
47 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Pertamina Branch 

Marketing Kota Bandung, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan 

saran yang dalam hal ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perusahaan yang berhubungan 

dengan proses rekrutmen karyawan. Dan berdasarkan hasil analisa yang telah 

diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran. 

 

5.1 Kesimpulan  

 Setelah penulis melakukan penelitian pada perusahaan, dan berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan Proses Rekrutmen 

Karyawan Pada PT. Pertamina Branch Marketing Jawa Barat”.Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Proses pelaksanaan rekrutmen pada PT. Pertamina (Persero) tidak 

dilakukan secara rutin akan tetapi dilakukan atas dasar kebutuhan untuk 

mengisi lowongan formasi. PT. Pertamina sendiri melaksanakan proses 

rekrutmen sesuai prosedur yang sudah diatur yaitu diawali dengan 

penetapan lowongan jabatan, pembentukan tim rekrutmen dan tugas tim 

rekrutmen. Proses rekrutmen yang digunakan oleh PT. Pertamina sendiri 

menggunakan sistem onlinedan pemberitahuan lolos atau tidaknya 

pelamar akan dikabarkan melalui email.Bagi perusahaan dengan adanya 
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sistem online akan memudahkan para pencari kerja untuk mencari info 

lowongan kerja tanpa terkendala waktu, jarak dan biaya serta bisa 

mengurangi resiko penyimpangan di dalam perusahaan. Para pencari kerja 

yang ingin mengirimkan lamaran ke PT. Pertamina (Persero) cukup 

dengan membuka website PT. Pertamina (Persero) yaitu 

http://recruitment.pertamina.com. 

2. Masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. Pertamina (Persero) dalam 

proses rekrutmen karyawan yaitu sulit untuk mendapatkan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan karena jumlah pelamar yang 

relatif sedikit, masalah ketidakdisiplinan waktu para kandidat kerja dalam 

proses perekrutan dan para pelamar kesulitan dalam mengisi lamaran 

melalui sistem online karena kurang mengetahui tata cara pengisian. 

3. Solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PT. Pertamina 

(Persero) dalam proses rekrutmen yaitu pertama pihak perusahaan 

melakukan pemberitahuan yang lebih gencar lagi tentang adanya 

lowongan kerja dengan memasang iklan melalui media cetak dan media 

elektronik, yangkedua pihak perusahaan memberlakukan sistem gugur 

kepada setiap calon karyawan yang bersangkutan pada saat dipanggil tidak 

ada ditempat dan yang ketiga pihak perusahaan memberikan petunjuk dan 

tata cara yang lengkap pada halaman awal website untuk membantu 

pengisian lamaran secara online mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. 

 

 

http://recruitment.pertamina.com/
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5.2 Saran 

 Berdasarkanhasilpenelitiandiatas, adapun saran-saran yang dapatdiberikan 

penulis setelah melakukan tinjauan yang berhubungan dengan proses rekrutmen 

pada PT. Pertamina Branch Marketing, yaitu sebagaiberikut: 

1. Sebaiknya pihak perusahaan mengevaluasi dalam pemberitahuan 

penerimaan calon karyawan melalui email, sebab masih banyak 

terjadinya miss communication terhadap para pelamar. Terkadang ada 

pelamar yang tidak lolos tetapi hadir dalam tahap interview ataupun 

sebaliknya ada pelamar yang lolos tetapi tidak hadir ke tahap interview 

dikarenakan tidak aktif membuka email pribadinya. Sebaiknya pihak 

perusahaan menekankan kepada para pelamar untuk mengecek 

kembali email pribadinya pada tanggal yang telah ditentukan pada 

laman website setelah para pelamar melakukan pengisian  tahapan 

online recruitment yang terakhir. 

2. Sebaiknya PT. Pertamina (Persero) memberikan informasi tentang 

iklan lowongan pekerjaan tidak hanya menggunakan situs resmi atau 

media massa saja tetapi juga menginformasikannya dengan 

menggunakan spanduk dan brosur atau juga mengadakan event jobfair 

ditempat tertentu. Agar potensi untuk mendapatkan tenaga kerja yang 

handal sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan semakin besar. 

3. Agar proses rekrutmen berjalan dengan lancar sebaiknya pihak 

Pertamina melakukan perencanaan yang matang dan optimal terutama 

dalam masalah waktu dan lamaran yang masuk. Dengan cara 
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perusahaan menetapkan berapa lama waktu yang diperlukan dalam 

proses tahap interview dan waktu yang disediakan untuk setiap 

pesertanya dalam tahap interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


