
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, 

diantaranya: 

1.  Kompensasi yang diberikan oleh P.T Saisindo Pratama Mulya dibagi 

menjadi dua, yaitu kompensasi Langsung (direct compensation), 

terdiri dari: 1.gaji, yang biasanya dibagikan pada akhir bulan; 

2.tunjangan jabatan, yang hanya diberikan untuk karyawan yang 

menduduki posisi tertentu saja; 3. Insentif, diberikan hanya satu tahun 

sekali dimaksudkan agar karyawan dapat lebih giat bekerja; 4. upah  

lembur, biasanya diberikan untuk bagian produksi dan waktu lembur 

tergantung pada stok produk yang tersedia. Kompensasi Tidak 

langsung (indirect compensation), terdiri dari: 1. tunjangan 

kesehatan,yang terdiri dari dua jenis yaitu tunjangan kesehatan untuk 

rawat jalan dan tujangan kesehatan untuk rawat inap; 2. tunjangan luar 

kota, hanya berlaku untuk sopir dan pembantu sopir yang 

mengantarkan barang atau pesanan kepada konsumen; 3. tunjangan 

makan diberikan setiap hari kerja; 4.  tunjangan hari raya keagamaan, 

diberikan sebesar 1 bulan gaji dan biasanya diberikan satu minggu 

sebelum hari raya iedul fitri kepada semua karyawan. 



2. Metode pemberian kompensasi yang dilakukan oleh P.T Saisindo 

Pratama Mulya adalah metode jamak. Menurut perusahaan penerapan 

metode jamak dalam pemberian kompensasi telah memberikan 

kepuasan dan keadilan kepada semua pihak, sehingga tujuan 

karyawan maupun sasaran organisasi atau perusahaan sama-sama 

tercapai dengan baik. 

3. Dalam Pemberian  kompensasi ada beberapa hambatan yang dihadapi 

oleh P.T Saisindo Pratama Mulya, yaitu  jumlah yang diterima dan 

jumlah yang diharapkan, perbandingan dengan apa yang diterima oleh 

karyawan lain, pandangan keliru atas kompensasi yang diterima 

karyawan lain, besarnya kompensasi ekstrinsik dan intrnsik yang 

diterima untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya.  

 

5.2 Saran 

1. Penggunaan metode jamak dalam pemberian kompensasi P.T Saisindo 

Pratama Mulya sebaiknya dilakukan lebih objektif dan lebih 

mengutamakan kesejahteraan karyawan. Selain itu dalam pemberian 

kompensasi perusahaan harus lebih mempertimbangkan aspek 

produktivitas kerja, masa kerja karyawan dan prestasi kerja karyawan. 

2. Untuk tahun-tahun mendatang disarankan kepada perusahaan untuk 

meningkatkan jumlah kompensasi yang diberikan kepada seluruh 

karyawan. Hal itu didasarkan kepada teori yang menyatakan bahwa 

kompensasi akan memotivasi karyawan. Karena itu perusahaan 



sebaiknya mengevaluasi besarnya kompensasi yang diberikan pada 

suatu periode tertentu, disesuaikan dengan: 

a. Peningkatan kebutuhan karyawan 

b. Kemampuan perusahaan 

c. Perubahan harga kebutuhan 

3. Atasan harus dapat menginformasikan secara transparan dan terbuka 

atas kinerja yang dilakukan oleh seluruh karyawan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman tentang besarnya kompensasi yang didapatkan, 

karena kompensasi diberikan sesuai dengan pekerjaan dan 

pengorbanan yang dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. 

4.  Atasan harus melihat secara langsung kinerja karyawannya apakah 

sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, sehingga atasan 

dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat melakukan 

pekerjaan dan pemberian kompensasipun dapat diberikan sesuai 

dengan pengorbanan yang dilakukan. 

5. Perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan, pengembangan, dan 

komunikasi dengan karyawan untuk memberikan informasi dan 

pengertian tentang profesionalisme dalam bekerja agar semua 

karyawan tidak selalu melibatkan perasaan saat bekerja karena hanya 

akan menimbulkan pandangan yang salah dan akan merugikan 

dirinya sendiri dalam menghadapi  ketidak puasan dalam menerima 

kompensasi 

 


