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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Arus globalisasi yang melanda sektor ekonomi dewasa ini 

mengharuskan perusahaan untuk lebih efektif dan efisiensi didalam melakukan 

setiap kegiatan usahanya. Dalam lingkungan dunia usaha, timbulnya 

penanaman modal asing sangat besar pengaruhnya terhadap persaingan antar 

perusahaan, teknologi serta manajemen yang digunakan, sehingga perusahaan-

perusahaan swasta nasional menjadi agresif dalam menjalankan usahanya. 

Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang dinilai siap 

dari berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Oleh sebab 

itu manajemen dalam perusahaan tersebut, harus di isi oleh sumber daya 

manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam 

menangani segala permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut. Dengan 

demikian, perusahaan akan mampu berkompetisi dengan pesaing lain dengan 

kemampuan dan kualitas yang dimilikinya. 

Peran karyawan sangat penting dalam sebuah perusahaan, oleh sebab 

itu perusahaan harus dapat menciptakan suasana kondusif bagi setiap aktivitas 

perusahaan, agar para karyawan tersebut dapat memberikan kinerja yang 

optimal bagi perusahaan. Jika para karyawan telah memberikan kinerja 

terbaiknya, tentu akan berdampak pada peningkatan produktivitas perusahaan 

dalam menghasilkan produk. 
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Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam 

melaksanakan tugas kerjanya dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2008:67). Kinerja karyawan dapat dilihat melalui 

hasil yang muncul atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Perusahaan akan 

selalu mengharapkan kinerja karyawan yang maksimal, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas dari hasil pekerjaan yang dilakukan. 

Supaya PT. Prudential Life Assurance dapat terus bersaing dan unggul 

dalam pasar asuransi jiwa di indonesia, PT Prudential Life Assurance harus 

senantiasa menjaga kinerja perusahaan supaya berada pada performa terbaik. 

Untuk menjaga performa yang baik maka perusahaan assurance membutuhkan 

kinerja yang baik.Kinerja yang baik akan memberikan kelebihan kepada PT. 

Prudential Life Assurance, di mana dapat meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen lebih baik dan lebih cepat menyelesaikan berbagai proses-proses 

dokumentasi dalam asuransi jiwa sehingga konsumen tidak menunggu terlalu 

lama. 

PT. Prudential Life Assurance dituntut untuk lebih memperhatikan 

aspek sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya untuk dapat menciptakan 

karyawan yang profesional, tangguh, cekatan, cerdas, dan berpandangan ke 

depan. Karyawan sebagai sumber daya yang paling berharga yang dimiliki PT. 

Prudential Life Assurance diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar 

terhadap kemajuan PT. Prudential Life Assurance dalam menghadapi 

persaingan. 
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Pemberian kompensasi merupakan salah satu tugas dari fungsi 

personalia yang paling kompleks dan juga merupakan salah satu aspek yang 

paling berarti baik bagi karyawan maupun bagi organisasi. Kompensasi yang 

diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan dan golongan kerja karyawan, maka 

karyawan akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri dalam bekerja. 

Saifuddin (2011:102) mengemukakan bahwa pemberian kompensasi atau balas 

jasa dapat diberikan atas dasar kinerja individu, kinerja kelompok, maupun 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut 

harus diperhatikan agar kinerja dapat ditingkatkan. 

Kompensasi yang diterima mencerminkan status, pengakuan dan 

pemenuhan tingkat kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan. Hasibuan 

(2011:161) menyatakan bahwa perusahaan mengharapkan agar kompensasi 

yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari 

karyawan. Jadi nilai kerja karyawan harus lebih besar dari kompensasi yang 

dibayar organisasi, agar perusahaan mendapatkan laba dan kontinuitas 

perusahaan terjamin. Selain berguna untuk memotivasi kinerja karyawan, 

pemberian kompensasi yang memadai akan dapat mempertahankan maupun 

meningkatkan kinerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada kinerja 

mereka yang baik dan meningkatkan penghasilan atau kinerja perusahaan.  

Berkaitan dengan pentingnya kompensasi maka hal ini perlu 

diperhatikan pada PT. Prudential Life Assurance Malang, dimana dalam 

menjalankan kegiatan usaha maka perusahaan dalam menawarkan dan menjual 

polis asuransi kepada masyarakat tidak lepas dari peran serta petugas lapangan 

asuransi/ sales ataupun agen asuransi yang mereka rekrut. Agen-agen atau sales 
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asuransi inilah ujung tombak perusahaan asuransi dalam menarik nasabah, 

sebab para agen inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam 

menawarkan dan menjelaskan mengenai asuransi dan produknya. 

