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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil  penelitian dan pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diberikan hasil  sebagai berikut : 

1.  Proses : Berjalan dengan baik,  karyawan telah mendapatkan sosialisasi mengenai 

kontrak manajemen dan satuan kinerja individu ( tujuan Kontrak Manajemen dan 

Satuan Kinerja Individu, criteria Kontrak Manajemen dan Satuan Kinerja 

Individu, waktu pelaksanaan )  dengan berbagai media sosialisasi yang ada di PT. 

Telkom ( workshop, one on one, e-learning ).   

2. Metode : Berjalan dengan baik, karyawan mengetahui bagaimana Kontrak 

Manajemen dibuat, indikator yang dipakai di Kontrak Manajemen, cara membuat 

Satuan Kinerja Individu, dan indikator yang dipakai dalam Satuan Kinerja 

Individu.  

3. Manfaat : Karyawan merasakan benar manfaat yang diterima dari implementasi 

Kontrak Manajemen dan Satuan Kinerja Individu seperti mendapat pelatihan, 

intensif, aktualisasi diri, prestasi kerja yang baik, dan karyawan dapat memberikan 

kontribusi secara maksimal.  

4. Kendala : Karyawan tidak mengalami kendala yang berarti, hanya apabila terjadi 

perubahan tujuan bisnis karyawan sedikit mengalami kendala dengan menyusun 

kembali Satuan Kinerja Individu sesuai dengan tujuan perusahaan yang baru. 

 Sehingga secara umum, implementasi Kontrak Manajemen dan Satuan Kinerja 

Individu di PT. Telkom berjalan baik. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini, 

maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi PT. Telkom 

Secara umum persepsi karyawan terhadap implementasi penilaian kinerja di 

PT. Telkom berjalan baik, namun masih ada beberapa hal yang harus ditinjau lagi 

seperti aktivitas perubahan tujuan perusahaan sehingga membuat karyawan menyusun 

kembali KM dan SKI yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu Dalam hal ini 

apakah memang individunya masing-masing atau dalam media sosialisasinya yang 

menyebabkan karyawan merasa terganggu sehingga perlu dicari akar penyebabnya. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mengetahui hasil 

dan manfaat implementasi penilaian kinerja. 

3. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan implementasi penilaian kinerja : agar dapat mengetahui dampak dari 

implementasi penilaian kinerja bagi karyawan 

5.3 Keterbatasan 

   Keterbatasan yang dihadapi peneliti ketika dalam penyebaran kuesioner, 

terdapat kebijakan dari perusahaan mengenai penyebaran kuesioner sehingga penyebaran 

tidak dapat dilakukan di semua divisi. Kemudian  pengisian  kuesioner tidak semua 

kuesioner terisi penuh, hal itu terjadi karena peneliti tidak dapat memaksakan responden 

untuk mengisi kuesioner secara penuh. Adanya kebijakan perusahaan mengenai 

informasi tertentu yang tidak bisa diberitahukan kepada peneliti. 
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