
39 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja proses seleksi yang 

dilakukan PT. Astra International Tbk-Daihatsu Semarang untuk mendapatkan karyawan 

baru, serta apa saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang muncul selama proses 

seleksi dilaksanakan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat dijabarkan peneliti : 

1. Posedur seleksi yang terdapat dalam PT.Astra International Tbk-Daihatsu Semarang 

disusun melalui SOP yang telah ditetapkan, tahap nya sebagai berikut : 

Tahap pertama adalah pengumpulan berkas calon karyawan, tahap kedua adalah 

pemilihan berkas calon karyawan, tahap ketiga adalah interview dengan kepala 

HRD, tahap keempat adalah interview dengan supervisor, tahap kelima adalah 

psikotes, tahap keenam adalah interview dengan kepala cabang, tahap  ketujuh 

adalah medical checkup, dan tahap terakhir adalah keputusan diterima atau 

tidaknya calon karyawan. Dalam kondisi tertentu tahap-tahap ini dapat berubah, 

seperti saat perusahaan sedang mengadakan event tertentu maka pelamar akan 

melewati walking interview, yaitu wawancara langsung dengan kepala HRD dan 

Supervisor, dan saat dibutuhkan pelamar akan melewati tahap wawancara dengan 

kepala HRD bersamaan Supervisor. 
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2. Kriteria diterimanya karyawan sales dalam proses seleksi yang muncul melalui 

wawancara dengan kepalaha HRD dan karyawan sales adalah : 

a) Kelengkapan dan keaslian berkas dari pelamar dapat memperlancar proses seleksi 

tahap pertama dan kedua 

b) Selama interview dengan Supervisor, kepala HRD, dan kepala cabang, jawaban dari 

pelamar harus meyakinkan, dan yang terpenting adalah nilai kejujuran 

c) Dalam menyelesaikan kasus yang diberikan penyeleksi, pola pikir yang unik, dan 

pasiion dari pelamar akan menjadi nilai positif untuk proses seleksi ini. 

d) Kesiapan fisik, mental, dan pengalman kerja yang baik 

e) Penyeleksi mempunyai sikap ramah kepada setiap pelamar, pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan penyeleksi pun menyangkut hal-hal pekerjaan, itu membuat proses 

interview berjalan lancar 

f) Proses interview dengan kepala cabang sangat efektif, terbukti banyak peserta calon 

karyawan yang lolos dalam tahap ini. 
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3. Kriteria tidak diterimanya karyawan sales dalam proses seleksi yang muncul melalui 

wawancara dengan kepalaha HRD dan karyawan sales adalah : 

a) Ketidakjujuran dalam memalsukan berkas, maupun selama proses interview. 

b) Sikap (attitude), serta cara bicara yang kurang baik selama proses interview dapat 

menjadi nilai minus untuk pelamar. 

c) Ketidaksiapan fisik dan mental calon karyawan. 

d) Latar belakang yang kurang baik dari pelamar. 

e) Studi kasus dalam FGD dan soal psikotes dirasa cukup sulit untuk diselesaikan 

pelamar. 

f) Persepsi pelamar yang kurang baik kepada penyeleksi ketika akan memulai tahap 

seleksi. 

g) Melakukan interview dengan dua penyeleksi sekaligus membuat pelamar tegang. 
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5.2. Saran 

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti kepada PT. Astra International Tbk-Daihatsu 

Semarang dalam pelaksanaan seleksi karyawannya adalah sebagai berikut : 

1. Perlu diadakannya pengecekan keaslian berkas-berkas lamaran dari calon 

karyawan yang akan melamar, hal ini meminimalkan adanya ketidaksesuaian 

berkas yang dicantumkan calon karyawan. Selain itu, proses ini juga dapat 

memangkas waktu saat interview dengan kepala HRD, karena kepala HRD 

tidak perlu lagi melakukan pengecekan keaslian berkas calon karyawan. 

2. Setiap tahap dalam proses seleksi sebaiknya diperlakukan sama untuk setiap 

calon karyawan, karena ada beberapa pelamar yang melewati tahap interview 

dengan kepala HRD bersamaan dengan Supervisor sales, namun ada juga 

yang melewati tahap tersebut secara terpisah. Akan lebih baik, jika tahap 

interview dengan kepala HRD dan Supervisor tersebut dilakukan secara 

bersamaan, agar waktu yang dibutuhkan selama proses seleksi khusus dalam 

tahap ini bisa diminimalisir, dan ditetapkan sebagai proses seleksi dalam SOP 

PT. Astra International Tbk-Daihatsu Semarang. 

3.  Setiap calon pelamar yang akan melakukan setiap proses seleksi sebaiknya 

sudah benar-benar siap secara fisik, mental, dan mempunyai pasiion untuk 

pekerjaan yang akan diisi nantinya, serta setiap penyeleksi yang bertanggung 

jawab dalam proses seleksi juga harus mempunyai kesiapan fisik dan mental, 

agar penilaian yang mereka berikan bersifat objektif. Hal ini akan membuat 

dua komponen (calon karyawan dan perusahaan) dalam proses seleksi saling 

bersinergi, sehingga proses seleksi dapat berjalan secara efektif baik dari 

sudut pandang calon karyawan maupun perusahaan. 


