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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era seperti sekarang ini, bisnis perbankan dituntut untuk menghadapi 

lingkungan yang semakin kompetitif. Perubahan lingkungan yang semakin 

kompetitif tersebut menjadikan bisnis perbankan sebagai peluang dan tantangan. 

Salah satu aspek dari tantangan kompetitif yang dihadapi oleh bisnis perbankan 

terletak pada manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi 

salah satu aspek penting dalam kemajuan perusahaan di negara berkembang. 

Fleksibilitas perbankan ditentukan oleh sumber daya yang memiliki kemampuan 

dan ketrampilan yang tinggi, hal ini menjadikan organisasi memiliki keunggulan 

kompetitif sehingga dapat memenangkan persaingan. Menurut Hys (2010) 

penggunaan sumber daya manusia sangat penting karena faktor tersebut adalah 

asset yang paling penting guna keberhasilan pelaksanaan tujuan strategis yang 

tergantung dari inspirasi dan kinerja dari karyawan.  

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik perusahaan harus dapat 

memanfaatkan resource yang ada didalamnya termasuk memaksimalkan fungsi 

sumber daya manusia. Secara umum pengelolaan sumber daya manusia 

dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka pembentukan sumber 

daya manusia yang handal merupakan suatu keharusan. Berhasil atau tidaknya 

suatu perusahaan dalam mencapai tujuan sangat tergantung pada kemampuan 

SDM atau karyawannya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan sehingga 

karyawan dituntut untuk selalu mampu mengembangkan diri secara proaktif 
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dalam suatu perusahaan. Sumber daya manusia yang diperlukan saat ini adalah 

sumber daya manusia yang memiliki kinerja. Menurut Campbell (dalam Springer, 

2011) kinerja adalah salah satu konstruk penting dalam bidang psikologi dan 

sumber daya manusia. Sedangkan menurut Mangkuprawira (2012) kinerja adalah 

kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang 

di harapkan.  

Kinerja karyawan yang baik dapat dilihat dari berbagai sisi. Seperti yang 

ditulis Amelie  (2015) yang dilansir dari Career Realism, bahwa kinerja karyawan 

yang baik memiliki beberapa ciri untuk meningkatkan kualitasnya seperti 

memahami peran dan tanggungjawabnya di perusahaan, memprioritaskan 

pekerjaan dan mengelola waktu dengan baik, bekerja dengan tujuan pribadi dan 

perusahaan, memiiliki stamina untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, 

memiliki sikap pekerja keras, apapun yang dilakukan dengan kemampuan terbaik, 

mampu menjaga hubungan sosialnya dengan baik dan memiliki kerjasama positif 

dengan para pegawai lain, dan memberikan banyak saran dan menjadi orang yang 

menyelesaikan berbagai tantangan dalam pekerjaan. Karyawan harus memiliki 

berbagai keterampilan kerja teknis dan interpersonal serta kompetensi yang 

memungkinkan mereka untuk bekerja dengan teknologi canggih dan 

memanfaatkan fungsi secara optimal dalam organisasi. Oleh karena itu, penilaian 

kinerja sangat perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

karyawan mampu berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan karyawan. 
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Salah satu upaya untuk mencapai SDM yang berkualitas perlu 

menggunakan sistem teknologi. Sistem teknologi yang semakin berkembang juga 

menuntut perusahaan-perusahaan di negara berkembang menerapkan sebuah 

strategi yang mulai banyak diterapkan oleh perusahaan yaitu penggunaan tenaga 

kerja outsourcing (alih daya), dimana dengan sistem ini perusahaan dapat 

menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang 

bekerja di perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan dapat lebih fokus pada 

aspek strategi perusahaan, khususnya pada upaya peningkatan kinerja bisnis 

perusahaan. Seperti yang ditulis PT. BNI pada laman website PT. PPU (PT. 

Pesona Prima Utama) merupakan perusahaan alih daya yang bekerjasama dengan 

PT. BNI, mengatakan bahwa keberadaan PT. PPU dalam penyediaan jasa 

outsourcing pada perusahaannya, sebagian urusan pengelolaan SDM berkurang, 

sehingga pihak PT. BNI dapat fokus pada pekerjaan.  

