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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

sistem rekrutmen, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Sistem rekrutmen yang berlaku di KJKS BINAMA sudah 

sesuai dengan sistem rekrutmen  manajemen sumber daya 

insani secara Islam yaitu dengan menggunakan sistem merit  

2. Sedangkan sistem pelaksanaan rekrutmen dalam perspektif 

manajemen sumber daya insani secara Islam  yaitu untuk 

kejujuran dan tanggung jawab sudah sesuai dengan islam 

karena untuk mengetahui sifat jujur dan tanggung jawab 

KJKS BINAMA melakukan penilaian saat training dan 

magang berupa dimensi kepribadian dan dimensi 

produktivitas.  

 

 



89 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan analisis serta kesimpulan di atas 

maka saran yang dapat saya sampaikan oleh penulis kepada KJKS 

BINAMA antara lain sebagai berikut 

1. Sebaiknya Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa proses 

rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja yang 

digunakan di KJKS BINAMA sudah memenuhi kriteria 

profesionalisme dalam perspektif manajemen sumber daya 

insani, maka dari itu harus dipertahankan karena dalam 

proses rekrutmen dan seleksi yang tidak profesional dapat 

mempengaruhi hasil karyawan yang akan menduduki 

jabatan tersebut. karena pada dasarnya proses rekrutmen, 

seleksi dan penempatan merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan untuk memperoleh tenaga kerja yang qualified 

dan kompeten.. 

2. Sebaiknya KJKS BINAMA menetapkan standar tertentu 

untuk mengetahui apakah pelamar memenuhi syarat utama 

(Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathanah) yang ditetapkan oleh 

pihak manajemen, paling tidak  hal ini dapat diketahui 
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melalui tes psikologi yang dilakukan ketika tes wawancara. 

Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempersingkat 

proses penilaian terhadap calon karyawan atau pelamar. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji dan puji hanyalah milik Allah 

semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada penulis. Sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia. 

Menyadarkan penulis akan kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis 

harapkan.  

Sebagai akhir kata, terbersit suatu harapan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan 

khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. Amin 

Yaa Rabbal ‘Alamin. 

 


