
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah Penulis  menguraikan hasil penelitian dan melakukan analisis 

mengenai “Tinjauan Tentang Penilaian Kinerja Karyawan Pada P.T. INTI ( 

Industri Telekomunikasi Indonesia )” yang didukung oleh teori dan pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini Penulis akan menyimpulakan suatu 

kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan perusahaan melakukan penilaian kinerja yaitu untuk mengetahui 

baik buruknya kinerja karyawan dalam bekerja, hasil penilaian dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan perusahaan, 

serta untuk memberikan motivasi kepada karyawan supaya mereka 

memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. 

 

2. Pelaksanaan penilaian kinerja pada P.T. INTI (Persero) 

a. Penilaian kinerja merupakan suatu program bagi karyawan yang sifatnya 

Realistik dapat diukur dan Relevan dengan mengacu pada aturan yang 

telah ditetapkan. Dalam melaksanakan penilaian kinerja didasarkan pada 

4 (empat) aspek yaitu kemampuan manajerial, kemampuan kerja, 

karakteristik pribadi, serta kehadiran dan pemanfaatan waktu kerja. 

b. Metode Penilaian Kinerja Karyawan di P.T. INTI 

Banyak metode dalam penilaian kinerja yang bisa digunakan, namun ada 

2 jenis yang biasa digunakana, yaitu : 

 Future oriented appraisal methods (penilaian kinerja yang 

berorientasi ke masa depan)  adalah penilaian kinerja dengan menilai 

seberapa besar potensi pegawai untuk menetapkan kinerja yang 

diharapkan pada masa yang akan datang. 



 Past oriented appraisal methods (penilaian kinerja yang berorientasi 

pada masa lalu) adalah penilaian atas kinerja seseorang dari 

pekerjaan yang telah dilakukannya. 

Metode yang biasa digunakan oleh P.T. INTI adalah Past oriented appraisal 

methods (penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu).  

c. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja karyawan adalah pengisian daftar 

penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh atasan langsung dari 

pegawai yang bersangkutan.  

d. Syarat – 

syarat penilaian  kinerja karyawan pada P.T. INTI yaitu penilaian harus 

jujur, adil, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur 

yang akan dinilai, supaya penilaiannya sesuai dengan fakta yang ada, 

penilai harus mendasarkan penilaiannya benar atau salah, baik atau 

buruk, terhadap unsur-unsur yang dinilai sesuai dengan kinerja karyawan 

yang dinilai, dan penilai harus mengetahui secara jelas uraian pekerjaan 

dari setiap karyawan yang akan dinilainya, supaya hasil penilaiannya 

dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. 

 

3. Hambatan dalam pelaksanaan penilaian kinerja 

  Ada beberapa hambatan yang terjadi di P.T. INTI diantaranya adalah 

kurangnya bukti hasil kerja yang bisa menyebabkan terjadinya keluhan dari 

karyawan yang sedang dinilai merasa bahwa hasil akhir penilaian tidak 

memuaskan pegawai, serta adanya bias seperti hallo effect, liniency, 

strickness, central tendency, dan personal bias. 

 

4. Usaha yang dilakukan P.T. INTI dalam mengatasi setiap hambatan 

a. Dalam mengatasi hambatan-hambatan mengenai pelaksanaan penilaian 

kinerja karyawan, sebelum melakukan penilaian, sebaiknya pimpinan 

terlebih dahulu menyiapkan data – data kinerja karyawan yang telah 

dihasilkan, kemudian dicatat dan dijadikan bahan untuk digunakan 

sebagai pertimbangan penilaian kinerja pegawai, lalu Penilaian yang 

diberikan oleh atasan harus berusaha seobjektif mungkin, Penilai  bisa 



menerapkan beberapa unsur  dalam melakukan penilaian kinerja, 

diantaranya standar kinerja dan ukuran kinerja 

b. Sistem penilaian kinerja yang baik sangat tergantung pada persiapan 

yang baik dan harus memenuhi syarat – syarat seperti praktis, kejelasan 

standar, dan kriteria yang yang objektif. Sedangkan suatu penilaian kinerja 

dapat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat – syarat seperti relevance, 

aksepteble, reliability, praktis 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan kepada P.T. INTI adalah : 

1. Metode yang dilakukan P.T. INTI dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja karyawannya sudah cukup memberikan kepuasan bagi semua 

pihak, baik itu terhadap karyawan  maupun bagi perusahaannya. 

Oleh karena itu kami sarankan agar metode penilaian tersebut tetap 

dipertahankan. Namun kami juga menyarankan, alangkah baiknya 

apabila ditambah dari yang sudah ada sekarang ini. 

2. Disarankan dalam formula rapat/forum rapat bagian dengan direksi, 

faktor objektifitas lebih diperhatikan untuk memberikan rasa adil 

pada karyawannya. Sehingga karyawan bisa berkerja lebih tenang. 

3. Berikan pelatihan yang terinci dan intensif tentang sistem dan 

prosedur penilaian kinerja karyawan, ini seharusnya dijalankan pada 

seluruh pegawai sehingga para pegawai memiliki keterampilan yang 

tinggi untuk menjalankan kegiatan penilaian kinerja karyawan. 

Berikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing – masing 

karyawan. 

4. Menilai tinggi-rendahnya kinerja karyawan harus jelas karena bila 

tidak jelas, karyawan tidak akan pernah tau kapan akan disebut 

berprestasi kerja tinggi atau kapan pula dikatakan kurang berprestasi. 

5. Penilaian kinerja karyawan jangan dinilai dengan cara disama 

ratakan antara kinerja yang baik dengan yang biasa saja, penilai 

harus mampu menilai secara objektif sehingga karyawan yang 

memang memiliki kinerja baik bisa mendapatkan bonus, promosi, 



kenaikan jabatan dan yang memiliki kinerja kurang baik dan 

cenderung tidak berkembang dapat diberikan pelatihan dan 

pendidikan, penurunan jabatan bahkan pemberhentian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


