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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian di PT. Bina San Prima (PT. BSP) Kota 

Bandung mengenai sistem kompensasi, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa:  

1. Penerapan kompensasi ini pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan 

perusahaan, karyawan, dan bagi masyarakat. Agar tujuan tercapai secara 

efektif dan memberikan kepuasan bagi semua pihak, selayaknya program 

kompensasi ditetapkan melalui prinsip yang adil dan layak, mengacu pada 

undang-undang ketenagakerjaan, serta memperhatikan internal dan 

eksternal konsistensi. Bentuk kompensasi yang dilaksanakan antara lain balas 

jasa dasar, berupa gaji atau upah, balas jasa variabel, berupa perangsang 

(incentive) dan tunjangan seperti tunjangan kesehatan dan pengobatan, 

tunjangan kematian, tunjangan Hari Raya (THR), cuti, lembur, asuransi dan 

bantuan sosial. 

2. PT. Bina San Prima (PT. BSP) Kota Bandung menghadapi berbagai hambatan 

dalam pelaksanaan kompensasi, yaitu pemberian kompensasi yang tidak 

sesuai dengan jenis pekerjaan karyawan, keinginan karyawan memperoleh 

kompensasi non materi, pemberian kompensasi yang tidak adil, dan 

pemberian kompensasi yang disamaratakan  
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3. Upaya dalam mengatasi hambatan penetapan kompensasi pada PT. Bina San 

Prima (PT. BSP) Kota Bandung yaitu lebih memperhatikan program 

kompensasi yang diberikan, karena adanya pengaruh yang signifikan antara 

pemberian kompensasi dengan produktivitas kerja karyawan. Evaluasi berkala 

dan penyesuaian terhadap pemberian kompensasi yang diberikan perusahaan 

berdasarkan tingkat kebutuhan karyawan, dan kemampuan perusahaan. 

 

5.2 Saran 

 Selanjutnya akan disampaikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi 

pihak perusahaan dalam menetapkan kompensasi yang diberikan, saran tersebut 

adalah:  

1. Untuk tahun-tahun yang akan datang disarankan kepada perusahaan untuk 

lebih memperhatikan program kompensasi yang diberikan, karena pemberian 

kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

produktivitas kerja karyawan. 

2. Besarnya kompensasi langsung yang diberikan oleh perusahaan harus lebih 

ditingkatkan lagi karena tunjangan tersebut diperlukan untuk membantu 

pemenuhan kebutuhan karyawan dimasa yang akan datang. Mengingat 

besarnya pengaruh kompensasi langsung pada karyawan terhadap kinerja 

karyawan, pengelolaan terhadap kompensasi langsung itu sendiri harus 

mendapatkan perhatian dan kesungguhan dari manajemen perusahaan agar 

tujuan organisasi mudah dicapai. Sehingga karyawan dapat lebih bergairah 

dalam bekerja, memiliki loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam bekerja. 
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3. Perusahaan hendaknya tetap mempertahankan untuk selalu mengevaluasi dan 

menyesuaikan besarnya kompensasi pada suatu periode tertentu dengan 

memperhatikan peningkatan kebutuhan karyawan. Besarnya kompensasi harus 

selalu disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan karyawan. Karena 

kebutuhan manusia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

4. Memperhatikan kemampuan perusahaan yang cenderung bergerak dinamis. 

Besarnya kompensasi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. 


