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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi setiap organisasi. 

Tanpa sumber daya manusia, tujuan dan sasaran organisasi tidak akan tercapai 

sesuai dengan perencanaan. Maka dari itu, peranan sumber daya manusia sangat 

penting dalam setiap organisasi. Mengingat pentingnya peranan sumber daya 

manusia bagi setiap organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan, sumber daya manusia perlu memiliki keterampilan yang handal dalam 

menangani setiap pekerjaan. Sumber daya manusia harus dikelola dengan 

pendekatan yang manusiawi melalui Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM).   Manajemen sumber daya manusia juga dapat menghasilkan kinerja 

yang baik dalam sebuah perusahaan dengan cara penilaian, pemberian balas jasa 

dalam setiap individu anggota organisasi sesuai dengan kemampuan kerjanya.  

Menurut Handoko yang dikutip oleh Achmad Darojat (2015:164) 

mengemukakan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi  yang diterima 

karyawan merupakan suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan dalam bentuk 

prestasi kerja dari karyawannya (sudah barang tentu bahwa prestasi kerja yang 

diberikan karyawan harus lebih besar daripada kompensasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan). Menurut Marwansyah (2010:269) kompensasi adalah penghargaan 



2 

atau imbalan langsung maupun tidak langsung financial maupun non-finansial 

yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi/jasa yang 

diberikannya kepada organisasi/perusahaan. Kompensasi finansial terdiri dari 2 

(dua) bentuk, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial 

yang langsung berbentuk pembayaran pada karyawan yang dapat berupa 

upah/gaji, bonus dan komisi. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung 

berupa tunjangan  dan semua balas jasa yang bersifat tetap, tetapi bukan termasuk 

kompensasi finansial langsung. Untuk balas jasa non finansial dapat berupa 

pujian, harga diri, dan pengakuan terhadap prestasi yang telah dilakukan 

karyawan. 

Berdasarkan dua dari masing-masing pengertian kompensasi, dapat 

disimpulkan bahwa kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh 

karyawan, baik diterima secara finansial maupun non finansial yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh 

profitabilitas dalam bentuk hasil kinerja karyawannya (prestasi kerja). Kinerja 

karyawan sangatlah penting untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Kinerja menurut Sedarmayanti (2011:260) merupakan terjemahan dari 

performance yang berarti hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen 

atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat 

ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan 

standar yang telah ditentukan). Sementara itu, kinerja menurut Wibowo (2010:7) 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil dan perilaku kerja 
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yang dihasilkan oleh seorang karyawan sesuai dengan perannya dalam organisasi 

dalam suatu periode tertentu. 

Sedarmayanti (2011:73) menjelaskan ada dua belas faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah tingkat penghasilan yang tinggi. Apabila tingkat penghasilan 

pegawai tinggi, maka akan menimbulkan konsentrasi dan semangat kerja sehingga 

pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena, itu salah satu 

cara terbaik untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan memberikan 

kompensasi finansial maupun non-finansial kepada karyawan agar dapat 

memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Sehingga 

kinerjanya meningkat dan perusahaan pun mampu mencapai target yang 

diinginkan. 

PT Bank Woori Indonesia Saudara 1906 Tbk  merupakan lembaga 

keuangan yang berbasis di Indonesia. Bank ini merupakan hasil merger dari  PT 

Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk (Bank Saudara) dengan Bank Woori 

Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014. Bank ini menawarkan produk dan jasa 

yang terdiri dari produk pendanaan, yang termasuk tabungan, penghematan 

waktu, tabungan pensiun, tabungan karyawan, deposito berjangka, antara lain; 

produk pinjaman, yang meliputi pinjaman karyawan, pinjaman pensiun, pinjaman 

pekerja, kredit perumahan, mikro dan bisnis pasar menengah pinjaman, linkage 

program, obligasi jaminan, dan trade finance, dan produk perbankan lainnya dan 

jasa, yang termasuk bancassurance, dan personal banking internasional 

perbankan, yang menawarkan remittance dan asing di-cash melalui bank 
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koresponden dan operator uang, trade finance dan jasa, dan jasa kustodian yang 

terdiri dari menjaga aman, penanganan transaksi, layanan perbankan korporasi, 

dan administrasi dana seperti bank kustodian untuk reksa dana. Sedangkan Misi  

PT Bank Woori Indonesia Saudara 1906 Tbk mampu Memenuhi harapan 

stakeholder dalam usaha perbankan melalui 3 pilar, yaitu: 

1. Diversifikasi portofolio bisnis; 

2. Memperkaya pelayanan pelanggan dan pengembangan bisnis yang baru; 

3. Menciptakan manajemen yang efektif dan meningkatkan kapabilitas sumber 

daya manusia.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bubun Hidayat selaku kepala 

unit benefit yang mengatur regulasi kompensasi PT Bank Woori Indonesia 

Saudara 1906 Tbk, sistem kompensasi yang diterapkan dalam perusahaan adalah 

kompensasi finansial dan non finansial. Kompensasi Finansial disini disebut 

remunerasi yaitu semua bentuk penghasilan dalam bentuk nominal/ tunai (cash) 

ataupun tunjangan yang berdasarkan prestasi karyawan yang diberikan sebulan 

sekali. Sedangkan Kompensasi Non-Finansial disini disebut benefit yang 

meliputi: Jamsostek, premi asuransi, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan 

lainnya. 

