
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan hasil penelitian yang dilakukan di PT. INTI (Persero) mengenai pelaksanaan 

proses seleksi karyawan. Selain itu penulis mencoba memberikan saran tentang 

pelaksanaan proses seleksi karyawan yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan.  

Maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dan dijelaskan pada penjelasan di bawah 

ini. 

 

5.1.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang telah dilakukan penulis 

terhadap proses seleksi di PT INTI (Persero), maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 

1) Penerimaan pegawai baru yang dilakukan oleh PT INTI (Persero) karena adanya 

suatu jabatan yang kosong. Tujuan pelaksanaan seleksi yaitu untuk menempatkan 

yang cakap dalam jabatan yang tepat dan untuk memilih calon pegawai yang 

berkualitas dari sekian banyak pegawai. Adapun kualifikasi – kualifikasi yang harus 

dipenuhi oleh calon pegawai yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan. 

2) Tahap atau proses seleksi yang dilaksanakan oleh PT. INTI (Persero) terdiri dari 3 

tahap yaitu pemeriksaan surat lamaran, tes/ujian, dan keputusan penerimaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa proses seleksi yang telah dilakukan oleh PT. INTI 

(Persero) secara umum sudah baik dan dapat menyaring pegawai sesuai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, meskipun dalam pelaksanaanya 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi.  

 

 

 



 
 

3) Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan proses seleksi adalah  

 adanya persyaratan pelamar yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

perusahaan, 

 kurangnya kejelasan para peminat pelamar atas informasi lowongan pekerjaan 

 tidak sampainya atau terlambatnya surat pemberitahuan lulus atau tidak melalui 

pengiriman surat terutama bagi pelamar yang berada di daerah 

 kurangnya keaktifan para pelamar dalam pemberitahuan lulus atau tidaknya 

melalui jaringan internet . 

Upaya yang dilakukan oleh PT INTI (Persero) dalam mengatasi kendala-kendala 

yang ada yaitu  

 Perusahaan melakukan pengecekan kembali persyaratan pelamar. Apabila 

terbukti tidak sesuai dengan persyaratan perusahaan maka pelamar dinyatakan 

gugur dan tidak boleh melanjutkan ke tahap berikutnya.  

 Dalam mengatasi kurangnya kejelasan tentang informasi yang didapat oleh para 

calon/pelamar PT. INTI (Persero) memberikan informasi yang akurat tentang 

kualifikasi-kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan 

 Dalam mengatasi tidak sampainya atau terlambatnya surat pemberitahuan lulus 

atau tidak, perusahaan tidak mengirim surat pemberitahuan melalui jasa 

pengiriman surat tetapi melalui media seperti papan pengumuman yang ada di 

kantor pusat PT. INTI (Persero) selain itu melalui contact person para 

calon/pelamar yang terdapat pada data base perusahaan.  

 Dalam mengatasi kurangnya keaktifan para pelamar dalam membuka jaringan 

internet perusahaan mengumumkan pemberitaan pada saat pertama kali para 

pelamar melakukan registrasi untuk pendaftaran lowongan pekerjaan melalui 

jaringan internet.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mencoba memberikan saran – saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan. Saran – saran tersebut yaitu : 

1)   Untuk mengantisipasi adanya kendala akibat dari kualifikasi pelamar yang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan oleh  perusahaan, maka sebaiknya pihak perusahaan 



 
 

memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh para calon/pelamar tentang 

kualifikasi yang ditentukan perusahaan 

2) Untuk memberitahukan diterima atau tidaknya pelamar, perusahaan menggunakan 

media selain surat menyurat yaitu melalui jaringan internet (website). Dengan catatan 

hal ini diberitahukan kepada para pelamar pada saat mengikuti tes tahap akhir 

3) Data hasil seleksi pelamar yang akhirnya menjadi pegawai di perusahaan (misalnya 

data hasil wawancara, tes akademik, tes kesehatan, dan tes psikologi), sebaiknya 

selama periode tertentu berkas-berkas tersebut sebagai pengukuran kinerja 

karyawannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


