
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia merupakan aktivitas berharaga yang di miliki setiap 

perusahaan dan merupakan kunci keberhasialan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja 

merupakan perwujudan kerja yang sudah di laksanakan oleh karyawan yang biasa di gunakan 

sebagai dasar acuan terhadap penilaian karyawan atau organisasi. Oleh karena itu, perlu 

adanya usaha usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hasibuan (2002:105) 

menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas tugas yang di bebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan. 

Permasalahan kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk 

keberhasilan pencapaian tujuan suatu perusahaan.  Menurut Hasibuan (2002: 105) 

menyatakan kinerja adalah “suatu hasil kerja yang dimiliki oleh seseorang  dalam 

melaksanakan tugas-tugas  yang dibebankan kepadanya  yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menyadari pentingnya kinerja karyawan, maka 

di dalam perkembagan ilmu manajemen ada banyak catatan yang membuktikan bahwa 

kinerja menjadi fokus kajian yang menarik untuk dikaji terutama apabila dikaitkan dengan 

upaya-upaya peningkatan kinerja karyawan. 

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan kinerja karyawan 

adalah dengan memberikan kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi adalah untuk 

meningkatkan kinerja, motivasi, kepuasan kerja karyawan (Handoko, 2004:156). Selain itu, 

kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi 
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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.Pada dasarnya terdapat dua kompensasi secara umum diberikan oleh perusahaan 

yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial (Simamora, 2001:540) 

Kompensasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan perusahaan, karena 

hal itu merupakan faktor penting yang harus dipperhatikan 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 
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karyawan di perusahaan dan memaksimalkan kepuasan para karyawan dalam bekerja 

diperusahaan. 

Yamaha Indah Motor Banyuwangi merupakan perusahaan swasta yang terdiri dari 

penyalur sepeda motor merk yamaha. Visi yamaha adalah menjadi perusahaan penyakur 

sepeda motor terbaik di Indonesia dan Misi Yamaha adalah untuk mengembangkan bisnis 

melalui produk produk Yamaha yang berkwalitas asli jepang, tersistribrusi secara regional 

Indonesia timur dengan dasar customer satisfaction dan information technology. Yamaha 

Indah motor dalam melaksanakn tugas pokok selalu berupaya menungkatkan dan memberi 

pelayanan terbaik kepada para konsumenya. Pelayanan yang baik terhadap konsumen sangat 

berhubungan erat dengan para karyawan, sehingga kinerja karyawan harus dijaga dengan 

baik. Untuk itu perusahaan perlu mengetahui hal hal yang berkaitan dengan pencapaian 

kinerja karyawanya.Kondisi pencapaian kinerja karyawan mengalami penurunan, dimana 

adanya ketidakmampuan karyawan dalam pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan. 

Data mengenai target dan realisasi penjualamnpada Yamaha Indah Motor Banyuwangi dapat 

disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Data Target dan Realisasi Penjualan Pada Yamaha Indah Motor Banyuwangi Tahun 2015 
(Dalam Unit) 

Bulan Target Realisasi Deviasi 

Jumlah % 

Juni 185 160 25 13,51% 

Juli 185 131 54 29,19% 

Agustus 185 162 23 12,43% 

September 185 158 27 14,59% 

Total 740 611 129 - 

Sumber: Yamaha Indah Motor Banyuwangi, Tahun 2015 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada bulan Juni sampai September 

tahun 2015 menunjukkan bahwa karyawan belum mampu memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas karyawan belum mampu 

memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila dikaitkan secara kualitas 

kerja dapat diketahui bahwa selama ini karyawan sering melakukan kesalahan dalam 

memberikan informasi terkait dengan spesifikasi sepeda motor maupun perhitungan kredit 

yang diberikan. Kondisi sering menjadikan konsumen merasa kecewa ketikan melakukan 

