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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan di 

Divisi Sumber Daya Manusia PT Waskita Beton Precast Plant Sidoarjo Jawa 

Timur, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1 Prosedur rekrutmen karyawan pada PT Waskita Beton Precast memiliki 

beberapa tahap yakni dimulai dari pembuatan info lowongan kerja, seleksi 

administratif, tes tulis, tes wawancara, dan diklat.. 

2 Pelaksanaan rekrutmen di PT Waskita Beton Precast dikarenakan adanya 

mutasi karyawan, demosi, serta kebutuhan sumber daya manusia 

mendadak dari divisi-divisi untuk mengisi jabatan yang diperlukan.  

3. Hambatan pada proses rekrutmen di PT Waskita Beton Precast, yakni 

adanya calon pegawai yang mundur setelah dinyatakan diterima oleh 

perusahaan, sehingga perusahaan harus mencari lagi calon pegawai yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tentunya dalam hal ini 

memerlukan waktu lebih lama lagi. 

4. Proses seleksi karyawan pada PT Waskita memiliki beberapa tahap yakni 

diawali dengan seleksi berkas administratif, pengisian form data diri 

pelamar, tes tulis ilmu pengetahuan, tes psikologi, tes wawancara oleh 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PROSEDUR REKRUTMEN DAN... RIZQI DIAH ANDRIANI



36 
 

kepala bagian sumber daya manusia, dan keputusan diterima atau ditolak 

oleh top manajemen. 

5. Hambatan pada proses seleksi di PT Waskita Beton Precast, adalah proses 

seleksi administratif yang masih menggunakan sistim manual sehingga 

berdampak pada tingkat efisiensi dan efektifitas devisi sumber daya 

manusia pada saat proses rekrutmen berlangsung. 

3.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka beberapa saran 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya untuk menghindari permasalahan adanya calon pelamar yang 

mundur setalah dinyatakan diterima maka pada saat proses interview 

berlangsung pihak pewawancara memastikan dengan sungguh-sungguh 

bahwa pelamar atau calon tenaga kerja tersebut dapat berkomitmen jika 

diterima maka calon tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai 

dengan job description masing-masing serta dibuatnya surat perjanjian 

oleh perusahaan untuk calon tenaga kerja apabila telah dinyatakan diterima 

tidak dapat mengundurkan diri dengan alasan apapun sesuai dengan 

peraturan perusahaan. 

2. Membuat Sistim Informasi Sumber Daya Manusia untuk mempermudah 

serta menunjang kegiatan-kegiatan yang ada pada divisi sumber daya 

manusia salah satu contohnya ialah rekrutmen karyawan perusahaan. 
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