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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

     Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) saat ini berkembang sangat 

pesat. Tak jarang perkambangan ini menyebabkan banyak perusahaan mengalami 

kegagalan, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan 

kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh faktor internal perusahaan itu 

sendiri seperti misalnya kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia 

yang ada pada perusahaan tersebut maupun kurangnya persiapan yang kurang 

dari perusahaan. Padahal bukan menjadi hal yang baru jika faktor tenaga kerja 

adalah merupakan hal yang sangat penting demi kemajuan dan kelangsungan 

hidup perusahaan.  

     Penyusunan strategi operasional perusahaan, mengatur hubungan perusahaan 

dengan internal maupun eksternal dan juga berbagai faktor pendukung lainnya 

merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Maka dengan keadaan seperti 

itulah perusahaan tidak mungkin terlepas dari faktor tenaga kerja manusia atau 

sumber daya manusia. Walaupun didalam aktivitas perusahaan itu sendiri telah 

mempunyai modal yang cukup besar dan menggunakan teknologi modern, tetapi 

apabila faktor yang telah ada tersebut tanpa ditunjang oleh manusia sebagai 

sumber dayanya maka tujuan perusahaan pun tidak akan pernah tercapai.  
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     Secara sederhana maka dapat dipahami bahwa sumber daya manusia 

sangatlah penting untuk diberikan arahan dan bimbingan dari manajemen 

perusahaan dan manajemen sumber daya manusia agar nantinya tercipta 

keseimbangan antara teknologi yang ada di perusahaan dan hasil output yang 

optimal pula karena pemanfaatan faktor sumber daya manusia dan teknologi 

telah maksimal.Untuk dapat mengikuti segala perkembangan yang ada dan 

tercapainya tujuan suatu perusahaan maka perlu adanya suatu hal pendorong agar 

pegawai mampu bekerja dengan baik. 

     Hal pendorong kinerja itu bisa dilakukan dengan memenuhi keinginan-

keinginan pegawai seperti gaji yang baik, kondisi pekerjaan yang aman, suasana 

kerja yang kondusif dan nyaman, penghargaan terhadap pekerjaan yang telah  

dilakukan, pimpinan yang adil dan bijaksana, pengarahan dan perintah yang 

wajar, perusahaan yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

menempuh jenjang karir yang lebih baik lagi dan juga insentif diberikan sesuai 

dengan besaran beban kerja karyawan. 

     Setiap perusahaan pasti menginginkan agar setiap tenaga kerja yang berada 

disana mempunyai kinerja yang tinggi. Karena dengan kinerja yang tinggi maka 

akan menghasilkan prestasi kerja yang baik, pada setiap perusahaan jika sampai 

terjadi penurunan kinerja karyawan maka harus segera dilakukan usaha untuk 

meningkatkan kembali kinerja dengan cara memberikan sebuah motivasi dengan 

melakukan pendekatan kepada karyawan. Motivasi merupakan salah satu faktor 
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pendorong kinerja karyawan agar lebih giat bekerja untuk dapat meningkatkan 

kerja karyawan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Faktor motivasi tersebutlah 

yang nantinya bisa mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik.  

      Perilaku pemimpin dalam memberikan pengarahan diharapkan bisa membuat 

karyawan  bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemimpin 

yang adil dan bijaksana dalam pemberian beban kerja juga diharapkan bisa 

membuat karyawan bekerja dengan lebih baik. Pemberian kompensasi juga 

merupakan faktor pendukung lain yang dapat juga mempengaruhi kinerja 

karyawan dimana dengan pemberian kompensasi yang baik maka karyawan akan 

bekerja dengan sepenuh hati. Itulah mengapa kompensasi perusahaan juga harus 

diberikan secara baik kepada karyawan agar karyawan bisa mendapatkan haknya 

di perusahaan sesuai dengan kwajiban mereka yang telah dikerjakan.  

      Peran kedua variabel tersebut sangatlah penting dalam upaya menciptakan 

dan menjaga kinerja karyawan tetap baik, karena tak jarang timbul masalah 

penurunan kinerja karyawan seperti penurunan kuantitas atau jumlah yang harus 

dicapai dari hasil kerja karyawan, kualitas atau mutu yang harus dihasilkan 

seperti baik atau tidaknya hasil yang dicapai, dan juga ketepatan waktu 

pengerjaan tugas yang diakibatkan oleh sikap pemimpin yang kurang baik dan 

juga pemberian gaji yang tak sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh 

karyawan.  
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      Gaya kepemimpinan yang tidak sesuai akan dapat mengakibatkan pencapaian 

tujuan perusahaan terabaikan dan pengarahan terhadap karyawan akan menjadi 

tidak jelas. Kecerdasan pemimpin dalam pengambilan keputusan dan menjalin 

hubungan di perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan tersebut. Termasuk keputusan pemimpin untuk memberikan 

kompensasi yang baik, dimana kompensasi tersebut bisa berbentuk kompensasi 

finansial maupun non finansial.   

      Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung 

atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan, Hasibuan (2003:118). Pemberian kompensasi yang 

baik sangatlah penting bagi karyawan, karena besaran kompensasi merupakan 

sebuah ukuran terhadap kinerja karyawan. Dari pemberian kompensasi yang  

baik  tersebut akan mendorong karyawan untuk baik dalam melakukan 

pekerjaannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah ditugaskan kepadanya. 

     Sistem pemberian kompensasi yang  baik oleh perusahaan diharapkan dapat 

memotivasi karyawan untuk bekerja secara baik pula. Hal ini dikarenakan bagi 

sebagian karyawan, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan satu-satunya 

alasan mereka untuk bekerja disamping faktor lainnya. Mereka akan bekerja 

dengan baik apabila kompensasi yang diberikan perusahaan juga baik. Mereka 

akan bersedia untuk mencurahkan kemampuan, ketrampilan, tenaga, dan 

waktunya untuk mendapatkan imbalan yang diharapkannya. 
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      Wirawan (2009:7) menjelaskan kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor dan salah satunya adalah faktor internal perusahaan berupa gaya 

kepemimpinan dan kompensasi. Walaupun secara implisit atau tidak secara 

langsung disebutkan tentang kedua variabel ini namun penjelasan wirawan 

mengarah kepada dua variabel tersebut. Oleh karena faktor tersebutlah mengapa 

judul ini menarik untuk diangkat dengan menerapkan teori tersebut di 

perusahaan. 

     Berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai teori yang diutarakan oleh 

Wirawan, maka peneliti tertarik untuk melakukan telaah ilmiah terhadap 

Pengaruh Gaya kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di 

BPR Sumber Dhana Makmur Kota Batu. Pemimpin di BPR ini selalu 

mempercayai kemampuan bawahan dalam bekerja, termasuk dalam pengambilan 

keputusan apabila ada masalah, pemimpin juga selalu mengajak bawahan untuk 

berunding dalam pemecahan masalah dan mencari solusi terbaik. 

      Gaya kepemimpinan seperti ini secara tidak langsung akan sedikit 

menghilangkan jarak dan pembeda antara atasan dan bawahan karena mereka 

akan bekerja seperti selayaknya rekan kerja. Pemimpin BPR juga selalu 

memotivasi lebih karyawan untuk bekerja dengan baik karena itu akan 

meningkatkan kinerja karyawann juga memberikan perhatian lebih terhadap 

karyawan yang sakit maupun hamil. 
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      Perusahaan juga memberikan kompensasi berupa gaji pokok berupa UMK 

Kota Malang, bonus atau tunjangan maupun cuti kerja. Apabila ada karyawan 

wanita yang hamil maka pemimpin akan memberikan vitamin kepadanya, 

termasuk juga karyawan yang sakit maka pemimpin di BPR ini akan 

memberikan tunjangan untuk biaya pengobatan. Selain itu perusahaan juga 

memberikan asuransi jiwa kepada karyawan sebagai bentuk perhatian lebih dari 

perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil 

pengamatan Sistem pemberian kompensasi seperti ini hanya diberikan di BPR 

Sumber Dhana Makmur dan BPR yang lain di Kota Batu khususnya belum 

memberikan kompensasi sebesar apa yang diberikan BPR Sumber Dhana 

Makmur yaitu sebesar UMK Kota Malang yang besarannya berkisar Rp. 

1.887.250. 

      Hampir selalu kebutuhan karyawan dalam upaya peningkatan kinerja akan 

disediakan perusahaan seperti misalkan fasilitas dasar (peralatan kerja dan 

perlengkapannya), suasana kerja yang kondusif, sampai dapur dan tempat 

istirahat. Namun biarpun demikian, perusahaan tetap saja mengalami masalah 

dimana karyawan sering terlambat dalam mengumpulkan laporan baik itu 

laporan kepada perusahaan (internal) maupun eksternal yaitu kepada Bank 

Indonesia. 

