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BAB V

KESIMPULAN  DAN  SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, diketahui

bahwa penempatan karyawan pada PT. Mega belum sesuai dengan analisa

jabatan dan seleksi, karena dikatahui bahwa masalah yang hadapi pada

PT. Mega adalah belum terlaksananya analisa jabatan, deskripsi jabatan,

dan spesifikasi jabatan dengan baik sebelum seleksi karyawan

dilaksanakan karena pihak perusahaan itu sendiri belum membuat

ketentuan-ketentuan yang mendasar mengenai penempatan karyawan yang

sesuai dengan analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan

yang diterapkan sebelum tahap seleksi dilakukan.

2. Dalam hal penempatan karyawan/tenaga kerja, PT. Mega belum

berpedoman kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan

rekrutmen karyawan yang dilaksanakan PT. Mega tidak memuaskan atau

belum efektif, karena analisa jabatan tidak sesuai dengan pekerjaan dan

jabatan. Contohnya untuk jabatan staff keuangan yang dibutuhkan

perusahaan dari pendidikan SI akuntansi, dan yang ditempatkan dari

pendidikan SMK. Jadi penempatan karyawan yang dilaksanakan PT. Mega

terhadap karyawan yang akan bekerja pada PT. Mega belum terlaksana

dengan baik dan dalam hal ini sangat bertentangan dengan syari’ah Islam,
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dimana dalam islam menempatkan seseorang yang sesuai dengan

kemampuan dan keahlian yang dimiliki merupakan salah satu karakteristik

profesionalisme Islam. Jadi dalam Islam menempatkan seseorang pada

suatu pekerjaan atau jabatan haruslah sesuai dengan kemapuan dan

keahlian yang dimiliki agar semua yang diharapkan dapat tercapai.

B. Saran

1. Dalam menempatkan karyawan pihak perusahaaan haruslah mengadakan

analisis jabatan terlebih dahulu agar didapat deskripsi jabatan dan

spesifikasi jabatan, sehingga akan mendapatkan karyawan yang tepat

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan prinsip

“menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan pada

waktu yang tepat”. Sehingga orang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan

dan keinginan perusahaan maka apa yang akan menjadi tujuan perusahaan

akan tercapai sebagaimana yang menjadi harapan bagi perusahaan.

2. Dalam menempatkan karyawan/tenaga kerja yang akan bekerja pada

perusahaan haruslah sesuai dengan prinsip syari’ah Islam agar apa yang

telah dikerjakan dalam pekerjaan sesuai dengan syari’at Islam supaya

hidup selamat.


