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RINGKASAN 

Ralnad Zaidi 

" KEBIJAKSANAAN KOMPENSASI DA LAM UPAYA 

MENINGKATKAN PRESTASSI KERJA KARYAWAN 

PADA PT. CITRA ENDAH MANDIRI MEDAN" dibawah 

bimbingan Bapak Drs. H. Jhon Hardy, MSi sebagai 

P embimbing I d an B ap ak Dr s. Muslim TW'ij iJ.y a, M Si s e b agiJ.i 

P embimbing II 

Faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

suatu perusahaan adalah faktor manusia sebagai karyawan. Oleh 

karena itu setiap karya\�an yang bekerja pada perusahaan harus 

mendapat perhatian serius dari pihak rnanajemen agar melaksanakan 

tugasnya sebagaimana yang diharapkan. 

Untuk menarik simpati karyawan, bukanlah hal yang mudah, 

pihak manajemen harus memikirkan berbagai faktor yang menyangkut 

kebutuhan tenaga kerja. Salah satu faktor penting dalam hal tersebut 

adalah masalah kebijakan pemberian kompensasi. 

Dengan kompensasi yang tepat dan konsisten, karyawan 

akan melaksanakan tugasnya secara optimal. Penerapan fungsi 

PADA PT. CITRA ENDAH MANDIRI MEDAN" dibawah 

bimbingan Bapak Drs. H. Jhon Hardy, MSi 

embimbing I d an B ap ak Dr s. Muslim TW'ij iJ.y a, M Si 

embimbing II 

Faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

perusahaan adalah faktor manusia sebagai karyawan. 

itu setiap karya\�an yang bekerja pada perusahaan harus 

mendapat perhatian serius dari pihak rnanajemen agar melaksanakan 
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kompensasi yang tepat tentu tidak hanya berpengaruh terhadap 

proses penyelesaian tugas tetapi juga dapat meningkatkan kualitas 

kerja dari karyawan. Dengan kualitas kerja yang meningkat maka 

prestasi kerja karyawan juga meningkat yang akan mendorong 

kemampuan perusahaan untuk lebih cepat mencapai tujuan. 

PT. Citra Endah Mandiri Medan sesuaj dengan tujuan pokok 

dan anggaran dasar perusahaan, bergerak dalam bidang kegitan 

usaha: 

a. Menjalankan usaha pernborongan (general contractor) usaha dibidang 

konstruksi bangunan gedung, jalan, jernbatan, drainase dan lain - lain . 

b. Menjalankan usaha pengadaan barang dan distributor. 

Salah satu earn yang diternpuh oleh pihak Manajemen Surnber Daya 

untuk rneningkatkan produktivitas kerja, rnotivasi, disiplin, prestasi, dan 

kepuasan kerja karyawan adalah rnelalui pemberian kornpensasi. Dalarn suatu 

perusahaan, kornpensasi rnerupakan hal yang sangat penting bagi karyawan. 

Pernberian kompensasi harus rnernpunyai dasar yang logis, rasional dan dapat 

dipertahankan, karena hal ini banyak menyangkut faktor ernosional dari sudut 

pandang karyawan. Sebagai garnbaran berikut pengertian tentang 

kompensasi, kornpensasi adalah apa yang seorang pekerja terirna sebagai 

balas jasa dari riekerjaan yang diberikannya. 
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Dengan berpedoman kepada pengertian kompensasi diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kompensasi bukan hanya diberikan dalam bentuk 

uang saja, tetapi dapat juga diberikan dalam bentuk - bentuk yang lain. 

Jadi kompensasi dapat meliputi pembayaran uang secara langsung 

(direct financial payment), seperti gaji dan upah, insentif, komisi, dan bonus, 

pembayaran secara tidak langsung (indirect financial payment). 

