
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penilitian pada Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagi berikut : 

1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Jabar 

Cabang Tamansari Bandung  

Kesimpulan yang dapat Diambil berdasarkan data PT.Bank Jabar Cabang 

Tamansari Bandung dari beberapa pendapat berdasarkan teori yang ada 

sebagaimana telah diuraikan diatas tentang  pelakasanaan penilaian kinerja 

karyawan  di PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung. Menurut saya, 

sudah sangat baik karena dalam proses penilaian kinerjanya perusahaan 

mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan pada periode waktu 

tertentu, dengan didasarkan standar kinerja yang telah disepakati, penilaian 

dilakukan oleh penilai yang terlatih, sehingga menghindari adanya 

diskriminasi, objektif, dan harus memenuhi kriteria validitas dan 

realibilitas. Penilaian kinerja tersebut mutlak dilakukan setiap perusahaan 

itu sendiri. Penilaian kinerja karyawan digunakan sebagai informasi untuk 

mengetahui kelebihan serta kekurangan karyawan seperti tingkat disiplin 

dan kualitas kerja sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dalam 

mengembangkan prestasi dan juga kinerja karyawan menuju hal yang 



lebih baik sehingga dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang efektif dan efisien. 

 

2. Tujuan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Karyawan Di PT.Bank Jabar 

 Cabang Taman Sari  Bandung 

Kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan pelaksanaan penilaian kinerja          

karyawan di PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung adalah agar 

antara pegawai dan manajer / pimpinan dapat mendukung semangat para 

karyawannya untuk mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam 

melaksanakan tugas – tugasnya yang menjadi tanggungjawabnya, 

sehingga kemampuan dapat digunakan semaksimal mungkin bagi 

perusahaan. Dan agar dapat mengenali kebutuhan karyawan dalam 

pelatihan dan pengembangan sehingga perusahaan dapat memberikan 

motivasi bagi karyawan agar karyawan dapat bekerja dengan lebih baik 

sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Karyawan di 

PT.Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung  

Masih terjadinya penilaian secara subjektif dikarenakan faktor kedekatan 

atau keakraban kerja antara atasan dan karyawan yang akan dinilai 

sehingga terjadilah penilaian yang tidak objektif, Masih terjadinya suatu 

kecenderungan yang melihat bahwa orang yang secara fisik  tampan / 

gagah / cantik adalah juga memiliki kinerja kerja yang tinggi sehingga 



terjadi kecenderungan untuk menilai pegawai pada skala tengah ( rata – 

rata) walaupun kinerja pegawai sebenarnya tinggi atau rendah dan  

Adanya  kecenderungan dari Line Manager untuk memberikan penilaian 

positif atau negatif  kepada pegawai pada saat pertama kali melihat tanpa 

mempertimbangkan informasi lain yang ada sehingga  Kurang memahami 

potensi kedepan seorang pegawai dengan kinerja saat ini dan masih  

Merata – ratakan kinerja semua pegawai yang lebih tinggi atau lebih 

rendah dibandingkan dengan kinerja pegawai sebenarnya sehingga 

Memberikan penilaian  menggunakan hasil kinerja pada periode penilaian 

sebelumnya sebagai acuan penilaian saat ini dan Memiliki kecenderungan 

menilai karyawan yang memiliki kesamaan dengannya, dengan nilai lebih 

tinggi dibandingkan dengan pegawai yang lainnya. 

 

4. Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data pada PT.Bank Jabar 

Cabang Tamansari Bandung dari beberapa pendapat berdasarkan teori 

yang ada untuk mengatasi hambatan yang terjadi di PT.Bank jabar yaitu 

dengan menggunakan penilaian yang seobjektif mungkin sehingga 

penilaian didalam perusahaan haruslah sesuai dengan prosedur yang biasa 

di gunakan perusahaan untuk menilai kinerja sehingga tidak akan terjadi 

kesalahan / kekeliruan dalam penilaian. 

 

 



5.2 Saran  

Dengan tidak bermaksud untuk melangkahi wewenang perusahaan dan 

dengan pengetahuan penulis yang terbatas, penulis akan mencoba 

memberikan saran-saran yang berkaitan dengan Penilaian kinerja 

karyawan. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan 

penilaian kinerja kerja karyawan, karena adanya promosi jabatan maupun 

reward (penghargaan) bagi para karyawan yang berprestasi dan sebaliknya 

untuk para karyawan yang kurang berprestasi akan diberikan tindak lanjut 

seperti harus mengikuti   pelatihan - pelatihan mengenai standar kerja 

perusahaan, penurunan jabatan atau bahkan pemberhentian hak kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