Pemberian dua jenis kompensasi ini diberikan berdasarkan pencapaian 

kinerja karyawan yang terjadi di perusahaan tersebut. Penilaian kinerja karyawan 

menggunakan sistem Balance Score Card. Balance Score Card merupakan suatu 

metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan metode 

penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif untuk 

mengukur kinerja perusahaan yaitu: perspektif keuangan, pelanggan proses bisnis 
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internal serta proses pembelajaran dan pertumpuhan. Dengan demikian, sistem 

penilaian tersebut menekankan perspektif keuangan dan non-keuangan. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, fenomena yang terjadi PT Bank 

Woori Indonesia Saudara 1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung adalah menurunnya 

kinerja dari 2012-2014. Berikut merupakan data penilaian kinerja karyawan 

bagian unit kerja di PT Bank Woori Indonesia Saudara 1906 Tbk  Kantor Pusat 

Bandung.  

 

   

Gambar 1.1  
Rekap Penilaian Kinerja Karyawan untuk Kantor Pusat dari  

Tahun 2012/2014 
 

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kinerja karyawan 

dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2012 penilaian pencapaian kinerja karyawan 

yang baik sebesar 78,6%. Namun pada tahun 2013 penilaian pencapaian kinerja 
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karyawan yang baik agak menurun menjadi 78,1% hingga pada tahun 2014 

penilaian pencapaian kinerja karyawan makin menurun menjadi 74,5%. Untuk 

penilaian pencapaian kinerja karyawan yang cukup tahun 2012 sebesar 19,8%, 

lalu pada 2013 penilaian pencapaian kinerja karyawan yang cukup sebesar 21,9% 

dan pada 2014 penilaian pencapaian kinerja karyawan yang cukup sebesar 23,4%. 

Terakhir pada penilaian pencapaian kinerja karyawan yang kurang tahun 2012 

sebesar 1,6%, penilaian pencapaian kinerja karyawan yang kurang  tahun 2013  

sebesar 0% dan tahun 2014 penilaian pencapaian kinerja karyawan yang kurang 

sebesar 2,1%. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT. Bank Woori 

Indonesia Saudara  1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung ada beberapa indikasi 

kualitas kinerja menurun dikarenakan banyaknya keluhan atau klaim yang datang 

dari para nasabah, keluhan tersebut diantaranya adalah nasabah terlalu lama 

menunggu untuk memperoleh pelayanan bank, dan respon dari karyawan bank 

tidak memberikan pelayanan secara cepat. Dari hasil penelitian tersebut dilakukan 

oleh karyawan senior yang merupakan karyawan tetap. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

di PT. Bank Woori Indonesia Saudara  1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung maka 

peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Bank Woori Saudara 1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberian kompensasi yang diterima oleh karyawan PT. Bank 

Woori Saudara 1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung? 

2. Bagaimana kinerja karyawan PT. Bank Woori Saudara 1906 Tbk  Kantor 

Pusat Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Bank Woori Saudara 1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi tentang pengaruh pemberian insentif 

terhadap kinerja karyawan PT. Bank Woori Indonesia Saudara  1906 Tbk  Kantor 

Pusat Bandung yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemberian kompensasi yang diterima oleh karyawan PT. 

Bank Woori Indonesia Saudara  1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung. 

2. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan PT. Bank Woori Indonesia 

Saudara  1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi terhadap 

kinerja karyawan PT. Bank Woori Indonesia Saudara  1906 Tbk  Kantor 

Pusat Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

memahami dan menerapkan manajemen sumber daya manusia, khususnya balas 

jasa dalam organisasi dan bagi semua pihak yang berkaitan di dalam proses dalam 

organisasi. Secara khusus penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh penulis 

dibangku kuliah dan untuk menambah dan memperluas pengetahuan. 

3. Bagi Pihak Lain dan Akademis 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-

topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.Dan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan 

konsep mengenai pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi 

dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Woori Saudara Bandung yang berlokasi                  

di Jl. Diponegoro No. 28 Bandung, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian 

dilakukan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016. 
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