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BAB IV 

PENUTUP 

1.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tugas akhir 

pada perusahaan PT. Tasma Puja Kampar Timur maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Disiplin yang terjadi pada PT. Tasma Puja Kampar Timur telah 

berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, namun masih terdapat 

beberapa karyawan disetiap bidangnya yang tidak disiplin 

akibat proses pemberian kompensasi tersebut. 

2. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan PT. Tasma Puja 

Kampar Timur yaitu kompensasi secara finansial terdiri dari 

kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak 

langsung dan kompensasi non finansial. Kompensasi no 

finansial pada perusahaan PT. Tasma Puja Kampar Timur 

dilihat berdasarkan sapta budaya perusahaan. 

3. Kompensasi finansial langsung yaitu berupa gaji, tunjangan 

perusahaan, tunjangan transportasi, fasilitas, bantuan beras, 

insentif dan premi.Sedangkan kompensasi finansial tidak 

langsung yaitu pakaian kerja, tunjangan hari raya, cuti, 

tunjangan kesehatan dan pensiun. 

4. Kompensasi non finansial yaitu kompensasi yang tercemin 

didalam sapta budaya perusahaan yang selalu mengajak 
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karyawannya untuk menciptakan kenyamanan baik jasmani 

maupun rohani. 

5. PT. Tasma Puja Kampar Timur memberikan kompensasi 

berdasarkan jabatan masing-masing karyawan. 

6. Pada perusahaan PT. Tasma Puja Kampar Timur masih 

ditemukan permasalahan mengenai sistem kompensasi dan 

mengakibatkan berkurangnya kedisiplinan pada karyawan. 

1.2  Saran  

Dalam mengahadapi era modern dan persaingan yang bebas 

tentunya perusahaan PT. Tasma Puja Kampar Timur selalu 

menjaga kualitas dan kuantitas perusahaan atas 

organisasinya.Kualitas dan kuantitas perusahaan ditentukan salah 

satunya sumber daya manusianya, sehingga perusahaan terjaga 

tujuannya. 

Untuk itu harusnya perusahaan PT. Tasma Puja Kampar 

Timur lebih transparan kembali terhadap karyawan mengenai 

kompensasi agar karyawan tercegah dari kekecewaan terhadap 

perusahaan yang akan memberikan dampak menurunnya semangat 

karyawan untuk bekerja dan seharusnya perusahaan lebih selektif 

lagi mengenai pemberian kompensasi agar kompensasi tepat 

sasaran kepada karyawan yang benar-benar giat dalam bekerja. 

Dengan demikian perusahaan akan semakin tercapai tujuannya 
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dengan didukung oleh karyawan yang mempunyai semangat kerja 

dan kecintaannya terhadap pekerjaannya. 

Menajemen PT. Tasma Puja Kampar Timur agar terus 

meningkatkan disiplin kerja karyawannya dengan melakukan 

pengawasan yang ketat agar karyawan lebih disiplin mematuhi 

peraturan perusahaan.Kemudian, tindakan tegas terhadap karyawan 

yang kurang disiplin harus dilakukan sehingga kinerja karyawan 

tersebut meningkat. 

 

 


