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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Mranggen Mitra Persada, maka hal yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Bahwa di dalam melakukan proses seleksi, hal yang pertama yang harus dilakukan 

oleh perusahaan adalah menganalisis kembali setiap pekerjaan yang ada di dalam 

perusahaan. Dengan menganalisis pekerjaan yang ada, perusahaan juga mengetahui 

job deskripsi dan job spesifikasi bagi karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk 

bekerja di perusahaannya dan membantu perusahaan mendapatkan karyawan sesuai 

dengan kriteria yang di inginkan perusahaan. 

2. Hal penting yang kedua  adalah saat perusahaan melakukan wawancara kepada calon 

karyawan. Pada proses ini, kesempatan bagi perusahaan untuk mengetahui informasi 

– informasi dari calon karyawan seperti latar belakang pendidikan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, riwayat penyakit yang dimiliki calon karyawan, alasan 

mengapa keluar dari pekerjaannya yang lama, alas an dia melamar di perusahaan 

serta kompetensi – kompetensi yang dimiliki calon karyawan. Hal ini dapat 

membantu perusahaan untuk mencari, kriteria calon karyawan seperti apa yang layak 
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bekerja di perusahaan. Keahlian – keahlian calon karyawan pun dapat diketahui 

dalam proses wawancara ini. Kemampuan dan keahlian juga menjadi salah satu 

penilaian penting di dalam proses wawancara. Karena tidak hanya hardskill yang 

dibutuhkan, namun softskill dari calon karyawan juga diperhatikan. 

3. Ketiga adalah keputusan seleksi. Pada proses ini, keputusan final ada di staff – staff 

senior di dalam perusahaan. Mereka memiliki peran yang sangat penting dan juga 

harus berhati – hati dalam memutuskan karyawan yang layak masuk dan bergabung 

di dalam perusahaan. Apabila mereka mengalami kelalaian dan sampai salah dalam 

memutuskan karyawan yang masuk dalam perusahaan, maka jangka panjangnya, 

perusahaan akan mengalami kerugian. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk PT. Bank Perkreditan Rakyat  Mranggen Mitra Persada 

adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada dapat mempertahankan 

proses seleksi yang telah dilakukan perusahaan selama ini. Dengan mempertahankan 

proses seleksi yang telah dijalankan, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra 

Persada dapat memperoleh calon karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan dalam 

bekerja dan maupun melayani nasabah – nasabah bank nya. 
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