
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Era globalisasi ini, persaingan yang terjadi di semua industri semakin ketat. 

Setiap perusahaan dituntut untuk dapat bekerja dengan lebih efektif dan 

efisien agar dapat menang dalam persaingan. Selama perusahaan itu masih ada 

masalah, berarti perusahaan itu masih ”hidup” dan sedang mengalami 

perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Setiap permasalahan itu pasti ada 

pemecahan masalah, oleh karena itu untuk dapat terus bersaing di dalam 

industri yang mereka geluti, perusahaan ini harus dapat menyelesaikan 

masalah yang terjadi dengan baik agar tidak membahayakan perusahaan 

nantinya. Bagian yang memiliki peranan penting untuk mengatasi masalah 

yang terjadi di perusahaan adalah sumbar daya manusia (SDM) yang ada di 

perusahaan tersebut. SDM yang ada dan saat ini terus bertambah atau direkrut 

oleh perusahaan memiliki tugas utamanya adalah untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada di perusahaan tersebut, karena ada masalah itu SDM 

tersebut dicari dan dikelola. Karyawan merupakan motor penggerak untuk 

dapat mengembangkan suatu perusahaan. 
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Secara teoritis, keberhasilan perusahaan dalam menjalankan fungsinya 

merupakan kontribusi langsung dari perilaku pegawainya, oleh karena itu 

karyawan yang bekerja pada perusahaan harus dikembangkan sebaik-baiknya, 

melalui peningkatan kompetensinya, sehingga setiap karyawan dapat 

profesional dalam menjalankan tugasnya. 

 

Hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan profesionalisme minimal 

ada tiga nilai yang harus dikembangkan, yaitu :  

Pertama, tugas dan peranan karyawan harus senantiasa bertujuan melayani 

kepentingan umum. Kedua, profesionalisme karyawan harus didasarkan pada 

pendidikan dan spesialisasi profesional bukan bersifat patrimonial. Ketiga, 

memegang teguh prinsip “seseorang yang tepat dalam posisi yang tepat”. 

 

Pengelolaan SDM secara profesional sangat penting, agar di dalam organisasi 

terwujud keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan 

kemampuan organisasi, wujud keseimbangan merupakan kunci utama 

organisasi untuk dapat berkembang secara produktif. Melalui pengelolaan 

manajemen SDM secara profesional tersebut, tentunya diharapkan karyawan 

yang ada dalam organisasi dapat bekerja secara produktif. Mengingat besarnya 

peranan SDM sebagai penggerak organisasi dalam mencapai tujuannya, maka 

upaya-upaya organisasi dalam mendorong karyawannya untuk bekerja lebih 

baik harus terus dilakukan, dengan adanya karyawan-karyawan yang bekerja 

secara baik ini, maka diharapkan hasil kerja (kinerja karyawan) yang dicapai 

oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan karyawan. 



3 

 

 

 

 

Dapat dilihat dengan jelas fungsi personalia merupakan salah satu fungsi yang 

penting karena manusia merupakan faktor penggerak, yaitu faktor produksi 

yang dilakukan dan teknologi yang dipergunakan, unsur sumber daya manusia 

sangat dibutuhkan. Jadi masalah sumber daya manusia merupakan masalah 

yang penting yang harus selalu diperhatikan dalam menjaga kelancaran 

jalannya proses produksi suatu perusahaan. 

 

Ada beberapa cara dan pendekatan untuk mewujudkan hubungan kerja yang 

baik. Salah satunya adalah dengan memberi motivasi pada karyawan, 

pemberian motivasi menyangkut berbagai bentuk, diantaranya dengan cara 

memberi motivasi langsung tertuju pada masing-masing individu. Cara lain 

yang lazim dilaksanakan memberikan kebijaksanaan kompensasi yang wajar, 

yang bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. 

 

Kompensasi pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, 

sebab itu kompensasi harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan 

keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan 

kebutuhan hidup minimum atau sering disebut dengan kebutuhan fisik 

minimum. 

 

Menurut Dessler (2009: 82), kompensasi terdiri dari: 

• Gaji 

• Insentif 

• Komisi/Bonus 

• Tunjangan 

• Asuransi 

• Ganjaran Non-finansial 
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Kebijaksanaan yang adil dan layak dapat dilakukan misalnya dengan 

memberikan jumlah kompensasi yang cukup sehingga karyawan dapat bekerja 

lebih baik. Kebijaksanaan kompensasi dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan berpengaruh terhadap kedua belah pihak, baik karyawan maupun 

perusahaan. Oleh karena itu kebijaksanaan tersebut diharapkan dapat 

memuaskan kedua belah pihak, yaitu peningkatan kompensasi diharapkan 

akan meningkatkan kinerja karyawan. Jaminan penghasilan yang lebih baik 

sangat penting bukan saja bagi kemanusiaan akan tetapi juga untuk 

meningkatkan kinerja. Kesejahteraan karyawan tersebut diberikan kepada 

karyawan agar karyawannya dapat merasakan hidup layak dan bekerja dengan 

baik, kesejahteraan tersebut diberikan dengan cara memenuhi kebutuhan-

kebutuhan karyawan. 

