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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 Tingkat kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, baik 

berasal dari diri pribadi karyawan (internal factor) maupun upaya strategis dari 

perusahaan (eksternal factor). faktor internal yang mempengaruhi kinerja 

karyawan antara lain motivasi kerja, pemberian gaji dan tunjangan.sementara 

faktor eksternal adalah lingkungan fisik, non fisik perusahaan, pelatihan dan 

pengembangan karyawan. kinerja karyawan yang baik tentu saja merupakan 

harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan karyawan, 

sebab kinerja karyawan diharapkan dapat meningkatkan output perusahaan 

secara keseluruhan. 

 Peneliti melakukan prariset terhadap karyawan bank BRI melalui 

wawancara yang terdiri dari berbagai fenomena terkait variabel yang akan di 

teliti,Dari informasi yang didapatkan bahwa karyawan PT. Bank rakyat 

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kawi Malang mengalami penurunan 

kinerja walaupun perusahaan menaruh perhatian yang lebih terhadap 

karyawannya. Fenomena-fenomena tentang rendahnya kinerja pegawai pada 

Bank BRI berdasarkan pengamatan peneliti. 

 Karyawan pada perusahaan perbankan saat ini merasa kurang semangat 

dalam bekerja karena suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan karyawan 

yang menyangkut kompensasi yang terima tidak sesuai dengan harapan 

pegawai. Rata – rata dari pegawai merasa kompensasi yang berupa gaji dan 



2 
 

 
 

insentif diberikannya tidak sesuai dengan harapan para pegawai.bentuk 

perhatian yang diberikan perusahaan pada karyawannya seperti perusahaan 

memperhatikan hak-hak karyawannya, memperhatikan kebutuhan karyawan, 

memberikan gaji, insentif, dan bonus. kompensasi yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan yang sesuai dengan harapan karyawan yang sudah bekerja 

secara optimal di perusahaan tersebut. 

 Indikasi ini dapat dikatakan bahwa harapan atau tuntutan  pegawai  dalam 

pencapaian motivasi kerja yang baik belum dapat terwujud sebagaimana 

mestinya, kenyataan ini tidak bisa dibiarkan karena hal-hal sebagaimana 

tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan. motivasi kerja  

pegawai Bank BRI harus ditingkatkan, dengan memperhatikan segala aspek 

atau faktor yang dapat  mempengaruhinya. banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan seperti faktor lingkungan, kepemimpinan, motivasi kerja, 

prilaku, sikap, imbalan / insentif, iklim / budaya organisasi,  diklat, pekerjaan 

yang menarik, keamanan, komitmen kerja  dan perlindungan dan lain-lain. 

 Kinerja karyawan merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, 

sasaran dan kriteria.kinerja seorang karyawan akan baik bila mereka 

mempunyai keahlian yang lebih tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau 

diberi upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan (expectation) masa 

depan lebih baik. mengenai gaji dan adanya harapan (expectation) merupakan 

hal yang menciptakan motivasi kerja seorang karyawan bersedia melaksanakan 

kegiatan kerja dengan kinerja karyawan yang baik (Robbins, 2006 : 65). 
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 Fenomena kinerja karyawan terjadi saat ini yaitu kualitas kinerja 

karayawan ditandai dengan menurunya kualitas pelayanan nasabah yang 

kurang memuaskan karena masih banyaknya nasabah yang protes pada 

karyawan karena dianggap kurang merespon permintaan nasabah, dan 

fenomena Kuantitas yang diperoleh oleh peneliti menemukan bahwa rata-rata 

pegawai pada bank dianggap kurang kurang memenuhi target yang ditetapkan 

oleh perusahaan,seperti banyaknya nasabah yang dilayani dalam sehari,target 

kredit kepada masyarakat yang harus dipenuhi dalam satu bulan,sedangkan 

fenomena ketepatan waktu pada Bank  dianggap tidak sesuai target seperti 

lama waktu seorang karyawan dalam melayani nasabah dan waktu karyawan 

dalam melakukan laporan.  

