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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari proses pembuatan laporan yang penulis kerjakan ini, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. a. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Karyawan di PT. Multi 

Garmen Jaya Bandung, sudah berjalan dengan baik, penilaian yang 

dilakukan bisa bersifat formal dan informal. Bersifat formal artinya 

penilaian dilakukan secara terstruktur sesuai dengan prosedur yang ada 

dan menggunakan formulir yang telah disediakan yang dilakukan setiap 3 

(tiga) bulan sekali. Penilaian ini dilakukan selain untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan juga untuk menentukan kompensasi. Sedangkan 

secara informal artinya atasan dapat langsung memberikan pujian atas 

prestasi kerja yang baik atau memberi teguran jika prestasi kerjanya 

kurang memuaskan. Pejabat penilai yang bertanggung jawab untuk 

memberikan nilai atas prestasi kerja karyawannya sudah tepat, yaitu 

atasannya langsung dari karyawan yang dinilai,karena pejabat penilai 

tersebut mengetahui bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pejabat 

penilai memberikan nilai dan diisikan pada formulir yang telah disediakan 

sesuai dengan prestasi  kerja karyawannya berdasarkan bobot nilai dan 

kategori yang telah ditentukan. Adapun kriteria penilaian mencakup 

pencapaian tugas, mutu pekerjaan, keterampilan kerja,kepemimpinan, 

prakarsa dan disiplin kerja. 

b. Penilaian Prestasi Kerja di PT. Multi Garmen Jaya Bandung diperlukan 

untuk lebih memotivasi karyawan untuk menghilangkan kemerosotan 

kinerja dan harus berkinerja lebih tinggi lagi dan juga penilaian prestasi 

kerja ini bertujuan sebagai dsaar dalam pengambilan keputusan yang 

digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan 

besarnya balas jasa, untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauhmana 
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karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya, sebagai dasar untuk 

mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan, sebagai 

dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektivan jadwal kerja, 

metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan 

peralatan kerja. 

2. Hambatan yang kadang-kadang terjadi yaitu penyampaian/pelaporan hasil 

penilaian prestasi kerja karyawan yang telambat dan masing-masing kriteria 

penilaian yang tidak diisi lengkap. 

3. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu melalui surat yang 

dibuat oleh bagian tata usaha atau memberikan teguran dan mengingatkan 

kembali kepada yang bersangkutan untuk tidak terlambat lagi dan untuk 

mengisi kriteria penilaian secara lengkap karena sewaktu-waktu karyawan 

yang dinilai ingin mengetahui nilai yang didapat pada setiap criteria penilaian 

sebagai tolok ukur untuk berprestasi lebih giat lagi. 

 

 

5.2 Saran-saran 

Penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi perusahaan dalam pelaksanaan penilain prestasi kerja karyawan. 

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Cara penilaian prestasi kerja karyawan di PT. Multi Garmen Jaya Bandung 

sebaiknya langsung menggunakan formulir penilaian tanpa harus mengisi 

formulir sasaran kerja hal ini untuk memudahkan pejabat penilai dalam 

melakukan penilaian karena hal itu pejabat penilai harus langsung 

mengkontrol dan memperhatikan para karyawan di perusahaan. 

2. Bagi pejabat yang melakukan penilaian, sebaiknya harus selalu 

memperhatikan dan mengetahui perkembangan kinerja karyawan yang dinilai, 

agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan penilaian. 

3. Frekuensi penilaian yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sebaiknya 

dirubah menjadi 1 – 2 bulan sekali karena jika frekuensi penilaian yang terlalu 

lama bisa mengakibatkan Hallo Effect (terjadi bila pendapat atau perasaan 
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pribadi dari penilai turut mempengaruhi penilaian seorang karyawan) dan ini 

akan berdampak tidak baik terhadap kinerja dan perusahaan. 

4. Masih adanya keterlambatan dalam hal penyampaian /pelaporan hail penilaian 

prestasi kerja karyawan. Maka dengan adanya hal tersebut sebaiknya 

perusahaan (khususnya sub bidang sumber daya manusia) memberi teguran 

yang cukup tegas, yaitu tegurannya dapat secara langsung maupun secara 

tidak langsung yakni yaitu melalui surat, sehingga diharapkan keterlambatan 

tersebut tidak akan terulang lagi. 
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