 

Terpenuhinya kompensasi yang baik tentu saja akan meningkatkan kinerja 

para karyawan. Menurut Gomes (1995: 142), kinerja adalah pencapaian yang 

dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan dalam satu periode waktu tertentu atau 

pada saat ini. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu 

organisasi. 

 

PT Mega Auto Central Finance adalah perusahaan pembiayaan sepeda motor 

yang sudah berdiri sejak 24 September 2007. CT Corp, sebagai pemegang 

saham utama PT Mega Auto Central Finance berkomitmen untuk selalu 

memberikan dukungan, baik dalam hal manajemen, pendanaan, pemasaran 
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maupun operasional perusahaan. PT Mega Auto Central Finance merupakan 

salah satu perusahaan dari kelompok usaha CT Corp yang memiliki beberapa 

perusahaan dalam sektor bisnis lainnya, seperti: 

• Bank Mega 

• Trans TV 

• Trans 7 

• Trans Studio 

• Carrefour 

Perusahaan ini terbagi menjadi 2, yaitu PT Mega Auto Finance yang fokus 

menangani penjualan sepeda motor merk Yamaha, dan PT Mega Central 

Finance yang menangani penjualan sepeda motor merk Honda dan Suzuki 

dengan jumlah karyawan saat ini sekitar 8000 orang di seluruh Indonesia, 

sedangkan untuk PT Mega Auto Central Finance cabang Bandar Jaya sendiri 

mempunyai 63 orang karyawan pada bulan Desember tahun 2012. 

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan: 

1. Visi 

Menjadi perusahaan pembiayaan pilihan dan dipercaya konsumen dalam 

memberikan solusi pembiayaan dengan pelayanan terbaik dan dapat 

diandalkan sehingga memberikan hasil yang memuaskan bagi stakeholder.  

2. Misi 

• Menyediakan layanan pembiayaan beragam dan lengkap untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 
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• Membangun jaringan bisnis yang handal didukung dengan teknologi 

terkini agar pelayanan kepada pelanggan, dealer dan pihak terkait 

lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat. 

• Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan 

dan dealer. 

• Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

3. Budaya Perusahaan 

Dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai: kejujuran, kebenaran 

dan keadilan, kerjasama tim, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, 

dan kepuasan pelanggan. 

Saham PT Mega Auto Central Finance selain dimiliki oleh CT Corp sebagai 

pemegang saham utama, juga dimiliki oleh Marubeni Corporation. Marubeni 

dibentuk pada Mei 1858 dan berbadan hukum sejak 1 Desember 1949 

berkantor pusat di Tokyo, Jepang.  

Marubeni Corp merupakan salah satu dari tujuh perusahaan terbesar di Jepang.  

Marubeni Corporation memiliki 13 lini bisnis usaha berskala internasional, 

yaitu Food Materials Division, Lifestyle Division, Chemical Division, Energy 

Division-II, Transportation Machinery Division, Plant and Industrial 

Machinery Division, Real Estate Business Dept, Food Product Division, 

Forest Product Division, Energy Division-I, Metal & Mineral Resources 

Division, Power Project & Infrastructure Division dan Finance, Logistic IT 

Business Division. PT Mega Auto Central Finance berada di dalam lini 
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Transportation Machinery Division yaitu divisi yang bergerak di bidang 

pendanaan alat transportasi. 

 

Pada kegiatan operasi kerjanya, PT Mega Auto Central Finance perlu 

memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Kesejahteraan karyawan tersebut 

diberikan kepada karyawan agar karyawannya dapat merasakan hidup layak 

dan bekerja dengan baik, kesejahteraan tersebut diberikan dengan cara 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawan berupa kompensasi yang sesuai 

dengan prestasi karyawan sendiri. Berikut data kompensasi karyawan PT 

Mega Auto Central Finance berdasarkan jabatan dalam tabel: 

Tabel 1: Data Kompensasi Karyawan PT Mega Auto Central Finance 

Tahun 2012 

Sumber: PT Mega Auto Central Finance Tahun 2013 

Bonus yang diterima oleh karyawan diberikan setiap tahunnya ketika 

perusahaan dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Dari tabel dapat 

dilihat bahwa tidak semua karyawan mendapatkan tunjangan jabatan dan uang 

transport. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. 

