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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dengan menggunakan 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam 

usulan perbaikan pedoman penilaian kinerja, dapat mendukung sistem 

penilaian kinerja yang sudah diterapkan di Bank. X. Usulan perbaikan 

diperuntukkan pada tingkat manajer Divisi Komersial, Konsumer, 

Mikro, Operasional, dan Keuangan. Usulan tersebut dapat 

memperlihatkan perbedaan bobot dari kriteria dan subkriteria 

penilaian untuk setiap divisi. Perbedaan bobot tersebut 

merepresentasikan kebutuhan setiap divisi terhadap calon pengisi 

jabatan, berdasarkan tugas atau tanggung jawab yang akan diterima.  

b. Berdasarkan bobot dalam usulan perbaikan pedoman penilaian 

kinerja, untuk Divisi Komersial dan Konsumer mengutamakan 

penilaian terhadap aspek kepribadian dalam penentuan posisi jabatan. 

Hal tersebut memperlihatkan kebutuhan terhadap individu dengan 

penilaian pada aspek kepribadian yang baik. Penilaian tersebut selaras 

dengan tanggung jawab kedua divisi ini, yang berhubungan dengan 

kegiatan komersial perbankan dan hubungan dengan konsumen atau 

nasabah. Divisi Mikro, Operasional, dan Keuangan mengutamakan 

penilaian terhadap aspek teknis pekerjaan dalam penentuan posisi 

jabatan. Penilaian tersebut selaras dengan tanggung jawab ketiga 

divisi ini, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

teknis, sehingga dibutuhkan individu yang memiliki penilaian yang 

baik pada aspek teknis pekerjaan. 

c. Pada kasus penentuan calon pengisi jabatan, usulan perbaikan 

pedoman penilaian kinerja dapat membantu dalam menentukan calon 

terbaik berdasarkan skor terbesar yang dimiliki. Diharapkan penilaian 

kinerja karyawan dapat dilakukan dengan lebih objektif dan akurat. 
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6.2 Saran 

Adapun saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Usulan perbaikan pedoman penilaian kinerja dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat menjadi acuan awal untuk perbaikan sistem 

penentuan pengisi posisi jabatan di Bank. X. 

b. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan metode penelitian 

yang lain, agar dapat mendukung metode ini pada kasus perbaikan 

sistem penilaian kinerja karyawan di Bank. X. Diharapkan dengan 

melakukan hal tersebut, dapat mempertajam tingkat akurasi penentuan 

posisi jabatan, sehingga dapat terpilih calon terideal. 
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