
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Risiko merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dan diantisipasi 

dalam suatu kegiatan bisnis. Risiko adalah suatu  hal yang tidak dapat dihindari, 

tetapi dapat dikelola dengan baik. Cara yang dapat dilakukan kegiatan bisnis 

untuk mengelola risiko dengan menggunakan asuransi. Menurut Undang-Undang 

RI No. 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada 

tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian 

pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015, terdapat 

bermacam-macam jenis perusahaan asuransi di Indonesia,  yaitu perusahaan 

asuransi umum, jiwa, reasuransi, wajib, dan sosial. Perusahaan asuransi umum 

memiliki jumlah perusahaan paling besar di Indonesia yaitu sebanyak 80 

perusahaan. PT Asuransi XYZ merupakan salah satu perusahaan asuransi umum 

di Indonesia (OJK 2015). 

PT Asuransi XYZ merupakan salah satu perusahaan asuransi milik Badan 

Usaha Milik Negara. PT Asuransi XYZ memiliki cabang diseluruh kota besar di 

Indonesia. PT Asuransi XYZ merupakan perusahaan asuransi yang menawarkan 

perlindungan asuransi atas semua resiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-

gedung pemerintah dan aset-aset milik pemerintah. Perkembangan PT Asuransi 

XYZ dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelanggan dan peningkatan revenue 

setiap tahun. Perkembangan revenue dan goal setting PT Asuransi XYZ disajikan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Perkembangan revenue dan goal setting pt asuransi xyz  

Tahun Revenue  Goal Setting 

2012 588,638 - 

2013 730,583 - 

2014 931,209 1,861,825 

2015 1,222,390 2,106,900 

2016 1,468,383 2,632,500 

Sumber: Laporan Tahunan PT Asuransi XYZ 2012 – 2016 (dalam jutaan rupiah). 

 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa revenue PT Asuransi XYZ mengalami 

peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Meskipun terjadi peningkat 

revenue setiap tahun, revenue yang diperoleh PT Asuransi XYZ masih di bawah 

target yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada Tabel 1 terlihat rata-rata pencapaian 

revenue hanya setengah dari target perusahaan. Pencapaian revenue tidak terlepas 

dari kinerja karyawan PT Asuransi XYZ. Berdasarkan hasil evaluasi internal 
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kinerja karyawan PT Asuransi XYZ menunjukkan terjadi penurunan kinerja pada 

tahun 2014 sampai tahun 2016  yang dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2 Persentase kinerja karyawan pt asuransi xyz 

Hasil Kinerja Karyawan 2014 2015 2016 

Sangat Baik 63.38 % 21.07% 14.71% 

Baik 17.23% 50.84% 57.58% 

Cukup Baik 7.54% 6.69% 6.66% 

Kurang Baik 11.85% 21.40% 21.05% 

Sumber: Data Penilaian Kinerja Karyawan PT Asuransi XYZ 2014 – 2016. 

 

 Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil kinerja karyawan PT Asuransi 

XYZ menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sebesar 63.38% karyawan PT 

Asuransi XYZ memiliki kinerja yang sangat baik, akan tetapi mengalami 

penurunan drastis setiap tahunnya hingga tahun 2016. Pada sisi lain, terjadi 

peningkatan jumlah karyawan dengan kinerja yang kurang baik sebesar 77.6% 

dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Perkembangan kinerja karyawan PT Asuransi 

XYZ tidak terlepas dari pemberian pelatihan dan motivasi. Pemberian pelatihan 

dan motivasi harus disesuaikan dengan kebutuhan karyawan agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. Menurut Fahmi (2016), peningkatan manajemen kinerja 

bukan hanya berpengaruh pada peningkatan hasil di perusahaan saja, namun lebih 

jauh dari itu yaitu mampu menjadi nilai tambah bagi para karyawan. 

 Motivasi dari perusahaan diperlukan untuk peningkatan kinerja karyawan. 

Perusahaan membutuhkan keterampilan untuk memahami dan menciptakan 

kondisi dimana semua karyawan dapat termotivasi. Motivasi merupakan dorongan 

yang membuat karyawan melakukan sesuatu dengan cara dan untuk mencapai 

tujuan tertentu (Mangkuprawira 2004). Tidak ada keberhasilan mengerjakan 

sesuatu seperti mengelola karyawan, tanpa adanya motivasi, baik dari manajer 

maupun karyawan (Mangkuprawira dan Hubeis 2007). Sedangkan, motivasi yang 

terdapat di diri karyawan dapat memengaruhi kinerja karyawan. Selain motivasi, 

pelatihan dapat meningkakan kinerja karyawan (Mangkuprawira 2004).  

 Menurut Mangkuprawira (2004), pelatihan merupakan sebuah proses 

mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan 

semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin 

baik, sesuai dengan standar perusahaan. Pelatihan merujuk pada struktur  total dari 

program di dalam dan luar pekerjaan karyawan yang dimanfaatkan perusahan 

dalam mengembangkan dan pengetahuan, utamanya untuk kinerja pekerjaan dan 

promosi karir. PT Asuransi XYZ belum memiliki sistem pelatihan yang teratur 

dan terancang dengan baik sehingga karyawan merasa kompetensi kurang 

menunjang untuk mencapai kinerja yang diinginkan perusahaan. 

 Menurut penelitian yang dilakukan Ackah (2014) menunjukkan bahwa 

karyawan yang lebih termotivasi dalam pekerjaan memiliki kinerja yang baik dan 

cenderung tidak meninggalkan organisasi, tetapi secara negatif memengaruhi 

kinerja jika karyawan tidak termotivasi. Pelatihan memberikan keterampilan, 

pengetahuan, pengalaman, dan teknik yang dibutuhkan karyawan untuk berkinerja 

lebih efisien. Dengan demikian dapat diduga peningkatan dan penurunan kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh motivasi dan pelatihan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan 
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penelitian tentang  pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan di 

PT Asuransi XYZ.  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, meskipun terjadi peningkatan 

revenue setiap tahun pada PT Asuransi XYZ, akan tetapi peningkatan revenue 

tersebut masih di bawah target perusahaan. Hal ini diduga disebabkan salah 

satunya oleh penurunan kinerja karyawan PT Asuransi XYZ. Sistem pelatihan di 

PT Asuransi XYZ belum teratur dan terancang dengan baik sehingga karyawan 

merasa kompetensi kurang menunjang untuk mencapai kinerja yang diinginkan 

perusahaan. Ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja karyawan, namun pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah pelatihan dan motivasi. Adapun 

pokok-pokok masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Asuransi XYZ? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Asuransi XYZ?  

3. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap motivasi karyawan PT Asuransi 

XYZ? 

4. Bagaimana pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT 

Asuransi XYZ? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

diketuhui tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Asuransi 

XYZ. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Asuransi 

XYZ. 

3. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap motivasi karyawan PT Asuransi 

XYZ. 

4. Menganalisis pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT 

Asuransi XYZ. 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari hasil penelitian adalah mengetahui pengaruh pelatihan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan. Peneliti dapat membantu dalam merumuskan 

kebijakan untuk meningkatkan kinerja karyawan PT Asuransi XYZ. 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengaruh pelatihan dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian dilakukan kepada karyawan kantor 

pusat PT Asuransi XYZ yang telah mengikuti pelatihan basic insurance dan  

karyawan yang telah mendapatkan motivasi dari perusahaan. 
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