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan 

m1 adalah Kebijakan kompensasi yang diterapkan perusahaan 

masih kurang tepat dalam rnernotivasi semangat kerja karyawan, 

sehingga prestasi kerja yang diharapkan belum mencapai hasil 

yang optimal 

Dari analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, penulis 

berkesimpulan bahwa pada perusahaan masalah kompensasi telah 

diupayakan agar segala jenis kebutuhan karyawannya dapat terpenuhi, namun 

masih ada beberapa jenis kebutuhan karyawan yang sampai saat ini belum 

dapat dipenuhi seperti tunjangan perumahan karyawan. 

Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlunya dilakukan peninjauan kembali akan jumlah kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan. 

2. Tingkat prestasi kerja sedapat mungkin hams ditingkatkan dengan 

melakukan pemberian kompensasi yang lebih memuaskan bagi setiap 

karyawan. 

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 

adalah Kebijakan kompensasi yang diterapkan perusahaan 

kurang tepat dalam rnernotivasi semangat kerja karyawan, 

sehingga prestasi kerja yang diharapkan belum mencapai 

optimal 

Dari analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, 

berkesimpulan bahwa pada perusahaan masalah kompensasi 

diupayakan agar segala jenis kebutuhan karyawannya dapat terpenuhi, namun 

ada beberapa jenis kebutuhan karyawan yang sampai saat 

dipenuhi seperti tunjangan perumahan karyawan. 

kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut: 
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3. Da1am melakukan penilaian terhadap prestasi kerja karyawan hendaknya 

mengesampingkan unsur subjektivitas. Cara yang dapat dilakukan untuk 

menghindari unsur subjeki:ivitas ini antara Jain dengan melakukan penilaian 

kembali basil penilaian seseorang atasan dalam suatu bagian. Pihak yang 

melakukan peni!aian kembali ini bisa bagian personalia ataupun pihak 

atasan lebih lanjut. 

4. Kiranya pihak manajemen perusahaan hams memperhatikan perubahan 

tingkat produki:ivitas yang dicapai untuk dapat diambil tindak lanjut agar 

tujuan perusahaan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan semula. 

Kiranya pihak manajemen perusahaan hams memperhatikan 

tingkat produki:ivitas yang dicapai untuk dapat diambil tindak 

perusahaan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan semula. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas 

berkah, karunia Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
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BABI 

PEN DAM lJ LlJAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

suatu perusahaan adalah faktor manusia sebagai karyawan . Oleb karena itu 

setiap karyawan yang bekerja pada perusabaan harus mendapat perbatian 

serius dari pihak manajemen agar mclaksanakan tugasnya sebagaimana yang 

diharapkan. 

Untuk menarik sirnpati karyawan , bukanlah hal yang mudah, pihak 

rnanajeff1en pcrusahaan harus rncrnikirkan berbagai foktor yang menyangkut 

kebutuhan tenaga kcrja . Salah satu faktor penting dalam hal tersehut adalah 

masalah keb ijakan pemberian kornpcnsasi . Dengan kompensasi yang tepat 

dan konsisten , karyawan akan rnclaksanakan tugasnya sccara optimal . 

Penerapan fungsi kompensas i yang tepat tcntu tidak ban ya 

berpengaruh terhadap proses penyclesaian tu gas tctapi juga dapat 

mcningkatkan kual itas ker:ja dari karyawan. Denoan ::> kual itas kerj a yang 

meningkat 1naka prestasi kc1:ja karyawan juga meningkat yang akan 

rnendorong kemampuan perusahaan untuk lebih cepat rnencapai tujuan . 

PT Citra Endah Mandi1·i Medan sesuai dengan tujuan pokok dan 

anggaran dasar perusahaan, bergcrak dalarn bidang kegitan usaha: 

p karyawan yang bekerja pada perusabaan harus mendapat 

serius dari pihak manajemen agar mclaksanakan tugasnya sebagaimana 

diharapkan. 

