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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembahasan penetapan dan penilaian

akhir SMKK-BK dengan pendekatan balanced scorecard yang dilakukan BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV Jawa Barat, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Kinerja salah satunya adalah sasaran yang terkait dengan

target ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard

(BSC) yang dinilai dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif

proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang

diturunkan dalam bentuk Key Performance Indicator (KPI). Key Performance

Indicator (KPI) disebut juga dengan measurement atau ukuran adalah

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja atau tingkat

keberhasilan perusahaan/Unit Kerja/Jabatan yang berorientasi terhadap target

baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran secara efektif dan efesien.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajeman kinerja karyawan

berbasis kompetensi dengan pendekatan balance scorecard di BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV Jawa Barat sudah baik, baik dari segi

karyawannya maupun perusahaannya, baik dari keempat perspektif balanced

scorecard dan juga baik dari segi sistemnya. Dan BPJS Ketenagakerjaan

sudah cukup sesuai sasaran kinerja karyawan baik yang terkait dengan target

yang berbasis Balanced Scorecard dalam mencapai sasaran individu/Unit

Kerja/Biro/Divisi sampai dengan sasaran perusahaan maupun sasaran

kompetensi. Kinerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan sudah baik namun

kendala yang membuat banyak komplen dari masyarakat adalah errornya dari

sistem pelayanan dikantor cabang dan ketidaklengkapan data/dokumen
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pelangan yang membuat pengajuan di proses lama dan batas pengajuan paling

lambat-lambatnya 30 menit.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa

saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dan bermanfaat bagi BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil IV Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

1. Atasan dan bawahan harus sering mendiskusikan dan mempertimbangkan

peristiwa-peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran

kinerja karyawan agar tidak terjadi komplen dikemudian hari baik yang

bersifat internal maupun eksternal. Dan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil IV

Jawa Barat harus memberikan pelatihan untuk melakukan penilaian yang

baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan hendaknya

mengadakan seminar megenai tujuan penilaian kinerja karyawan kepada

seluruh karyawan dengan tujuan untuk bisa bekerja secara pfofesional dan

sebagai motivasi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar

penilaian kinerja.

2. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil IV Jawa Barat sebaiknya menyediakan

kotak saran untuk karyawan, agar setiap karyawan bisa mengeluarkan

pendapat jika penilaian kinerja karyawan tidak sesuai dengan kinerja yang

dilakukan, serta karyawan bisa memberikan saran kepada penilai agar

dalam proses penilaian kinerja sesuai dengan kinerja para karyawan

dilapangan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara penilaian

dengan para karyawan. Dan agar kinerja karyawan meningkat sebaiknya

perusahaan lebih mempertahankan  terhadap sistem manajemen kinerja

karyawan berbasis kompetensi dengan pendekatan balanced scorecard.


