
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Pelaksaan pemberian kompensasi kepada karyawan Bank Bjb 

dilaksanakan sesuai dengan teori yang ada, hal ini terlihat dari bentuk 

bentuk kompensasi yang Bank berikan sesuai dengan peraturan balas jasa 

dasar berupa gaji atau upah, tunjangan tunjangan, dan pemberian cuti. 

Secara keseluruhan Bank Bjb telah melaksanakan bentuk bentuk 

kompensasi yang telah ditetapkan oleh Bank tersebut dan sesuai dengan 

kebutuhan karyawan dan telah sesuai dengan tujuan pemberian 

kompensasi dengan baik karyawan pun merasa puas dengan pemberian 

kompensasi yang sesuai dengan tepat waktu. 

2. Tujuan pemberian kompensasi pada Bank Bjb adalah untuk memperoleh 

karyawan yang memenuhi persyaratan atau standar Bank Bjb, untuk 

meningkatkan memotivasi karyawan dalam bekerja, menjalin keadilan 

antara apresiasi karyawan terhadap Bank Bjb dan balas jasa yang didapat, 

dan untuk manjaga dan memelihara stabilitas kinerja karyawan agar lebih 

meningkat lagi dan mempuaskan Bank Bjb. 

3. Tahapan pemberian kompensasi pada Bank Bjb sudah baik, karena setelah 

karyawan menyelesaikan pekerjaannya dan mendapat persetujuan baik 

dari pimpinan maka pihak SDM  langsung memproses dan memberikan 

upah kepada rekening karyawan. Pemberian kompensasi ini membuat 

karyawan semakin lebih teliti dan semangat untuk mendapatkan 

kompensasi tambahan dari pekerjaan yang mereka ambil lebih dari jam 

kerja.  

 

 



 

5.2 Saran   

 

Saran penulis kepada Bank Bjb mengenai pemberian kompensasi adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Bank Bjb harus lebih memperhatikan pelaksanaan pemberian 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang memenuhi kinerja 

yang lebih bagus dari karyawan yang biasa saja selalu mengevaluasi 

dan menyesuaikan besarnya kompensasi kepada karyawan.  

2. Bank Bjb harus lebih memperhatikan dan lebih memotivasi karyawan 

agar karyawan tersebut bekerja sesuai dengan keinginan Bank Bjb dan 

meningkatkan produktivitas kinerjanya dan menjalin komunikasi 

sesama karyawan atau atasan agar bekerja lebih nyaman dan 

melakukan pekerjaannya dengan profesional.  

3. Memperhatikan hasil kinerja karyawan dan memperhatikan 

kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan sesuai dengan tugas 

yang mereka kerjakan.  

 

 

 

 

 

 


