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PT. Bani.; Muamalat lndonesta. Tbl.. dtdtnl..an pada tahun 1991, 

dlperlasru oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemenntahan Indonesia. 

dan memulru leg1atan operas�onaln�a pada bulan Me. 1992 dengan dui..'Uilgan 

mala dan el..sponen ll..atan Cendel.iawan Mushm se-lndonesta (ICI\.11) dan 

beberapa pengusaha Muslun. pendtnan Bani.. Mu:unaiJU Juga menerima 

dul.ungan mas� 11111.1.111. terbul11 dan l.onutmen pembehan saham persero senilru 

Rp.8-t miliar pada sam penandatanganan al.1a pendman perseroan SelanJutn}� 

pada acara stlaturaluru peringatan pendlrian tersebut di lstana Bogor. dtperoleh 

tambahan komumen dari mas� aralat Ja\1 a Banu yang turut menanam modal 

semlru Rp.l06 Dllliar. 

Pada tanggal27 Oktober 199-t. banya dua tahun setelah pendman. Banl 

\1uamalat bethasil menyandang predtl.at sebagai Bani. De\lsa Peng3luan tnt 

scmal.m memperl..okoh poslSI perseroan sebangat bank syariah penama dan 

terlo.emuka dt lndonesta deng3n benlgam jasa maupun produl. yang terus 

dtl.embangl..ao 

Tujuan penchuan mi adalah sebagai benkut : Untuk mengetahut sistem 

pemberian l.ompen•ast yang dtlal..sanal.an oleh perusahMn.. untul.. mengetahw 

apal.ah ststem pembcrian l..ompensast yang dtlal..sanakan al.an bcrpengaruh 

terhadap prestasi kcrja l..ru)·a\1 an 
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Metode yang dtpergunal.an dalam penehuan iru adalah dengan metode 

Lorelastonal dengan pendel..atan Luanutattf Populast drurun penelnian 1111 

odalah seluruh di Bank Syanah Munmalat Medan yang berjurnlah 45 orang, 

sehingga penehuan 1m dtsebut peneldian popui8S1 SedS!g}.an tel..rul 

pengumpulan dnlll menggunalan data primer berupa pengamatnnlohserms1 

dan menyebarl..an angket pada pnda respooden yang dija(hkan sampel 

penelmao serta data seL:undeJ dengan melaJ.-uL.an studi l.epu:;tal.aan untul 

mendapatkao dalll�ata yang berkattan deogan masalab penehuan. Tekru1 

Maltsts yang dtpergunaL.an adalah analtsts regresi linear sederhana beserta 

dengan Korelast Korelast Product MomenL 

Setelah dtlakuL.an intcrpretas1, dlketahut bahwa pembenan Lompensasi 

berpeogaruh terhadap prestasi kerja karyawan dt Bank Syanah Munmalat 

�1edan. deng���� lata lain dapat d•letahw bahwa lupotests penehtian yang 

dtajukan yairu "Btla msentif yang dtbenl..an perusahnan telah sesuat, mala 

dtharapl.an klu)nwan al:an termoU\·asi untuk memngkatkan produlti\itas 

kerja-. deng���� denul.tan Ho dllenma dan H. dnolak. 

Hastl persentase hubungan pcmberian l.ompensasi terhadap prestast 

l.ef)n karya\\an sebesar adalah 63,.2% dM stsanya 36.8 �· dlpengaruht oleb 

faltor lain. fal1or )811!! mempengaruhi ter.;ebut adalah sarana dan fasi litas 

Leoa yang l.urang mendukung. hngl.ungan kcrja yang kurang l.oodulstf. 

leahhan dan l.eterampi.lan yang perlu dningkatlan 
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