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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja 

proses seleksi yang dilakukan PT. Kimia Farma (persero) Tbk-Semarang 

untuk mendapatkan karyawan baru.  

Berikut adalah kesimpulan yang dapat dijabarkan peneliti : 

1. Proses seleksi yang dilakukan PT. Kimia Farma (persero) Tbk-

Semarang disusun melalui SOP yang telah ditetapkan perusahan, 

tahap yang dilalui yaitu sebagai berikut : 

Tahap pertama adalah pengumpulan berkas calon karyawan, 

tahap kedua adalah pemilihan berkas calon karyawan yang 

memenuhi kualifikasi, tahap ketiga adalah interview dengan 

kepala HRD, tahap keempat adalah psikotes, tahap kelima adalah 

interview dengan supervisor, tahap keenam adalah interview 

dengan kepala pusat HRD, tahap  ketujuh adalah medical 

checkup, dan tahap kedelapan adalah keputusan diterima atau 

tidaknya calon karyawan.  
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2. Kriteria diterimanya karyawan produksi dalam proses seleksi yang 

muncul melalui wawancara dengan kepalaha HRD dan karyawan 

produksi adalah : 

a) Kelengkapan dan keaslian berkas dari pelamar dapat 

memperlancar proses seleksi tahap pertama dan kedua 

b) Selama interview dengan Supervisor dan kepala HRD jawaban 

dari pelamar harus meyakinkan, dan yang terpenting adalah nilai 

kejujuran yang diperoleh dari informasi keluarga atau kerabat 

dekat 

c) Dalam menjawab pertanyaan yang diberikan penyeleksi, pola 

pikir yang baik, dan pasiion dari pelamar (peyeleksi melihat 

apakah pelamar sangat antusias untuk bekerja atau tidak) akan 

menjadi nilai positif untuk proses seleksi ini. 

d) Kesiapan fisik dan mental (saat tes tidak mengeluh sakit dan tidak 

meminjam alat tulis), dan pengalaman 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 
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5.2. Saran 

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti kepada PT. Kimia Farma 

(persero) Tbk-Semarang dalam pelaksanaan seleksi karyawannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam proses seleksi sebaiknya tidak subjektif terhadap 

semua pelamar untuk mendapatkan kriteria yang sesuai 

perusahaan (karena ada beberapa karyawan yang 

menyebutkan bahwa ada karyawan lain yang diterima 

karena adanya hubungan baik dengan penyeleksi) .  

2. Sebaiknya dalam hal pengumpulan berkas dilakukan secara 

online sehingga dapat mempersingkat waktu (pelamar tidak 

perlu datang keperusahaan) dan lebih efisien (menghemat 

kertas surat lamaran dan menghemat biaya).  

 

 

 

 

 

 

 


