
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. kompensasi yang diberikan perusahaan PT. Valbury Asia Futures kepada 

karyawanya adalah kompensasi langsung dan tidak langsung, kompensasi 

langsung mencakup gaji dasar dan rewad serta fee jika mencapai target 

atau kwalitas kinerja tertentu yang telah di tetapkan perusahaan sedangkan 

kompensasi tidak langsung berupa asuransi kesehatan. 

2. Standar kompensasi yang diberiakan perusahaan PT Valbury Asia Futures 

kepada karyawanya dalam hal ini hanya di berikan kepada karyawan tetap 

atau yang terlibat langsung di dalam manajemen perusahaan berdasarkan 

klasifikasi jabatan yang di jabat karyawan seperti gaji dasar dan tunjangan 

asuransi. Untuk reward dan fee yang merupaka bagian dari kompensasi 



yang di berikan perusahaan dapat di bayarkan perusahaan tidak hanya 

kepada pegawai tetap tetapi pegawai tidak tetap dapat menerimanya. 

Karena fee atau reward di peroleh dari hasil pekerjaan atau nilai sebuah 

kinerja yang baik atau melampaui standar minimum target yang ditetapkan 

perusahaan. 

3. Pelaksanaan sistem serta perhitungan fee yang diberikan perusahaan PT. 

Valbury Asia Futures diperhitungkan berdasarkan kinerja karyawan 

masing-masing sehingga diharapkan rasa transparan dan keadilan tercipta 

dalam suasana kerja dan pemberian kompensasi kepada karyawan. 

 

4. Masalah yang dihadapi perusahaan PT. Valbury Asia Futures mengenai 

sistem kompensasi didalam perusahaan antara lain : 

 Kesenjangan antara yang diterima dengan apa yang diharapkan  . 

Karyawan merasa berhak mendapatkan lebih banyak dari apa yang 

telah diterima berdasarkan posisi jabatan dan tanggung jawab serta 

kinerja yang telah di berikan kepada perusahaan. 

 Perasaan tidak puas yang timbul pada karyawan yang sering 

membandingkan dengan pendapatan karyawan lain pada 

perusahaan lain meskipun dalam hal ini jabatan serta tanggung 

jawabnya sama, dan penilaiyan karyawan terhadap realita 

kebutuhan hidup yang semakin meningkat tetapi tidak diimbangi 

dengan peningkatan pendapatan yang diberikan perusahaan. 

5.2 Saran  



Berdasarkan penelitian serta kesimpulan yang penulis kemukakan tentang 

sistem kompensasi pada perusahaan PT. Valbury Asia Futures. Untuk itu penulis 

memberikan saran-saran sebagai masukan bagi perusahaan diantaranya : 

 Pihak perusahaan harus lebih cermat dan responsip terhadap 

keadaan atau realita kebutuhan hidup yang terus meningkat dengan 

membuat program-program baru yang dapat meningkatkan 

kemampuan kinerja karyawan dalam hal ini karena merupakan 

sebuah perusahaan jasa yang membutuhkan proses transfer 

knowled produk perusahaan yang tergolong masihh baru di mata 

masyarakat sehingga   kinerja marketing sangat pokok dalam 

tahapan kinerja yang harus dilakukan peningkatan atau pelatihan 

kemampuan, karena bagian marketing merupakan faktor 

pendukung utama dalam proses awal mendapatkan klien yang 

ingin berinvestasi dan sebagai penghasilan untuk  perusahaan,  

sehingga selanjutnya perusahaan mendapatkan keuntungan lebih 

banyak   dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

karyawanya. 

 Pemberian kompensasi yang dilakukan perusahaan kepada 

karyawan harus lebih transparan dan adil sehingga karyawan 

merasa puas dan saling menghargai antara pihak perusahaan 

dengan karyawanya. Dengan transparan dan adil karyawan 

memahami dam bisa memaklumi jumlah pendapatanya, karena 



karyawan juga dapat menghitung antara manfaat kinerja yang telah 

diberiakan dengan kompensasi yang diterima. 

 

 

 

 

 


