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Dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, politik dan sosial 
yang sangat cepat dan sulit diprediksi (unpredictable) saat ini, setiap 
organisasi memerlukan adanya konsolidasi internal yang kuat yang dapat 
meningkatkan daya tahannya serta dapat menjamin pencapaian visi dan 
misi organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu aspek terpenting dalam 
organisasi agar dapat mengantisipasi adanya perubahan adalah 
pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia organisasi 
tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset perusahaan, 
yang memegang peranan penting, maka itu penanganan sumber daya 
manusia harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam kerangka 
sistem pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis. Sumber 
daya manusia perlu mendapat penghargaan yang baik, antara lain dapat 
dilakukan melalui pemberian kompensasi/imbalan yang mencerminkan 
adanya keadilan internal dan eksternal. Kebijakan yang ditempuh 
khususnya dalam pemberian kompensasi dimaksudkan untuk memotivasi 
karyawan sesuai dengan hasil kinerjanya. Kompensasi yang diberikan 
dalam bentuk finansial maupun non finansial, harus  menjadi perhatian 
utama manajemen setiap perusahaan, karena pemberian kompensasi 
akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya sejalan 
dengan terpenuhinya kesejahteraan karyawan. Demikian halnya dengan 
BRI yang melakukan perubahan dalam sistem pemberian kompensasi 
yang semula berdasarkan kepangkatan menjadi job grade, juga bertujuan 
untuk memotivasi karyawan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu : (1) Apakah variabel-variabel kompensasi finansial 
langsung dan variabel-variabel kompensasi finansial tidak langsung yang 
diberikan BRI berpengaruh terhadap motivasi karyawan, (2) Seberapa 
besar pengaruh variabel-variabel kompensasi tersebut terhadap motivasi 
karyawan BRI, dan (3) Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk 
penyempurnaan kebijakan di bidang kompensasi dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan BRI?. 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) menganalisis variabel-variabel 
kompensasi finansial (langsung dan tidak langsung) yang berimplikasi 
terhadap motivasi karyawan, (2)  menganalisis variabel-variabel 
kompensasi yang paling berpengaruh dalam rangka mendorong motivasi 
karyawan, dan (3) memberikan masukan kepada manajemen BRI dalam 
menentukan kebijakan alternatif di bidang pemberian kompensasi guna 
meningkatkan motivasi karyawan. 

Penelitian ini hanya dibatasi pada karyawan yang berstatus 
sebagai karyawan tetap dengan responden sebanyak 86 orang. Penelitian 
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dilakukan di Kanwil BRI Jakarta pada bulan April sampai Mei 2005. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). 
Analisis SEM digunakan untuk menguji kesesuaian antara model motivasi 
yang sudah disusun secara teoritis dengan data empiris yang ada di 
lapangan. Pengolahan data SEM diuji dengan menggunakan software 
LISREL 8.51 yang kemudian hasilnya digunakan dalam analisis 
pembahasan dan implikasi manajerial bagi organisasi. 

Atribut yang dianalisis terdiri dari 13 peubah indikator yang 
dikelompokkan ke dalam dua peubah laten eksogen (dimensi) 
kompensasi finansial, yaitu Finansial Langsung (FL) dan Finansial Tidak 
Langsung (FTL). Peubah laten eksogen FL terdiri dari enam peubah 
indikator, yaitu: Gaji/upah(X1), Insentif (X2), Bonus Tunai dan Saham 
(X3), Tunjangan Biaya Perjalanan Cuti Tahunan (X4), Tunjangan Biaya 
Perjalanan Cuti Besar (5) dan Penghargaan Tanda Jasa (X6). Peubah 
laten eksogen FTL terdiri dari tujuh peubah indikator, yaitu: Jamsostek 
(X7), Asuransi Personal Accident dan Jiwa (X8), Program Pensiun 
Manfaat Pasti (X9), Program Pensiun Iuran Pasti (X10), Program 
Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (X11), Tunjangan Hari Tua (X12), 
dan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan (X13). 

Berdasarkan hasil crosstabulation faktor demografi responden 
terhadap kompensasi dan motivasi, dapat disimpulkan bahwa faktor 
demografi responden tidak mempengaruhi cara responden memberikan 
jawaban/pernyataan pada kuesioner. Berdasarkan hasil analisis Structural 
Equation Modeling, Hasil pengolahan data dengan program LISREL 8.51 
menunjukkan standar-standar yang sesuai dengan aturan kecocokan 
model, sehingga tidak diperlukan lagi berbagai modifikasi. Dalam evaluasi 
kriteria goodness of fit, terdapat beberapa indeks kesesuaian dan cut off 
value yang digunakan untuk menguji kecocokan model dengan data yang 
disajikan. Indeks-indeks tersebut diantaranya yaitu Degree of Freedom 
(DF), Chi-square, RMSEA (Root Means Square Error of Approximation), 
dan P-value. Berdasarkan uji kecocokan, mengindikasikan bahwa 
terdapat kecocokan antara model dan kenyataan (didukung oleh data 
empiris). Nilai Chi-Square (X2) yang relatif kecil terhadap derajat bebasnya 
(DF) menunjukkan bahwa model yang diajukan didukung oleh data 
empiris. Nilai RMSEA = 0,00 dan P-value = 0,98268 ( > 0,05) 
menunjukkan adanya kedekatan suatu model dengan populasinya dan 
model didukung pula oleh data empiris.  

Hasil LISREL menunjukkan nilai-t untuk semua peubah berada 
diatas 1,96 yang berarti bahwa semua peubah mempunyai hubungan 
yang nyata pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini mendukung hipotesis 
yang ada bahwa komponen-komponen yang ada dalam dimensi 
kompensasi finasial langsung dan dimensi kompensasi finasial tidak 
langsung berpengaruh terhadap motivasi karyawan. Dari koefisien 
konstruk pada diagram lintas dapat diketahui bahwa dimensi kompensasi 
finasial langsung mempunyai pengaruh lebih besar dengan nilai sebesar 
1,16 dibanding dengan dimensi kompensasi finasial tidak langsung yang 
memiliki nilai sebesar 0,34. Hal ini berarti bahwa kompensasi finansial 
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langsung yang diberikan kepada karyawan memiliki kontribusi terbesar 
dalam meningkatkan motivasi karyawan Kanwil BRI Jakarta. Komponen 
pembentuk dimensi FL yang paling tinggi pengaruhnya terhadap motivasi 
karyawan adalah insentif, sedangkan yang paling rendah pengaruhnya 
terhadap motivasi karyawan adalah penghargaan tanda jasa. Dari 
penelitian ini juga diketahui bahwa, komponen pembentuk dimensi FTL 
yang paling tinggi pengaruhnya terhadap motivasi karyawan adalah 
Prospen, sedangkan yang paling rendah pengaruhnya terhadap motivasi 
karyawan adalah tunjangan hari tua. 

Indikator motivasi karyawan yang diuji pada penelitian ini terdiri dari 
tiga indikator, yaitu keinginan untuk berprestasi/achievement (Y1), 
keinginan untuk bekerjasama/affiliation (Y2), dan keinginan/kebutuhan  
akan kekuasaan/power (Y3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kontribusi tertinggi terjadi pada peubah indikator keinginan untuk 
berprestasi/achievement (Y1). 
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