
I. PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  

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. Kegagalan organisasi dalam 

mengantisipasi perubahan-perubahan dapat mengakibatkan organisasi 

tersebut tidak dapat bertahan hidup. Sebagai suatu sistem organisasi, 

kehidupan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 

baik yang bersifat internal (dalam perusahaan) maupun eksternal (di luar 

perusahaan). Faktor lingkungan yang  mempengaruhi jalannya roda 

organisasi selalu berubah. Dalam kaitan inilah, perusahaan sebagai suatu 

organisasi harus selalu bisa beradaptasi dan memenuhi tuntutan 

lingkungan. Beradaptasi dengan lingkungan berarti harus mampu 

memanfaatkan peluang yang ada, mampu mengatasi setiap ancaman 

yang datang, mampu mengoptimalkan kekuatan serta mampu 

mengeliminasi kelemahan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan harus 

melakukan berbagai kegiatan dalam rangka beradaptasi dengan 

lingkungannya akibat dinamika perubahan-perubahan yang  terjadi.  

Tekanan kompetitif dalam dunia bisnispun menuntut perusahaan 

untuk selalu  memikirkan cara bagaimana perusahaan harus beradaptasi 

dan bahkan mengatasi lingkungan yang selalu berubah tersebut. Dalam 

rangka beradaptasi dan memenuhi tuntutan lingkungan organisasi, salah 
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satu kegiatan yang harus dilakukan adalah pembinaan dan 

pengembangan karyawan. Salah satu aspek terpenting dalam organisasi 

adalah pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia organisasi 

tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset perusahaan, 

yang memegang peranan penting, karena tanpa adanya sumber daya 

manusia yang dapat bekerja secara efektif dan efisien, kepemilikan 

perusahaan atas sumber daya lain seperti modal, bahan mentah dan 

teknologi tidak dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. 

Pencapaian tujuan perusahaan akan sangat bergantung pada 

kemampuan berpikir serta daya kreativitas sumber daya manusianya.  

Tidak dapat diragukan lagi, salah satu faktor yang mampu 

menentukan keberhasilan/kegagalan suatu organisasi adalah faktor 

sumber daya manusia. Keunggulan bersaing organisasi sangat ditentukan 

oleh mutu sumber daya manusianya. Oleh karena itu penanganan sumber 

daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka sistem 

pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis, integrated, 

interrelated dan unity (Assauri, 2000). Sementara itu, Soetjipto (2001) 

menyatakan bahwa,  pengelolaan sumber daya manusia merupakan 

keragaman aktivitas yang terlibat dalam perencanaan, perekrutan dan 

penempatan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, serta 

pemberian penghargaan yang saling terkait satu sama lain. Sebagai suatu 

faktor yang sangat penting, sumber daya manusia perlu mendapat 

penghargaan yang baik, antara lain dapat dilakukan melalui pemberian 

kompensasi/imbalan yang mencerminkan adanya keadilan internal dan 
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eksternal. Kebijakan yang ditempuh khususnya dalam pemberian 

kompensasi dimaksudkan untuk memotivasi karyawan sesuai dengan 

hasil kinerjanya. Perusahaan yang berhasil memotivasi karyawannya akan 

mampu menciptakan suatu kekuatan untuk mencapai kinerja yang efektif. 

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. 

Melalui pemberian kompensasi yang memadai, kebutuhan 

karyawan akan dapat terpenuhi, baik yang menyangkut kebutuhan dasar 

maupun yang menyangkut kebutuhan akan harkat dan martabat sebagai 

karyawan, sehingga apabila kebutuhan karyawan dapat terpenuhi maka 

perilaku karyawan dapat berubah dan ikut mencurahkan perhatiannya 

pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dengan pemberian 

kompensasi akan terjadi hubungan timbal balik yang serasi antara 

manajemen dan karyawan, dari hubungan timbal balik itu akan timbul rasa 

memiliki terhadap organisasi dan aset-aset yang dimiliki oleh organisasi. 

Siagian (2002) menyatakan bahwa sistem kompensasi  (imbalan) yang 

baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota 

organisasi yang pada gilirannya memungkinkan organisasi memperoleh, 

memelihara dan mempekerjakan sejumlah orang yang memiliki sikap dan 

perilaku positif untuk kepentingan organisasi. 

Dalam usianya yang lebih dari 100 tahun, PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk (BRI), telah mengalami beberapa kali perubahan 
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dan penyempurnaan sistem pemberian kompensasi kepada karyawan. 

Sampai dengan tahun 2004, pemberian kompensasi kepada karyawan 

didasarkan pada sistem kepangkatan. Pemberian kompensasi 

berdasarkan kepangkatan tampaknya sudah kurang sesuai lagi dengan 

tuntutan bisnis dan profesionalisme. Oleh karena itu manajemen BRI telah 

menetapkan kebijakan baru di bidang SDM, yaitu dengan pengembangan 

SDM berbasis kompetensi. Sebagai salah satu konsekuensi kebijakan 

baru tersebut disusunlah job grade sebagai dasar pemberian kompensasi 

bagi karyawan. Job grade dimaksud dihasilkan melalui evaluasi jabatan 

yang dilakukan pada tahun 2002 terhadap  545 jenis jabatan. Perubahan 

sistem pengupahan merupakan hal yang sangat penting, maka 

implementasinya harus dilakukan secara hati-hati, mengingat perubahan 

tersebut akan berdampak pada semua aspek di bidang sumber daya 

manusia. Oleh karena itu, implementasi kebijakan job grade baru dimulai 

pada bulan Januari 2005.  Dengan adanya perubahan sistem 

kepangkatan menjadi job grade, maka dampak langsung yang timbul 

adalah perubahan dan penyesuaian besaran maupun struktur kompensasi 

finansial langsung dan tidak langsung. Perubahan tersebut antara lain  

meliputi (1) struktur pengupahan, (2) dasar perhitungan upah lembur, (3) 

