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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

     Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah diolah dan dibahas pada 

bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Palembang menilai 

pada 2 bagian karyawan yaitu kayawan tetap (organik) dan tidak tetap 

(Outsourcing) dengan cara yang berbeda. Pada bagian organik penilaian 

dilakukan berdasarkan sifat, karakteristik pekerjaan, target yang ditentukan 

perusahaan dan menggunakan sistem angka. Sedangkan bagian Outsourcing 

penilaian dilakukan dengan menilai pekerjaan karyawan dalam waktu yang 

ditentukan perusahaan dan tidak menggunakan sistem angka. Akan tetapi 

dari cara penilaian yang dilakukan, perusahaan tidak menginformasikan dan 

menjelaskan secara detail unsur yang menjadi penilaian perusahaan, dan 

tidak diinformasikannya hasil penilaian kepada karyawan secara 

menyeluruh. 

2. Penilaiaan yang telah dilakukan perusahaan tidak diinformasikan secara 

detail unsur-unsur apa saja yang menjadi penilaian dan memberitahukan 

hasil penilaian prestasi kerja kepada karyawan secara menyeluruh, sehingga 

hal ini dapat menimbulkan prasangka buruk seperti penilaian dilakukan atas 

pribadi penilai, selain itu dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap 

karyawan yang dinilai dan penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi 

pekerja yang sebenarnya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka 

perusahaan perlu memperbaiki cara penilaian mereka yaitu dengan cara 

memberikan kebijakan untuk menginformasikan secara detail unsur yang 

menjadi penilaian perusahaan, agar setiap proses penilaian yang dilakukan 

akan lebih objektif dan adil serta menginformasikan hasil penilaian prestasi 

kerja kepada karyawan secara menyeluruh. 
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5.2  Saran 

     Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, adapun saran yang dapat 

penulis berikan adalah: 

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., kantor cabang Palembang sebaiknya 

memiliki kebijakan untuk tidak membedakan antara karyawan organik dan 

outsourcing dari cara penilaian. Hal ini dimaksudkan supaya tidak adanya 

kesenjangan antara karyawan organik dan outsourcing. Penilaian prestasi 

kerja karyawan outsourcing sebaiknya juga menggunakan sistem angka 

agar hasil penilaian yang dilakukan lebih jelas dan memiliki standar 

penilaian prestasi kerja. Sehingga, tidak hanya karyawan organik melainkan 

juga karyawan outsourcing memiliki standar penilaian dan dapat 

termotivasi untuk memiliki target penilaian lebih dari yang dijadikan 

standar penilaian perusahaan.  

2. Berdasarkan cara penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan, sebaiknya 

perusahaan memiliki kebijakan tertentu dari penilai untuk 

menginformasikan unsur-unsur yang menjadi penilaian perusahaan dan 

hasil penilaian prestasi kerja untuk diinformasikan secara menyeluruh 

kepada karyawan. sehingga penilaian yang dilakukan perusahaan akan lebih 

objektif dan adil serta dengan mengetahui hasil penilaian prestasi kerja 

secara menyeluruh, karyawan dapat mengetahui hasil kerja yang dicapai 

apakah telah sesuai dengan yang diharapkan perusahaan dan dapat 

memotivasi karyawan agar dapat melebihi target penilaian dari yangs 

dijadikan standar penilaian perusahaan. 

 

 


