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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini persaingan di dunia perbankan semakin ketat. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah bank dari tahun ke tahun semakin banyak. Selain itu 

adanya organisasi non-bank yang juga menawarkan dan mempunyai fungsi 

seperti bank. Sebagai contoh adalah kantor pos dimana kita bisa menyimpan 

uang (menabung) maupun mengirim uang (transfer). Persaingan yang 

semakin ketat telah menuntut perusahaan dalam hal ini adalah bank harus 

melakukan perubahan, perbaikan dan peningkatan pelayanan untuk menarik 

nasabah sebanyak-banyaknya dan mempertahankan nasabah yang lama. 

Perusahaan harus menjaga produktivitas dan profitabilitasnya agar terus 

mampu bersaing dengan perusahaan yang lain.  

Tinggi rendahnya produktivitas dan profitabilitas perusahaan dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersubut. Sumber daya 

manusia dalam hal ini adalah karyawan diharapkan mampu mengatur 

penggunaan kelima sumber kerja yaitu pikiran, tenaga, jasmani, waktu dan 

ruang material atau bahan baku. Sumber daya manusia yang produktif adalah 

sumber daya manusia yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan 

mutu standar dan waktu yang lebih singkat. Efek sumber daya manusia yang 

produktif akan mendorong peningkatan kinerja dan penciptaan nilai 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Karyawan merupakan aset yang 

sangat penting penting bagi perusahaan karena kinerja karyawan memegang 
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peran yang sangat vital dalam menjaga bahkan meningkatkan produktivitas 

dan profitabilitas perusahaan. 

Karyawan adalah manusia yang mempunyai kebutuhan yang sangat 

beraneka ragam. Kebutuhan ini bersifat materiil maupun non materiil yang 

harus dipenuhi oleh perusahaan kepada karyawan agar dapat hidup secara 

layak. Hal ini menyebabkan perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan 

karyawan. Karyawan harus mendapatkan perlakuan sedemikian rupa 

sehingga kerja sama antara pimpinan dan karyawan sebagai bawahan dapat 

terjalin dengan baik. Bila hubungan telah terjalin baik maka akan sangat 

mudah untuk mencapai tujuan dan target perusahaan yang telah ditentukan. 

Salah satu faktor penting yang mendorong seorang karyawan memiliki 

kinerja yang tinggi adalah kompensasi atau balas jasa. Kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa 

mereka pada perusahaan (Rivai, 2009). Kompensasi ini dapat berupa 

kompensasi finansial yang terdiri dari kompensasi finansial langsung dan 

kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung berupa 

gaji pokok, bonus, dan insentif. Sedangkan kompensasi finansial tidak 

langsung meliputi tunjangan kesehatan, upah lembur, dana pensiun, dana 

bantuan pendidikan anak karyawan, dan tunjangan hari raya. 

Kompensasi merupakan komponen yang penting dalam menjaga 

hubungan antara perusahaan dan karyawan. Kebijakan kompensasi yang 

buruk akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan perusahaan dimana  
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akan menyebabkan lingkungan kerja menjadi tidak kondusif, karyawan akan 

banyak yang berhenti dan pada akhirnya produktivitas perusahaan tidak 

maksimal. Hal sebaliknya jika kebijakan kompensasi baik maka juga akan 

berdampak baik bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan diharapkan 

benar-benar cermat dan bijak dalam menentukan kebijakan kompensasi untuk 

karyawannya.  

Kompensasi yang baik sangat penting bagi karyawan. Kompensasi 

merupakan sarana bagi karyawan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

secara ekonomis. Kompensasi adalah salah satu faktor yang paling 

berpengaruh dalam menentukan status di masyarakat. Kompensasi juga 

sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan. 

