
BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh penulis  

selama kerjapraktek di Home Industry Super Star C, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa perjanjian kerja secara lisan saja sudah 

cukup tetapi untuk jaminan dan kepastian hukum untuk pemberi kerja 

dan penerima kerja, maka perjanjian kerja secara tertulis dapat 

mempermudah pembuktian jikalau ada masalah didalam proses 

persidangan. Sebenarnya dalam hubungan kerja semua dapat melihat 

itikad baik dari masing-masing pihak dalam menjalankan kewajiban 

dan haknya. Jika tidak memiliki itikad baik maka hubungan kerja 

tersebut tidak dapat berhasil atau dengan kata lain akan merugikan 

masing-masing pihak baik pemberi kerja maupun penerima kerja.  

Sehingga pekerja yang sebelumnya mangkir kerja di Home 

Industry Super Star C tersebut tidak memiliki itikad dalam 

menjalankan sebuah hubungan kerja dan memiliki rasa tanggung 

jawab yang sangat minim karena ditinjau dari segi kalau ingin 

mengundurkan diri, setidak adanya pemberitahuan kepada HRD 

ataupun pemberi kerja sehingga HRD ataupun pemberi kerja dapat 

mencari pengganti yang dapat menggantikan orang tersebut.
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B. Saran 

Setelah melaksanakan kerja praktik tersebut di atas, maka 

penulis memberikan saran dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. Selaku HRD atau asisten HRD, kita bisa dikatakan sebagai 

perantara antara pemberi kerja ataupun penerima kerja. 

sehingga kita perlu memberikan wawasan ataupun ilmu 

pengetahuan yang dapat membantu kedua belah pihak 

dalam menjalani hubungan kerja yang baik dan harmonis 

sehingga perusahaan ataupun usaha dapat berkembangan 

dengan baik. 

2. Selaku pemberi kerja ataupun HRD seharusnya lebih 

selektif dalam hal memilih pekerja untuk bekerja 

diperusahaan atau usaha. Untuk mencara adanya 

kemampuan yang diperlukan serta itikad baik dari pekerja 

tersebut. 

3. Selaku pekerja kita perlu memiliki kesadaran diri yang 

tinggi atas kewajiban kita dan juga hak kita dalam sebuah 

hubungan kerja, serta memiliki rasa ingin tahu untuk 

mencari tahu mengenai hak dan kewajiban kita diluar dari 

perjanjian kerja yaitu dengan UU Ketenagakerjaan. 
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