
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan 

Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Karyawan pada PT. Indosinga Lestari 

Bandung”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dari setiap karyawan yang dilakukan oleh                

PT. Indosinga Lestari Bandung adalah dengan penilaian kinerja karyawan. 

2. Di dalam penilaian kinerja yang dilakukan PT Indosinga Lestari Bandung 

menggunakan metode Rating Scale, yaitu dimana penilai atau atasan langsung 

karyawan yang bersangkutan mengisi formulir dengan menandai atau 

memberi nilai untuk tiap faktor yang dianggap dapat menggambarkan seorang 

pekerja dan kinerjanya selama periode waktu tertentu.  

3. Penilaian kinerja karyawan pada PT. Indosinga Lestari Bandung dilihat dari 

hasil kuesioner yang telah dibagikan atau data jawaban responden yang telah 

diterima penulis, baik dilihat dari indikator-indikator yang ada , secara umum 

sudah berjalan dengan baik. Hal ini, terlihat dari hasil perhitungan kuesioner 

yang diperoleh sebesar 39,97 yang diukur berdasarkan perhitungan skala likert 

menunjukkan bahwa nilai 39,97 berada pada interval ke-4 yaitu antara 31-40 

yang artinya bahwa pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada PT. 

Indosinga Lestari Bandung, sudah berjalan dengan baik dan mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan. 
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4. Di dalam pelaksanaannya atau di lapangannya masih terdapat beberapa 

hambatan atau kendala yang harus diperbaiki, yaitu masih adanya penilaian 

secara subjektif yang dilakukan oleh penilai. 

5. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan mempunyai beberapa manfaat bagi 

perusahaan dan karyawannya, salah satu manfaat dari pelaksanaan penilaian 

kinerja karyawan yaitu dapat mengetahui apa saja kesalahan yang telah 

dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan turunnya kinerja karyawan 

yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi pelaksanaan 

penilaian kinerja yang terus menerus dilakukan menimbulkan kerugian bagi 

perusahaannya. Misalnya saja kerugian akan waktu yang terbuang 

dikarenakan lebih mendahulukan atau terlalu sering melaksanakan penilaian 

kinerja  daripada kinerja operasional perusahaan, mengakibatkan banyak 

pekerjaan yang tertunda dan menghambat kinerja perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat, penulis mencoba 

untuk memberikan masukan berupa saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian kinerja 

karyawan di masa yang akan datang : 

1. Seperti yang telah dikemukakan bahwa penilaian kinerja karyawan yang 

dilakukan oleh perusahaan mempunyai pengaruh dalam kemajuan atau 

peningkatan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mempertahankan pelaksanaan penilaian kinerja karyawan dengan 
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memperhatikan tingkat penilaiannya, baik itu adanya faktor subjektif ataupun 

faktor objektif.  

2. Untuk mengatasi kendala dalam penilaian kinerja karyawan, harus lebih 

ditingkatkan pengawasan dalam penilaian, sehingga dapat mengatasi penilaian 

berdasarkan subjektifitas. Serta dapat lebih bijak dalam menggunakan sistem 

penilaian yang akurat dan efisien, tanpa harus banyak mengambil waktu dan 

biaya.     