 Fenomena lain yang mengindikasikan penurunan kinerja karyawan yang 

terjadi pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang perbankan PT.Bank 

Jabar,Bank ini adalah salah satu bank terbesar yang terdapat di jawa 

barat,banyak pengguna jasa bank ini mengungkapkan kesan rendahnya kinerja 

karyawan dikarenakan kurangnya perhatian akan peningkatan 

kualitas,kuantitas dan ketepatan waktu pelayanan yang diinginkan oleh 

nasabah,hal ini tergambar saat banyaknya kesalahan yang dilakukan karyawan 

ketika melayani nasabah sehingga menimbulkan banyaknya protes dari 

nasabah,ketika pihak Bank melakukan evaluasi kinerja pada pegawai dan 

ditemukan penyebab penurunan kinerja dikarenakan karyawan tidak puas akan 

kompensasi yang diterima sehingga berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan. 
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 Kompensasi dapat menjadi motivasi kerja seseorang untuk bekerja dan 

berpengaruh terhadap moral maupun disiplin para karyawan.maka setiap 

perusahaan atau organisasi manapun dapat memberikan kompensasi yang 

seimbang dengan beban kerja yang dipikul oleh para karyawan. tujuan 

pembinaan kerja adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna 

dan berhasil guna dapat terwujud (Siswanto, 2003 : 181). seorang pegawai 

akan lebih meningkatkan kinerjanya jika kompensasi dan motivasi kerjanya 

terpenuhi,sehingga tujuan perusahaan maupun kebutuhan pegawai akan 

terpenuhi dan tercapai.memberikan kompensasi kepada para karyawan, 

perusahaan mengharapkan agar karyawan mencapai kinerja karayawan yang 

diinginkan perusahaan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan antara hasil 

kerja yang nyata dengan standar kerja yang ditetapkan (Dessler, 2007 : 46).  

 Kondisi yang kondusif dalam perusahaan bermacam-macam, tergantung 

pada karakteristik perusahaan masing - masing seperti berupa fasilitas yang 

disediakan, tingkat kesejahteraan yang memadai, jenjang karir yang jelas, 

peluang aktualisasi diri, dan kenyamanan, didalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan, usaha yang dilakukan perusahaan tidak akan terlepas dari berbagai 

hal,diantaranya kompensasi yang diberikan kepada karyawan dan juga motivasi 

kerja yang ada dalam diri karyawan. 

 Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan. kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu 

kompensasi langsung yang berupa gaji, upah dan insentif, sedangkan 

kompensasi tidak langsung berupa asuransi, tunjangan, cuti, dan penghargaan. 
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kompensasi adalah bentuk pembayaran yangbermanfaat dan insentif untuk 

memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat. (Hasibuan, 

2003 : 148). 

 Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting 

dari manajemen sumber daya manusia karena dapat membantu, menarik dan 

mempertahankan karyawan yang berprestasi.selain itu sistem kompensasi 

perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis. sistem imbalan bisa 

mencakup gaji, penghasilan, uang pensiun, uang liburan, promosi ke posisi 

yang lebih tinggi berupa gaji dan keuntungan yang lebih tinggi, asuransi 

keselamatan kerja, transfer secara horizontal untuk mendapat posisi yang utama 

untuk pertumbuhan dan pengembangan berikutnya, serta berbagai macam 

bentuk pelayanan yang lain. 

 Kompensasi memiliki peran penting terhadap kinerja karyawan karena 

kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kesejahteraan karyawannya.kompensasi juga diberikan oleh 

perusahaan sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan strategi perusahaan. 

tercapainya keberhasilan strategi dan tujuan perusahaan dapat diukur dengan 

kinerja karyawan. penerapan program kompensasi sangatlah penting untuk 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena kompensasi dapat meningkatkan 

atau menurunkan kinerja karayawan, kepuasan kerja, maupun motivasi kerja 

karyawan. 