No Jabatan Gaji 

Pokok 

(Rp) 

Tunjangan 

Jabatan 

(Rp) 

Tunjangan 

Kesehatan 

(Rp) 

Bonus 

(Rp) 

Transportasi 

(Rp) 

Uang Makan 

      (Rp) 

1 Kepala Area 5.000.000 3.000.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 

2 Kepala 

Cabang 

3.000.000 1.000.000 800.000 3.000.000 800.000 800.000 

3 Koordinator 

Admin Area 

1.700.000 500.000 350.000 1.700.000 350.000 300.000 

4 Koordinator 

Kolektor 

1.700.000 500.000 350.000 1.700.000 350.000 300.000 

5 Koordinator 

Surveyor 

1.700.000 500.000 350.000 1.700.000 350.000 300.000 

6 Administrasi 605.000  350.000 605.000 350.000 200.000 

7 Kolektor 605.000  350.000 605.000  200.000 

8 Surveyor 605.000  350.000 605.000  200.000 

9 CA 1.500.000  350.000 1.500.000 350.000 300.000 

10 CRO 1.100.000  350.000 1.100.000 350.000 200.000 
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Bagian kolektor dan surveyor termasuk penting dikarenakan bagian tersebut 

yang mencarikan nasabah yang akan menjadi konsumen perusahaan. 

 

Selain itu, faktor yang tidak bisa dipisahkan oleh kinerja adalah absensi. 

Banyaknya absensi dapat mempengaruhi kinerja sehingga karyawan tidak 

dapat bekerja dengan maksimal dan perusahaan tidak dapat memenuhi target 

yang telah ditetapkan setiap bulannya. Berikut data absensi karyawan PT 

Mega Auto Central Finance dalam tabel: 

 

 Tabel 2: Data Absensi Karyawan PT Mega Auto Central Finance Tahun 

2012 

No Bulan Jumlah 

Hari 

Kerja 

Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Hari Absen 

Karyawan 

Persentase 

Kehadiran 

1 Januari 26 35 46 5,05% 

2 Februari 24 40 23 2,39% 

3 Maret 25 45 27 2,40% 

4 April 25 50 33 2,64% 

5 Mei 26 55 30 2,09% 

6 Juni 25 54 37 2,58% 

7 Juli 27 55 40 2,69% 

8 Agustus 26 60 38 2,55% 

9 September 25 58 31 2,13% 

10 Oktober 27 58 29 1,85% 

11 November 23 58 63 4,72% 

12 Desember 25 63 52 3,30% 

   Rata-rata 2,86% 

  Sumber: PT Mega Auto Central Finance Tahun 2013 

 

Rumus: 
���� ����	


���� �������	 � ���� �����
 x 100% = Hasil 

(Sumber: PT Mega Auto Central Finance) 

Tabel di atas menunjukan tingkat ketidakhadiran karyawan PT Mega Auto 

Central Finance pada periode Januari-Desember tahun 2012. Standar absensi 

karyawan yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 2,50%. Dari 
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tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi tingkat ketidakhadiran karyawan 

paling tinggi terjadi pada bulan Januari dan November dengan masing-masing 

5,05% dan 4,72%. Hal ini mempengaruhi kinerja karyawan untuk mencapai 

target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

Berikut data jumlah nasabah PT Mega Auto Central Finance dan target 

perusahaan dengan tabel: 

 

 Tabel 3: Jumlah Nasabah dan Target PT Mega Auto Central Finance 

Tahun 2012 

No Bulan Jumlah Nasabah  Target Perusahaan Persentase 

Pencapaian Target 

1 Januari 3.830 3.850 99,4% 

2 Februari 3.030 3.000 101% 

3 Maret 3.270 3.200 102,1% 

4 April 3.410 3.400 100,2% 

5 Mei 3.700 3.500 105,7% 

6 Juni 3.950 3.950 100% 

7 Juli 4.100 4.100 100% 

8 Agustus 4.550 4.500 101,1% 

9 September 5.150 5.000 103% 

10 Oktober 5.400 5.300 101,1% 

11 November 5.670 5.700 99,4% 

12 Desember 6.000 6.000 100% 

  Rata-rata 101,1% 

Sumber: PT Mega Auto Central Finance Tahun 2013 

Tabel di atas menunjukan target pada bulan Januari dan November tidak 

tercapai. Hal ini pasti ada kaitannya dengan kompensasi dan absensi  terhadap 

kinerja karyawan. 
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Bagi perusahaan penelitian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, 

kualitas, efisiensi perubahan, serta melakukan pengawasan dan perbaikan 

kinerja. Kinerja yang optimal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

produktivitas dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Setiap perusahaan 

tidak akan luput dari hal pemberian balas jasa atau kompensasi yang 

merupakan salah satu masalah penting dalam menciptakan kinerja karyawan 

yang baik. 

