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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang didapat dari implementasi metode 

skala penilaian grafik untuk penilaian kinerja Unit Manajer di PT. Bumi 

Manunggal Kharisma dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Persepsi penilaian kinerja Group Manajer kepada Unit Manajer adalah: 

a. Hasil analisis penilaian berdasarkan komunikasi bahwa terdapat 

orang (73.68%) yang masuk dalam kategori teladan, dan sisanya 

terdapat 5 orang (26.32%) yang masuk dalam kategori memenuhi 

harapan. 

b. Hasil analisis penilaian berdasarkan kerja tim bahwa terdapat 11 

Unit Manajer (57.89%) masuk dalam kategori teladan, dan sisanya 

terdapat 8 Unit Manajer (42.11%) masuk dalam kategori memenuhi 

harapan. 

c. Hasil analisis penilaian berdasarkan mencapai target sasaran bahwa 

terdapat 12 Unit Manajer (63.16%) masuk kedalam kategori 

memenuhi harapan, dan sisanya terdapat 7 Unit Manajer (36.84%) 

masuk kedalam kategori teladan. 

d. Hasil analisis penilaian berdasarkan pengadaan event bahwa 

terdapat 12 Unit Manajer (63.16%) masuk dalam kategori memenuhi 

harapan, sisanya terdapat 6 Unit Manajer (31.58%) masuk dalam 

kategori teladan dan 1 Unit Manajer (5.26%) masuk dalam kategori 

dibawah harapan. 

e. Hasil analisis penilaian berdasarkan perekrutan salesforce bahwa 

terdapat 10 Unit Manajer (52.63%) masuk dalam kategori teladan, 
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Selain itu terdapat 9 Unit Manajer (47.37%) masuk dalam kategori 

memenuhi harapan. 

f. Hasil diskusi menurut peneliti bahwa formulir penelitian 

menggunakan skala penilaian grafik lebih akurat dibandingkan 

penilaian kinerja sebelumnya karena dalam penilaian ini menilai 

berbagai faktor  sesuai dengan job desk dari Unit Manajer, 

sedangkan penilaian sebelumnya hanya berfokus pada hasil 

penjualan tiap minggunya. 

5.2 Saran 

  Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Penilaian kinerja metode skala penilaian grafik diharapkan dapat 

menjadi alternatif lain bagi PT. Bumi Manunggal Kharisma dalam 

menilai kinerja salesforce yang sebelumnya menggunakan penilaian 

kinerja berdasarkan target sales. 

2. PT. Bumi Manunggal Kharisma diharapkan dapat lebih memberikan 

pelatihan tentang aspek – aspek yang harus Unit Manajer lakukan 

terutama untuk pengadaan event pendukung selain NDOP dan Party 

Training dimana beberapa Unit Manajer yang masih membutuhkan 

bimbingan untuk mengadakan event Tuppperware, sehingga Unit 

Manajer dapat menerapkannya dalam kegiatannya dan mendapatkan 

penilaian yang baik dari sebelumnya. 


