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kelompok bisa mengurangi kemunculan leniency bias. Namun penggunaan treatment ini 

kurang tepat untuk digunakan pada individu dengan kepribadian altruistik tingkat tinggi, 

penolakan hipotesis ini bisa terjadi karena menurut Roch, 2006 dalam Handojono dan 

Sholihin (2014) penilaian yang diambil secara bersama ini merupakan proses yang sulit, 

dimana nilai yang diambil harus bisa memenuhi ekspektasi semua anggota kelompok. 

Upaya untuk bisa memenuhi ekspektasi semua anggota kelompok ini menyebabkan 

penurunan keakuratan penilaian kinerja yang diberikan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, penggunaan kriteria kinerja 

subjektif dan diskusi kelompok secara signifikan bisa mengurangi kemunculan leniency bias 

pada penilaian kinerja subjektif jika kedua treatment tersebut digunakan secara terpisah baik 

pada individu dengan kepribadian altruistik tinggi maupun kepribadian altruistik rendah. 

Sedangkan jika penggunaan kedua treatment digabungkan, secara signifikan hanya bisa 

mengurangi leniency bias pada individu dengan kepribadian altruistik rendah dan tidak 

signifikan untuk mengurangi leniency bias pada individu dengan kepribadian altruistik 

tinggi. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan treatment yang tepat dan sesuai dengan 

kepribadian seorang individu merupakan kunci yang sangat penting untuk mengurangi 

leniency bias. Perusahaan harus bisa mengenali kepribadian karyawannya dengan baik agar 

bisa memberikan solusi yang paling tepat juga dan bisa meminimalisir kerugian - kerugian 

yang disebabkan oleh kesalahan penilaian kinerja. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan informasi kriteria kinerja 

subjektif dan penilaian kelompok terhadap individu yang memiliki kepribadian altruistik 

tingkat tinggi maupun rendah yang bertujuan untuk mengurangi munculnya leniency bias 

yang bisa memberikan banyak dampak negatif untuk perusahaan. Hasil penelitian ini 
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menunjukan bahwa kriteria kinerja subjektif dan diskusi kelompok secara signifikan bisa 

mengurangi munculnya leniency bias yang timbul dari individu dengan kepribadian 

altruistik. 

Penggunaan treatment yang tepat merupakan kunci yang penting dalam mengurangi 

leniency bias. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan kriteria kinerja 

subjektif yang digabungkan dengan diskusi kelompok tidak efektif dalam mengurangi 

leniency bias. Namun jika kedua treatment tersebut diterapkan secara terpisah, maka efeknya 

bisa secara maksimal untuk mengurangi leniency bias. Maka dari itu penting untuk 

perusahaan lebih mempertimbangkan dan mengenal sifat individual tertentu pada individu 

yang akan direkrut sebagai karyawan.  

5.2 Keterbatasan.  

1. Perubahan media pelaksanaan eksperimen yang direncanakan menggunakan zoom, 

namun saat pelaksanaan penggunaan media google meet. Dimana saat melakukan diskusi 

dan masuk ke breakout room masing – masing kelompok ada beberapa partisipan yang 

kesulitan dan pasif saat berdiskusi. 

2. Jumlah partisipan yang didapatkan oleh peneliti tidak sesuai dengan rencana awal. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam melaksanakan eksperimen dan adanya 

beberapa partisipan yang tidak lolos dalam mengerjakan tugas di tahapan cek manipulasi. 

5.3 Saran 

1. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan media pelaksanaan eksperimen dengan media 

yang sudah dipersiapkan dari awal perencanaan dan tidak mengganti media pelaksanaan. 

2. Peneliti selanjutnya bisa mempersiapkan partisipan yang jumlahnya sesuai atau bahkan 

lebih banyak dari perencanaan awal dan membantu para partisipan dalam menjawab 

pertanyaan manipulasi dengan menambahkan bold atau underline di kalimat penjelasan 

yang merupakan jawaban dari pertanyaan manipulasi yang diberikan sehingga tidak 

berkurang banyak. 

5.4 Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 
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berdasarkan teori yang sudah diterapkan peneliti yaitu theory of rating dan big five 

personality, berikut ini aplikasi yang bisa dilakukan : 

a. Penilaian kinerja subjektif merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh 

karyawan, maka untuk mendapatkan hasil penilaian yang sesuai dan yang baik, 

penilai juga harus memiliki kepribadian yang baik. Hal ini dapat diaplikasikan 

perusahaan dengan  bisa lebih mengenal dan memilah - milah kepribadian 

individu yang akan direkrut apakah sudah benar - benar sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan perusahaan atau tidak. 

b. Kriteria kinerja subjektif merupakan batasan yang bisa digunakan seorang 

individu dalam memberikan penilaian dan penelitian ini juga membuktikan secara 

signifikan kriteria kinerja subjektif bisa digunakan untuk mengurangi leniency 

bias. Hal ini dapat diaplikasikan perusahaan dengan pemberian kriteria yang 

sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga dapat membantu karyawan dalam 

melakukan penilaian yang lebih tepat lagi. 

c. Penilaian secara kelompok merupakan proses diskusi antara 1 individu dengan 

individu lainnya untuk saling berbagi informasi, penelitian ini juga membuktikan 

secara signifikan penilaian secara kelompok bisa digunakan untuk mengurangi 

leniency bias. Hal ini dapat diaplikasikan perusahaan dengan membentuk tim 

untuk melakukan penilaian, sehingga penilai tidak hanya mengambil keputusan 

sendiri melainkan keputusan bersama yang lebih rasional. 

 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini bisa digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memilih penilai dan merekrut karyawan. Dengan memilih penilai yang tepat perusahaan 

bisa mengurangi dampak negatif yang menimbulkan kerugian dari penilaian yang sudah 

terdampak leniency bias. Dan hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan evaluasi 

perusahaan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan.  

 


