
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil tinjauan dan pembahasan tentang “Tinjauan Kinerja Karyawan pada PT. 

Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung bagian Departemen Keuangan”, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu kegiatan rutin yang wajib dilakukan 

oleh PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung setiap setahun sekali, untuk 

mengetahui perkembangan bagaimana kinerja kerja karyawan di bagian Departemen 

Keuangan. 

 

2. Metode penilaian kinerja karyawan yang digunakan oleh PT. Asuransi Central Asia 

(ACA) Kota Bandung adalah metode Rating Scale, yaitu dimana penilai atau atasan 

langsung karyawan yang bersangkutan mengisi Performance Appraisal Form dengan 

menandai atau memberi nilai pada aspek - aspek yang telah ditentukan pada formulir 

tersebut. Dan standar penilaiannya yaitu : 

  Amat baik : A (91-100) 

 Baik : B (76-90) 

 Cukup : C (61-75) 

 Kurang : D (60 ke bawah) 

 

3. Didalam pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada PT. Asuransi Central Asia 

(ACA) Kota Bandung masih terdapat beberapa kendala yaitu, seperti lambatnya 

pembuatan Performance Appraisal Form dari tim auditor, masih sering terjadi 

penilaian yang tidak objektif, dan kecenderungan memberi nilai tengah (Central 

tendency). 

 

4. Solusi untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penilaian PT. 

Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung bagian Departemen Keuangan adalah 

dengan cara pembenahan, pembinaan dan perhatian oleh pimpian bagian Departemen 

Keuangan, sehingga pelaksanaan penilaian kinerja karyawan dapat dilakukan dengan 

maksimal oleh para karyawan. 



  

5. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja karyawan PT. Asuransi 

Central Asia (ACA) Kota Bandung, yaitu seperti fasilitas kantor yang kurang 

memadai, lingkungan kantor yang kurang nyaman dan deadline pekerjaan yang 

pendek. 

  

6. PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung juga mempunyai strategi untuk 

meningkatkan kualitas kinerja karyawannya, yaitu seperti melakukan pembinaan 

pendidikan dan pelatihan karyawan, melakukan usaha dalam peningkatan jalur karir, 

mengadakan Training 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali, melakukan pengelolaan karyawan 

yang lebih mengutamakan kerjasama tim, kesepakatan, partisipasi semua karyawan 

dan lebih fokus pada pengelolaan intern perusahaan, menekankan kriteria sukses pada 

peningkatan kinerja karyawan, kondisi internal perusahaan, kerja tim dan komitmen 

serta kepedulian akan sesama karyawan. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi masukan dan akan 

bermanfaat bagi instansi, yaitu sebagai berikut : 

  

1. Menurut penulis, setelah melakukan tinjauan pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) 

kota Bandung, sebaiknya Kepala Cabang perlu mencari lagi tim auditor dari pihak 

ketiga yang independen mutunya, agar tidak terjadi keterlambatan proses pembuatan 

Performance Appraisal Form pada saat pelaksanaan penilaian tinjauan kinerja 

karyawan. Karena jika hal itu terjadi, akan menghambat pelaksanaan penilaian kinerja 

karyawan. Namun, dalam perusahaan tersebut tidak hanya mengandankal dari tim 

auditor internal saja, namun juga diperlukan tim auditor eksternal agar penilaianya 

dapat memeberihal hasil yang lebih objektif dan mengurangi tingkat kecurangan dalam 

hal penilaian. 

  

2. Untuk melakukan penilaian kinerja seharusnya tim auditor dapat bertanggungjawab 

dalam memberikan hasil penilaian kinerja karyawan dalam waktu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada 

selisih paham yang kemungkinan akan mengakibatkan clash diantara tim auditor 

dengan karyawan yang dinilai kinerjanya. 

 



3. Melakukan beberapa pengecekan yang berulang terhadap hasil kinerja karyawan agar 

hasilnya lebih akurat dan tepat, sehingga karyawan yang mempunyai prestasi kerja 

yang baik mendapatkan penilaian yang objektif atau sesuai dengan prestasi kerja yang 

dimilikinya. Dan karyawan yang dinilai pun akan termotivasi untuk dapat minimal 

mempertahankan atau meningkatkan lagi kinerjanya di masa yang akan datang, yang 

secara langsung akan mempengaruhi kualitas pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) 

Kota Bandung. 

 

 

 

 


