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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Pada kesimpulan dalam Laporan Akhir ini bahwa:  

1. AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Cinde Palembang menggunakan 

metode rekrutmen tertutup karena hanya diketahui oleh rekan atau keluarga 

mereka terlihat dari pertanyaan Sourching Process yang kelima yaitu 32 

responden atau 76% responden menjawab ya untuk pertanyaan “Apakah Anda 

mengetahui lowongan pekerjaan ini melalui rekan atau keluarga Anda?”. 

Sesuai dengan rekrutmen karyawan bahwa AJB Bumiputera menggunakan 

media cetak untuk informasi lowongan pekerjaan tetapi belum sepenuhnya 

memberikan informasi bagi para pelamar karena lebih banyak karyawan 

mengetahui dari rekan atau keluarga mereka. 

2. AJB Bumiputera menggunakan tahapan proses rekrutmen tersendiri yaitu 

penerimaan surat lamaran yang dilengkapi dengan fotokopi ijazah 2 (dua) 

lembar, fotokopi KTP/SIM 2 (dua) lembar, pas foto 3x2 2 (dua) lembar, surat 

pengalaman kerja (jika ada) dan surat berkelakuan baik kemudian tes tertulis, 

tes psikologi, wawancara dan tahap terakhir yaitu tes kesehatan.  Tetapi 

beberapa tahap ada yang tidak dilewati oleh seluruh pelamar dibuktikan 

dengan hasil kuesioner bahwa pada tahap melengkapi persyaratan masih ada 

karyawan yang tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.  Dan untuk 

tahap tes kesehatan masih ada beberapa karyawan yang tidak mengikuti tes 

kesehatan tapi masih di terima.  Artinya proses rekrutmen di atas hanya 

sebagai formalitas saja dan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. 

 

5.2  Saran 

 Dilihat dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar: 

1. AJB Bumiputera perlu menambahkan media elekronik untuk memberikan 

 informasi ke para pelamar sehingga akan banyak calon pelamar yang 

 potensial untuk di rekrut ke dalam perusahaan sesuai dengan kebutuhan 



52 
 

 

 perusahaan itu tersendiri.  Media elektronik dapat berupa website sehingga 

 pelamar dapat mengetahui secara cepat jika ada lowongan pekerjaan.  Ketika 

 penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media 

 massa, cetak maupun elektronik agar luas ke masyarakat.   

2. Penulis menyarankan agar AJB Bumiputera mengganti metode rekrutmen 

 yang sebelumnya menggunakan metode tertutup sebaiknya dengan metode 

 terbuka diharapkan lamaran lebih banyak masuk sehingga kesempatan 

 untuk mendapatkan karyawan qualified lebih besar.  Perusahaan dapat 

 memilih dari banyak pilihan yang terbaik untuk menjalankan tugas dan 

 tanggung jawab pekerjaan mereka.   

3. Perusahaan lebih mengoptimalkan rangkaian proses rekrutmen mulai dari 

 penerimaan surat lamaran, PsychologicalTest/Psikometri, Wawancara 

 Psikologi, Tes Teknis, Managerial Skill Test, Wawancara oleh direct user 

 (manager) dan indirect user (director), Medical chek up, Sign contact & 

 administration, dan  Orientasi karyawan baru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