pembelian terutama mengenai pembelian kredit. Ketidakmampuan karyawan tersebut 

memberikan gambaran bahwa secara kualitas para karyawan belum mampu memenuhi 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Demikian pula secara ketepatan waktu menunjukkan bahwa para karyawan selama 

ini belum mampu memenuhi target waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam 

penjualan produk sepeda motor. Selama ini perusahaan telah menetapkan target yaitu 

penjualan sebanyak 5 unit setiap bulannya. Namun demikian selama ini para karyawan hanya 
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mampu menjual sepeda motor 3-4 unit setiap bulannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

secara target waktu para karyawan belum mampu memenuhi target waktu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Pada dasarnya seorang karyawan akan lebih meningkatkan kinerjanya dan akan 

menjadikan tujuan perusahaan maupun kebutuhan karyawan akan terpenuhi atau tercapai. 

Begitu juga sebaliknya kepuasan kerja pegawai tidak terpenuhi maka tingkat kinerja pegawai 

akan menurun. Dengan memberikan kompensasi perusahaan mengharapkan agar pegawai 

mencapai kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. Menurut Handoko (2003: 30) bahwa 

faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan 

dalam diri manusia yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, berangkat dari keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja dengan menjual tenaga, pikiran dan juga waktu 

yang dimilikinya kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan kompensasi (imbalan). 

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan pihak manajemen memberikan 

kompensasi kepada para karyawan, dimana kompensasi tersebut yaitu berupa gaji karyawan, 

bonus, insentif dan komisi. Kondisi ini juga berlaku untuk pemberian berbagai fasilitas yang 

terkait secara langsung yaitu meliputi fasilitas liburan, hak cuti, asuransi dan fasilitas 

kendaraan untuk mendukung pekerjaan. 

Yamaha Indah Motor Banyuwangi sebagai delaer resmi untuk penjualan sepeda 

motor merek Yamaha maka peran karyawan bagian pemasaran sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Kondisi ini menjadikan karyawan bagian 

pemasaran memiliki peran penting, dimana hasil penjualan sangat tergantung pada hasil 

penjualan yang dihasilkan. Sekarang ini Yamaha Indah Motor Banyuwangi mempekerjakan 
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karyawan bagian pemasaran sebanyak 37 karyawan yang memiliki wilayah atau daerah 

pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Perusahaan selalu berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki karyawan 

bagian pemasaran yaitu dengan menetapan kebijakan kompensasi kepada karyawan. Pada 

dasarnya kompensasi yang diberikan perusahaan terbagi menjadi kompensasi finansial dan 

non finansial. Kompensasi finansial yang diberikan kepada karyawan yaitu berupa gaji tetap 

serta insentif, bonus dan komisi sesuai dengan kemampuan dalam penjualan produk. Namun 

demikian terdapat permasalahan terkait dengan kompensasi finansial yaitu pemberian komisi 

belum sesuai dengan harapan karyawan, dimana proses pemberian komisi secara tidak tepat 

waktu sehingga hak yang seharusnya diterima karyawan tidak sesuai dengan harapan. 

Demikian pula dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan masih rendah tidak sesuai dengan 

UMK Kabupaten  Banyuwangi yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- dan rata-rata karyawan hanya 

mendapatkan gaji sebesar Rp. 600.000,- diluar insentif dan bonus. 

Insentif diberikan oleh perusahaan yaitu apabila karyawan mampu mencapai target 

penjualan yang telah ditetapkan, besarnya insentif tergantung dengan jumlah produk yang 

berhasil dijual atas dasar target yang ditetapkan. Namun demikian permasalahan terkait 

dengan pemberian insentif yaitu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga 

karyawan sering merasa dirugikan dengan kondisi tersebut. Perusahaan juga memberikan 

bonus yang diberikan setiap 3 bulan sekali apabila target dapat terpenuhi secara berturut, 

namun demikian hal ini jarang sekali terjadi sehingga bonus juga jarang diberikan kepada 

karyawan. 

