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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penilaian kinerja karyawan yang telah

dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagaai berikut :

1. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan di Bank Bjb dilakukan setiap tiga

bulan sekali tujuan dari penilaian kinerja karyawan tersebut bertujuan

untuk mengembangkan prestasi kerja untuk mendapatkan hasil yang baik

dan sebagai acuan untuk kenaikan pangkat karyawan. Dalam pelaksanaan

penilaian kinerja karyawan ada beberapa tata cara yaitu kuantitas kerja,

keterampilan, kualitas kerja, kerja sama, tanggung jawab, disiplin,

pemanfaatan waktu kerja.

2. Hambatan-hambatan yang ada dalam penilaian kinerja karyawan di Bank

Bjb Kcp Margasih yaitu adanya karyawan yang tidak memenuhi standar

kerja dengan hasil kerja yang di tampilkan belum sempurna dan

keterampilan karyawan dalam mengerjakan pekerjaan masih kurang, selain

itu adanya faktor kedekatan dengan atasan seperti adanya sanak keluarga

sehingga penilaian yang diberikan bersifat subjektif.

3. Solusi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara pihak

perusahaan mengadakan pelatihan lagi agar karyawan bisa lebih kompeten

dalam bekerja, kemudian solusi yang kedua yaitu Bank bjb memberikan
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sanksi yang cukup tegas kepada para penilai yang tidak melakukann

penilaian secara subjektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, adapun saran saran yang dapat

diberikan sehubungan dengan hasil tinjauan yang diperoleh dari Bank Jabar Banten

sebagai berikut :

1. Bank Bjb Kcp Margaasih sebaiknya perlu lebih meningkatkan kualitas

standar kerjanya dengan cara memberikan pelatihan kembali atau

mengadakan seminar sehingga tanggung jawab yang masih kurang dalam

memenuhi standar kerja hendaknya lebih di perhatikan lagi, sehingga

karyawan dapat bekerja secara profesional, kreatif, dan inovatif. Dan

sebagai motivasi agar karyawan dapat menghasilkan sumber daya yang

berkualitas dan dapat memenuhi standar kerja yang sesuai dengan tujuan

perusahaan.

2. Bank Bjb Kcp Margaasih sebaiknya tidak hanya melihat dari masalah

pribadi atau kedekatan dengan atasan sebaiknya karyawan harus dilihat

dari kualitas dalam melakukan pekerjaan dan melakukan penilaian yang

sesuai dengan prestasi kerja karyawan yang sebenarnya, maka dari para

karyawan tersebut hasil penilaian yang dilakukan akan lebih baik dan akan

lebih objektif.


