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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan yang penulis lakukan di matahari 

departemen store bandung indah plaza, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan proses rekrutmen karyawan di matahari departemen store 

yaitu : 

a) Proses rekrutmen di matahari departemen store tidak di lakukan 

secara rutin , rekrutmen di lakukan jika di rasa posisi di organisasi 

mengalami kekurangan tenaga kerja. Departemen personalia pun 

tidak hanya memberikan kesempatan karyawan eksternal saja 

melainkan departemen personaliapun memberikan kesempatan 

bagi karyawan internal untuk mengembangkan karir karyawanya 

b) Langkah-langkah dalam proses rekrutmen yaitu : 

1. Menganalisa kebutuhan tenaga kerja 

2. Menganalisa persyaratan tenaga kerja 

3. Mencari kandidat 

4. Menyeleksi cv 

5. Menentukan tanggal untuk memanggil calon karyawan yang 

akan melakukan psikotest 

6. Memanggil calon karyawan 

7. Melakukan psikotest 

8. Mengarahkan karyawan ke divisi yang membutuhkan 

9. Memberikan karyawan materi training 

c) Sistem rekrutmen yang di gunakan yaitu successive hurdles dimana 

sistem ini melakukan pendekatan berdasarkan urutan testing atau di 

sebut juga dengan sistem gugur  
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d) Kualifikasi rekrutmen : 

1. Pendidikan 

2. Pengalaman 

3. Tata cara hasil interview 

4. Performance 

5. Standard penampilan frontliner wanita 

6. Standard penampilam frontliner pria 

 

2. Masalah dan hambatan selama proses rekrutmen karyawan di matahari 

departemen store bandung indah plaza antara lain : 

a. Masalah yang terjadi ketika departemen personalia sedang menyaring 

surat lamaran yang masuk untuk di panggil calon karyawan yang 

bersangkutan, seringkali di temukan pada surat lamaran calon 

karyawan tidak tertera nomor telephone yang bisa di hubungi . 

b. Masalahpun ada saat calon karyawan yang mendapat panggilan tetapi 

penerima telephone tersebut bukan calon karyawan yang mengirimkan 

surat lamaranya melainkan bukan orang yang bersangkutan . 

c. Selama proses rekrutmen ini berlangsungpun ada hambatan yang 

sering terjadi di karenakan calon karyawan yang bersangkutan yaitu, 

Saat calon karyawan yang datang terlambat pada saat tes akan di mulai 

itu akan menjadi hambatan untuk memulai tes di karenakan calon 

karyawan wajib mengisi form lamaran kerja terlebih dahulu yang 

lumayan menggunakan waktu tidak sebentar sehingga calon karyawan 

yang lain nya harus menunggu dahulu karena tes harus di laksanakan 

bersamaan . 
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3. Solusi dalam mengatasi masalah dan hambatan yang terjadi selama proses 

rekrutmen karyawan di matahari departemen store bandung indah plaza 

yaitu : 

Solusi yang di miliki oleh penulis mengenai permasalahan ini 

adalah menetapkan bahwa cv tersebut tidak masuk dalam tahap 

selanjutnya atau dengan kata lain gugur, ini dapat dilakukan melihat sistem 

rekrutmen  yang di pakai matahari departemen store 

 

Dalam permasalahan yang kedua tersebut penulis memberikan 

solusi seperti ketika ada calon karyawan yang hadir tidak sesuai dengan 

jadwal yang di tentukan untuk interview tersebut (terlambat) maka calon 

karyawan tersebut bisa langsung di nyatakan gugur.  

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang di berikan untuk perusahaan anatara lain : 

1. Perusahaan sebaiknya mengkaji kembali sistem rekrutmen yang di 

gunakan, karena pada sistem successive hurdles ada kemungkinan 

mendapatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan . 

2. Dalam permasalahan yang kedua hal tersebut baiknya dilakukan agar 

tidak menghambat proses interview calon karyawan lainnya. Hal 

terpenting adalah ketepatan waktu dimana bila calon karyawan datang 

dengan tepat waktu maka mencerminkan kedisiplinan dalam bekerja 

untuk kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 


