
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian di PT. ASKES (Persero) 

Regional V Bandung mengenai pelaksanaan penilaian kinerja 

karyawan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penilaian kinerja mutlak perlu dilakukan setiap perusahaan, 

karena bermanfaat baik bagi para karyawan maupun bagi 

perusahaan itu sendiri. Penilaian kinerja juga bertujuan untuk 

membandingkan keberhasilan pegawai di dalam mencapai 

sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal periode. 

PT. ASKES (Persero) Regional V Bandung melaksanakan 

penilaian kinerja karyawan dengan cara sebagai berikut : 

3. Single rater  

4. Multi rater 

2.  Metode yang digunakan pada penilaian kinerja karyawan di PT. 

ASKES (Persero) Regional V Bandung, yaitu : 

2. Metode penilaian kinerja berorientasi waktu yang akan 

datang 

Metode ini memusatkan prestasi kerja karyawan saat ini serta 

penetapan sasaran prestasi kerja di masa yang akan datang. 

Teknik-teknik iniantara lain sebagai berikut : 

 Penilaian diri sendiri 



 
 

 

 
 

 Pendekatan Management by Objective (MBO) 

 Penilaian secara psikologis 

3. Dalam penilaian kinerja karyawan terdapat beberapa masalah 

yang dapat menyulitkan pihak penilai, hal itu terjadi pada PT. 

ASKES (Persero) Regional V Bandung, masalah yang sering 

terjadi dalam penilaian kinerjanya yaitu sebagai berikut : 

 Sikap dan perilaku karyawan 

 Pengetahuan akan teknologi 

 Tidak bisa merata 

 Efek hallo 

4. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut : 

 Untuk mengatasi permasalahan sikap karyawan, perusahaan 

melakukan pembinaan etika. Hal tersebut diharapkan bisa 

mengubah perilaku karyawan. 

 Untuk pengetahuan yang terbatas akan teknologi, perusahaan 

memberikan pendidikan agar pengetahuan karyawan lebih luas, 

bertambah dan pola pikirnya mengikuti kemajuan jaman. 

 Tidak bisa merata, perusahaan mengadakan pelatihan-pelatihan 

agar mereka memilki prestasi kerja sehingga bisa dipromosikan 

atau naik jabatannya. 

 Untuk masalah subjektifitas, maka pihak penilai harus 

memberikan nilai yang sesuai dengan pekerjaan serta kemampuan 

karyawan dalam penyelesaiannya. 

 

5.2 Saran  

 Saran yang dapat diberikan kepada PT. ASKES (Persero) 

Regional V Bandung: 

1. Memberikan motivasi-motivasi terhadap karyawan yang telah 

mencapai titik kejenuhan dalam bekerja agar dapat bekerja 

semaksimal mungkin contohnya seperti membentuk suatu 



 
 

 

 
 

organisasi agar para karyawan tersebut bisa menyalurkan hobi 

dan bakatnya. 

2. Perusahaan harus lebih memperhatikan kebutuhan para karyawan, 

supaya biasa lebih memotivasi para karyawannya agar tetap 

bekerja dengan baik dan meningkatkan produktivitas kerjanya. 

3. Agar tercipta suasana kinerja yang nyaman dan kondusif, maka 

harus bisa menjaga komunikasi yang baik antara para karyawan, 

maupun karyawan dengan atasannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