Isu mengenai kinerja karyawan merupakan salah satu isu yang sering 

ditemukan oleh manajemen perusahaan, oleh karena itu manajemen perusahaan 

dituntut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut akan membuat 

manajemen perusahaan dapat mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan, 

sehinggga dapat meningkatkan kinerja karyawannya agar sesuai dengan harapan 

perusahaan. Tuntutan akan peningkatan kinerja perusahaan harus semakin 

meningkat sejalan dengan peningkatan kinerja karyawan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah persepsi 

terhadap kompensasi finansial. Persepsi adalah proses yang terjadi di dalam diri 
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individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang itu disadari 

dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri 

dan keadaan di sekitarnya (Walgito, 2010). Menurut Wirawan (2015) kompensasi 

finansial adalah hasil kontrak sosial antara pemberi kerja perusahaan atau 

organisasi yang memberi pekerjaan dan upah dengan tenaga kerja yang 

melaksanakan pekerjaan dan menerima upah. Seperti yang ditulis oleh Miftahudin 

(2012) mengenai pendapat Ketua Umum ABADI Wisnu Wibowo yang 

mengatakan bahwa jika upah karyawan outsourcing Rp1 juta/bulan, lalu ada 

kesepakatan management fee atau biaya untuk pengelolaan tenaga kerja berikut 

keuntungan perusahaan itu sebesar sepuluh persen. Sepuluh persen itu dibayarkan 

perusahaan pemberi kerja ke pihak perusahaan outsourcingnya. Jadi, Rp1 juta itu 

seharusnya terdeliver seluruhnya ke tenaga kerja. Ada beberapa perusahaan 

outsourcing yang bandel melakukan penekanan terhadap tenaga kerja. Misalnya 

kalau dia harusnya digaji Rp1 juta, si pekerja harus rela dengan potongan-

potongan, karena banyak permintaan terhadap pekerjaan tersebut. Dia 

menambahkan, pemotongan yang dilakukan oleh pihak perusahaan jasa 

outsourcing tersebut mestinya tidak boleh ada dalam kontrak kerja dengan pekerja 

outsourcing itu. Ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum perusahaan jasa 

outsourcing yang tidak bertanggung jawab. Parahnya lagi, tidak ada tindakan 

tegas dari pihak yang bertanggung jawab, yakni pemerintah. Karena tidak ada 

aturan yang tegas seperti pidana penjara dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 

2012 tentang Syarat Outsourcing. Seperti yang di tulis Hadi Suprapto (2012) 
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mengenai ratusan tenaga kerja kontrak yang mengabdi pada PT. PLN Wilayah 

Maluku di Ambon, mogok kerja meminta upah layak.  

Kompensasi yang adil dan mensejahterakan akan dapat memacu kinerja 

karyawan dan memperbaiki moralitas karyawan. Sebaliknya, kompensasi yang 

tidak adil seperti adanya pemotongan kompensasi yang menimbulkan 

diskriminatif membuat semangat dan kerja karyawan akan menurun. Hal ini 

sangat berdampak pada kinerja individual yang kemudian menyebabkan 

rendahnya kinerja perusahaan secara keseluruhan (Diana Hertati, 2009). 

Padahal salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, 

memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi 

(Mathis dan Jackson, 2000). Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan (Rivai, 

2005). Kompensasi mencakup semua jenis pembayaran baik secara langsung 

maupun tidak langsung, berbentuk materil atau uang maupun penghargaan yang 

diberikan perusahaan kepada pekerja atau buruhnya. Penelitian ini mengambil 

satu jenis kompensasi yakni pembayaran langsung berbentuk finansial yang 

disebut dengan upah (Riyadi, 2011). Menurut Teori Maslow (dalam Feldman, 

2012) tentang lima tingkat kebutuhan seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

keamanan, kebutuhan cinta, kebutuhan esteem, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Kompensasi mendasari kelima kebutuhan manusia, dari mulai kebutuhan 

fisiologis hingga tingkat kebutuhan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi 

diri. Tanpa adanya kompensasi, kebutuhan-keburuhan lanjutan tidak dapat 

berfungsi sesuai dengan kaidah Maslow bahwa kebutuhan yang yang lebih tinggi 
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hanya dapat berfungsi jika kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi (Suprana 

& Ratnawati, 2012). Untuk menunjang kualitas hidup manusia tersebut, adanya 

rasa puas dari dalam diri manusia apabila pekerjaan yang dilakukan mempunyai 

hasil yang terbaik, sehingga mendapatkan pengakuan dari orang lain, pengakuan 

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk reward apabila dianggap hasilnya baik 

dan memuaskan dan mendapatkan punishment apabila hasilnya tidak sesuai 

dengan apa yang semestinya atau bertentangan dengan apa yang diharapkan. 

Sistem dalam kepegawaian yang ada di setiap perusahaan dirancang secara baik 

akan berhasil apabila didukung oleh sumber daya manusia yang sesuai dengan 

penempatannya dengan tingkat kemampuan, wawasan, moralitas dan dedikasi 

yang tinggi. Kualitas hidup manusia yang terjadi sekarang harus diimbangi 

dengan balas jasa yang seimbang dengan hak dan kewajiban, juga tanggung 

jawab.  

Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, hak dan kewajiban terpenuhi 

dari pemberian balas jasa salah satunya adalah pemberian kompensasi yang sesuai 

dengan kemampuan dan kontribusi para karyawan terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya kepada perusahaan. Karena masalah pemberian kompensasi menjadi 

masalah yang sensitif untuk dibicarakan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti (10 Mei 2016) pada 

para para karyawan outrourcing yang disalurkan dari PT Persona Prima Utama 

yang bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (Kantor Cabang 

Slamet Riyadi Surakarta mengenai persepsi mereka terhadap kompensasi finansial 

yang berakibat pada kinerja mereka pada perusahaan. Ada beberapa fenomena 
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yang menarik untuk diteliti, di mana para karyawan merasa kompensasi finansial 

yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka merasa 

kompensasi finansial yang mereka terima dirasa sangat cukup untuk kehidupan 

mereka sehari-hari. Mereka juga mengaku harus pintar-pintar mengatur 

pengeluaran karena mereka takut apabila pengeluaran mereka lebih besar daripada 

pendapatan. Apabila pengeluaran mereka lebih besar dari kompensasi finansial 

yang mereka dapatkan, biasanya mereka memilih untuk berhutang kepada orang 

lain jika keperluan tersebut di rasa mendesak. Menurut mereka, mereka merasa 

kurang bersemangat bekerja apabila hanya terus menerus memikirkan kompensasi 

finansial yang mereka terima, karena tidak sedikit dari mereka sudah mulai 

berkeluarga dan memiliki anak. Kebutuhan mereka semakin meningkat, namun 

kompensasi finansial mereka tak kunjung meningkat. Beberapa di antara mereka 

sempat berfikir untuk mogok bekerja karena merasa kompensasi yang diterima 

dirasa kurang adil.  

Penelitian Andhi (2005) menyatakan bahwa kepuasan kompensasi 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi kepuasan 

kompensasi yang diterima oleh seorang karyawan maka akan semakin membuat 

kinerja karyawan lebih baik dalam bekerja dan sebaliknya semakin rendah 

kepuasan kompensasi maka kinerja karyawan akan semakin menurun. Sedangkan 

menurut Suprana dan Ratnawati (2012) kepuasan kompensasi dan komitmen 

organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kepuasaan 

kompensasi dan komitmen organisasional memiliki peran yang sama penting baik 
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secara individu maupun secara bersama-sama dalam meningkatkan kinerja 

karyawan.  

Penelitian Mulyadi (2012) menyatakan bahwa pemberian kompensasi 

mempunyai hubungan positif berpengaruh terhadap kinerja karyawan, berarti 

kompensasi yang diberikan dapat meningkatkan terjadi kinerja karyawan dalam 

bentuk bonus, insentif dan berupa tunjangan. Menurut Emeka Emmanuel Okafor 

(2007) bahwa pekerja lepas dikenakan serangkaian perlakuan tidak manusiawi 

seperti upah rendah, kurangnya perhatian medis, kurangnya keamanan kerja, tidak 

ada penghargaan masa kerja dan tidak ada asuransi kecelakaan atau kematian. 

Suciati dan Rahmawati (2014) menemukan bahwa kompensasi finansial 

dan kinerja karyawan kontrak telah sesuai dengan harapan karyawan, sehingga 

ada hubungan positif dan kuat bahwa kompensasi finansial dapat meningkatkan 

kinerja karyawan kontrak. Diana (2008) menyatakan bahwa kompensasi yang 

diberikan perusahaan dapat mempengaruhi kinerja karyawannya.  

Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan 

harus mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya, karena pada 

dasarnya kinerja individu mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja pada 

akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Setiap 

karyawan atau individu yang bekerja dalam suatu perusahaan mempunyai 

keinginan untuk mendapatkan gaji yang sesuai dan cocok dengan harapannya jika 

mereka mendapatkan gaji yang sesuai dengan harapannya maka mereka akan 

lebih bersemangat dalam bekerja. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melihat lebih dalam 

hubungan antara persepsi terhadap kompensasi finansial dengan kinerja di PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Di Slamet Riyadi Surakarta. Berkaitan 

dengan hal tersebut penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

“Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap kompensasi finansial dengan 

kinerja karyawan”. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk 

merumuskan judul penelitian “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kompensasi 

Finansial Dengan Kinerja Karyawan”. 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap kompensasi 

finansial dengan kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui peran persepsi terhadap kompensasi finansial 

dengan kinerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui tingkat persepsi terhadap kompensasi finansial. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menyajikan informasi 

mengenai hubungan antara persepsi terhadap kompensasi finansial 

dengan kinerja karyawan. 

b. Bagi para peneliti, sebagai penambah informasi mengenai 

penelitian sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

kepada organisasi dan manajemen dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan yang lebih optimal melalui persepsi terhadap kompensasi 

finansial. 


