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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan berdasarkan uraian dan 

analisa yang telah dikemukakan pada bab IV dan juga penulis berusaha 

memberikan bebrapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan baik 

masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Khususnya berkaitan dengan 

aktivitas perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh CV. ArTez Cipta Gemilang 

Bandung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pengamatan, wawancara, serta data-data yang 

diperoleh selama melakukan penelitian di CV. ArTez Cipta Gemilang Bandung 

mengenai perekrutan tenaga kerja, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Kegiatan pelaksanaan perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh CV. ArTez 

Cipta Gemilang Bandung adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan 

kualitas kerja karyawannya, dan untuk menjaga kestabilan pada perusahaan, 

serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawannya sehingga pengerjaan kegiatan tidak selesai dengan 

maksimal. 

Dalam melaksanakan rekrutmen tenaga kerja, CV. ArTez Cipta Gemilang 

Bandung melaksanakan rekrutmen tenaga kerja tidak terlalu terpaku dengan teori-

teori yang ada namun di samping itu kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Yaitu dalam 

melaksanakan rekrutmen tenaga kerja dengan mempertimbangkan dasar-dasar 

rekrutmen, yaitu : 

a) Mampu bekerja keras 

b) Disiplin 
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c) Tanggung jawab    

d) Penampilan  

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi CV. ArTez Cipta Gemilang Bandung 

dalam melaksanakan perekrutan tenaga kerja, antara lain: 

a) Sulitnya pegawai yang mampu berkerja keras dengan perusahaahn yang 

masih berkembang. Dengan alasan ingin mendapatkan gaji/honor yang 

besar, kerja yang sesuai dengan keinginan karyawan, namun pada 

perusahaan ArTez tidak harus demikian dengan mengikuti perintah owner 

pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana berjalan dengan lancar. 

b)  kebijakan perusahaan ArTez yang menerima rekomendasi dari pegawai 

tetap ArTez, terkadang kriteria calon tenaga kerja belum tentu masuk 

kedalam kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. 

c) Jika pada suatu event sudah disepakati dengan calon tenaga kerja, namun 

pada pelaksanaan event pegawai tersebut tidak bisa hadir dikarenakan ada 

kepentingan pribadi. 

 

5.2 Saran 

Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh CV. ArTez Cipta 

Gemilang Bandung, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin 

berguna dan dapat diterapkan perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut, 

antara lain : 

a) Mengajak kepada calon pegawai untuk bergabung dan berkerja sama di 

perusahaan ArTez. Bahwa ArTez dapat maju dan berkembang bersama-

sama. Karena perusahaan ArTez merupakan perusahaan yang maju dan 

berkembang dalam kurun waktu kedepan akan menjadi perusahaan yang 

besar dan bersaing. Sehingga kesejahteraan pegawai akan lebih terpenuhi 

untuk masa yang akan datang.  

b) Menginfornasikan kriteria standar calon pegawai kepada para pegawai 

tetap ArTez. Sehingga setiap calon tenaga kerja yang direkomendasikan 

dapat memenuhi harapan perusahaan dan dengan adanya rekomendasi 
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tersebut perusahaan akan memiliki keuntungan yang lebih baik. Karena 

akan meminimalisir pengeluaran biaya, efektif dan efisien. 

c) Dengan melihat database pegawai yang pernah bekerja pada event 

sebelumnya untuk direkrut menggantikan pegawai yang berhalangan 

tersebut. Karena pegawai yang sudah ada di database tersebut sudah 

memiliki pengalaman dan standar, sehingga bisa langsung siap untuk 

kerja.  

d) Sebaiknya diadakan pemantapan SDM mengenai kekerabatan antar 

karyawan melalui program-program yang dapat mempererat persaudaraan 

diantara mereka, sehingga akan memberikan peningkatan akan saling 

pengertian di antara karyawan, sehingga tidak akan terjadi saling iri 

diantara mereka ketika mendapat posisi pekerjaan. 

e) Sebaiknya selalu diadakan evaluasi secara berkelanjutan setiap usai  

pelaksanaan kegiatan, sehingga kelemahan atau kelebihan dari kegiatan 

acara dapat diketahui lebih jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan acara 

akan berjalan sesuai dengan yang di harapkan dan akan berdampak positif 

pada kemajuan perusahaan ArTez. 

 

 


