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ABSTRAK 

 

ISTIQOMAH DWI PUTRI. 2010. 8323108342. Analisis Penerapan Sistem 
Bagi Hasil Sebagai Balas Jasa Karyawan Pada Rumah Makan. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 

       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
sistem bagi hasil sebagai balas jasa karyawan pada Rumah Makan 
Sederhana Lintau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode pengumpulan 
data melalui observasi lapangan, wawancara langsung, dan data melalui 
studi pustaka. 

        Bisnis usaha rumah makan yang semakin berkembang memerlukan 
sistem yang tepat untuk mengelolanya dengan baik. System bagi hasil 
menjadi system pengelolaan rumah makan lain yang berguna untuk 
menaik kinerja serta omset rumah makan yang tentunya didasari atas 
kepuasan karyawan akan pekerjaannya. 

       Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan 
sistem bagi hasil sebagai balas jasa karyawan ini, menjelaskan bahwa 
semua pihak mendapat proporsi yang sesuai dengan kemampuan dan 
keahliannya berdasar indeks mata atau point yang diberikan pada seluruh 
karyawan. 

 

Kata kunci: Rumah makan, sistem bagi hasil, omset  
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ABSTRACT 
 
 

ISTIQOMAH DWI PUTRI. 2010. 8323108342. The Analysis Of Application 
Profit Sharing System For Employee Service Response At Restaurant. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 

       This paper has a purpose to determine how about  the application of 
profit sharing system in Sederhana Lintau Restaurant for employee 
service response. Research method that used is qualitative and 
quantitative descriptive analysis, of data collection through field 
observations, interviews, and data through library. 

         The growing Business restaurant  requires proper system to manage 
it properly. Profit sharing system is another system  of the management 
restaurant that is useful for ascending performance and turnover of 
restaurants that would be based on employee job satisfaction.  

        From the results of this study concluded that the implementation of 
the profit sharing system as employee service response, explaining that all 
parties receive appropriate proportion to the capabilities and expertise 
based on mata index or index points given to all employees. 
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