Untuk menarik sirnpati karyawan , bukanlah hal yang m

rnanajeff1en pcrusahaan harus rncrnikirkan berbagai foktor yang 

tuhan tenaga kcrja . Salah satu faktor penting dalam hal tersehut 

lah keb ijakan pemberian kornpcnsasi . Dengan kompensasi 

konsisten , karyawan akan rnclaksanakan tugasnya sccara op

Penerapan fungsi kompensas i yang tepat tcntu 

engaruh terhadap proses penyclesaian tu gas tctapi 

mcningkatkan kual itas ker:ja dari karyawan. Denoan kual ita

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Ct. !.,! �(l :·!�� �)(; :·:·: :-�( � :· � � :·: �<: :·: . -· 

/\ r! .. . t-�, , ... , ..._. i .._, ! , - . -,- . 1·,, · .-,-, ,-,, · • • .. , ,·, .... , ( '· '·"·"· •. ··.· "· ·.; i, '· ,· '· di, 'r'�: .·,:.1, :.� •• ' ,' :-1. ,; : .. f:A,. l.".· !_i, ::Lr.'· ; ......... ;..;.t·'"-'•i• , ,;, ,� ...... . .. �,; ....... , ... ;�, ,;, , , - - -- -� � - � -

3. PcnJidikctn. 

� (·1v-1·r"·1 ! iy,,·, i n:.,n 
' ... ..._, t , .._.-I t I I I I ' t � ' 1 ' '-'' ' ' •  

Dari t,, ....... . � i-: ; ._, y, t:'-.i••V •i.,.,1.,-;.;1 k� rx;rusaha;rn, 

3. PcnJidikctn. 

1v-1·r"·1 ! iy,,·, i n:.,n , .._.-I t I I I I ' t � ' 1 ' '-'' ' ' •  

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Hac!i Pocrwono, Tata Personalia, Cctabn l V, Jcmbatan, Jakarta, ] 992. 

l·Ieidjrachrnan Ranupandojo dan Suad i Iusnan, Manajcmcn Pcrsonalia, Edisi 1, 

Liberty, Yogyakarta, l 993. 

Malayu SP., l\'!an�ijernen Sumbcr Daya Mmrnsia dan Kebcrhasilan, Cetaskan 
KctujL1h, CV. Haji Masagung, fakartct, i 998 

Moekijat, Perenca.naan Sumber Daya '.\fanusia, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 
1993. 

M. Manu!lang, Manajernen Sumber Daya j\fanusia, Jilid l, Andi Offfset, 
Y ogyaka.rta, l 993. 

Sondang P. Siagian, Pengembangan Sumber Daya lnsani, Cetakan H, Gunung 
Agung, Jakarta, E93. 

T. Hani Handoko, :Vhrnajemen Personaiia dan Sumber Daya Manusia, Liberty, 
Yogyakarta., 1998. 

Winardi, Organisasi Perkantornn dan :\.fotivasi, Cetakan Keempat, Alumni, 
Bandung, l 992. 

Internationa! Labour Oft!c:c, Penelitian Kerja dan Produktivitas, Cetakan Kelima, 
Eriangga, Jakarta, l 991 

Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah , Dasar, Mctode dan Teknik, 

Edisi VUI, Tarsito, Bandung, 1995 

S. Nasution dan ?vl. Thomas , Buku Penuntun :\'lembuat krip i, Disertasi, 

Makaiah, Bmni Aksara., Jakan , 199-. 

Perenca.naan Sumber Daya '.\fanusia, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 

Manajernen Sumber Daya j\fanusia, Jilid l, Andi 
ogyaka.rta, l 993. 

Siagian, Pengembangan Sumber Daya lnsani, Cetakan H, 
Agung, Jakarta, E93. 

Handoko, :Vhrnajemen Personaiia dan Sumber Daya Manusia

Yogyakarta., 1998. 

Organisasi Perkantornn dan :\.fotivasi, Cetakan Keempat, 
Bandung, l 992. 

Labour Oft!c:c, Penelitian Kerja dan Produktivitas, Cetakan 
Eriangga, Jakarta, l 991 

Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah , Dasar, Mctode dan 

VUI, Tarsito, Bandung, 1995 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




