
A. Alasan Pemilihan Judul 

BABI 

PENDAHULUAN 

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan operasi 

pernsahaan adalah faktor m anusia sebagai karyawan. Oleh karena itu setiap karyawan 

yang bekerja di pemsahaan hams rnendapat perhatian serius clari pihak mana_1emen 

agar marnpu melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. 

Untuk rnenarik sirnpati karyawan bukanlah hal yang mudah, pihak 

manajemen hams mampu memikirkan berbagai faktor penting dalam hal antara lain 

a alah masalah kebijakan pemberian kompensasi. Dengan penerapan kompensasi 

_·ang tepat dan konsisten, dapat mendorong karyawan untuk melaksanakan tugasnya 

:::e ara optimal. 

Penerapan kompensasi yang tepat tentu tidak hanya berpengarnh terhadap 

pro es penyelesaian h1gas tetapi juga dapat rneni11gkatkan kualitas keija karyawan 

' ut. Dengan kualitas kerja yang meningkat ma.ka prestasi kerja karyawan juga 

m ningkat yang akan mendorong kemampuan perusahaan untuk lebih cepat 

m ncapa i tujuan. 

Oleh karena itu pihak rnana_1emen perlu memperhatikan upaya 

'Jal3Ilggulangannya. Antma lain clengzm mernberikan kompensasi yang layak clan 

· ·_ . .  ompensasi tersebur dapat berupa upal1 yang diterima oleh karyawan sebagai 

�gan i jasa yang telah dikeluarkannya untuk kepentingan perusahaan. 
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Dengan demikian kornpensasi sangat penting artinya bagi karyawan di dalam 

meningkatkan prestasi kerja serta kepuasan ke1ja, sehingga mereka mau melakukan 

'etiap tugas - tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 

Kornpensasi b ukan ditcrirna dalam bcntuk uang saja, tetapi dapat juga 

iberikan dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi kompensasi mehputi pembayaran uang 

langsung seperti gaji, upah, insentif, komisi dan bonus, sedangkan pembayaran secara 

tidak Jangstmg dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan hiburan atas dan 

pernsahaan . Selain itu juga berupa Tunjangan Hari Raya, uang pensiun, pakaian 

inas, kafetaria, tempat ibadah dan sarana olah raga. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kompensasi dalam meningkatkan prestasi 

rja karyawan merupakan faktor yang dorninan dalam suatu perusahaan sehingga 

nnlis mernsa tertarik untnk meneliti lebih Janjnt dan menuangkannya dalam bentuk 

- ' ·p i dengan jndul: "Sistem Kompensasi dan Pengaruhnya terhadap Prestasi 

· rja Karyawan pada PT. Citra Ganda lJtama Medan". 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada PT. Citra Ganda 

U ama Medan maka ditemukan masalah yang dihadapi scbagai bcr ikut • 

, h berbagai kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan dapat meningkatk an 

·erja kctryawan?" 

, 1p .tesis 

Untuk setiap penelitian perlu diretapkan sebuah rurnusan hipotesis 
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