upah bagi karyawan yang dikenakan skorsing, (4) tunjangan biaya 

perjalanan cuti tahuan dan cuti besar, (5) personal accident, (6) besarnya 

iuran pensiun beban karyawan maupun perusahaan, dan lain-lain. Untuk 

mengetahui apakah akibat perubahan dan bentuk-bentuk kompensasi 

yang diberikan tersebut dapat memotivasi karyawan, maka penelitian ini 
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dilakukan. Paradigma adanya perubahan sistem lama (kepangkatan) ke 

sistem baru (job grade) telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan 

BRI, sehingga diharapkan para karyawan dapat memahami bahwa 

perusahaan senantiasa berusaha untuk memberikan yang lebih baik dan 

lebih adil kepada karyawan. Disamping itu, karyawan diharapkan 

memahami bahwa perusahaan didirikan untuk mencari profit. Dengan 

demikian segala bentuk penghargaan (kompensasi) kepada karyawan 

harus selalu dikaitkan dengan kompetensi dan kinerja individu serta 

kontribusinya kepada perusahaan dalam bentuk yang terukur. 

Selain itu, penelitian terhadap kompensasi dan pengaruhnya 

terhadap motivasi karyawan BRI belum pernah dilakukan.   Dengan 

demikian, dari penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut 

dengan cakupan wilayah penelitian pada unit kerja BRI di seluruh 

Indonesia. Disamping itu, dengan penelitian ini juga dapat diketahui 

variabel-variabel kompensasi yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

motivasi karyawan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai 

masukan untuk penyempurnaan kebijakan pemberian kompensasi di BRI. 

 

 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah adalah sebagai berikut :  

a. Apakah variabel-variabel kompensasi finansial langsung dan variabel-

variabel kompensasi finansial tidak langsung yang diberikan BRI 

berpengaruh terhadap motivasi karyawan? 
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b. Seberapa besar pengaruh variabel-variabel kompensasi tersebut 

terhadap motivasi karyawan BRI? 

c. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk penyempurnaan 

kebijakan di bidang kompensasi dalam rangka meningkatkan kinerja 

dan motivasi karyawan BRI?. 

 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menganalisis seluruh variabel kompensasi finansial langsung 

kompensasi finansial tidak langsung yang berimplikasi terhadap 

motivasi karyawan BRI.  

b. Menganalisis variabel-variabel kompensasi yang paling berpengaruh 

dalam rangka mendorong motivasi karyawan BRI.   

c. Memberikan masukan kepada manajemen BRI dalam menentukan 

kebijakan alternatif di bidang pemberian kompensasi guna 

meningkatkan motivasi karyawan. 

 

 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

a. Menghasilkan alternatif solusi mengenai faktor kompensasi yang 

berpengaruh secara positif terhadap motivasi karyawan sehingga 

produktivitas karyawan semakin meningkat sejalan dengan adanya 

pemberian kompensasi yang semakin baik. 
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b. Menjadi masukan bagi manajemen BRI untuk senantiasa mengkaji, 

menyempurnakan  kebijakan dan strategi dalam pemberian 

kompensasi, sehingga tujuan pemberian kompensasi kepada 

karyawan benar-benar dapat mendorong peningkatan motivasi 

karyawan. 

c. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai data dasar (benchmark data) 

untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

 

 Ruang Lingkup 

Dengan adanya keterbatasan waktu dan data yang diperoleh, maka 

penelitian hanya dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) BRI Jakarta, 

dengan memfokuskan pada pengaruh pemberian kompensasi finansial 

langsung dan kompensasi finansial tidak langsung  terhadap motivasi 

karyawan. Adapun karyawan yang dimaksud adalah karyawan dengan 

status karyawan tetap. 

Pertimbangan untuk membatasi hanya pada kompensasi finansial 

karena penerapan job grade sebagai pengganti sistem kepangkatan di 

BRI baru dimulai bulan Januari 2005, dan dengan adanya sistem baru 

tersebut manajemen BRI langsung melakukan konversi dan penyesuaian 

pada kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung yang diterima karyawan. Sedangkan pengaruhnya terhadap 

pembinaan dan pengembangan karir karyawan belum dapat dievaluasi, 

mengingat saat ini sedang dilakukan relokasi, penataan ulang dan 
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penyesuaian kembali penempatan karyawan secara bertahap berkaitan 

dengan implementasi  job grade tersebut.  

Selanjutnya, unit kerja yang dipilih merupakan salah satu Kanwil 

BRI yang mempunyai klasifikasi A (Kanwil besar), yang memiliki wilayah 

kerja meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Banten dan 

Kalimantan Barat dengan 36 Cabang,  43 Cabang Pembantu, 311 BRI 

Unit 7 Pos Pelayanan Desa (PPD) dengan 4 Tim Pelayanan Desa (TPD). 

Pencapaian kinerja seluruh unit kerja di wilayah tersebut tidak terlepas 

dari tanggung jawab dan upaya pembinaan yang dilakukan oleh seluruh 

jajaran Kanwil BRI Jakarta. 

 




