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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya dari

hasil analisis yang dilakukan mengenai analisis seleksi penerimaan pegawai

outsourcing pada PT. Tanjung Bakti Pura Kudus, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses seleksi penerimaan pegawai outsourcing pada PT. Tanjung Bakti

Pura Kudus, meliputi lamaran kerja masuk, kemudian dilanjutkan dengan

pemeriksaan berkas lamaran, yang meliputi cek foto, cek kartu tanda

penduduk, cek keterangan sehat, cek SKCK dan persyaratan administrasi

lainnya, calon tenaga kerja diwajibkan mengisi ulang formulir, tes

pekerjaan yang meliputi tes tertulis, tes buta warna langkah selanjutnya

adalah wawancara yang meliputi wawancara terstruktur, wawancara

situasional, wawancara tidak langsung yang berasal dari pertanyaan lain

yang telah dikembangkan, kemudian hasil dari masing-masing tahapan

tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian dijadikan pertimbangan bagi

penyeleksi PT. Tanjung Bakti Pura Kudus untuk menerima atau menolak

calon tenaga kerja.

2. Faktor pendukung pelaksanaan proses seleksi penerimaan pegawai

outsourcing pada PT. Tanjung Bakti Pura Kudus, yaitu adanya peraturan

dari pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan proses proses seleksi

penerimaan pegawai outsourcing sehingga terdapat payung hukum yang

pasti atas operasional perusahaan. Faktor pendukung selanjutnya adalah

dimilikinya karyawan yang bertugas menyeleksi tenaga kerja outsourcing,

yang mumpuni sehingga tahu betul pelamar mana yang bisa diterima dan

tidak diterima. Faktor penghambat pelaksanaan proses seleksi penerimaan

pegawai outsourcing pada PT. Tanjung Bakti Pura Kudus, karena proses

seleksi merupakan kegiatan yang kompleks, maka organisasi perlu
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mempertimbangkan kendala-kendala atau faktor penghambat yang antara

lain kesulitan untuk menentukan standar tolok ukur yang akan

dipergunakan, kesulitan memperoleh penyeleksi yang benar-benar

kualified, jujur dan objektif dan kesulitan mendapatkan jawaban yang jujur

dari pelamar.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian penulis mengenai analisis seleksi penerimaan pegawai

outsourcing pada PT. Tanjung Bakti Pura Kudus melekat beberapa

keterbatasan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain

mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu penelitian yang hanya meliputi jangka waktu selama

kurang lebih 3 bulan. Sehingga mengakibatkan penelitian ini kurang

dalam hal kualitas dan kuantitas.

2. Dalam melakukan analisis seleksi penerimaan pegawai outsourcing pada

PT. Tanjung Bakti Pura Kudus, peneliti hanya melakukan mengenai

seleksi penerimaan pegawai saja belum menyentuh aspek analisis

rekrutmen karyawan baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan memperpanjang waktu

penelitian. Dengan melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih

panjang diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas

mengenai analisis seleksi penerimaan pegawai outsourcing pada PT.

Tanjung Bakti Pura Kudus.
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2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan juga memperhatikan aspek

analisis rekrutmen karyawan baik yang berasal dari dalam maupun luar

organisasi sehingga diketahui keuntungan dan kelemahannya.

D. Penutup

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji milik Allah SWT semata.

Teriring panjat syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat,

taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan

kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, tegur sapa dan saran kritik

yang konstruktif sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, terbesit harapan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya,

dan khususnya bagi penulis sendiri di masa-masa yang akan datang. Amin Yaa

Rabbal ’Alamin.


