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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan   hasil   penelitian   di   atas,   maka   dapat   diambil   

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh Anggrek Shopping Hotel 

yaitu diawali dengan membuka lowongan yang mengacu pada kebutuhan 

karyawan, input data lamaran, interview dengan manajer yang 

bersangkutan, interview dengan general manajer, interview dengan HRD 

Regional, melakukan pisikotes dan menunggu panggilan keputusan dari 

Anggrek Shopping Hotel. 

2. Hamabatan-hambatan yang sering kali terjadi pada saat proses 

pelaksanaan rekrutmen yaitu tidak terjadwalnya interview untuk pelamar 

Anggrek Shopping Hotel oleh HRD Regional, sehingga HRD harus 

mengulur waktu untuk interview dengan pelamar dikarnakan adanya 

pekrjaan lain yang tidak bisa ditingalkan oleh HRD tersebut. Kurangnnya 

pengumuman di media masa juga membuat pelamar sedikit yang 

mengirimkan data lamaran pada pihak Anggrek Shopping Hotel. dan juga 

banyak pelamar yang tidak membawa validasi kelengkapan yang harus 

dibawa pada saat menerima panggilan dari Anggrek Shooping Hotel. Hal 

tersebut menjadikan terhambatnya proses perekrutan karyawan. 
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3. Untuk mengatasi hambatan dalam proses perekrutan calon karyawan, 

sebaiknya secretary dari HRD regional tersebut menjadwalkan secara baik 

dan teratur agar tidak terjadinya double pekerjaan di hari dan jam yang 

sama. Lebih memperluas informasi rekrutmen di media agar calon pelamar 

mengetahui bahwa Anggrek Shopping Hotel sedang membutuhkan calon 

karyawan yang memenuhi kriteria perusahaan. Untuk mengatasi masalah 

pelamar yang tidak melengkapi persyaratan lamaran, Anggrek Shopping 

Hotel harus memperketat setiap persyaratan lamaran yang masuk ke 

perusahaan agar dapat mempersingkat waktu proses rekrutmen. 

5.2 Saran  

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil 

tinjauan yang diperoleh dari Anggrek Shopping Hotel adalah sebagai berikut:  

1. Pihak HRD Regional harus lebih memperhatikan calon pelamar yang 

melamar di Anggrek Shopping Hotel agar pelamar atau calon pelamar 

tidak mengambil keputusan sendiri untuk menggugurkan pencalonan 

karyawan di Anggrek Shopping Hotel. 

2. Sebaiknya Anggrek Shopping Hotel memperluas pengumuman di media 

contohnya internet atau job fair. Dengan memperluasnya pengumuman di 

media perusahaan akan lebih mendapatkan calon karyawan yang 

memenuhi kriteria yang dibutuhkan. 

3. Mengevaluasi setiap lamaran-lamran yang masuk, karena jika tidak dapat 

menyulitkan pihak panitia sendiri dan dapat menghambat proses 

rekrutmen selanjutnya. 


