
126 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Dalam melakukan audit system kompensasi karyawan Universitas 

Widyatama telah diatur oleh bagian SPI (Satuan Pegawasan Internail) 

Universitas Widyatama, adapun audit tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan gaji 

b. Pemeriksaan kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan 

c. Pengelolaan pemberian imbalan/kompensasi 

d. Audit untuk program kesejahteraan karyawan 

e. Jaminan keamanan bagi para karyawan 

2. Penyampaian laporan audit dilakukan penulis dengan menggunakan 

kuesioner yang disebarkan kepada 30 orang responden. Pernyataan terdiri 

dari 28 pernyataan yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) indikator. 

Ketujuh indikator tersebut merupakan gabungan indikator yang terdapat 

dalam Teori Maslow dengan 2 (dua) indikator tambahan dari teori 

Hasibuan, Tjiptono dan Umar dan Santoso. Indikator-indikator tersebut 

adalah : 

a. Kebijakan Kompensasi 

b. Besaran Dasar Insentif 

c. Kompensasi Non Financial 

d. Gaji Pokok 

e. Tunjangan Financial 

f. Tunjangan Kesehatan 

g. Tunjangan Hari Tua 

3. Berdasarkan hasil analisis maka terdapat beberapa aspek yang menjadi 

usulan perbaikan sistem kompensasi hasil audit sebagai berikut : 

a. Penilaian prestasi belum dilakukan dengan objektif 
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b. Pemberian insentif setiap 3 bulan dirasa belum optimal 

c. Tunjangan hari tua yang akan diterima belum cukup memberi rasa aman 

untuk karyawan dan keluarganya 

d. Setiap karyawan belum mendapat kesempatan pelatihan untuk 

meningkatkan kinerja 

e. Jenjang karir di Widyatama belum terencana secara jelas 

f. Pemberian apresiasi non keuangan bagi karyawan berprestasi belum 

optimal 

 

 

5.2 SARAN  

Berdasarkan aspek-aspek yang menjadi usulan perbaikan sistem 

kompensasi hasil audit, tanpa bermaksud menggurui penulis memiliki beberapa 

saran, yaitu : 

1. Universitas Widyatama seyogyanya mampu untuk selalu menjaga dan 

meningkatkan produk kerja karyawan sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilan masing masing karyawan tanpa adanya perbedaan sehingga 

tidak menimbulkan kecemburuan sosial. 

2. Universitas Widyatama seyogyanya memberikan insentif selama 1 bulan 

sekali atau 6 bulan sekali agar karyawan nyaman dan tenang karena apabila 

dilakukan 3 bulan sekali para karyawan akan merasa kurang nyaman 

3. Universitas Widyatama seyogyanya perlu mengelola keuangan di bank 

untuk tunjangan hari tua karyawan agar mereka memperoleh keamanan dan 

kenyaman dari hasil tunjangan hari tua tersebut 

4. Universitas Widyatama seyogyanya melakukan pelatihan secara terjadwal 

dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk 

melaksanakan pelatihan sehingga dapat memberikan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan karyawan 

5. Universitas Widyatama seyogyanya memberikan jenjang karir yang jelas 

disesuaikan dengan prosedur yang berlaku tidak hanya dosen namun 

karyawan pun harus diperhatikan jenjang karirnya. 
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6. Universitas Widyatama seyogyanya memberikan apresiasi non keuangan 

bagi karyawan berprestasi dalam hal ini promosi jabatan, jenjang karir, dan 

rekreasi agar tidak hanya dalam bentuk materi saja 