Kompensasi bisa menjadi stimulus bagi kinerja karyawan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2014) mengenai Pengaruh 

Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan PT Bank 

Jatim Cabang Malang) menunjukkan  bahwa  kompensasi  finansial  yang 

terdiri dari kompensasi finansial langsung dan tidak langsung  memiliki  

hubungan  yang  kuat terhadap  kinerja karyawan. Dari pengujian secara 

parsial, kompensasi finansial langsung memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap kinerja karyawan. Rahmawati (2009) dalam penelitiannya 

mengenai Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Asuransi 

Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pasuruan Kota menunjukkan 

bahwa kompensasi langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh yang 

http://journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/252/0
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cukup kuat terhadap kinerja karyawan. Dari pengujian secara parsial, 

kompensasi langsung memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja. 

Hasibuan (2007) berpendapat bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya. Kinerja karyawan yang tinggi merupakan langkah untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu untuk menjaga 

kinerja karyawan agar senantiasa tinggi. Jika kinerja karyawan telah tinggi 

maka perusahaan diharapkan mampu untuk menstimulus karyawan agar lebih 

meningkatkan kinerjanya lagi untuk meningkatkan produktivitas dan 

profitabilitas perusahaan. 

Kinerja seorang pegawai akan baik, jika pegawai mempunyai keahlian 

yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya imbalan/upah yang layak dan 

mempunyai harapan masa depan (Prawirosentono, 1999). Berdasarkan teori 

tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa baik buruknya kinerja karyawan 

salah satunya disebabkan oleh imbalan/upah yang bisa kita sebut sebagai 

kompensasi. Kompensasi yang baik akan membuat kinerja karyawan semakin 

tinggi. Namun kompensasi yang buruk atau tidak layak maka akan membuat 

kinerja karyawan rendah. 

Kompensasi berupa gaji pokok yang ada di BRI Cabang Kota Probolinggo 

sudah layak dikarenakan sudah melebihi UMK tahun 2014 kota Probolinggo 

sebesar Rp 1.250.000,-. Gaji pokok yang telah melebihi UMK diharapkan 

membuat karyawan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak 
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keluarganya. Para karyawan disana diberi kompensasi sesuai jabatan dan 

kontribusinya terhadap BRI Cabang Kota Probolinggo. Semakin tinggi 

jabatan dan semakin lama pengabdian, maka semakin besar pula kompensasi 

finansial yang diterima karyawan tersebut.  

Tabel 1.1 

Daftar Gaji Karyawan BRI Cabang Kota Probolinggo 

Kisaran Gaji Posisi Karyawan 

+/- Rp 2.500.000 Sales Person 

+/- Rp 2.800.000 Customer Service dan Teller 

+/- Rp 3.000.000 Dana Jasa, Petugas TKK, Petugas Layanan, Petugas 

PAU, Petugas Lap/IT, Petugas Logistik, Petugas 

Kretap, dan Petugas ADK 

+/- Rp 4.000.000 Funding Officer 

+/- Rp 5.000.000 Quality Assurance, Sekretaris, Petugas SDM, dan 

Account Officer 

+/- Rp 7.000.000 Supervisor Kas, Supervisor Operasional, Supervisor 

Bisnis, dan AMP 

+/- Rp 8.000.000 RAU dan AMBM 

+/- Rp 10.000.000 Fungsi Bisnis Mikro, Pemimpin Cabang Pembantu, dan 

AMO 

+/- Rp 20.000.000 Pemimpin Cabang 

Sumber : Hasil wawancara dengan karyawan bagian SDM. 

Kompensasi finansial yang pasti diperoleh karyawan BRI Cabang Kota 

Probolinggo tiap bulannya adalah gaji. Kompensasi berupa gaji pokok di BRI 

Cabang Kota Probolinggo mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 20%. 

Bonus dibagikan setiap tahun berdasarkan laba yang diterima perusahaan 

nantinya. Insentif diberikan kepada karyawan secara periodik yang biasanya 
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diberikan setiap tiga bulan sekali. Tunjangan kesehatan diberikan kepada 

karyawan jika karyawan tersebut sakit. Upah lembur diberikan kepada 

karyawan yang melakukan lembur kerja. Dana pensiun dan dana pendidikan 

anak nantinya dibagikan kepada karyawan setelah pensiun. THR dibagikan 

setahun sekali yakni ketika libur lebaran.  

