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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

1. Rancangan deskripsi pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan pada 

karyawan tidak mendukung secara langsung pencapaian kinerja organisasi, 

khususnya dalam pencapaian target pendapatan. Deskripsi pekerjaan yang 

dibuat oleh perusahaan tidak secara jelas mengarahkan karyawan untuk 

mencapai tujuan kinerja organisasi. 

2. Pemberian program perlatihan kepada karyawan belum memberikan 

peningkatan kemampuan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik dalam 

mencapai tujuan strategis kinerja perusahaan. Progam perlatihan yang 

diberikan masih sekedar kegiatan yang hanya harus diikuti oleh karyawan 

tetapi belum mampu mencapai tujuan perlatihan itu sendiri bagi kinerja 

organisasi. 

3. Penilaian prestasi kerja belum menjadi alat ukur yang objektif bagi 

perusahaan untuk memberi penghargaan yang sesuai bagi karyawan yang 

telah berkinerja baik, kondisi tersebut berpengaruh negatif bagi karyawan 

yang telah bekerja dengan baik dan tidak mempengaruhi karyawan yang 

bekerja buruk untuk menjadi lebih baik. 

4. Pemberian kompensasi belum diberikan kepada karyawan sesuai dengan 

alat ukur kinerja yang sesuai. Masih terjadi penilaian meragukan terhadap 

nilai kompensasi yang diterima oleh karyawan yang memiliki kemampuan 
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dan keterampilan kerja serta kinerja yang lebih baik. Apabila perusahaan 

dapat memperbaiki alat ukur sistem pemberian kompensasi ini maka hal 

ini dapat berpotensi meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. 

5. Perusahaan masih memiliki peluang lain dalam meningkatkan kinerja 

organisasi dengan cara mencari dan menganalisis faktor-faktor lain diluar 

sistem manajemen sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kinerja 

organisasi.   

 

5.2  Saran 

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dari sisi rancangan deskripsi 

pekerjaan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Evaluasi kembali design pekerjaan setiap karyawan sejak proses 

analisis pekerjaan hingga menetapkan deskripsi pekerjaan yang 

sesuai. 

b. Tetapkan standar kompetensi yang diperlukan untuk mencapai 

setiap tujuan yang ditetapkan dari setiap deskripsi pekerjaan. 

c. Lakukan proses evaluasi secara berkala terhadap deskripsi 

pekerjaan yang telah dibuat apakah masih tetap sejalan dengan 

pencapaian tujuan kinerja organisasi. 

2. Untuk meningkatkan program pelatihan yang mendukung kinerja 

organisasi dalam hal penncapaian target pendapatan dapat dilakukan hal-

hal sebagai berikut: 
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a. Tetapkan standar-kompetensi “kemampuan menjual” bagi 

karyawan yang memiliki deskripsi pekerjaan tersebut. 

b. Lakukan proses penilaian secara konsisten kepada karyawan yang 

bersangkutan untuk menentukan jenis perlatihan yang akan 

diberikan dengan tujuan mengurangi kesenjangan atau gap 

terhadap kemampuan menjual karyawan. 

c. Berikan program perlatihan yang sesuai dengan hasil penilaian 

kompetensi. 

d. Berikan orientasi kepada karyawan yang bersangkutan tentang 

tujuan tercapainya target pendapatan perusahaan adalah 

“meningkatnya” nilai perusahaan dan akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya “penghargaan” perusahaan kepada karyawan yang 

berprestasi. 

3.  Perbaikan yang perlu dilakukan dalam sistem penilaian kinerja disarankan 

untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perusahaan harus membuat rancangan penilaian kinerja berbasis 

kompetensi yang telah ditetapkan dalam rancangan deskripsi 

pekerjaan. 

b. Apabila dari hasil penilaian ditemukan kesenjangan kompetensi 

maka perusahaan harus secara objektif melakukan program 

peningkatan kemampuan karyawan dengan mengacu kepada 

persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang karyawan 
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dan memberikan perlatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

kompetensi tersebut. 

c. Penilaian kinerja diukur berdasar ukuran tercapainya KPI atau Key 

Performance Indicator yang dicapai oleh karyawan. 

4. Perbaikan dalam sistem pemberian kompensasi disarankan utnuk 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perusahaan harus segera menetapkan standar kompensasi berbasis 

kompetensi yang komprehensif antara gaji, tunjangan dan insentif. 

b. Kompensasi kepada karyawan harus diukur berdasar kepada 

kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing karyawan, semakin 

banyak karyawan memiliki kemampuan dan keterampilan maka 

karyawan berhak atas kompensasi yang lebih  baik, dalam bentuk 

insentif, dan semakin karyawan berkinerja lebih baik maka 

karyawan berhak mendapatkan kompensasi yang lebih baik. 

c. Insentif perusahaan dapat diberikan kepada karyawan dalam skala 

yang berbeda. Insentif diberikan dalam skala seluruh perusahaan, 

atau biasa berbentuk bonus, insentif juga bisa diberikan dalam 

skala departemen apabila sebuah departemen bekerja lebih baik 

dibanding departemen lain dan insentif juga bisa diberikan dalam 

skala individu atau perorangan apabila seorang karyawan 

menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik dibanding karyawan 

lain. 
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d. Perusahaan harus melakukan studi banding terhadap perusahaan 

lain sejenis yang memiliki sistem kinerja yang sama atau lebih baik 

sehingga dapat menetapkan standar kompensasi yang objektif dan 

dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. 

5. Perusahaan disarankan mencari faktor-faktor lain yang memungkinkan 

mempengaruhi kinerja organisasi dengan cara: 

a. Melakukan diskusi terbuka dengan seluruh karyawan untuk 

mencari alternatif lain dalam meningkatkan pencapaian target 

pendapatan perusahaan, salah satu cara yang bisa dipakai adalah 

menerapkan sistem Management by Objectives atau MBO, dengan 

proses ini perusahaan dapat melibatkan seluruh karyawan dalam 

merancang sistem manajemen berbasis pencapaian tujuan. 

b. Melibatkan karyawan dalam proses pengembangan organisasi 

sesuai dengan tingkatan kemampuan berkontribusi, sehingga setiap 

karyawan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap 

keberhasilan organisasi. 

c. Melakukan pengembangan networking atau jaringan bisnis yang 

lebih luas, meningkatkan komunikasi yang lebih baik dengan 

seluruh stakeholder dan memastikan perusahaan memiliki alat ukur 

yang teruji dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan 

sehingga apabila ditemukan permasalahan dalam tingkat layanan 

akan segera dapat diantisipasi sebelum berpengaruh terhadap 

capaian target pendapatan perusahaan. 




