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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis jurusan manajemen 

mempersepsikan bahwa iklan lowongan pekerjaan yang  baik adalah 

iklan yang memuat Job Position, Nama Perusahaan, Jenis Industri & 

Core Business, Job Description, Job Specification, Benefit, dan Tujuan 

pengiriman Lamaran Kerja & CV.  

2. Kejelasan informasi yang disampaikan dalam iklan lowongan pekerjaan 

menurut persepsi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis jurusan 

manajemen adalah terkait dengan eksistensi (terkenalnya) dan lokasi 

sebuah perusahaan yang bersangkutan.  

3. Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis jurusan manajemen 

mempersepsikan bahwa iklan lowongan pekerjaan yang baik adalah 

iklan yang berukuran besar sehingga informasi yang dicantumkan dalam 

iklan tersebut mudah dibaca.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Calon Pelamar  

bagi calon pelamar sebaiknya memilih iklan lowongan pekerjaan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah mempunyai nama (terkenal) 

sehingga dapat dijamin keabsahannya dan juga para calon pelamar 

hendaknya melihat iklan lowongan pekerjaan secara jeli dan teliti 

mengenai aspek kelengkapan isi iklan, kejelasan informasi berdasarkan 

eksistensi perusahaan dan juga ukuran iklan lowongan agar calon 

pelamar paham betul dan tidak tertipu dengan memilih iklan lowongan 

yang asal-asalan. 

2. Bagi perusahaan 

Bagi perusahaan yang ingin merekrut karyawan dengan metode 

perekrutan menggunakan iklan lowongan di media massa sebaiknya 

membuat iklan perekrutan dengan baik dimana iklan yang baik adalah 

iklan yang mencantumkan secara jelas tentang kelengkapan isi iklan 

yang meliputi Job Position, nama perusahaan, jenis Industri & core 

business, job description, job specification, benefit, tujuan pengiriman 

lamaran kerja & CV, kejelasan informasi mengenai eksistensi dan 

lokasi perusahaan serta ukuran iklan yang besar sehingga mudah dibaca 

oleh para calon pelamar. Hal tersebut dapat perusahaan lakukan agar 
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perusahaan mendapatkan karyawan yang benar-benar berkualitas dan 

sesuai dengan kriteria yang perusahaan butuhkan. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis perlu menuliskan adanya 

keterbatasan penelitian bahwa iklan yang tercantum dalam penelitian ini 

merupakan iklan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi semua kriteria 

yang menjelaskan kelengkapan isi iklan lowongan pekerjaan yang baik, 

namun peneliti sudah berusaha dengan menyeleksi dan memilih iklan 

lowongan pekerjaan yang paling lengkap diantara iklan lowongan pekerjaan 

lainnya. 
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