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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penilaian kinerja yang 

dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1.  Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan yang ada pada  BPJS 

Ketenagakerjaan dilakukan dengan menggunakan KBI ( Key 

Behaviour Indicator) ini yang merupakan penilaian karyawan dengan 

tingkat kesesuaian antara sikap/perilaku kinerja karyawan dalam 

melaksanakan tugas, yaitu penilaiannya mencakup perilaku, 

keterampilan, dan keahlian baik keahlian manajerial dan operasional 

yang penilaiannya dilakukan secara langsung oleh atasan, rekan, 

bahkan bawahan dengan bobot yang telah ditetapkan. 

2. BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan penilaian kinerja karyawan 

terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti , Adanya penilaian 

atas dasar pribadi ( efek halo ) ini terjadi karena penilai menyukai atau 

tidak menyukai sifat karyawan yang dinilainya. Oleh karena itu, 

karyawan yang disukai oleh penilai cenderung akan memperoleh nilai 

positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula sebaliknya, 

seorang karyawan yang tidak disukai akan mendapatkan nilai negatif. 

Penilaian kinerja yang sudah dirancang dan dirumuskan untuk 

dilakukannya penilaian belum terbukti efektif karena hasil pekerjaan 
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dari karyawan masih belum mencapai sasaran yang diinginkan, 

sebagai contoh masih lambatnya penyerahan hasil laporan penilaian 

kinerja dari setiap unit bagian untuk dilaporkan kepada bagian SDM & 

Personalia.  

3. Solusi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam 

menyelesaikan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja yaitu, BPJS Ketenagakejaan memberikan pelatihan untuk 

melakukan penilaian agar dapat dipahami dalam cara melakukan 

penilaian yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 

tidak tepat waktu pada saat penyerahan laporan hasil penilaian kinerja 

kepada Bagian SDM & Personalia, BPJS Ketenagakerjaan melakukan 

pemberian sanksi dengan cara melakukan pengurangan total bobot 

yang besangkutan.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dan bermanfaat BPJS 

Ketenagakerjaan Cab. Bandung 1 yaitu sebagai berikut : 

1.  BPJS Ketenagakerjaan Cab. Bandung 1 hendaknya mengadakan 

seminar mengenai tujuan penilaian kinerja kepada seluruh karyawan 

dengan tujuan untuk bisa bekerja secara profesional dan sebagai 

motivasi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar penilaian 

kinerja.  



55 
 

2. BPJS Ketenagakerjaan Cab. Bandung 1 harus lebih mengoptimalkan 

dalam melakukan pengawasan kinerja, agar hasil dari kinerja lebih 

efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan.  

3. BPJS Ketenagakerjaan Cab. Bandung 1 sebaiknya menyediakan kotak 

saran untuk karyawan, agar setiap karyawan bisa mengeluarkan 

pendapat jika penilaian kinerja tidak sesuai dengan kinerja yang 

dilakukan, serta karyawan bisa memberikan saran kepada penilai agar 

dalam proses penilaian kinerja sesuai dengan kinerja para karyawan 

dilapangan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara penilai 

dengan para karyawan.    

 

 