       Pelaporan tersebut sangat penting diselesaikan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan karena itu mencerminkan sebuah kinerja perusahaan yang baik. 
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Karena keterlambatan dalam penyusunan laporan internal tersebutlah maka tak 

jarang perusahaan juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan ke pihak 

Bank Indonesia, dan ini mengakibatkan perusahaan sering mendapat hukuman 

berupa denda dari Bank Indonesia. Tentunya ini bukan hal yang baik bagi kinerja 

perusahaan karena apabila tidak segera diperbaiki maka akan menimbulkan 

masalah bagi perusahaan.Berikut data keterlambatan pelaporan internal 

karyawan: 

Tabel 1.1 

Data Keterlambatan Pelaporan internal dalam satu bulan 

BPR Sumber Dhana Makmur Kota Batu 

Bulan Oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPR Sumber Dhana Makmur Kota Batu 

Jabatan  Jumlah keterlambatan 

dalam kali 

Kepala operasional 18 

Kepala kredit 8 

Manajer pemasaran 1 8 

Manajer pemasaran 2 0 

Manajer pemasaran 3 2 

Manajer pemasaran 4 1 

Manajer collector 2 

Umum  4 

Teller 1 3 

Teller 2 12 

Teller 3 18 

Teller 4 7 

Customer Service 0 

Tabungan  18 

Depcolector 9 
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      Berdasarkan data keterlambatan tersebut, maka dapat diketahui secara umum 

bahwa karyawan belum mampu memenuhi target pelaporan yang telah 

ditetapkan. Seharusnya pelaporan harian dikerjakan dan diserahkan pada hari itu 

pula, namun banyak yang menyerahkan pelaporan pada hari setelahnya dan itu 

menjadikannya terlambat dalam pelaporan. Apabila pelaporan harian dari bagian 

paling rendah dalam struktural terlambat maka secara otomatis juga akan 

terlambat di bagian struktural yang atas, dan inilah yang membuat perusahaan tak 

jarang juga terlambat dalam pelaporan ke Bank Indonesia yang membuat 

perusahaan sering terkena denda. 

      Faktor keterlambatan pelaporan internal inilah yang membuat kecenderungan 

hasil dari kerja karyawan juga kurang baik. Dari segi ketepatan waktu jelas 

kurang baik karena tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan perusahaan, 

karena karyawan bekerja cenderung santai dan tidak berusaha harus 

menyerahkan laporan pada hari itu juga. Disisi lain bisa jadi karena kurangnya 

pengawasan pemimpin disaat karyawan bekerja yang membuat pekerja sering 

terlambat dalam menyerahkan laporan mereka. 

      Berdasarkan pertimbangan beberapa faktor di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan 

Kompensasi Perusahaan Terhadap Kinerja Karyawan Pada BPR Sumber Dhana 

Makmur Kota Batu” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan pokok permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimana Gaya kepemimpinan yang ada di BPR Sumber Dhana Makmur 

Kota Batu? 

2) Bagaimana kompensasi yang ada di BPR Sumber Dhana Makmur Kota 

Batu? 

3) Bagaimana kinerja karyawan yang ada di BPR Sumber Dhana Makmur Kota 

Batu? 

4) Apakah gaya kepemimpinan dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan BPR Sumber Dhana Makmur Kota Batu ? 

5) Variabel manakah yang dominan diantara gaya kepemimpinan dan 

kompensasi yang mempengaruhi kinerja karyawan BPR Sumber Dhana 

Makmur Kota Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang ada di BPR Sumber Dhana 

Makmur Kota Batu. 

2) Mendeskripsikan kompensasi yang ada di BPR Sumber Dhana Makmur 

Kota Batu. 
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3) Mendeskripsikan kinerja karyawan yang ada di BPR Sumber Dhana 

Makmur Kota Batu. 

4) Mengetahui besar pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan BPR Sumber Dhana Makmur Kota Batu 

5) Mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja  BPR 

Sumber Dhana Makmur Kota Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Bagi perusahaan 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang 

tepat serta pemberian kompensasi yang sesuai agar pegawai bisa bekerja 

dengan baik. 

2) Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya tentang 

pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja.  

E. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari melebarnya pembahasan maka dalam penelitian ini terbatas 

pada:  

1) Gaya kepemimpinan yang digunakan manajer operasional di BPR. Peneliti 

membatasi hanya pada gaya kepemimpinan menurut teori University of 

Michigan.   
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2) Kompensasi finansial langsung dan kompensasi tidak langsung yang 

terdapat dalam Simamora (2006). 

3) Pada Kinerja karyawan BPR yang ada di Sumber Dhana Makmur, peneliti 

membatasi Variabel kinerja menggunakan teori Hasibuan (2007). 




