 juni 2015 


