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BAB IV 

 PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab III mengenai penerapan sistem penilaian kinerja pada PT. Bank Woori 

Saudara 1906, Tbk. Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan 

memberikan saran sebagai masukan bagi perusahaan. 

1. Planning (Perencanaan) pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor 

Cabang Cirebon berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur 

penilaian pegawai dipengaruhi oleh komponen yaitu syarat, ketentuan 

umum, dan indikator kinerja dalam pemberian penilaian kinerja. Artinya 

bahwa penilaian di PT. Bank Woori Saudara Cirebon sudah cukup baik 

dengan adanya komponen tersebut didalam penilaian kinerja pegawai 

sehingga penilaian pegawai pun menjadi lebih terstruktur untuk di 

implementasikan ke dalam pemberian penilaian kinerja pegawai di PT. 

Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Cirebon Jawa Barat. 

2. Organizing (Pengorganisasian) penerapan sistem penilaian kinerja di PT. 

Bank Woori Saudara sudah sangat baik dengan dibuktikannya suatu sistem 

penilaian yang sangat tegas mengintegrasikan kebutuhan untuk menilai 

kinerja dan menghargai karyawan yang berkemampuan diatas rata-rata 

mereka yang banyak berkontribusi dan termasuk para “ Knowledge 

Worker” dan sekaligus menjamin arah tercapainya indikator kinerja. Dari 



   119 
 

 
 

penerapan sistem penilaian kinerja ini tidak lepas dari tujuan dan manfaat 

dibentuknya sistem penilaian yang mendorong peningkatan prestasi atau 

produktivitas karyawan dan lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan 

pengembangan kompetensi karyawan yang sesuai dengan peningkatan 

produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. 

3. Actuating (Pengarahan) pada penerapan sistem penilaian pada PT. Bank 

Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Cirebon berdasarkan penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengarahan dalam penilaian pegawai sangat baik 

dengan adanya implementasi kegiatan utama PCP (Personnel Commite 

Pusat) penerapan sistem penilaian kinerja pegawai pun menjadi lebih 

terprogram dari mulai tahap penilaian, hubungan tahapan kegiatan utama 

PCP (Personnel Commite Pusat). Dan para pegawai pun paham akan 

adanya tahapan penilaian kinerja. 

4. Controling (Pengawasan) yang dilakukan PT. Bank Woori Saudara untuk 

memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, 

diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target 

yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan yang akan terjadi.  Di 

dalam sistem penilaian dibutuhkan juga indikator kinerja karena adanya 

perbedaan peran atau kontribusi antar indikator kinerja dan antara unsur 

dalam indikator kinerja terhadap prestasi atau hasil kerja pegawai, maka 

perlu di tetapkan bobot masing-masing indikator. Dengan adanya sistem 

penilaian ini para pegawai dapat memberikan kinerja nya dengan baik, 
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walaupun terdapat nilai terendah dan itu menjadi motivasi pegawai untuk 

bekerja lebih baik dan lebih baik lagi.  

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka 

penulis memberikan saran-saran untuk memperbaiki atau meningkatkan 

penerepan sistem penilaian kinerja dari PT. Bank Woori Saudara 1906, 

Tbk Kantor Cabang Cirebon Jawa Barat yaitu sebagai berikut :  

1. Planning (Perencanaan) pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor 

Cabang Cirebon berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur 

penilaian pegawai dipengaruhi oleh komponen yaitu syarat, ketentuan 

umum, dan indikator kinerja dalam pemberian penilaian kinerja. Akan 

tetapi didalam syarat pemberian penilaian pegawai lebih dipertegas lagi 

karena ada beberapa calon pegawai dalam masa training yang akan dinilai 

seharusnya didalam syarat pemberian penilaian pegawai karyawan yang 

dinilai karyawan yang sudah menjalani masa training selama 4 bulan, 

tetapi dinilai setelah menjalani masa training selama 3 bulan. Dengan 

adanya hal tersebut perusahaan dapat bertindak lebih tegas atau menegur 

hal yang terjadi seperti itu. Agar pegawai lain tidak berfikir negatif dan 

pegawai yang lain pun merasa nyaman dengan adanya penilaian kinerja 

pada saat masa training. 
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2. Organizing (Pengorganisasian) penerapan sistem penilaian kinerja di PT. 

Bank Woori Saudara sudah sangat baik dengan dibuktikannya suatu sistem 

penilaian yang sangat tegas mengintegrasikan kebutuhan untuk menilai 

kinerja. Akan tetapi harus lebih banyak dilakukan kegiatan sosialisasi 

kepada para pegawai agar pegawai pun lebih banyak tau dan paham 

tentang konsep PCP (Personnel Commite Pusat) dan siapa sajakah yang 

mempunyai wewenang untuk memberikan penilaian kinerja karna setiap 

periode tertentu didalam struktur organisasi pasti ada yang di rotasi 

jabatannya dan digantikan dengan atasan baru dari cabang luar kota. 

Jangan sampai terjadi para pegawai hanya mengetahui dari mulut ke mulut 

saja.  

3. Actuating (Pengarahan) pada penerapan sistem penilaian pada PT. Bank 

Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Cirebon berdasarkan penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengarahan dalam penilaian pegawai sangat baik 

dengan adanya implementasi kegiatan utama PCP (Personnel Commite 

Pusat). Untuk meningkatkan implementasi kegiatan utama PCP (Personnel 

Commite Pusat) sama seperti pengorganisasian harus lebih di sosialisakan 

kepada para pegawai agar pegawai pun paham akan kegiatan utama PCP 

karena didalam kegiatan utama PCP ini terdiri dari 4 tahap dan di setiap 

tahapnya harus lebih disusun lagi sehingga mengimplementasikannya pun 

lebih mudah. 

4. Controling (Pengawasan) yang dilakukan PT. Bank Woori Saudara untuk 

memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, 
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diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target 

yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan yang akan terjadi. Artinya 

didalam rencana yang telah dibuat tidak akan selamanya sesuai rencana 

maka untuk mengimplementasikannya harus terus di perbaiki dan di 

evaluasi sehingga kegiatan penilaian pun dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai rencana.  

 

 

 

 




