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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan di PT. PLN, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. PLN merasa perlu untuk melakukan penilaian kinerja pada 

karyawannya guna keperluan kenaikan regular peringkat secara berkala, 

pemberian kompensasi lainnya atas prestasi kerja yang dilakukan 

karyawannya serta sanksi bagi tindakan karyawan yang menyalahi atau 

tidak sesuai target dan tujuan.Penilaian kinerja pada PT. PLN dilakukan 

secara terbuka kepada karyawan yang bersangkutan. Penilaian kinerja 

berpengaruh terhadap rentang peringkat gaji, sehingga hasil penilaian 

kinerja tidak dipublikasikan karena dikhawatirkan menimbulkan 

kesenjangan sosial.Selanjutnya hasil dari penilaian kinerja karyawan 

ditindak lanjuti oleh perusahaan. 

2. Metode penilaian yang digunakan dalam proses penilaian kinerja di PT. 

PLN adalah metode penilaian kategori (daftar periksa). Jadi manager 

memberikan nilai untuk tingkat-tingkat kinerja. Penilai tinggal memilih 

kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan 

karakteristik karyawan seperti metode pemberian peringkat. Dalam hal ini 

penilai biasanya atasan langsung. 

3. Masalah yang dihadapi PT. PLN dalam melakukan penilaian kinerja 

karyawan yaitu: 

• Efek Halo 

Hal ini disebabkan karena karyawan pertama memiliki kedekatan 

lebih dengan pihak yang melakukan penilaian dibanding dengan 

karyawan kedua. 
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• Sikap dan Perilaku Karyawan 

Seorang karyawan yang menjadi objek penilaian adalah seorang 

individu yang brilian dengan tingkat keahlian yang tinggi. Tetapi di 

lain sisi karyawan tersebut tidak memiliki perilaku dan sikap yang 

terpuji.  

• Pengetahuan Akan Tekhnologi 

Bagi karyawan yang selalu mengikuti perkembangan jaman, 

teknologi mungkin akan diikuti perkembangannya. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut.  

• Tingkat Kejenuhan Karyawan 

Sangat alamiah sekali apabila seorang karyawan merasa jenuh atas 

pekerjaan yang mereka hadapi. 

4. Solusi yang dilakukan PT. PLN dalam menghadapi permasalahan yang 

tejadi saat melakukan penilaian kinerja antara lain: 

• Solusi PT. PLN dalam menghadapi permasalah efek halo yaitu PT. 

PLN menentukan batasan-batasan penilaian kinerja dengan persepi 

yang sama pada seluruh sub bidang organisasi agar nilainya bisa 

adil & nilai yang diberikan sesuai dengan pekerjaan serta 

kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

• Dalam hal menghadapi sikap dan perilaku karyawan maka solusi 

dari PT. PLN adalah pihak perusahaan melakukan pembinaan etika 

dan perilaku. Hal tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku 

karyawan dengan perilaku yang kurang terpuji. 

• Solusi untuk pengetahuan yang terbatas akan teknologi, perusahaan 

biasanya memberikan pendidikan dan supervisi agar pengetahuan 

karyawan bertambah dan pola pikirnya mengikuti kemajuan jaman. 

• Solusi saat karyawan menghadapi kejenuhan maka perusahaan 

mencoba untuk merotasi tempat kerja karyawan. Selain itu juga 

perusahaan membentuk organisasi agar karyawan dapat 

menyalurkan hobi dan kegemarannya, seperti olah raga. 

 



 44 

5.2 Saran 

Dalam bab ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi PT. PLN dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja 

di lingkungan perusahaan.  

1. Beberapa solusi yang penulis sarankan untuk dapat digunakan oleh PT. 

PLN dalam menghadapi permasalahan yang terjadi saat melakukan 

penilaian kinerja antara lain: 

a. Dalam menghadapi permasalah efek halo sebaiknya ditentukan 

batasan-batasan penilaian kinerja dengan persepsi yang sama pada 

seluruh sub bidang organisasi agar nilainya bisa adil & nilai yang 

diberikan sesuai dengan pekerjaan serta kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

b. Dalam hal menghadapi sikap dan perilaku karyawan maka solusi yang 

disarankan dari penulis adalah pihak perusahaan melakukan 

pembinaan etika dan perilaku. Hal tersebut diharapkan dapat 

mengubah perilaku karyawan dengan perilaku yang kurang terpuji. 

c. Solusi untuk pengetahuan yang terbatas akan teknologi, perusahaan 

sebaiknya memberikan pendidikan dan supervisi agar pengetahuan 

karyawan bertambah dan pola pikirnya mengikuti kemajuan jaman. 

d. Solusi saat karyawan menghadapi kejenuhan maka perusahaan 

sebaiknya mencoba untuk merotasi tempat kerja karyawan. Selain itu 

juga perusahaan sebaiknya membentuk organisasi agar karyawan dapat 

menyalurkan hobi dan kegemarannya, seperti olah raga. 

Dalam hal ini, PT. PLN sudah melakukan solusi yang penulis sebutkan di 

atas. 

2. Sebaiknya metode penilaian yang diambil oleh PT. PLN bukan hanya 

metode penilaian kategori (daftar periksa), akan tetapi dikompilasikan 

dengan metode-metode yang lain. Sebagai contoh penerapan Manajemen 

dengan Tujuan pada tahap awal penilaian kinerja. Lalu dilakukan proses 

penilaian dengan menggunakan metode penilaian kategori (daftar periksa), 

kejadian yang kritis dan peninjauan lapangan.  
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3. Dalam rangka keterbukaan dan persaingan yang sehat, sebaiknya hasil dari 

penilaian dipublikasikan. Diharap bukan sisi negatif/kesenjangan 

penghasilan yang dipandang karyawan, akan tetapi semua itu dipakai 

sebagai pemicu semangat untuk bekerja dan berkarya lebih daripada 

biasanya. 

4. Dikarenakan penilaian kinerja ini berpengaruh besar baik terhadap karir 

maupun tingkat pendapatan seseorang, maka penulis rasa sebaiknya ada 

suatu unit independen dari perusahaan yang bertugas mengawasi jalannya 

proses penilaian kinerja. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penilaian 

kinerja sesuai dengan prosedur. 

 


