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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Biaya pengumpulan informasi berpengaruh positif terhadap centrality 

bias. 

2. Biaya pengumpulan informasi berpengaruh positif terhadap leniency bias. 

3. Hubungan manajer dan karyawan berpengaruh positif terhadap centrality 

bias. 

4. Hubungan manajer dan karyawan berpengaruh positif terhadap leniency 

bias. 

5. Centrality bias tidak berpengaruh terhadap performance incentive 

karyawan yang di atas rata-rata. 

6. Centrality bias tidak berpengaruh terhadap performance incentive 

karyawan yang di bawah rata-rata. 

7. Leniency bias berpengaruh terhadap performance incentive karyawan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

5.2.1 Keterbatasan Penelitian 
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Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini hanya 

dilakukan di kota Semarang. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan 

di satu jenis perusahaan saja yaitu perusahaan manufaktur saja. 

5.2.2 Saran 

Dilihat dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk mengumpulkan data kinerja karyawan 

sudah efektif sehingga perusahaan memiliki informasi yang lengkap 

tentang kinerja karyawan. Namun, kelengkapan informasi tersebut tetap 

saja tidak menjamin hilangnya bias dalam penilaian kinerja. Sebab para 

manajer perusahaan tetap melakukan penilaian secara subjektif tanpa 

memperhatikan informasi-informasi yang terkumpul tersebut. Padahal 

budaya di Indonesia itu menerapkan sistem kompensasi yang berbasis 

kinerja. Tentu saja hal ini akan merugikan karyawan di perusahaan. 

Saran yang bisa diberikan untuk perusahaan yaitu : 

1. Perusahaan harus menetapkan standar penilaian kinerja yang jelas. 

Jelas dalam arti, standar ini tidak hanya diketahui oleh penilai namun 

juga yang dinilai (karyawan). Jika karyawan mengetahui standar 

penilaian dengan jelas, maka karyawan akan mengetahui dengan 

bekerja seperti yang ia lakukan,ia akan dinilai sesuai standar yang 

ada. Jadi dasar yang dipakai penilai tidak asal. Karyawan pun bisa 

protes (menurut dasar acuan atau standar yang dipakai) ketika 

penilaian yang dilakukan oleh penilai tidak sesuai standar. Jadi 
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secara sederhana dikatakan ada keterbukaan dan kejelasan mengenai 

sistem penilaian kinerja. 

2. Hubungan antara manajer dan karyawan harus jelas tugas dan 

tanggung jawabnya. Misalnya ada deskripsi pekerjaan dan tanggung 

jawab. Selain itu, diketahui bahwa adanya komunikasi yang aktif 

antara manajer dengan karyawannya merupakan hal yang paling 

mempengaruhi kedekatan hubungan manajer dengan karyawannya 

sehingga mendorong terjadinya leniency bias maupun centrality 

bias. Maka dari itu, sebaiknya manajer melakukan komunikasi 

dengan karyawan seperlunya saja dan komunikasi yang dilakukan 

sebaiknya hanya yang berkaitan dengan pekerjaan saja. Maka 

dengan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta 

komunikasi yang seperlunya ini diharapkan dapat mengurangi bias 

yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


