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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya merupakan bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha dalam memberikan layanan jasa keuangan 

kepada masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat memiliki batasan-batasan 

tertentu, namun usaha BPR yang pasti adalah untuk menghimpun dana dan 

menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Usaha-usaha BPR 

untuk mendapatkan keuntungan yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk 

lain yang dapat dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit kepada 

masyarakat. 

Semakin banyaknya jumlah Bank Perkreditan Rakyat serta tumbuh 

dan berkembang  tersebut di tengah-tengah kehidupan ekonomi masyarakat, 

tentunya merupakan suatu hal yang sangat positif dan membantu bagi 

pembangunan ekonomi di dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

yang diinginkan. Upaya untuk meningkatkan perkembangan Bank Perkreditan 

Rakyat serta untuk meningkatkan kualitas usaha yang dilakukan maka banyak 

hal yang harus dilakukan diantaranya bagaimana bisa mengatur manajemen 

secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Semakin banyaknya jumlah BPR maka persaingan antar usaha 

sejenis tidak dapat dihindarkan, kondisi tersebut menjadikan perencanaan 
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sumber daya manusia yang menjadi fokus perhatian ialah langkah-langkah 

tertentu yang diambil oleh manajemen, guna menjamin bahwa bagi organisasi 

tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, 

jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Jelaslah bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah merupakan unsur terpenting dalam 

setiap dan semua organisasi. Karena manusia merupakan penggerak utama 

atas kelancaran atau suksesnya proses pelaksanaan dalam perusahaan. 

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai kondisi 

tersebut adalah dengan memberikan kompensasi yang memuaskan. Suatu cara 

meningkatkan kinerja, motivasi, kepuasan kerja karyawan adalah dengan 

memberikan kompensasi (Handoko, 1994:156). Selain itu, kompensasi 

penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran nilai karyawan mereka diantara karyawan itu sendiri, 

keluarga dan masyarakat. Program kompensasi juga penting bagi perusahaan, 

karena hal itu mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber 

daya manusia atau dengan kata lain agar karyawan memiliki loyalitas dan 

komitmen yang tinggi pada perusahaan. Kompensasi adalah segala sesuatu 

yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Bila 

kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan 

termotivasi untuk berprestasi dengan lebih baik guna mencapai sasaran 

organisasi dan pribadinya. 

Kompensasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

perusahaan, karena hal itu merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 



 3

perusahaan. Hal itu merupakan konsekuensi dan timbal balik yang sepadan 

atas kinerja dan produktivitas karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Kompensasi pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu kompensasi finansial 

dan kompensasi non finansial. Khusus untuk kompenasi finansial terbagi 

menjadi dua yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi tidak 

langsung. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat dikatakan 

sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas 

jasa atau kontribusi yang mereka berikan pada perusahaan atau organisasi. 

Pada umumnya kompensasi diberikan untuk: Menarik karyawan yang cakap 

masuk ke dalam organisasi atau perusahaan, mendorong mereka untuk 

berprestasi tinggi dan mempertahankan karyawan yang produktif dan 

berkualitas agar tetap setia pada perusahaan atau organisasi. Upaya atau 

kebijakan tersebut juga dapat dikaitkan dengan adanya upaya perusahaan 

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki para karyawan di perusahaan. 

BPR Berkah Pak To Kandangan merupakan salah satu BPR yang 

terdapat di Kabupaten Kediri yang memiliki pangsa pasar luas dan hampir 

menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kediri. Dalam upaya untuk 

meningkatkan kinerja para karyawan pihak manajemen memberikan 

kompensasi kepada para karyawan, dimana kompensasi tersebut yaitu berupa 

gaji karyawan, fee karyawan, uang lembur yang diberikan dan jamsostek. 

Apabila dikaitkan dengan UMR yang ditetapkan oleh Kabupaten Kediri 

selama ini para karyawan yang telah bekerja lebih dari 3 bulan mendapatkan 

gaji melebihi dari UMR, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri  pada 
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tahun 2012 menetapkan UMR sebesar Rp. 985.000,-. Untuk karyawan yang 

memiliki masa kerja kurang dari 3 bulan maka karyawan akan mendapatkan 

gaji yang berkisar antara Rp. 700.000,- sampai Rp.800.000,-. Pemberian 

berbagai fasilitas tersebut terkait secara langsung dengan upaya untuk 

memaksimalkan kinerja para karyawan di perusahaan.  

