
BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh penulis 

mengenai pelaksanaan seleksi karyawan pada PD. Bumi Wiralodra Indramayu, 

maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan serta 

dapat bermanfaat bagi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Penerimaan calon karyawan pada PD. Bumi Wiralodra Indramayu. sangat 

tepat, karena didasari adanya suatu jabatan yang kosong dalam perusahaan 

dan perlu diisi kebutuhan ini disebabkan oleh adanya karyawan yang 

meninggal dunia, adanya karyawan yang di PHK, dan adanya penambahan 

karyawan baru. Tujuan pelaksanaan seleksi yaitu untuk memilih calon 

karyawan yang berkualitas dan menempatkan karyawan yang cakap pada 

posisi jabatan yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Ada juga kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon karyawan 

yang sesuai dengan ketentuan dan akan dijadikan bahan pertimbangan oleh 

perusahaan. 

2. Pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh PD. Bumi Wiralodra Indramayu, 

terdapat tiga tahap yaitu, seleksi administrasi, tes, dan keputusan 

penerimaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peleksanaan seleksi 

karyawan yang telah dilakukan oleh PD. Bumi Wiralodra Indramayu secara 



umum sudah baik dan dapat menarik karyawan sesuai denga kriteria yang 

diinginkan oleh perusahaan, meskipun dalam pelaksanaannya mengalami 

beberapa kendala. 

3. Hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam pelaksanaan seleksi 

karyawan yaitu adanya pelamar yang tidak jujur dengan identitas surat 

lamaran kerja dan surat lamaran lainnya, adanya penyeleksi yang melakukan 

tindakan diskriminatif dan tidak sampai atau terlambatnya surat 

pemberitahuan lulus atau tidaknya pelamar.  

4. Upaya yang dilakukan oleh PD. Bumi Wiralodra Indramayu dalam 

mengatasi hambatan yang ada pada perusahaan adalah perusahaan 

melakukan pengecekan kembali kepihak keluarga untuk mengetahui benar 

atau tidaknya identitas pelamar, dalam mengatasi adanya tindakan 

diskriminatif, perusahaan melakukan pengecekan pada saat wawancara 

mengenai kelengkapan persyaratan administrasi, dan hambatan lainnya 

diatasi dengan cara menempel papan pengumuman lulus atau tidaknya calon 

pelamar pada perusahaan yang bersangkutan.  

 

5.2 Saran  

1. Untuk menghindari manipulasi surat lamaran dan surat keterangan lainnya 

perusahaan sebaiknya melakukan pengecekan sebelum pelamar diterima di 

perusahaan, misalnya waktu proses keputusan penerimaan. 



2. Untuk mengatasi adanya tindakan diskriminatif, sebaiknya perusahaan 

menyeleksi panitia seleksi dan juga diadakan tim pengawas dari luar 

perusahaan pada waktu melakukan proses seleksi karyawan. 

3. Seleksi harus dilakukan selektif dan seefisien mungkin agar mendapatkan 

karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  

4. Untuk memberitahukan diterima atau tidaknya pelamar, perusahaan 

menggunakan media selain surat menyurat yaitu melalui surat kabar. Dengan 

catatan hal ini diberitahukan kepada para pelamar pada saat mengikuti tes 

terakhir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


