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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Perekrutan karyawan sangatlah 

penting bagi perusahaan untuk menunjang tercapainya tujuan. Perekrutan tersebut 

bisa dilakukan kapanpun saat perusahaan membutuhkan. Terdapat banyak cara 

untuk mendapatkan sumber daya manusia, misalnya melalui iklan di website 

lowongan pekerjaan, media social, papan pengumuman dan media lainnya. Setiap 

perusahaan mempuyai standart kualifikasi tersendiri dalam menyeleksi seorang 

pelamar.  

 Proses rekrutmen dilakukan secara bertahap agar mendapatkan sumber daya 

manusia yang unggul di bidangnya. Java Paragon Hotel & Residences Surabaya 

memulai proses tersebut dengan membuka lowongan pekerjaan yang dilanjutkan 

dengan proses seleksi oleh pihak manajemen. Setiap perusahaan mempuyai standar 

kualifikasi tersendiri dalam menyeleksi seorang pelamar. Setelah diseleksi proses 

selanjutnya adalah wawancara. Tes psikologi hanya diperuntukan bagi posisi back 

office. Negosiasi gaji dan tanda tangan kontrak akan dilakukan setelah pelamar 

lolos dalam tahap sebelumnya. Perekrutan tersebut dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan.  

 Proses perekrutan karyawan tidak lepas dari kegiatan administrasi. Kegiatan 

administrasi yang dimaksud mengacu pada ketersediaan dokumen. Setiap pelamar 

yang akan menempati posisi atau jabatan tertentu harus memenuhi syarat 

administrasi tersebut. Java Paragon Hotel & Residences Surabaya mempunyai 

beberapa syarat administrasi bagi pelamar pada saat melamar pekerjaan hingga 

perekrutan. Administrasi tersebut berfungsi sebagai data dan arsip perusahaan.  

 Dokumen yang diperlukan saat melamar pekerjaan adalah surat lamaran 

kerja, daftar riwayat hidup, interview summary, id card, foto atau passport, ijazah, 

surat referensi setelah perekrutan dokumen yang diperlukan adalah tes psikolog, 

medical check-up, personnel action form (PAF), kartu jamsostek, employee 
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personal details, surat pernyataan dan kontrak kerja. Semua dokumen sangat 

berfungsi untuk arsip perusahaan.  

 

5.2 Saran 

 Prosedur rekrutmen di Java Paragon Hotel & Residence Surabaya sudah 

dilakukan dengan baik. Proses rekrutmen tersebut dilakukan secara bertahap mulai 

dari membuka lowongan, seleksi administrasi, wawancara, hingga tes psikologi. 

Perusahaan juga melakukan negosiasi gaji yang merupakan kesepakan kedua pihak 

sebelum calon karyawan menandatangani kontak kerja. 

Untuk lebih meningkatkan kinerja prosedur perekrutan karyawan di Java 

Paragon Hotel & Residences Surabaya, penulis menyarankan agar pihak 

manajemen melakukan seleksi lebih mendalam baik terhadap surat lamaran dan 

kelengkapannya yang disertakan oleh calon karyawan saat melamar pekerjaan 

maupun pada saat wawancara. Seleksi secara mendalam ini untuk memastikan 

pihak manajemen mendapatkan karyawan yang benar-benar kompeten dan sesuai 

dengan lowongan yang ada. Seleksi mendalam yang dimaksud oleh penulis adalah 

agar pihak manajemen tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen 

namun juga melakukan semacam tes praktik untuk mengetahui secara langsung 

kemampuan calon pelamar. Sebagai contoh, bila ada pelamar yang ingin mengisi 

lowongan di departemen housekeeping, pihak manajemen dapat meminta calon 

palmar untuk menata kamar agar terlihat rapi. 

Selain itu, penulis menyarankan agar Java Paragon Hotel & Residences 

Surabaya mendata para pelamar yang belum berhasil lolos pada tahap-tahap 

rekrutmen karyawan yang diadakan. Data yang dikumpulkan ini akan 

mempermudah pihak manajemen untuk mencari karyawan yang dibutuhkan di 

masa yang akan datang. 

Agar Java Paragon Hotel & Residences Surabaya mengetahui dengan detil 

karakter calon pelamar dan melihat apakah calon pelamar yang akan direkrut benar-

benar memiliki passion dalam pekerjaan yang dilamar, pihak manajemen dapat 

menerapkan tes psikologi kepada seluruh calon karyawan. Keuntungan dari tes 

psikologi adalah pihak manajemen akan memperoleh data akurat mengenai karakter 
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calon pelamar yang juga menjadi bahan pertimbangan apakah karakter calon 

pelamar tersebut sesuai dan dapat mengikuti budaya perusahaan yang berlaku. 
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