Hakekatnya semua manusia dalam hidupnya selalu ingin memenuhi segala 

kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat materi maupun kebutuhan yang 
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bersifat non materi. Bagi organisasi yang mempunyai pendorong kesannya 

tentu akan memikirkan bagaimana cara pemenuhan kebutuhan yang diperlukan 

setiap pegawai tersebut. Salah satu cara yang tepat bagi perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan cara memberikan kompensasi yang 

layak dan adil sebagai penghargaan yang diberikan perusahaan kepada 

pegawainya.  

Namun patut diperhatikan posisi uang tidak selalu sebagai unsur satu-

satunya yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih 

baik.misalnya, uang hanyalah untuk memeilihara motivasi kerja yang sudah 

ada agar tidak mengalami penurunan. Dengan kata lain bukan sebagai faktor 

motivasi kerja bagi karyawan. Karena itu fenomena Kompensasi yang 

didapatkan oleh peneliti yang terdiri dari Gaji yang diperoleh oleh karyawan 

dianggap kurang mencukupi kebutuhan karyawan saat ini sehingga karyawan 

tidak fokus pada pekerjaan dan mencari sampingan sehingga kinerja karyawan 

menurun.sedangkan upah dan insentif merupakan pendapatan tambahan yang 

diperoleh oleh dari perusahaan. 

Fenomena yang mengindikasikan fenomena kompensasi terjadi pada 

karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Juanda 

mengalami kinerja karyawan yang rendah walaupun perusahaan menaruh 

perhatian yang lebih terhadap karyawannya.Kinerja karyawan yang rendah 

ditunjukkan dengan kelambanan dalam pembuatan laporan kerjanya yang 

dipengaruhi oleh kompensasi.Para pegawai merasa kompensasi yang terima 

tidak sesuai dengan harapan pegawai.Kebanyakan dari pegawai merasa 
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kompensasi yang berupa gaji dan bonus diberikannya tidak sesuai dengan 

harapan para pegawai. Dalam hal tersebut pegawai akan merasa tidak puas 

dengan pekerjaannya.  

Perusahaan memberikan kompensasi berupa tunjangan pensiun hanya 

diberikan kepada karyawan tetap.Bentuk perhatian yang diberikan perusahaan 

pada karyawannya seperti perusahaan memperhatikan hak-hak karyawannya, 

memperhatikan kebutuhan karyawan, memberikan kompensasi seperti gaji, 

insentif, dan bermacam tunjangan.Kompensasi yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan yang seharusnya sesuai dengan harapan karyawan yang 

sudah bekerja secara optimal di perusahaan tersebut. 

Motivasi kerja yang menjadi dasar utama bagi seseorang memasuki suatu 

organisasi adalah dalam rangka usaha orang yang bersangkutan memuaskan 

berbagai kebutuhannya, oleh karena itu kunci keberhasilan seorang 

manajer/pimpinan dalam menggerakkan bawahannya terletak pada 

kemampuannya memahami teori motivasi kerja sehingga menjadi daya 

pendorong yang efektif dalam upaya peningkatan kepuasan kerja dalam suatu 

perusahaan.Motivasi kerja adalah kekuatan yang dihasilkan dari keinginan 

seseorang untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhannya, sementara 

(Hasibuan. 2007), mengartikan motivasi kerja adalah pemberiandaya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan. 
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Peneliti menemukan fenomena yang berkaitan dengan motivasi kerja 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan bank 

BRI dapat diketahui bahwa karyawan yang tidak mempunyai motivasi kerja 

berprestasi yang tinggi merasa sangat tertekan dengan target-target yang harus 

dicapainya setiap bulannya, Ketika menjelang penilaian target bulanan 

karyawan merasa sangat terbebani oleh tuntutan dari bank. Karyawan merasa 

seakan-akan tidak mampu untuk mencapai semua target yang sudah ditetapkan 

sehingga motivasi kerja menurun, Sebaliknya ada juga karyawan yang merasa 

bersemangat dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Karyawan juga 

harus memiliki dorongan berafiliasi karena dari fenomena yang didapatkan 

menyatakan bahwa karyawan yang tidak berafiliasi dengan karyawan lain akan 

mengalami kemuduran karena setiap karyawan dituntut untuk berkerjasama. 

