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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang disampaikan pada BAB IV maka penulis 

dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terjadinya permasalahan dalam menginput data karyawan dalam proses 

pemberian bonus insentif karyawan, sehingga bonus insentif karyawan 

tersebut tidak keluar dan dianggap karyawan tersebut tidak mencapai 

target kerja untuk mendapatkan insentif. Hal tersebut dianggap sangat 

merugikan karyawan, karena hak atas bonus insentif karyawan tersebut 

tidak keluar atau cenderung tidak akan dibayar apabila tidak ada 

konfirmasi karyawan terhadap perusahaan. 

2. Adanya ketidak transparansian dalam perhitungan bonus insentif sehingga 

karyawan merasa dirugikan. Dalam hal ini transparansi sangatlah penting 

karena dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang 

menyebabkan karyawan merasa tidak nyaman, dan bahkan apabila 

permasalahan tersebut terus menerus terjadi maka perusahaan akan 

kehilangan karyawan yang kompeten. 
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5.2 Saran 

 Adapun solusi dan saran yang diambil dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut yang dilakukan oleh PT. Rukun Bina Maju adalah: 

1. Untuk permasalahan pengimputan tersebut, karyawan bertanggung jawab 

atas hak karyawan yang berupa tidak keluarnya upah bonua insentif 

karyawan tersebut. Maka dalam hal ini  perusahaan akan mengganti 

kerugian karyawan dengan cara sebelumnya karyawan tersebut 

menyerahkan bukti surat keterangan jumlah barang yang diproduksi yang 

diberikan oleh perusahaan, dan menyerahkan struk gaji kepada bagian 

administrasi karyawan, agar permasalahan tersebut mampu ditindaklanjuti 

oleh perusahaan sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan 

secepatnya hak karyawan tersebut akan diberikan pada gaji bulan 

berikutnya. 

2. Untuk memecahkan permasalahan mengenai kurang trasparansinya 

perhitungan bonus insentif, maka perusahaan melakukan tindakan dengan cara 

mensosialisasikan cara perhitungan insentif tersebut sehingga karyawan bisa 

menghitung sendiri insentif yang akan didapatkannya. Dan apabila terjadi 

perbedaan antara hasil perhitungan karyawan dengan perusahaan maka 

perusahaan wajib menjelaskan dan meluruskan permasalahan tersebut sehingga 

karyawan tidak bertanya-tanya dan merasa dirugikan. 
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Saran yang dapat dikemukakan peneliti bagi PT. Rukun Bina Maju Cimahi-

Bandung berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut: 

> PT. Rukun Bina Maju harus lebih teliti lagi dalam proses penginputan data 

karyawan sehingga karyawan tidak lagi merasa dirugikan dalam hal pemberian 

bonus insentif. Karena apabila masalah tersebut terjadi terus menerus maka tujuan 

dari PT. Rukun Bina Maju tidak akan tercapai karena karyawan merasa tidak puas 

terhadap perusahaan dan kemungkinan besar karyawan akan pindah ke 

perusahaan lain yang serupa yang memberikan kompensasi dan tunjangan yang 

lainnya lebih baik di banding PT. Rukun Bina Maju. 

> Sebaiknya dalam perhitungan bonus insentif PT. Rukun Bina Maju harus lebih 

terbuka lagi kepada seluruh karyawannya, sehingga karyawan merasa jelas akan 

bonus insentif yang akan di terimanya. Dan tidak akan ada lagi karyawan yang 

merasa dirugikan dalam pelaksanaan pemberian bonus insentif.  

 

 

 

 

 