Adapun untuk kompensasi non finansial dapat diketahui bahwa kondisi rekan kerja, 

dimana selama ini dapat diketahui bahwa telah terjadi persaingan dalam bekerja antar 
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karyawan, dimana kondisi persaingan tersebut terkait dengan upaya untuk mendapatkan 

konsumen. Selama ini perusahaan telah menetapkan wilayah-wilayah untuk setiap karyawan 

sebagai daerah pemasarannya, namun demikian sering terjadi permasalahan terkait untuk 

mendapatkan konsumen. Namun demikian selama ini para karyawan mengalami 

permasalahan terkait dengan hubungan kerja antar karyawan, dimana selama ini sering 

terjadi persaingan yang tidak sehat antar karyawan. Kondisi ini ditunjukkan dengan sering 

terjadinya pengambilan konsumen ketika datang kedealer, sehingga karyawan yang 

bersangkutan merasa dirugikan dengan perolehan jumlah konsumen. Ketidakharmonisan 

karyawan sering terganggungu dengan kondisi kerja yang terdapat diperusahaan.  

Selanjutnya mengenai pembagian kerja menunjukkan bahwa selama ini perusahaan 

belum melakukan pembagian kerja secara adil kepada karyawan dalam hal ini terkait dengan 

pembagian wilayah kerja yang sering merugikan karyawan. Kenyataan ini menjadikan 

karyawan tidak bekerja sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh perusahaan, pembagian 

kerja yang tidak sesuai dengan harapakan karyawan menjadikan tugas atau target yang 

ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan harapan. 

Sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai sebuah tujuannya bergantung 

pada kinerja pegawai. Maka dari itu pemberian kompensasi sangat amat penting untuk 

menunjang kinerja karyawan agar semakin baik. Begitu juga dengan memberikan 

kompensasi atas kinerja para pegawai akan memberikan timbal balik kontribusi untuk 

kelangsungan hidup pada organisasi atau perusahaan. 

Dari sinilah kebijakan kompensasi mempengaruhi tingkat kinerja karyawan yang 

ada di Yamaha Indah Motor Banyuwangi. Tentu saja hal ini menjadi sangat penting bagi 

perusahaan bagaimana meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hal-hal diatas, 
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penelitian tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

Keryawan Pada Yamaha Indah Motor Banyuwangi” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka dapat di ambil 

rumusan masalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana kompensasi finansial dan non finansial pada Yamaha Indah Motor 

Banyuwangi ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Yamaha Indah Motor Banyuwangi ? 

3. Apakah kompensasi kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh signifikan 

terhadapkinerja karyawan pada Yamaha Indah Motor Banyuwangi? 

4. Diantara kompensasi finansial dan non finansial manakah yang berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan pada Yamaha Indah Motor Banyuwangi? 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan, maka pembahasan penelitian ini di batasi 

pada karyawan khususnya bagian lapangan/ pemasaran pada Yamaha Indah Motor 

Banyuwangi. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang di ambil maka tujuan dari penelitian yaitu : 

a. Untuk mendeskripsikan kompensasi finansial dan non finansial pada Yamaha Indah 

Motor Banyuwangi. 

b. Untuk mendeskripsikankinerja karyawan pada Yamaha Indah Motor Banyuwangi. 

c. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kompensasi finansial dan non 

finansial terhadapkinerja karyawan pada Yamaha Indah Motor Banyuwangi. 
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d. Untuk menguji dan menganalisiskompensasi  yang berpengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan pada Yamaha Indah Motor Banyuwangi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Yamaha Indah Motor Banyuwangi 

Khususnya pimpinan dan pihak manajemen, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi 

masukan yang bermanfaat agar memperoleh pemahaman yang lebih akurat bagaimana 

pengaruh kompensasi terhadap kinerjakaryawan, sihingga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam mengarahkan kompensasi yang dapat diterima oleh karyawan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi tentang 
ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang pengaruh kompensasi 
terhadap kinerjakaryawan 


