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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengamatan dan pembahasan di 

bab sebelumnya mengenai alur berkas perekrutan pegawai outsourcing di PT 

Perdana Fajar Mandiri dapat penulis uraikan sebagai berikut: 

1. PT Perdana Fajar Mandiri memiliki tugas sebagai perusahaan outsource yang 

membuka lowongan apabila perusahaan rekanan membutuhkan pegawai. 

2. Kegiatan penulis yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan di 

perusahaan ini adalah seleksi berkas calon karyawan, membuat data karyawan 

baru melalui microsoft excel, menyortir data karyawan resign, membuat data 

karyawan outsource yang telah mengisi form PKWT, membuat kartu check 

clock dan id card untuk pegawai baru, membantu proses penggajian dengan 

memeriksa nominal gaji dan memasukkan ke dalam amplop. 

3. Alur berkas perekrutan yang diamati oleh penulis terdapat tiga tahap yaitu  

pertama, Tahap Awal dan Administrasi yang berisi seleksi berkas berdasarkan 

kelengkapan berkas, keadaan berkas (rusak atau tidak), serta pertimbangan 

lain terkait umur dan penyakit yang diidap pelamar. Kedua, Tahap Wawancara 

dimana di tahap ini calon pelamar yang lolos tahap administrasi akan 

memberikan pertanyaan terkait fisik dan kesehatan pelamar serta 

pemberitahuan tentang aturan yang berlaku di perusahaan. Ketiga, Tahap 

Dokumentasi Pegawai Baru berupa membuat data pegawai yang berhasil di 

terima untuk kemudian staff HRD akan membuat kartu check clock dan id card 

berdasarkan data tersebut. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama Praktik Kerja 

Lapangan di PT Perdana Fajar Mandiri, kegiatan penanganan berkas yang 

dilakukan di perusahaan ini sudah cukup baik terutama dalam hal perekrutan 

pegawai. Akan tetapi menurut penulis, proses entry manual yang dilakukan melalui 

microsoft excel masih kurang efektif sehingga beberapa kali terjadi salah 

pengetikan nama atau NIK yang menyebabkan susahnya pencarian data pegawai 

apabila pegawai melakukan kesalahan tertentu (seperti terlambat atau tidak masuk). 

Hanya menyimpan data pegawai di komputer juga sewaktu-waktu dapat rusak 

ataupun hilang. 

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis ada baiknya apabila 

perusahaan menggunakan kecanggihan teknologi terkait data karyawan yang sudah 

banyak berkembang. Saat ini teknologi seperti HR Software sudah banyak 

digunakan untuk mengatur database karyawan sehingga dapat meminimalisir 

kerusakan atau kehilangan data. 

Saran kedua yang dapat penulis tambahkan adalah mengenai penanganan 

berkas yang dilakukan apabila calon pegawai tidak diterima. PT Perdana Fajar 

Mandiri akan membuang berkas lamaran apabila pelamar tidak memenuhi syarat 

perusahaan. Penanganan berkas ini sebaiknya diubah dengan cara memotong 

berkas tersebut menjadi beberapa bagian kemudian dipakai untuk kertas bekas atau 

menggunakan alat penghancur kertas untuk menghancurkan dokumen supaya 

dokumen tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 
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