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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan kerja praktik, wawancara dan analisa yang telah dilakukan di 

PT Multi Garmenjaya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran 

yang dalam hal ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 

pertimbangan serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perusahaan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan proses seleksi karyawan. Berdasarkan 

hasil analisa yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan dan 

saran. 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian pada perusahaan, maka penulis 

dapat memberikan kesimpulan, yaitu sebegai berikut : 

1. PT Multi Garmenjaya adalah perusahaan manufaktur dan pemasaran 

garmen terkemuka di Indonesia dengan produknya yang mempunyai 

merk Cardinal. Merk ini telah mempunyai posisi yang baik dipasaran, 

karena umumnya masyarakat telah mengetahui merk Cardinal ini. Hal ini 

tidak lepas dari usaha PT Multi Garmenjaya untuk menghasilkan produk 

yang mempunyai kualitas yang baik. 

2. Pelaksanaan proses seleksi karyawan di PT Multi Garmenjaya umumnya 

sesuai serta sudah dianggap relevan dan sangat baik diterapkan pada 

perusahaan Pada proses seleksi ini berdasarkan atau berpedoman pada 

persyaratan jabatan (job specification) yang telah ditentukan antara lain 

tingkat pendidikan, pengalaman, keadaan fisik, keahlian, jenis kelamin, 
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umur, selain itu juga penerimaan karyawan didasarkan pada 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 bertanggung jawab. 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan proses seleksi 

karyawan di PT Multi Garmenjaya adalah dalam proses seleksi atau 

penerimaan karyawan diperusahaan ini sering dilakukan berdasarkan 

sistem kekeluargaan dan koneksi serta tidak sesuainya harapan 

perusahaan terhadap calon pelamar, karena kebanyakan calon pelamar 

yang mengikuti kualifikasi tidak sesuai dengan persyaratan yang 

dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jabatan. 

4. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan proses seleksi karyawan PT 

Multi Garmenjaya adalah mengurangi adanya sistem kekeluargaan dan 

koneksi dalam melaksanakan proses seleksi atau penerimaan karyawan. 

Sehingga akan semakin luas kesempatan yang diberikan kepada calon 

karyawan lain. Apabila banyak pelamar yang tidak sesuai dengan 

harapan perusahaan, maka perusahaan mencoba memasang iklan 

kembali, dilakukan promosi jabatan kepada karyawan yang berprestasi 

serta merekomendasi dari karyawan lama, cara ini akan mempermudah 

proses seleksi, selain waktu yang cepat, biaya yang dikeluarkan relatif 

rendah. 

 

 

 



 
BAB V Kesimpulan dan Saran 

 62

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan penulis untuk menghadapi hambatan-

hambatan yang ada di PT Multi Garmenjaya khususnya dalam hal proses 

seleksi. Atas penilaian yang diberikan oleh penulis tersebut, maka penulis 

senantiasa memberikan kritik dan saran yang diharapkan dapat memberikan nilai 

lebih bagi perusahaan. Khususnya demi kemajuan perusahaan, dengan tanpa 

madsud untuk menggurui. Berikut ini kritik dan saran penulis terhadap PT Multi 

Garmenjaya adalah sebagai beribut : 

1. Pelaksanaan proses seleksi karyawan PT Multi Garmenjaya sudah sesuai 

dengan teori yang telah dikemukakan namun masih memiliki beberapa 

kekurangan yaitu masih banyak dalam penerimaan karyawan dengan 

cara sistem kekeluargaan. Untuk itu perusahaan harus membuat aturan-

aturan dan sanksi bagi karyawan yang melakukan sistem kekeluargaan 

dan koneksi dalam penerimaan calon karyawan. Akan tetapi penulis 

berharap aturan yang dibuat oleh perusahaan disosialisasikan dengan 

karyawan dan itupun harus dibuat dengan persetujuan karyawan 

sehingga dalam pelaksanaannya aturan yang telah dibuat tersebut tidak 

hanya dibuat saja tetapi harus dilaksanakan oleh semua karyawan. 

2. Dalam mengatasi tantangan-tantangan atau hambatan dalam proses 

seleksi calon karyawan di PT Multi Garmenjaya umumnya kurang sesuai 

dengan teori yang telah dikemukakan. Oleh karena itu, tantangan-

tantangan atau hambatan harus diterapkan sesuai dengan teori yang ada 

sehingga nantinya dapat memotivasi perusahaan ke arah yang lebih baik 

demi tercapainya tujuan perusahaan. 
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3. Dalam membuat iklan lowongan pekerjaan perusahaan harus lebih tepat 

dan jelas dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan 

yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan bila perlu 

dalam iklan tersebut diberikan penegasan bahwa setiap calon karyawan 

yang akan melamar, yang tidak sesuai dengan persyaratan yang 

dicantumkan dalam iklan tersebut tidak dapat diterima oleh perusahaan. 

 

 