 

Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk menguji hipotesis tentang 

adanya pengaruh kompensasi yang dipersepsikan terhadap kinerja karyawan 

di PT Mega Auto Central Finance cabang Bandar Jaya dengan judul 

penelitian:  “Pengaruh Kompensasi Yang Dipersepsikan Terhadap 

Kinerja Karyawan PT Mega Auto Central Finance cabang Bandar Jaya”. 

 

1.2 Perumusan Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : “Apakah kompensasi yang dipersepsikan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Mega Auto Central 

Finance cabang Bandar Jaya.” 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh kompensasi yang dipersepsikan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan di PT Mega Auto Central Finance cabang 

Bandar Jaya. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian. 

Kegunaan serangkaian penelitian yang diadakan pada PT Mega Auto 

Central Finance cabang Bandar Jaya adalah : 

• Secara teoritis ilmiah untuk menerapkan ilmu-ilmu khususnya bidang 

ekonomi yang telah diterima selama di bangku kuliah kedalam dunia 

praktek. 

• Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi PT Mega Auto Central 

Finance cabang Bandar Jaya. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Kompensasi 

Menurut Dessler (2009: 82) kompensasi karyawan merujuk pada semua 

bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi dan muncul dari pekerjaan 

mereka serta mempunyai tiga komponen. Ada pembayaran keuangan langsung 

dalam bentuk gaji, insentif, komisi/bonus. Selain itu, terdapat pembayaran 

tidak langsung dalam bentuk tunjangan dan asuransi. Yang terakhir yaitu 

ganjaran non-finansial seperti hal-hal yang tidak mudah dikuantitafikasikan 
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yaitu ganjaran-ganjaran berupa pekerjaan yang lebih menantang, jam kerja 

yang lebih luwes dan kantor yang lebih bergengsi. 

 

Dapat dikatakan bahwa kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima 

karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa 

berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada 

karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada 

organisasi / perusahaan tempat ia bekerja. Besarnya balas jasa telah 

ditentukan, diketahui sebelumnya dan memakai besaran berupa mata uang, 

sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya balas jasa/kompensasi 

yang akan diterimanya. Besarnya kompensasi mencerminkan status, 

pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan 

beserta keluarganya. 

 

Kinerja 

Adapun dimensi kinerja menurut Gomes (1995: 142) yaitu: 

1. Kualitas Pekerjaan (Quality of Work), mencakup akurasi, keahlian dan 

kesempurnaan dalam pekerjaan. 

2. Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work), mencakup banyaknya bentuk 

yang diproses, lamanya waktu yang digunakan dan banyaknya 

kesalahan yang dilakukan. 

3. Pengetahuan Tentang Pekerjaan (Job Knowledge), pemahaman 

karyawan mengenai fakta-fakta atau faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pekerjaan. 
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4. Kerjasama (Cooperation), kemampuan dan kerelaan untuk bekerja 

dengan rekan, penyelia dan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi 

bersama. 

5. Inisiatif (Initiative), merupakan kesungguhan dalam meminta tanggung 

jawab, memulai diri dan tidak gentar untuk memulai. 

6. Kreativitas (Creativeness), keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan 

dan tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. 

7. Keteguhan (Dependability), merupakan aspek penilaian kinerja dimana 

pekerja mengikuti petunjuk dan kebijakan perusahaan tanpa 

pengawasan dari penyelia. 

8. Kualitas Individu (Personal Qualities), meliputi kepribadian, 

penampilan, sosioabilitas, kepemimpinan dan integritas. 

 

1.5 Kerangka Penelitian 

Dalam kerangka penelitian ini disebutkan bahwa kompensasi yang terdiri dari 

gaji, insentif, komisi/bonus, tunjangan, asuransi, dan ganjaran non-finansial 

berhubungan dengan kinerja. Adapun indikator yang peneliti gunakan dalam 

variabel kinerja ini yaitu kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, pengetahuan 

tentang pekerjaan, kerjasama, inisiatif, kreativitas, keteguhan, dan kualitas 

individu. 
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1.6 Hipotesis  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pokok permasalahan, maka dapat 

ditarik suatu hipotesis sebagai berikut : “Diduga bahwa kompensasi yang 

dipersepsikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Mega 

Auto Central Finance cabang Bandar Jaya.”  

Kinerja karyawan  

 

- Kualitas Pekerjaan 

- Kuantitas Pekerjaan 

- Pengetahuan Tentang 

Pekerjaan 

- Kerjasama 

- Inisiatif 

- Kreativitas 

- Keteguhan 

- Kualitas Individu 

 

Sumber: Gomes (1995: 142) 

Kompensasi yang dipersepsikan  

 

 - Gaji 

 - Insentif 

 - Komisi/Bonus 

 - Tunjangan 

 - Asuransi 

 - Ganjaran Non-finansial 

 

Sumber: Dessler (2009: 82) 

  