Selama ini BPR Berkah Pak To Kandangan tidak memberikan 

fasilitas berupa kompensasi non finansial dengan pertimbangan bahwa upaya 

untuk memberikan jaminan atas kesejahteraan karyawan sangat diutamakan, 

dimana kompensasi finansial dapat secara langsung dirasakan manfaatnya 

oleh karyawan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka fasilitas yang tidak 

memberikan dampak secara langsung dengan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan para karyawan kurang diperhatikan oleh karyawan. Khusus 

untuk bagian pemasaran pihak manajemen berupaya untuk menciptakan 

kondisi atau lingkungan kerja bersaing sehingga dengan harapan para 

karyawan dapat memaksimalkan kemampuan dalam mencari nasabah. Kinerja 

para karyawan dapat diketahui dari kemampuan untuk menghasilkan jumlah 

nasabah, pada tahun 2008 sampai 2011 menunjukkan adanya peningkatan.  

Tabel 1 
Jumlah Nasabah  

BPR Berkah Pak To Kandangan Kediri 
Tahun 2008 Sampai 2011 

Tahun Jumlah Peningkatan/Penurunan 

2008 

2009 

2010 

2011 

4.856 

4.923 

5.165 

5.359 

- 

1,37% 

4,92% 

3,75% 

 Sumber: BPR Berkah Pak To Kandangan, Tahun 2012. 
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Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa adanya kecenderungan 

mengalami peningkatan atas pencapaian kinerja pada BPR Berkah Pak To 

Kandangan, dimana peningkatan tersebut dapat mencerminkan kemampuan 

BPR dalam peningkatan aktivitas operasional dengan meningkatkan kinerja 

para karyawan. Peningkatan jumlah nasabah tersebut lebih dikarenakan 

dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh karyawan dalam hal ini mengenai 

kebijakan kompensasi yang ditetapkan, dimana komposisi jumlah karyawan 

tidak jauh berbeda dari periode tersebut. Berdasarkan apa yang telah diuraikan 

di atas, maka judul penelitian yang diambil adalah “PENGARUH 

KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BPR 

BERKAH PAK TO KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat diketahui permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kompensasi finansial yang meliputi langsung dan tidak 

langsung pada Berkah Pak To Kandangan Kabupaten Kediri? 

2. Bagaimanakah kinerja karyawan pada berkah Pak To Kandangan 

Kabupaten Kediri? 

3. Apakah kompensasi finansial yang meliputi langsung dan tidak langsung 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada berkah Pak To Kandangan 

Kabupaten Kediri? 

4. Kompensasi finansial apakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan pada berkah Pak To Kandangan Kabupaten Kediri? 
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C.  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini hanya dibatasi 

pada karyawan khususnya bagian lapangan/ pemasaran pada BPR Berkah Pak 

To Kandangan Kabupaten Kediri. Pertimbangan dengan memilih obyek 

tersebut dikarenakan bagian lapangan atau pemasaran yaitu bagian tersebut 

berkaitan secara langsung dengan nasabah sehingga memberikan dampak 

yang sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan secara 

menyeluruh. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kompensasi finansial yang meliputi langsung dan tidak 

langsung pada Berkah Pak To Kandangan Kabupaten Kediri. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada berkah Pak To Kandangan 

Kabupaten Kediri. 

3. Untuk mengetahui kompensasi finansial yang meliputi langsung dan tidak 

langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada berkah Pak To 

Kandangan Kabupaten Kediri. 

4. Untuk mengetahui kompensasi finansial yang berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan pada berkah Pak To Kandangan Kabupaten 

Kediri. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang 

berguna berbagai pihak yakni: 

1. Bagi Berkah Pak To Kandangan Kabupaten Kediri 

Khususnya pimpinan dan pihak manajemen, diharapkan hasil penelitian 

ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat agar memperoleh pemahaman 

yang lebih akurat bagaimana pengaruh kompensasi finansial langsung dan 

kompensasi finansial tidak langsung terhadap kinerja karyawan, sehingga 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengarahkan kompensasi 

yang dapat diterima oleh karyawan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang 

pengaruh kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan. 

 


