
BABI 

PENDAllULUAN 

A. Ala!>8n Pemilihan Jutlul 

Salah satu faktor yang sanga1 pcntmg dalam menunJang l-ebcrhas1lan 

operas1 peru<;ahaan adalah faktor manus1a seba!,>ai karyaw·clll. Oleh I.arena itu 

settap kat')a\\an yang bekcl)a dt perusahaan harus mendapat pcrhattan senus dan 

pihak manaJcmen agar mampu melai-sanakan 1uga�nya sebagai mana yang 

dtharaplan 

Untul- menarik �1mpan kaf)awan bukanlah hat yang mudah. pthal.. 

maoajcmcn harus marnpu memikirkan berbagat faktor pcntmg dalam hal tersebut 

adalah masalah keb1jakan pembcnan l-ompensas1 Dengan pcnerapan l.ompensas1 

yang tepat dan kons1sten, sebingga mcndorong karyawau akan mclaksanakan 

tugasn}a sccara optimal 

Pencrapan fungs1 msenuf kompensasi yang tepat tentu udak banya 

berpengaruh tcrbadap proses penyelesa1an tugas te1ap1 JUga dapat mcmngkatkan 

kuahtas kel)a dan kaf)·a\\an Dengan kuahtas kerja yang mcnmgkat maka prestasi 

1-el)a karyawan JUga menmgkat yang akan mendorong 1..emampuan perusahaan 

untuk lebih cepat mencapat tujuan 

Karena nu maka p1hak manaJemen perlu untuk mempcrhaukan upa}a 

penanggulnngannya Antara lam dengan membcrikan kompensas1 yang layak dan 
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ad1l f...ompensas1 terscbut berupa upah yang ditenma oleh karyawan sebaga1 

pengganti Jasa yang telah d1keluarkann}a untuk kepentmgan pcru�aan 

Dengan dem1k1an kompensasi sangat penting artmva bagi karyawnn d1 

dalam menmgkaikan prestaS1 kerja serta kepuasan kerja. sehingga mereka mau 

melakukan se11ap tugas-tugas yang d1bebankan kepadanya dcngan scba1l.-ba1knya. 

PT. Fast Food Indonesia. Tbk �ang merupakan salah satu pcrusahaan yang 

bergera.k dalam b1dang produks1 makanan yang mempun)'aJ kal)a\\an yang 

banyak. maka sangatlah \\3JBr apab1la kompensast )'ang d1benkan perlu 

d1perhatikan. 

Uraian di atru. Jelaslah bahwa Pengaruh J..ompensas1 dalam meningkatkan 

pre,taS1 kerp karyawan mi:rupakan faktor yang dominan dalam suatu perusahaan 

$Chmgga penuhs merasa tertank untul. meneliu lebih lanjut dan menuangkannya 

am benruk sknps1 denganjudul 

• Per{lflflll Sistem Kompe1uasi Dalam lpaya 1lfet1i11g!.atka11 Prestasi lt.erja 

Mr)·att·an Pada PT. Fast F()()t/ Indonesia Tbk, Medan". 

B. Perumusan Masalah 

8erdasarkan atas pcni:lttian pcndahuluan yang dilakukan pada P1. Fast Food 

lndunesia TbL Medan maka d1temukan masalah yang dihadap1 yang dapat 

uskan sebagai benl..ut 

"'Plixleina11 lwmpemu" .'""lo! d1jula11kw1 PT. Fast Food llldo11esia Tb!., Heda11 
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