PT. Prudential Life Assurance sebagai salah satu perusahaan asuransi 

jiwa yang ada di Indonesia juga perlu memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan kepada konsumen. Dalam usaha dalam memenangkan persaingan 

antara sesama perusahaan sejenis, PT. Prudential Life Assurance juga harus 

bisa menjaga kepercayaan dari konsumen, apalagi dalam perusahaan di bidang 

asuransi, kepercayaan merupakan hal penting yang perlu senantiasa di jaga. 

Fenomena yang terjadi pada karyawan bagian penjualan (sales) di PT 

Prudential Life Assurance Malang tentang pemberian kompensasi berdasarkan 

posisi dan kinerja dari karyawan. Sistem pemberian kompensasi dalam hal ini 

pemberian insentif menggunakan sistem penghitungan berdasarkan omzet, 

omzet adalah sistem API. API (Annual Premium Income) adalah Pendapatan 

Premi Pertahun. Penghitungan jumlah API dihitung berdasarkan dari jumlah 

total Premi Berkala Tahunan. Porsi besarnya persentase Premi Berkala 

ditentukan atas kesepakatan bersama antara Nasabah dengan Agent dengan 

memperhatikan unsur usia, resiko nasabah. usia nasabah yang lebih tua akan 

membutuhkan porsi premi berkala yang lebih tinggi dibandingkan usia lebih 

muda. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan bahwa 

kinerja karyawan bagian penjualan (sales)/ agen asuransi dalam hal 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat masih terbilang cukup, hal ini dapat 

dilihat dari ketidaktercapaian target dalam penjualan produk asuransi, sehingga 

dengan adanya fenomena tersebut di atas maka perusahaan perlu 
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memperhatikan karyawan agen dengan memberikan kompensasi sebagai 

pendorong untuk menghasilkan kinerja yang optimal agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai yakni peningkatan jumlah nasabah dan pendapatan jasa asuransi. 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui target dan realisasi pendapatan premi 

pada PT. Prudential Life Assurance. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penjualan 

PT. Prudential Life assurance  
 

Triwulan Target Penjualan  Realisasi  
Selisih  

Rp % 

I Rp 6.000.000.000 Rp 4.116.683.000 1.883.317.000  31,39 

II Rp 6.000.000.000 Rp 3.148.285.000 2.851.715.000  47,53 

III Rp 6.000.000.000 Rp 5.270.433.880 729.566.120  12,16 

IV Rp 6.000.000.000 Rp 4.447.446.000  1.552.554.000  25,88 

Sumber: PT. Prudential Life Assurance, 2016 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa target penjualan 

mengalami fluktuasi (naik turun), dengan tidak tercapainya target penjualan 

pada PT. Prudential Life Assurance disebabkan oleh kompensasi.  

Kompensasi yang diterima karyawan di PT. Prudential Life Assurance 

berupa gaji dan insentif. Kompensasi finansial berupa gaji dibayarkan setiap 

bulan. Insentif diberikan kepada karyawan yang bisa bekerja memenuhi target. 

Tunjangan diberikan sesuai dengan prestasi yang dicapai karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Manajer  pada PT. 

Prudential Life Assurance Malang dalam kaitannya dengan kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan, menyatakan bahwa bentuk pemberian kompensasi 

yang diberikan pada karyawan dapat berupa insentif/bonus, dan tunjangan. 

Dimana pemberian tersebut hanya diberikan kepada karyawan yang berprestasi 

saja, tidak untuk semua karyawan.  
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Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besar 

kecilnya kompensasi merupakan ukuran terhadap kinerja karyawan. Samsuddin 

(2006:187-188) mengemukakan bahwa pemberian kompensasi dapat 

meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Oleh karena itu, perhatian 

organisasi atau perusahaan terhadap pengaturan secara rasional dan adil sangat 

diperlukan. Teori ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dkk 

(2013), menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan PT Prudential Life Assurance Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi kinerja dan kompensasi karyawan? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja dan kompensasi karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka 

obyek yang diteliti difokuskan pada karyawan bagian penjualan (sales) 

sebanyak 36 orang dengan masalah dibatasi pada variabel kompensasi finansial 

berdasarkan teori Simamora (2004:445) dengan indikator: gaji, insentif, dan 

tunjangan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain 

yang akan meneliti tentang pemberian kompensasi dan kinerja karyawan 

dengan tambahan variabel yang lain. 




