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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Setelah melakukan penelitian tentang kegiatan perekrutan dan seleksi 

pegawai pada Hotel Kedaton, maka bagian terakhir dari penelitian ini penulis 

akan membuat suatu kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan dan saran-

saran tentang pelaksanaan perekrutan dan seleksi yang selama ini telah berjalan. 

Diharapkan saran-saran ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi 

Hotel Kedaton khususnya dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan dan 

masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan perekrutan 

dan seleksi. 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Pelaksanaan perekrutan pegawai yang dilakukan oleh Hotel Kedaton sudah 

berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses perekrutan yang 

dilakukan berdasarkan atas dasar perubahan angkatan kerja dan permintaan 

dari Kepala Bagian/Manajer Departemen. Dalam proses ini, Hotel Kedaton 

menggunakan dua sumber perekrutan, yaitu dari sumber internal dan sumber 

eksternal. Tetapi dalam praktiknya, Hotel Kedaton lebih mengutamakan 

sumber internal dengan alasan: 

a. Perusahaan telah mengetahui sifat, tingkah laku dan kepribadian pegawai 

yang bersangkutan. 

b. Dapat menekan biaya perekrutan. 

c. Waktu yang digunakan relatif cepat. 

d. Dapat memelihara loyalitas dan mendorong pegawai untuk bekerja lebih 

giat untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hotel Kedaton memiliki uraian jabatan dan spesifikasi jabatan yang 

digunakan sebagai dasar untuk perekrutan tenaga kerja hingga memudahkan 

Manajer Personalia dalam melakukan tugasnya. 
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2. Pelaksanaan seleksi pegawai yang dilakukan oleh Hotel Kedaton sudah 

berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan proses tahapan 

seleksi pegawai yang ada di Hotel Kedaton, diantaranya adalah dengan 

dimulai dari pemeriksaan surat lamaran kerja, wawancara awal, pengerjaan 

beberapa tes, wawancara akhir dan yang terakhir adalah keputusan 

penerimaan. Proses seleksi pegawai ini ditangani langsung oleh Manajer 

Personalia. Setelah tenaga kerja yang lulus seleksi diterima bekerja di 

perusahaan, maka tenaga kerja tersebut akan mengikuti masa orientasi dari 

masa percobaan selama tiga bulan, dengan harapan bahwa pegawai tersebut 

dapat menunjukkan prestasi terbaiknya hingga dapat membantu tercapainya 

tujuan perusahaan. 

3. Dalam pelaksanaan perekrutan dan seleksi pegawai yang dalam pelaksanaanya 

sudah berjalan dengan cukup baik, pada praktiknya tidak luput dari masalah-

masalah yang terjadi. Beberapa permasalahan dan solusi yang digunakan 

perusahaan pada saat proses perekrutan dan seleksi diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk kondisi oversupply akibat banyaknya pelamar melalui walks in dan 

write ins yang dalam praktiknya jarang dipakai pihak Hotel Kedaton 

dalam perekrutan dianggap masalah karena setiap lamaran yang masuk 

sering datang pada saat yang tidak diharapkan sehingga kadang 

mengganggu jalannya operasional hotel dan menumpuknya lamaran yang 

masuk, maka solusi pemecahan yang diambil adalah dengan cara pihak 

Departemen Personalia Hotel Kedaton menerima lamaran yang masuk 

serta menyediakan tempat penampungan surat lamaran yang masuk dan 

disimpan dengan baik di bank data.  

b. Untuk masalah saluran perekrutan melalui advertising/periklanan yang 

kadang-kadang tidak adanya pelamar yang datang untuk melamar yang 

mengakibatkan perusahaan untuk melakukan perekrutan kembali serta 

mangharuskan perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi, 

maka solusi yang digunakan perusahaan adalah dengan cara pihak 

perusahaan akan merubah jenis iklan yang akan dipilih dari jenis iklan 
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yang sebelumnya dipakai, yaitu hari dimana iklan itu diterbitkan 

(sebelumnya hari kerja menjadi hari libur) atau merubah jenis tulisan agar 

lebih menarik untuk dilihat. 

c. Untuk masalah gaji yang ditawarkan perusahaan kepada calon pegawai 

yang tidak sesuai, yang pada praktiknya sudah memenuhi standar UMK, 

solusi pemecahannya adalah dengan cara pihak perusahan akan meninjau 

kembali apakah calon pegawai yang sudah memenuhi persyaratan dan 

kualifikasi perusahaan, layak atau tidaknya memperoleh gaji yang lebih 

dari yang ditawarkan, apabila pegawai tersebut dapat bekerja secara 

maksimal dan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka 

pegawai tersebut layak memperoleh gaji yang lebih dari yang ditawarkan.  

