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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, pengamatan dan pembahasan hasil temuan 

tentang pengelolaan sistem penerimaan karyawan baru di Hotel Dafam Pasific 

Caesar Surabaya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemanggilan wawancara kerja adalah prosedur pertama yang digunakan 

untuk merekrut karyawan. Pemanggilan wawancara juga didasarkan pada 

beberapa curriculum vitae (cv) yang dipilih sesuai dengan kriteria perusahaan 

yaitu, 50% pendidikan; 40% pengalaman kerja; 10% sertifikat-sertifikat. 

Setelah dipilih, perusahaan bisa memanggil karyawan baik dengan membalas 

e-mail ataupun menelepon pelamar kerja yang telah dipilih dan mengatur 

jadwal pertemuan di satu waktu untuk beberapa pelamar. 

2. Pengisian formulir employee application oleh pelamar guna memberikan 

informasi dan data diri pelamar untuk pihak hotel. Formulir tersebut 

berfungsi sebagai acuan perusahaan dalam menerima pelamar tersebut, 

karena didalamnya terdapat posisi yang diinginkan pelamar; gaji yang 

diinginkan pelamar; dan pengalaman kerja pelamar tersebut. 

3. Interview pertama oleh HRD, biasanya di tahap ini pelamar bisa 

mengemukakan apapun yang telah didapatkan dari pengalaman bekerja. 

Pertanyaan yang diajukan oleh HRD juga berhubungan dengan posisi yang 
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diinginkan pelamar. Human Resources Departement (HRD) memiliki 

penilaian terhadap pelamar tersebut yang kemudian ditulis di lembar kertas.  

4. Final interview. Di tahap sebelumnya, HRD memilih salah satu pelamar yang 

memiliki kualitas dan kriteria yang dibutuhkan pihak hotel dan diajukan 

kepada General Manager untuk final interview. Pelamar yang berada di tahap 

ini bukan berarti ia langsung diterima, karena seorang general manager 

memiliki penilaian sendiri tentang kriteria pekerja yang dibutuhkan pihak 

hotel. 

3.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka beberapa saran 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam tahap pemanggilan karyawan sebaiknya lebih dijelaskan apasaja yang 

harus dibawa, agar saat proses wawancara sedang berlangsung seluruh data 

yang dibutuhkan perusahaan tidak kurang. 

2. Dalam tahap wawancara, sebaiknya pihak HRD mengatur jadwal wawancara, 

dan membuat re-schedule jika pada saat yang bersamaan tengah diadakan 

wawancara dengan general manager namun general manager mendadak tidak 

dapat meneruskan karena ada suatu hal. 

3. Dalam melaksanakan beberapa tahap dalam prosedur rekrutmen, dibutuhkan 

flowchart sebagai acuan prosedur rekrutmen yang baik dan benar. 
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