
 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN    

Pada bab terakhir ini  penulis mengajukan kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan pada bab 

 

bab sebelumnya serta mencoba mengajukan saran 

 

saran 

yang mungkin berguna bagi perusahaan, sehubungan dengan kegiatan penilaian 

prestasi kerja Teller pada PT. Bank OCBC NISP,Tbk.  

5.1  Kesimpulan   

Dari hasil pembahasan bab IV maka penulis memberi kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Proses penilaian prestasi kerja Teller yang ada pada PT.Bank OCBC 

NISP,Tbk  sudah berjalan sesuai dengan ketentuan prosedur yang telah 

ditetapkan. Pelasanaan prestasi kerja Teller pada PT.Bank OCBC NISP, 

Tbk digunakan sebagai informasi untuk mengambil keputusan dalam 

pengembangan dan dasar pemberian penghargaan. Tujuan PT. Bank 

OCBC NISP,Tbk melaksanakan penilaian prestasi Teller, diantaranya 

adalah untuk kenaikan pangkat, sebagai dasar pertimbangan untuk 

melakukan promosi, demosi, mutasi, kenaikan gaji, untuk memberikan 

penghargaan bagi Teller selama mengabdi pada perusahaan sesuai dengan 

nilai penilaian kerja uang di peroleh, agar dapat mengenali kebutuhan 

Teller akan pelatihan dan pengembangannya. 



 
2. Metode yang dipakai oleh PT. Bank OCBC NISP,Tbk yaitu metode rating 

scale, dimana metode ini merupakan metode yang paling tua dan banyak 

digunakan. 

3. Adapun pihak yang melakukan penilian pada PT. Bank OCBC NISP,Tbk 

yaitu atasan yang lebih tinggi, penilaian sendiri, dan MRI. 

4. Di dalam melakukan penilaian prestasi kerja Teller ada beberapa masalah 

yang dihadapi oleh PT.Bank OCBC NISP,Tbk diantaranya, yaitu  

a) Hallo Effect , tim Auditor yang tidak bisa bersikap netral pada saat 

penilaian, sedangkan sikap tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal dalam proses penilaian. 

b) Kurang bukti kerja , hasil yang diberikan oleh Auditor tidak bisa 

memberikan bukti yang jelas kepada Teller, sehingga Teller merasa 

nilai tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 

c) Teller tidak menyadari manfaat system ini, padahal system ini bisa 

dijadikan acuan mereka untuk bisa bekerja lebih baik. 

5. Adapun solusi dari masalah 

 

masalah yang dihadapi oleh PT.Bank OCBC 

NISP,Tbk yaitu atasan Teller melakukan seleksi tim Auditor, mempunyai 

bukti 

 

bukti yang cukup kuat atas hasil kerja Teller atas dan 

menambah/memberikan pengetahuan akan pentingnya penilaian prestasi 

kerja kepada setiap Teller yang ada di PT.Bank OCBC NISP,Tbk.    



 
5.2  Saran 

Dengan tidak bermaksud melangkahi wewenang perusahaan, dan sebagai 

ungkapan terima kasih karena telah diijinkan untuk melakukan praktek kerja 

lapangan, penulis ingin memberikan saran-saran yang menurut penulis harus 

disampaikan. Yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya hallo effect , perusahaan harus 

mempersiapkan  seorang penilai yang bisa bersikap netral, salah satunya 

dengan memperkerjakan seorang penilai dari luar perusahaan. Seorang penilai 

tadi mulai bekerja pada saat proses penilaian akan dimulai, misalkan 1 bulan 

sebelum kegiatan penilaian dimulai, dengan mempekerjakan penilai ini 

diharapkan nilai yang dihasilkan adalah nilai yang terbaik, tanpa ada pengaruh 

hallo effect. 

2. Perusahaan sebaiknya memberikan penyuluhan dan pelatihan khususnya 

kepada penilai tentang bagaimana melakukan penilaian seobjektif dan 

tidak berpengaruh tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan hasil 

pekerjaan. 

3. Manajemen perusahaan memberikan penjelasan kepada setiap atasan, bahwa 

untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan, salah satunya dengan 

mengadakan penilaian. Dengan adanya penilaian, teller akan merasa 

diperhatikan dan dihargai. Diharapkan teller mengetahui nilai mereka masing-

masing dan memanfaatkannya sebagai sarana introspeksi, sehingga lebih baik 

kedepannya.  


