
 

BAB I 

          PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Dunia bisnis sekarang dituntut menciptakan kinerja karyawan  yang 

tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun 

dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan perusahaan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah 

sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari 

keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu 

memanfaatkan sumberdaya- sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh organisasi 

atau perusahaan.  

        Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik 

dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan 

peraturan atau perjanjian. Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan 2011 bahwa : 

Kompensasi, Gaji, dan Upah yaitu Kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang, langsung yang diterima karyawan sebagal imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara 

periodik kepada karyawan tetap serta mempunyaijaminan yang pasti. Maksudnya, 

gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Upah 

adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas 

perjanjian yang disepakati membayamya. Upah insentif, adalah tambahan balas 

jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi 

standar. Upah insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip 

adil dalam pemberian kompensasi. Kompensasi (balas jasa) langsung merupakan 

hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. 

Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan 

perusahaan, karyawan, dan pemerintah/masyarakat. Supaya tujuan tercapai dan 

memberikan kepuasan bagi semua pihak hendaknya program kompensasi 

ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar, undang-undang perburuhan, serta 

memperhatikan intemal dan ekstemal konsistensi. Keberhasilan suatu organisasi 



 

sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap organisasi maupun 

perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam 

meningkatkan   kinerja   karyawannya   perusahaan   menempuh beberapa  cara  

misalnya  melalui  pendidikan,  pelatihan,  pemberian  kompensasi yang layak, 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pemberian motivasi.  

Melalui proses-proses tersebut, karyawan diharapkan akan lebih 

memaksimalkan tanggung jawab atas pekerjaan mereka karena para karyawan 

telah terbekali oleh pendidikan dan pelatihan yang tentu berkaitan dengan 

implementasi kerja mereka. Sedangkan pemberian kompensasi, lingkungan kerja 

yang baik serta pemberian motivasi pada dasarnya adalah hak para karyawan dan 

merupakan kewajiban dari pihak perusahaan untuk mendukung kontribusi para 

karyawannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Pemberian upah, perusahaan harus memperhatikan prinsip keadilan. Adapun 

faktor lain yang harus diperhatikan mengenai masalah kompensasi yakni masalah 

sistem kelayakan pembagian kompensasi atau balas jasa karyawan. Dalam 

memberikan kompensasi perlu diperhatikan apakah balas jasa tersebut telah 

mencukupi kebutuhan minimal, selain itu selain itu upah gaji ikut 

memperngaruhi baik tidaknya kinerja karyawan tersebut dalam bekerja. Upah 

adalah sebagai salah satu komponen kompensasi memegang peranan penting 

dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

Upah bagi sebagian adalah faktor pendorong untuk karyawan agar bekerja 

sesuai target dan mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan tersebut. Upah 

adalah sebagian bayaran yang secara langsung berdasarkan jumlah waktu 

bekerja. Upah yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan tepat waktu 

mendorong agar karyawan tersebut lebih termotivasi  untuk bekerja lebih keras 

sehingga mencapai tujuan.   

Bank Jabar Banten selalu mencoba memenuhi kebutuhan para karyawannya 

agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk membantu tercapainya tujuan 

perusahaan salah satunya adalah dengan memberikan balas jasa atau konpensasi 

berupa upah atau gaji yang layak untuk para karyawannya. Upah diberikan 



 

dengan benar dapat menyebabkan karyawan merasa terpuaskan dan termotivasi 

untuk membantu tercapainya tujuan di Bank Jabar Banten.  

Dalam pemberian kompensasi apakah itu berupa upah, gaji, bonus atau 

bentuk bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah keadilan yang terkait 

adanya hubungan antara pengorbanan (input) dengan output. 

Input dalam satu jabatan ditujukan dari persyaratan (spesifikasi) yang harus 

dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Dalam suatu perusahaan 

ada beberapa faktor yang menimbulkan masalah, adanya ketidakadilan 

pemberian kompensasi pada karyawan yang biasa saja dan karyawan yang telah 

bekerja dengan maksimal, adanya karyawan yang tidak disiplin dalam 

melakukan pekerjaan dengan selalu tidak tepat waktu dan tidak bertanggung 

jawab dalam melakukan pekerjaan dan tidak mengikuti aturan aturan perusahaan.  

Kompensasi yang dimaksud Bank bjb yaitu mengenai gaji pokok seperti 

besaran gaji pokok, kenaikan gaji pokok diantaranya kenaikan gaji pokok 

berskala dan kenaikan gaji secara umum. Bank bjb selalu mencoba memenuhi 

kebutuhan karyawan agar lebih meningkatkan kinerja untuk membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, salah satunya adalah balas jasa atau kompensasi 

berupa upah atau gaji yang layak untuk karyawannya berdasarkan peraturan dan 

perjanjian yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Upah diberikan dengan 

benar dapat menyebabkan karyawan merasa terpuaskan dan termotivasi untuk 

membantu tercapainya tujuan bank bjb.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktek yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan tugas akhir yang berjudul 

“TINJAUAN KOMPENSASI KARYAWAN PADA BANK JABAR 

BANTEN KANTOR CABANG PEMBANTU CIHAMPELAS BANDUNG”.   

 

 

 

 



 

1.2  Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah dikemukaan diatas bahwa kompensasi merupakan kegiatan 

perusahaan yang sangat besar dan berpengaruh untuk meningkatan kinerja 

karyawan dan memotivasi karyawan. Maka penulis merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Kompensasi karyawan pada Bank Jabar Banten? 

2. Apa tujuan pemberian Kompensasi karyawan pada Bank Jabar Banten? 

3. Bagaimana tahapan pemberian Kompensasi pada Bank Jabar Banten?  

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data atau bahan-

bahan informasi yang akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian dan 

sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir.  

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kompensasi karyawan pada 

Bank Jabar Banten. 

2. Untuk mengetahui tujuan pemberian Kompensasi pada bank Jabar Banten. 

3. Untuk mengetahui tahapan pemberian Kompensasi pada Bank Jabar Banten. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

a. Menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis kompensasi karyawan 

pada perusahaan bagian departemen keuangan, untuk mengambil 

kebijaksanaan yang lebih baik di masa  yang akan datang.  

b. Memberikan masukan mengenai pemberian kompensasi di Bank Jabar 

Banten. 

 

 

 

 



 

2. Bagi penulis  

a.  Untuk melihat pelaksaan dari Kompensasi dalam suatu perusahaan, serta 

menambah wawasan bagi penulis untuk dimasa yang akan datang. 

b. Meningkatkan skill dan kemampuan tentang Kompensasi yang ada di 

perusahaan dan merupakan alat/bahan untuk membandingkannya dengan 

teori-teori yang telah dipelajari semasa kuliah.  

 

3. Bagi pihak lain 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan, menambah 

informasi dan wawasan bagi para pembaca.  

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perihal lain 

yang akan melakukan penelitian mengenai Kompensasi di masa yang akan 

datang. 

 

1.5   Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, dilakukan penelitian di Bank 

Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Cihampelas Bandung yang beralamat 

di Jl. Cihampelas No 119 A Bandung, yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 

– selesei.  

 