 Berbagai hasil penelitian terdahulu telah banyak dilakukan untuk meneliti 

hubungan antara kompensasi dengan kinerja. diantaranya yaitu Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Firmandari, 2014) mengenai pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel 

moderasi didapatkan hasil yang menyatakan kompensasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hasil lain mengungkapkan 

jika motivasi kerja karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam 

hubungannya moderasi dalam hubungan antara kompensasi dan kinerja 

karyawan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Muryanto, 2011) dengan hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kinerja karyawan, Hasil lain yang dapat disimpulkan adalah bahwa 

variabel motivasi kerja bukan merupakan variabel moderasi dalam hubungan 

antara variabel kompensasi dan variabel kinerja karyawan.  

 Selain itu Penelitian yang dilakukan (Demokrat, 2011) dengan hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, hasil lain yang dapat disimpulkan adalah bahwa 

variabel motivasi kerja bukan merupakan variabel moderasi dalam hubungan 

antara variabel kompensasi dan variabel kinerja karyawan, variabel motivasi 

kerja merupakan variabel independen (predictor) dalam hubungannya dengan 

kinerja karyawan. 

 Hasil penelitian yang didapatkan maka dapat disimpulkan karyawan 

berharap bahwa kompensasi yang diterimanya mencerminkan kontribusi hasil 

kerjanya.selain itu kompensasi yang ditetapkan perusahaan seringkali dinilai 

kurang memenuhi harapan karyawan karena beban kerja mungkin lebih besar 

dibandingkan dengan kompensasi yang diterima. dengan kondisi ini berdampak 

pada menurunnya motivasi kerja sehingga hasil kerjanya kurang memuaskan,  

sehingga dengan demikian semakin baik kompensasi yang diberikan 

perusahaan diharapkan dapat memacu motivasi kerja karyawan sehingga dapat 

peningkatan kinerja karyawan. 

 Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, Maka penulis menarik 

kesimpulan dan mengangkat judul penelitian: “pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja karyawan dengan mempertimbangkan motivasi kerja sebagai variabel 

moderasi” 



10 
 

 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

  Permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah adahka 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja 

sebagai variabel moderasi? berdasarkan latar belakang masalah yang sudah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat disajikan beberapa masalah pokok 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberian kompensasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk?  

3. Bagaimana tingkat motivasi kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk? 

4. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk? 

5. Apakah kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk? 

6. Apakah motivasi kerja memoderasi secara signifikan antara pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mendeskripsikan pemberian kompensasi karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk. 

2. Mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk. 

3. Mendeskripsikan tingkat motivasi kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk. 

4. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

5. Menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

6. Menganalisis peran motivasi kerja dalam memoderasi pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk 

 

D. BATASAN MASALAH 

  Pembatasan masalah ini dilakukan untuk membatasi jangkauan penelitian 

yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti menjadi lebih fokus dan 

jelas. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah diantaranya 

1. Teori kinerja karyawan yang digunakan adalah variabel kualitas, kuantitas 

dan ketepatan waktu 

2. Teori Kompensasi yang digunakan adalah kompensasi finansial secara 

langsusng. 
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3. Teori motivasi kerja yang digunakan adalah teori kebutuhan 

dalamMc.Clleland 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada perusahaan 

khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk) untuk 

melakukan peningkatan atau melaksanakan perbaikan khususnya pada 

hubungan antar Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

meningkat dengan menjadikan kompensasi uang langsung sebagai faktor 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan serta untuk menambah koleksi 

karya ilmiah dan semakin memahami faktor-faktor yang terkait dengan 

hubungan motivasi terhadap kinerja karyawan yang dimoderasi oleh 

kompensasi. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh 

kompensasi yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan 

dengan kompensasi sebagai peningkatan kinerja karyawan dan juga dapat 

memberikan sumbangan yang berarti dan dapat memberikan dorongan 

untuk menimbulkan minat bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang tentang berbagai dimensi dari kinerja karyawan 

khususnya untuk manajemen sumber daya manusia menjadi bertambah 

luas. 


