
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan  

   Berdasarkan hasil peninjauan pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos Purwakarta 41100 dan mempelajari mengenai pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja karyawan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Penilaian prestasi kerja karyawan di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos Purwakarta 41100, pada dasarnya untuk memberikan penilaian 

terhadap karyawan PT. POS Indonesia yang dilakukan oleh pejabat 

penilaian yang merupakan atasan langsung pegawai yang bersangkutan. 

Tujuan dilaksanakannya penilaian prestasi kerja adalah untuk 

memberikan penghargaan bagi pegawai selama mengabdi pada 

perusahaan sesuai dengan prestasi kerja yang diperolehnya, sebagai dasar 

untuk melakukan promosi, mutasi, demosi dan kenaikan gaji berkala 

serta untuk mengenali kebutuhan pegawai akan pelatihan dan 

pengembangan. Manfaatnya adalah membantu mendorong pegawai agar 

berusaha meningkatkan kinerjanya serta mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara optimal meningkatkan motivasi dan kepuasan atas 

hasil kinerja yang telah dilakukan. 

2.  Sedangkan untuk metode penilaian yang diutamakan yaitu, metode rating 

scale, kelebihan metode ini adalah mudah untuk mempersiapkannya, 

dapat digunakan untuk menilai banyak pegawai sekaligus dan tidak 

memerlukan biaya yang banyak. Adapun kekurangan metode ini adalah 

kecenderungan penilai bersifat subjektif dan faktor yang dinilai belum 

tentu berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan pegawai tersebut. 

Waktu penilaian dilakukan setahun sekali tiap akhir tahun. Pihak yang 

melakukan penilaian adalah atasan tertinggi dari pegawai tersebut dan 

melibatkan atasan langsung pegawai tersebut. Prosedur penilaian prestasi 

kerja PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwakarta 41100 dapat  



dikatakan efektif karena melibatkan pihak lain yang dapat menambah 

efektifitas penilaian. Deangan demikian diharapkan penilaian prestasi 

kerja dapat meningkatkan produktifitas kerja perusahaan. 

3.  Didalam melakukan pelaksanaan   penilaian prestasi kerja karyawan ada 

masalah yang dihadapi oleh PT Pos Indonesia (Persero), diantaranya 

adalah : efek halo, pengaruh kesan terakhir dan kurangnya pengetahuan 

karyawan akan pentingnya penilaian  prestasi kerja. Adapun usaha yang 

dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwakarta 41100 

untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu dengan berusaha seobjektif 

mungkin dalam melakukan penilaian dan melibatkan para pegawai untuk 

memberikan pendapatnya terutama tentang pegawai yang dinilai tersebut 

dan dengan mengusulkan ke manajemen yang lebih tinggi untuk dapat 

mengambil keputusan terhadap hasil dari penilaian prestasi kerja, dan 

pimpinan melakukan pengawasan hasil kerja karyawan dan juga 

memberikan arahan-arahan terlebih dahulu tentang standar penilaian dan 

manfaat dari penilaian tersebut kepeda penilai dan karyawan. 

 

c. 5.2 Saran  

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pegawai, penulis menyarankan agar pihak PT Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwakarta 41100 melakukan hal-hal : 

1.  Memberikan pelatihan kepada penilai sehingga penilai mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas tentang arti pentingnya hasil dari sebuah 

penilaian dan meminimalisasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang 

dapat menjadikan penilaian tidak objektif. Pelatihan yang diberikan 

sebaiknya diarahkan untuk lebih melatih kepekaan seseorang penilai 

terhadap potensi munculnya kesalaha-kesalahan dalam melakukan 

penilaian. 

2.  Penilai harus memiliki ketegasan dalam melakukan penilaian sesuai 

dengan kinerja yang dihasilkan, apakah pegawai yang dinilai 



menghasilkan kinerja yang baik atau tidak, tanpa terpengaruh adanya 

hubungan teman baik, senioritas maupun hubungan keluarga. 

3.   Memberikan umpan balik kepada para penilai tentang penilaian yang  

telah dilakukan dan penggunaan cara-cara penilaian yang pernah di 

tetapkannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan dimasa yang akan 

datang. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


