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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan mengenai tinjauan pelaksanaan sistem penilaian kinerja 

karyawan pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III 

Soekarno Hatta yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya dengan ini penulis 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penilaian kinerja yang ada pada Pusat Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 

tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,yaitu 

dengan menggunakan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dimana untuk setiap 

pelaksanaan kegiatan diukur dengan empat aspek yaitu, 

kuantitas,kualitas,waktu,dan biaya. Dengan capaian nilai sangat baik (91-

100), baik (76-90), cukup (61-75), kurang (51-60), buruk (50<), dan 

prilaku kerja dengan beberapa aspek yaitu, orientasi, pelayanan, integritas, 

komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. 

 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan  penilaian kinerja 

karyawan pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota 

Bandung III Soekarno Hatta adalah masih adanya karyawan yang kurang 

memenuhi standar kerja karena keterampilan dalam mengerjakan masih 

kurang, lalu ada juga setiap pegawai memiliki akun SKP yang harus selalu 

di perbaharui apabila telah menyelesaikan tugasnya. Namun, sering kali 

pegawai lupa untuk memperbaharuinya, sehingga dapat mempengaruhi 

penilaian kinerja. Dan Kurangnya waktu untuk melakukan peninjauan 

lapangan karena Kepala Pusat Unit Pelayanan Teknis Daerah yang tidak 

bisa setiap saat melakukan peninjauan setiap waktu.  
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3. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja karyawan adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah mengadakan 

pelatihan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pendapatan 

Pemprov Jabar, Acara ini ditujukan untuk menghasilkan ASN yang 

mampu mengembangkan wawasan berpikir secara komperhensif terhadap 

pelaksanaan pembangunan di bidang pendapatan daerah, selain itu untuk 

meningkatkan kinerja. Selain itu Pegawai bisa mencatat berbagai hal 

penting dan tidak mudah dilupakan. Pegawai pun tinggal melihat lagi 

catatan untuk memastikan tidak lupa memperbaharui SKP Online. Apabila 

kepala pusat Unit Pelayanan Teknis Daerah terlalu sibuk sehingga tidak 

bisa meluangkan waktu untuk melakukan peninjauan lapangan, kepala 

pusat bisa meminta wakil untuk turun kelapangan dan membantu dalam 

menilai mereka. 

 

5.2  Saran 

 Penulis menyampaikan beberapa saran yang memungkinkan akan 

bermanfaat bagi instansi Lembaga pemerintah, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Setelah mengetahui pelaksanaan kinerja di Unit Pelayanan Teknis Daerah 

Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, penulis bisa membandingkan 

dengan teori-teori yang telah dipelajari semasa kuliah dan menambah 

wawasan terkait dengan hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai 

acuan penelitian kedepannya. 

 

2. Bagi Lembaga 

Unit Pelayanan Teknis Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 

sebaiknya lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan 

agar seluruh karyawan merata dalam memenuhi standar kerja dan penilaian 

kinerja karyawan. Untuk tim penilai sebaiknya melakukan beberapa 
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pengawasan yang berulang dan berkala agar dapat terhindar dari adanya 

human error seperti lupa memperbaharui SKP yang dapat mempengaruhi 

terhadap prestasi kerja.  

 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai referensi untuk dilakukannya penelitian lain dengan topik yang 

serupa. 

  


