
  
BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Setelah Penulis  menguraikan hasil penelitian dan melakukan analisis mengenai 

Tinjauan Tentang Penilaian Kinerja Karyawan Pada PT. POS 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, oleh sebab itu  hasil penilaian  dapat 

dipakai sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan, 

serta untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja 

terhadap perusahaan.  

2. Pelaksanaan penilaian kinerja pada PT  POS INDONESIA (Persero) 

a. Penilaian kinerja karyawan merupakan suatu program perusahaan untuk 

menilai sejauhmana tingkat produktivitas karyawan terhadap pekerjaannya 

dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam 

melaksanakan penilaian kinerja didasarkan pada 4 (empat) aspek yaitu: 

 

Aspek Kemampuan Manajerial yang terdiri  atas faktor : kecakapan 

merencanakan dan melaksanakan, pemeriksaan dan pengendalian, 

pengembangan bawahan, kecakapan pemutusan dan kewibawaan 

memimpin.  

 

Aspek Kemampuan Kerja yang terdiri atas Faktor : kuantititas hasil 

kerja, kualitas hasil kerja, keberhasilan dan kerapihan. 

 

Karakteristik Pribadi yang terdiri atas faktor : tanggung jawab, loyalitas, 

kerja sama, inisiatif. 

 

Kehadiran dan Pemanfaatan Waktu Kerja yang terdiri atas faktor  

kehadiran dalam berkerja. 

b. Metode penilaian kinerja pada PT. POS INDONESIA. 

Metode penilaian kinerja karyawan yang digunakan pada PT. POS 

INDONESIA  yaitu: 



   
Past oriented appraisal  methods (penilaian kinerja yang berorientasi 

pada masa lalu) adalah penilaian atas kinerja seseorang dari pekerjaan 

yang telah dilakukannya.  

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 PT. POS INDONESIA yaitu 

penilaian harus jujur, adil, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang 

unsur-unsur yang akan dinilai. Supaya penilaiannya sesuai dengan fakta 

yang ada,  penilaian harus sesuai dengan kinerja karyawan yang dinilai, serta 

penilai harus mengetahui secara jelas uraian pekerjaan dari setiap karyawan 

yang akan dinilainya agar hasil penilainnya dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Pendapat karyawan mengenai pelaksanaan penilaian kinerja. 

     Adapun pendapat karyawan mengenai pelaksanaan penilaian kinerja yang 

dilakukan PT. POS INDONESIA adalah adanya karyawan yang merasa penilai 

cenderung membedakan antara pegawai senior dan junior (personal biases), 

karyawan beranggapan hal ini dapat berpengaruh pada hasil penilaian dan 

penilai kurang cepat tanggap atas keluhan karyawan mengenai hasil 

penilaiannya. 

4. Hambatan dalam pelaksanaan  penilaian kinerja. 

     Adapun hambatan yang terjadi  pada PT. POS INDONESIA adalah 

terjadinya keluhan dari karyawan yang sedang dinilai merasa bahwa hasil akhir 

penilaian tidak memuaskan karena kurangnya bukti hasil kerja yang diberikan 

penilai dan terjadinya bias.   

5. Usaha yang dilakukan PT. POS INDONESIA dalam mengatasi 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 sebagai  bahan pertimbangan 

penilaian  kinerja karyawan lalu penilaian yang diberikan atasan harus 

berusaha seobjektif dan penilai bisa menerapkan beberapa unsur dalam 

melakukan penilaian kinerja, diantaranya standaar kinerja dan ukuran 

kinerja. 



  
b. Sistem penilaian kinerja yang baik sangat tergantung pada persiapan yang 

baik dan harus memenuhi syarat-syarat seperti praktis, standarisasi 

penilaian, dan kriteria yang objektif. Serta suatu penilaian dikatakan efektif 

apabila memenuhi syarat-syarat seperti relevansi, akseptabel, reliabilitas, 

dan praktis.   

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada PT. POS INDONESIA adalah : 

1. Metode yang dilakukan PT. POS INDONESIA 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. PT. POS INDONESIA melakukan sosialisasi tentang sistem dan  prosedur 

penilaian kinerja kepada karyawan, untuk menambah pengetahuan serta 

keterampilan dalam menjalankan kegiatan penilaian kinerja karyawan.    

3. 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. 

4. Dalam melakukan penilaian harus objektif jangan disama ratakan antara kinerja 

yang baik dengan yang biasa saja  hal ini dilakukan supaya karyawan tidak 

merasa dirugikan atas hasil akhir penilaian.            


