
 Setelah melakukan penelitian di HU Pikiran Rakyat Bandung mengenai 

pelaksanaan penilaian kinerja kerja karyawan, maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penilaian kinerja kerja karyawan pada HU Pikiran Rakyat 

Bandung berdasarkan indikator kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, 

kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, 

kecakapan, dan tanggung jawab, secara keseluruhan penilaian kinerja kerja 

karyawan HU Pikiran Rakyat Bandung dikatakan baik, karena nilai rata-rata 

dari keseluruhan pernyataan sebesar 3.81 yang berada pada interval 3.40 – 

4.19 yang berarti baik. 

2. Proses pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan pada HU Pikiran Rakyat 

Bandung, pertama-tama dilakukan penilaian terhadap indikator kinerja 

karyawan, yaitu kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, 

kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung 

jawab. Selanjutnya menentukan metode penilaian kinerja kerja karyawan 

menggunakan metode Rating Scale, Assessment Centre, Check List, dan 

Behavioral Anchored rating Sales. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai 

kegunaan penilaian prestasi kerja karyawan, seperti untuk mengevaluasi 

kinerja kerja karyawan yang digunakan untuk promosi, demosi, 

pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. 

3. Beberapa masalah yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan penilaian 

prestasi kerja karyawan, antara lain : 

a. Adanya penilaian dasar pendapat pribadi (efek hallo) 

b. Bias yang terlalu lunak atau terlalu keras 

c. Kecenderungan menghindari penilaian yang ekstrim dalam arti penilaian 

yang sangat baik atau sangat jelek karena ketidaktegaan penilaian itu 

sendiri. 

d. Belum dapat dimanfaatkannya sistem penilaian kinerja kerja tersebut 

secara maksimal, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan waktu 

sebagai akibat kesibukan para penilai terutama yang bernotabene penilai. 

 



5.2  Saran 

 Selanjutnya akan disampaikan saran-saran sebagai solusi mengatasi 

masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan penilaian kinerja kerja 

karyawan pada HU Pikiran Rakyat Bandung, antara lain : 

1. Mengadakan pelatihan penilaian kinerja kepada para penilai sehingga 

diharapkan para penilai dapat lebih memahami cara-cara melakukan penilaian 

tanpa harus melibatkan pendapat pribadi dan perasaannya agar dihasilkan 

penilaian yang bersifat objektif. 

2. Merancang metode penilaian kinerja kerja sesuai dengan kebutuhan dan 

efektif. Metode penilaian kinerja kerja yang digunakan HU Pikiran Rakyat 

bandung tidak seluruhnya mengadopsi metode penilaian yang ada dalam teori 

yang dikemukakan oleh para ahli tetapi hanya menggunakan gabungan metode 

tradisional dan metode modern dimana penilaian kinerja kerja karyawan 

dilakukan mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Hal ini bias 

dibuktikan dengan adanya pengklasifikasian formulir evaluasi kinerja kerja 

karyawan bagi jenjang staf, jenjang manajerial dan fungsional. 

3. Di samping itu proses penilaian di HU Pikiran Rakyat Bandung yang dimulai 

dari pemberian formulir evaluasi prastasi kerja dan penilaian yang dilakukan 

oleh pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa penilaian kinerja kerja pada 

karyawan HU Pikiran Rakyat Bandung dilakukan dengan akurat. Hal ini dapat 

mendukung tercapainya tujuan kinerja kerja yang telah ditetapkan. Meskipun 

dalam prakteknya mungkin terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan 

penilai itu sendiri, karyawan yang dinilai maupun standar yang dugunakan. 
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