
RINGKASAN 

Aditia Joko lelono • Penerapan Sistem Kompensast Dalam 

Upaya Meningkatan Presta.st Kerja Karaywan Pada PT. Fast 

Food Indonesia Tbk, Medan " ( Drs. H Jhon Hardy, MSi Selaku 

Pembimbing I, Dra. Sinaniah LKS, se/aku Pembimbing II). 

PT. Fa�t food Indonesia. !bk yang mcrupakan sabh •aru perusahaan 

yang bergerak tlnlam bidnng produk-1 makanan \'ang mcmpunyru karynwan yani;: 

banrak, mlla sangatiah W3Jat apabtU kompensast yang wberikan pcrlu dJpcrhailin. 

Berdasarkan atas penclitian pendahuluan yang dilakukan pada PT. Fast Food 

Indonesia Tbk. Medan maka ditcmukan masalah yang dihadapi yang dapat 

dirumuslan sebagai b.:ril..ut : 

.. Pemherian kompe11w1si yang dija/a11/ca11 PT. fa.1/ Food JndonC!.1ia Thie. ,Heda11 

be/um dapat menin�ka1ka11 pre<ta.11 kerja karyall'a11". 

Ada pun hipotes1s penulis yaitu � Jlka kompensasi yang diberikan 

terhadap karyawan PT. Past Food Indonesia Tbk, Medan dengan 

jumlah yang diterimanya memadai, maka prestasi kerja karyawan 

diharapkan akan meningkat 

Adapun Kesimpulan penulis adalah sebagai berikut 

1. &ntuk struktur yang d1pakai peru�ahaan ini adalah berbentuk 

organisasi fungsional, dimana pimpinan perusahaan mcmbenkan 
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instruki;i kcpada bawahannnya mem.ll'ut in><truksi-instruk;.1 yang 

ada di dalam orgarusai;1 tcr,-ebut. 

2. Kompen1111i;i yang diberikan perusahaan mi mal'lih belum 

memberikan kepuasan kcpada ka1yawannya. 

3. Dalam menmgkatkan prestasi kerja karyawan, perusahaan lil1 

menggunakan motivat<i f<<'bagru kompenAasi t.erhadap prc,.;tasi 

kerja karynwan dalam bentuk: 

a. Penghargaan terhadnp pekerjaan. 

b. lnformasi. 

c. Pcmbcrian perhatinn yang tulus kepada karyawan t1ebagai 

seorang individu. 

d. Per,.;aingan. 

e. Part1sipai;i. 

f. Kebanggaan. 

g. Uang. 

Sedangkan snran 

Adapun saran pcnulis dari penelitian ini adalah sebagai bcrikut : 

I. Perlu dilakukan perunJauan kembali akan jumlah kompcnsasi 

yang dibcr1kan kepada karyawan. 
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2. Tingkat prestasi kerja �dapat mungkin harus ditingkatkan 

dengan mclakukan pemberian kompensasi yang lebib 

memuaskan bag1 setiap karyawan. 

3. Dalam melakukan perulaian terhadap preRtasi kerja karyawan 

hondaknya mongesampingk1m unsur subjcktivitas ini antara lain 

dengan melnkukan perula1an kembalt hn�1! penilaian i;eseorang 

ata11an dalam suatu bagurn. Pihak yang melakukan kembali iru 

biba bagian pcr!IOnalia atnupun pihak atnsnn lebih lanjut. 

lU 

. � -

UNIVERSITAS MEDAN AREA




