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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan wawancara, pembahasan dan analisis yang di lakukan di 

PT Yomart Rukun Selalu jalan Jakarta no. 53 Bandung, Maka di 

kemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang kiranya dapat di jadikan 

sebagai bahan masukan atau pertimbangan serta dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca ataupun perusahaan yang berhubungan dengan 

proses seleksi calon tenaga kerja. 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat 

di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan proses seleksi karyawan d PT Yomart Rukun Selalu sudah di 

anggap relevan dan sangat baik d terapkan pada perusahaan, proses 

seleksi yang di lakukan PT Yomart Rukun Selalu berdasarkan pada 

persaratan jabatan (job specification) yang telah di tentukan antara lain 

tingkat pendidikan, pengalaman, keadaan fisik, keahlian, jenis kelamin, 

umur, selain itu juga penerimaan karyawan di dasarkan undang - undang 

perburuhan yang berlaku. Sedangkan tujuan perusahaan mengadakan 

proses seleksi adalah untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki 

kemampuan, kecakapan, keterampilan, disiplin, mampu melaksanakan 

tugas dengan baik dan bertanggungjawab. 

2. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan proses seleksi 

di PT Yomart Rukun Selalu adalah dalam proses seleksi penerimaan 
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karyawan ini sering mendapatkan pelamar yang latar belakang 

pendidikannya tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang di butuhkan oleh 

perusahaan khususnya bagi pelamar yang latar belakang pendidikannya 

D3 atau S1 jurusan fakultas yang di ambilnya tidak sesuai dengan jenis 

pekerjaan yang perusahaan tawarkan. 

3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan proses seleksi karyawan pada 

PT Yomart Rukun Selalu yaitu dengan cara pengenalan terlebih dahulu 

jenis pekerjaan yang di tawarkan perusahaan kepada calon pelamar yang 

telah lolos tes administrasi sehingga apapun latar pendidikan mereka 

khususnya D3 dan S1 yang berasal dari dari berbagai jurusan apabila 

mereka sanggup dan mampu untuk jenis pekerjaan yang tersedia di 

perusahaan tersebut maka latar belakang pendidikan tidak menjadi 

hambatan dalam proses seleksi calon karyawan. 

 

5.2 SARAN  

Berdasarkan pembahasana dan hasil wawancara yang di lakukan oleh 

penulis di PT Yomart Rukun Selalu, peroses penerimaan karyawan di PT. 

Yomart Rukun Selalu sudah sesuai dengan  peraturan yang ada, dari hasil 

penelitian dan wawancara penulis menyarankan beberapa hal yang 

berguna bagi perusahaan sebagai bahan  masukan  dan  pertimbangan bagi 

PT. Yomart Rukun Selalu.  

Adapun saran–saran yang penulis sampaikan dalam hal ini adalah: 

1. Apabila pelamar setelah lulus tes administratif, sebelum pelamar tersebut 

melankutkan ke tes berikutnya pelamar di beri pengetahuan yang jelas dan 

detail mengenai pekerjaan yang akan di hadapi olen calon pegawai 
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tersebut, terutama untuk calon pelamar yang lulusan D3 atau S1 dengan 

berbagai jurusan, sehingga mereka mempunyai gambaran tentang 

pekerjaan yang akan di hadapinya dan resiko–resiko yang di hadapi pada 

pekerjaan tersebut, selain itu juga calon pegawai tersebut dapat mengukur 

tingkat kemampuannya sendiri terhadap pekerjaan yang akan di 

hadapinya dengan latar pendidikan atau jurusan yang mereka ambil pada 

saat di fakultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