d. Untuk masalah kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai 

dengan persyaratan dan kualifikasi  yang ditentukan perusahaan, solusi 

pemecahan masalah yang dilakukan pihak Hotel Kedaton adalah dengan 

cara pihak perusahaan akan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya 

manusia yang matang agar waktu dalam proses perekrutan tidak tergesa-

gesa. Selain itu pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan akan 

melaksanakan perekrutan dan seleksi secara lebih objektif, misalnya: 

perbedaan pemikiran menager yang melakukan perekrutan dan seleksi 

dalam hal aspek fisik. 

e. Untuk masalah yang disebabkan pengisian lowongan jabatan yang 

dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa melalui seleksi yang efektif, maka 

solusi pemecahan masalah yang dilakukan Departemen Personalia adalah 

dengan cara perusahaan menerima calon pegawai yang diterima dengan 

adanya perjanjian kontrak kerja selama tiga bulan, setelah tiga bulan 

melihat kinerja pegawai tersebut, perusahaan akan memutuskan kembali 

apakah pegawai tersebut akan dijadikan pegawai tetap  atau tidak 

melakukan kontrak kerja lagi dengan pegawai tersebut. 
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 Saran 

Secara garis besar pelaksanaan perekrutan dan seleksi pegawai yang 

dilakukan pada Hotel Kedaton sudah cukup baik meskipun tidak terlepas dari 

beberapa masalah-masalah dalam praktik pelaksanaannya. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan, maka penulis akan memberikan saran untuk perusahaan dalam 

pelaksanaan perekrutan dan seleksi pegawai. Saran ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi perusahaan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kondisi menyangkut oversupply yang dianggap perusahaan sebagai 

permasalahan, menurut penulis sebaiknya kondisi tersebut tidak dianggap 

sebagai masalah, karena pada kenyataannya memilih dari banyak pilihan 

pelamar lebih baik. Untuk kondisi oversupply ini, penulis memberikan solusi 

yaitu sebaiknya semua lamaran yang masuk, tidak begitu saja disimpan di 

bank data akan tetapi lebih baik Departeman Personalia meninjau kembali 

lamaran yang ada, setelah itu semua lamaran dikelompokkan, misalnya  

menurut tingkatan pendidikan tetentu atau menurut keahlian tertentu, apabila 

suatu waktu dibutuhkan dapat dengan mudah untuk dicari, dan untuk lamaran 

yang tidak diperlukan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebaiknya tidak 

disimpan di bank data. 

2. Masalah kedua yang menyangkut saluran perekrutan, solusi yang diberikan 

penulis adalah dengan cara perusahaan sebaiknya dalam melakukan 

perekrutan tidak hanya mengandalkan pada satu saluran (advertising saja) 

sehingga kondisi tidak adanya pelamar yang datang dapat dihindari. Selain itu 

dengan digunakannya minimal dua saluran, misalnya saluran advertising dan 

employee referral (rekomendasi pegawai) maka perusahaan akan memiliki 

peluang lebih besar dalam memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. 

3. Masalah gaji memang selalu menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan 

organisasi di perusahaan. Dengan itu, solusi dari penulis untuk masalah ini 

adalah sebaiknya perusahaan menawarkan gaji diatas UMK kepada para calon  

pegawai yang berkualitas, karena dengan diberikannya kesejahteraan kepada 

para pegawai pun dapat terjalinnya kerja sama yang baik dengan perusahaan. 
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4. Masalah mengenai standar kualifikasi jabatan kadang kala dapat menghambat 

proses perekrutan dan seleksi, dengan itu solusi yang diberikan penulis adalah 

dengan cara pihak Hotel Kedaton yang mengatur masalah tenaga kerja dapat 

memberikan training/pelatihan kepada pegawai baru yang belum sepenuhnya 

memenuhi salah satu kriteria persyaratan yang ditetapkan perusahaan, 

sehingga dengan diberikannya pelatihan dapat menutupi kekurangan 

persyaratan yang dimiliki pegawai tersebut. 

5. Masalah yang terjadi akibat terlalu tergesa-gesa dalam menarik pegawai 

sangatlah tidak baik, dengan begitu solusi dari penulis untuk permasalahan ini 

adalah dengan cara perusahaan lebih baik melakukan perekrutan melalui 

sumber internal, misalnya dengan cara promosi. Saluran ini lebih baik, karena 

dapat menghindari masalah perolehan tenaga kerja yang jauh dari standar 

kualifikasi perusahaan. Selain itu perusahaan dapat memelihara loyalitas dan 

mendorong pegawai untuk berusaha lebih keras untuk meningkatkan 

kinerjanya. Dalam hal ini, perusahaan akan menekan biaya yang keluar untuk 

proses perekrutan. Apabila dari sumber internal tidak diperoleh calon yang 

sesuai, sebaiknya perusahaan mencari calon pegawai yang ada di bank data 

yang sudah dikelompokkan berdasarkan kualifikasi tertentu. Dengan begitu 

perusahaan dapat mencari dari banyak pilihan pelamar dan tidak perlu 

mengeluarkan biaya lagi. 

 


