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BAB 3  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1.  Simpulan 

Berdasarkan latar belakang, pembahasan dan pengamatan selama praktik 

kerja lapangan maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Human Resources Operation bertanggung jawab untuk perencanaan dan 

pelaksanaan penunjang semua rekrutmen dan akitifitas penyeleksian calon 

karyawan yang potensial untuk menggapai tujuan perusahaan.  

2. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan memilih pelamar 

untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. . 

3. Dalam menyeleksi karyawan baru, proses akan dimulai dengan me-review 

surat lamaran yang terkumpul, pengisian formulir lamaran, tes kemampuan, 

tes wawancara, tes kesehatan hingga penerimaan dan penempatan karyawan 

baru di perusahaan. 

4. Karyawan yang membantu dalam proses produksi dan penyamakan sepatu 

pada PT XYZ diklasifikasikan menjadi dua yaitu karyawan operator dan 

karyawan non operator. 

5. Perekrutan karyawan operator dilakukan untuk mengisi posisi kosong khusus 

pada bagian operator produksi perusahaan, sedangkan perekrutan karyawan 

non operator dilakukan untuk mendapatkan karyawan baru untuk mengisi 

posisi kosong di bagian staf, supervisor, driver ataupun security. 

6. Prosedur perekrutan karyawan melalui beberapa tahapan bagian yaitu kepala 

departemen melaporkan kebutuhan karyawan untuk posisi yang sedang 

kosong, pihak HR me-posting lowongan/iklan kerja, seleksi calon karyawan 

yang memenuhi persyaratan, penilaian dan interview, tes MCU, kepala 

departemen memberikan usulan gaji, departemen personalia mempersiapkan 

dokumen untuk karyawan baru, serta induction perusahaan. 

7. Dalam merekrut karyawan, departemen HR membutuhkan berbagai macam 

dokumen yang akan dijadikan sebagai record yaitu Internal Recruitment, 

Appication Form, dan Interview Form. 
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8. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi 

karyawan adalah komputer yang sering blank dan error, ruangan kantor yang 

tidak rapi, tidak adanya sistem pengarsipan dalam berkas pelamar, jumlah 

laptop yang terbatas, dan kurangnya sumber daya manusia. 

3.2.  Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan praktik kerja 

lapangan pada bagian Departemen Human Resources Operation di PT XYZ 

selama 3 bulan, maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak yang 

terkait. Beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Karena komputer yang tiba-tiba blank atau error terjadi cukup sering 

walaupun sudah diperbaiki oleh pihak TI, sebaiknya perusahaan memperbarui 

komputer yang lama agar tidak ada waktu bekerja yang disia-siakan 

karyawan untuk menunggu komputer selesai diperbaiki. Hal tersebut juga 

membuat karyawan dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 

2. Kertas yang sudah tidak dipakai lagi sebaiknya jangan dibiarkan hingga 

menumpuk, lebih baik dihancurkan saja karena hal tersebut mempengaruhi 

kenyamanan karyawan dalam bekerja. Kebersihan ruang kantor merupakan 

faktor penting fisik dan psikologis karyawan. 

3. Sebaiknya berkas pelamar yang telah lolos seleksi dan berkas Buffer Reserve 

diarsip menggunakan metode subjek dan kronologis agar terlihat lebih rapi 

dan tidak memenuhi ruang HR Operation serta dapat dengan mudah 

ditemukan kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan 

4. Penambahan laptop sangat diperlukan mengingat bahwa laptop milik 

karyawan departemen HR hanya berjumlah satu buah, sehingga dapat 

mempermudah pekerjaan karyawan. 

5. Untuk sumber daya manusia pada bagian HRO yang hanya berjumlah kurang 

dari 5 orang, sebaiknya ditambahkan lagi melalui proses rekrutmen. Namun 

jika hal ini tidak memungkinkan, lambatnya proses rekrutmen dan seleksi 

dapat diantisipasi dengan cara membatasi jumlah pelamar yang masuk 

diperusahaan. Apabila spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan semakin banyak 

maka dapat diduga semakin sedikit jumlah pelamar. 
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