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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan penilaian kinerja 

karyawan pada PT INTI (PERSERO) Bandung, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada PT. INTI (PERSERO) 

Bandung masih memiliki permasalahan,hal ini diindikasikan dengan 

proses pelaksanaan penilaian kinerja yang belum mendeskripsikan 

kinerja karyawan yang sesungguhnya. Hal ini terlihat melalui 

komponen penilaian kinerja yang terdapat pada formulir penilaian 

kinerja sebagai media yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja masih memuat hal-hal yang bersifat umum dan sama untuk 

masing-masing bagian serta tidak memuat spesifikasi pekerjaan yang 

sesungguhnya. Metode yang digunakan PT. INTI (PERSERO) 

Bandung, dalam melakukan penilaian kinerja adalah pertama, Rating 

scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala, kedua, 

Critical Incident Technique adalah penilaian yang didasarkan pada 

perilaku khusus yang dilakukan ditempat kerja baik perilaku yang 

baik maupun perilaku yang tidak baik, ketiga, Checklist adalah yang 

didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan 

terlebih dahulu. 

2. Masalah-masalah yang di hadapi PT. INTI (PERSERO) Bandung,  

dalam melaksanakan penilaian kinerja. Pertama, Hallo effect adalah 

penyimpangan yang terjadi karena pendapat pribadi penilai 

mempengaruhi penilaian unjuk kerja. Kedua, Kecenderungan 

Memberikan Nilai Tengah Penilai terkadang memberikan nilai yang 

tidak sesuai dengan kinerja pegawai. Ketiga, Bias Perilaku Terbaru 

Kecenderungan memberikan nilai berdasarkan perilaku atau kinerja 
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yang paling akhir. Keempat, pegawai yang telah lama bekerja pada 

perusahaan cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik 

dibandingkan dengan pegawai yang baru bekerja, walaupun prestasi 

kerja karyawan baru melampaui prestasi kerja karyawan lama. 

3. Solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di PT.INTI (PERSERO) 

Bandung. Pertama, Untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka 

perusahaan memberikan pengarahan kepada para penilai agar dapat 

memberikan penilaian yang adil dan nilai yang diberikan sesuai 

dengan pekerjaan serta kemampuan pegawai dalam menyeselaikan 

pekerjaannnya tanpa ada unsur diskriminasi dalam penilaian. Kedua, 

Dalam mengatasi masalah Kecenderungan Memberikan Nilai 

Tengah, pihak perusahaan memberikan sanksi kepada pihak penilai 

apabila terbukti melakukan pelanggar dalam penilaian 

pelanggarannya berupa skorsing, surat peringatan, dan 

pemberhentian secara langsung. Ketiga, Untuk mengatasi Bias 

Perilaku Terbaru, perusahaan menghimbaukan kepada penilai agar 

mengumpulkan hasil kerja dari semua pegawai dalam satu periode, 

agar penilaian kinerja yang dilakukan tidak merugikan salah satu 

pegawai. Keempat, Untuk mengatasi Bias Perilaku Pribadi, 

perusahaan memberitahukan kepada penilai agar tidak ada unsur 

pribadi pada saat melakukan penilaian kinerja pegawai, seperti ras, 

umur, jenis kelamin dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar penilai dapat 

memberikan penilaian yang baik. 
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5.2 Saran 

 Dari kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran yang dapat 

menjadi masukan bagi PT. INTI (PERSERO) Bandung, dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja karyawannya di masa mendatang, saran-saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penilaian kinerja baiknya dilakukan enam bulansekali 

agar lebih mudah, cepat dan tepat dalam penilaian kinerja pegawai 

karena informasi dan data yang didapat masih baru.  

2. Mengevaluasi kembalipelaksanaan penilaian kinerja pegawai 

sehingga diharapkan dari hasil penilaian tersebut bisa memberikan 

keuntungan yang bisa dirasakan pegawai baik berupa penghargaan 

dan pengembangan karir. 

3. Pengarsipan penilaian kinerja karyawan disimpan pada bagian yang 

ditentukan sesuai dengan kinerja karyawan (SDM), sehinga pada saat 

akan dilaksanakan proses penilaian kinerja karyawan, penilai sangat 

mudah menilai hasil unjuk kerja karyawan tersebut. 

4. Penilaian kinerja karyawan hasilnya harus diberikan kepada 

karyawan sehingga karyawan tersebut dapat mengetahui hasil yang di 

dapat dan karyawan tersebut dapat mengajukan keberatanya atas nilai 

yang didapat 

 