Meskipun gaji pokok dinaikkan sebesar 20% dari tahun sebelumnya, 

namun target perusahaan juga ikut dinaikkan. Beban kerja seluruh karyawan 

pun bertambah. Tingginya target perusahaan turut membuat jam kerja 

beberapa karyawan semakin lama. Karyawan BRI Cabang Kota Probolinggo 

bisa pulang kerja pada pukul 16.30 WIB pada tahun sebelumnya. Namun 

sekarang beberapa dari mereka pulang kerja pada pukul 18.30 WIB. Hal 

tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan karyawan untuk menjaga kualitas 

kerja mereka dimana mereka berusaha memenuhi target perusahaan dan 

menyelesaikan tugas sampai tuntas. 

Tabel 1.2 

Pencapaian Kredit Ritel Komersial Periode Juni-Oktober 2014 

Bulan Target Realisasi 

Juni Rp. 15.173.833.333 Rp. 19.753.000.000 

Juli Rp. 15.173.833.333 Rp. 21.777.000.000 

Agustus Rp. 15.173.833.333 Rp. 18.369.000.000 

September Rp. 15.173.833.333 Rp. 20.553.000.000 

Oktober Rp. 15.173.833.333 Rp. 22.591.000.000 

Sumber: Hasil wawancara dengan karyawan bagian SDM. 
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Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa karyawan dapat memenuhi target 

perusahaan dalam hal kredit ritel komersial. Kinerja yang tinggi dari seluruh 

karyawan menyebabkan dapat tercapainya target perusahaan tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan karyawan bagian SDM, dapat tercapainya 

target perusahaan yang tinggi tersebut dikarenakan tiap-tiap jabatan yang ada 

diisi oleh karyawan dengan keahlian (skill) yang dibutuhkan dan memiliki 

tingkat inisiatif tinggi. Para karyawan mampu melaksanakan setiap pekerjaan 

yang diberikan dan juga langsung mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa 

disuruh atau diingatkan pimpinan terlebih dahulu. Sebagai perusahaan yang 

telah lama berdiri, beliau juga menambahkan bahwa para karyawan telah 

menciptakan hubungan komunikasi yang baik sesama karyawan maupun 

dengan nasabah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul : “Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja 

Karyawan BRI Cabang Kota Probolinggo.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu 

1. Bagaimanakah kompensasi finansial langsung dan tidak langsung di BRI 

Cabang Kota Probolinggo? 

2. Bagaimanakah kinerja karyawan BRI Cabang Kota Probolinggo? 
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3. Apakah kompensasi finansial yang terdiri dari kompensasi finansial 

langsung dan tidak langsung secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan BRI Cabang Kota Probolinggo? 

4. Diantara kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, manakah yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan BRI Cabang Kota 

Probolonggo?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kompensasi finansial langsung dan tidak langsung di 

BRI Cabang Kota Probolinggo. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan BRI Cabang Kota Probolinggo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial langsung dan tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan BRI Cabang Kota Probolonggo. 

4. Untuk menganalisis kompensasi finansial langsung atau kompensasi 

finansial tidak langsung yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan BRI Cabang Kota Probolonggo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mengambil 

kebijakan terutama berhubungan dengan pemberian kompensasi finansial 
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langsung dan kompensasi finansial tidak langsung kepada karyawan untuk 

meningkatkan kinerja. 

2. Penelitian selanjutnya.  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan kompensasi finansial langsung dan 

kompensasi finansial tidak langsungserta kinerja karyawan. 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, untuk 

menghindari melebarnya pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini 

dengan: 

1. Teori kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung yang dikemukakan oleh Rivai (2009) 

2. Teori kinerja yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2001) mengenai aspek 

pengukuran kinerja. 


