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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur atau bagian investasi 

terbesar dari suatu organisasi terutama sekali organisasi ekonomi seperti 

perusahaan. Oleh karena itu banyak sekali perusahaan yang mulai secara serius 

membangun dan mengembangkan sumber daya manusianya. Nilai dari sumber 

daya manusia akan tampak jelas ketika suatu perusahaan dijual, artinya nilai beli 

perusahaan akan lebih besar daripada total nilai fisik dan asset pembiayaan jika 

sumber daya manusianya berkualitas. Sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan 

ketrampilan yang dapat memajukan perusahaan. Bagaimanapun juga  perusahaan 

tidak akan mungkin dapat berjalan jika tidak memiliki sumber daya manusia atau 

sumber daya manusia yang ada tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Maka faktor manusia memegang peranan utama dalam setiap usaha yang 

dilakukan perusahaan. 

Setiap perusahaan seringkali berhadapan dengan masalah kinerja 

karyawannya. Setiap pimpinan dalam perusahaan akan selalu berupaya agar setiap 

kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal dan dilakukan secara 

efektif dan efisiensi. Agar tercapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang 

diinginkan, maka dalam perusahaan tersebut harus memiliki sistem kerja yang 

baik atau memiliki kinerja yang baik. 
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Ada beberapa pendapat mengenai kinerja. Menurut Dessler (2000: 41), 

kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan 

standar yang ditetapkan jadi dengan demikian kinerja memfokuskan pada hasil 

kerjanya. Menurut Robbins (2003: 226), kinerja adalah akumulasi hasil akhir 

semua proses dan kegiatan kerja organisasi. Terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja, seperti: kepemimpinan. Stonner (1996: 161) 

mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. 

Pendapat ini dapat ditarik suatu pendapat bahwa kepemimpinan itu merupakan 

upaya dalam mempengaruhi dan mengarahkan kelompok. Winardi (2003 : 23) 

yang mengatakan kepemimpinan adalah hubungan dimana seseorang yakni 

pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerjasama secara suka rela dalam 

mengusahakan (mengerjakan) tugas-tugas yang berhubungan, untuk mencapai hal 

yang diinginkan pemimpin tersebut.  Pengertian ini menekankan pada 

kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan suatu 

kegiatan/pekerja.  

Dalam mengelola dan mengendalikan berbagai fungsi dalam organisasi 

agar tetap konsisten dengan tujuan organisasi dibutuhkan seseorang pemimpin 

karena pemimpin merupakan bagian penting dalam peningkatan kinerja para 

pekerja. Pemimpin memiliki pengaruh terhadap sikap karyawan, efektivitas 

seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik bawahannya. 

Kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain, 
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pemimpin mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja bersama-sama 

dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja didukung oleh beberapa 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bachtiar (2009) yang meneliti 

pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank 

BTN Kantor Cabang Syariah Surakarta,Yogyakarta dan Semarang. Hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan 

oleh Widianto (2009) yang meneliti tentang pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Utama 

Makassar. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara gaya kepemimpinan kharismatik terhadap kinerja karyawan. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Maya (2010) menyatakan bahwa kompensasi  

yang diberikan oleh perusahaan mempengaruhi kinerja karyawan dalam melayani 

nasabah pada Bank Mandiri.  

Penerimaan kompensasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh 

karyawan dapat berakibat pada semangat kerja karyawan tersebut, sehingga kerja 

karyawan tersebut menjadi malas- malasan, sering tidak masuk kerja, tidak 

disiplin dan tindakan- tindakan lain yang merugikan perusahaan walaupun 

pemimpin telah melakukan tugasnya dengan baik. Jika karyawan merasa puas 

terhadap kompensasi yang diterimanya, dan juga kepemimpinan yang baik maka  

kinerjanya akan meningkat (Widodo, 2006).  
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BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama 

Bank Central Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan 

barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 

1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem 

perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini mempengaruhi aliran 

dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak 

nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank 

terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA di tahun 1998. Pada BCA 

terdapat jenjang kompensasi yang cukup berbeda-beda dari satu karyawan ke 

karyawan lainnya, terutama karena masa bakti karyawan yang berbeda-beda.  

Pada penelitian ini akan dikaji tentang pengaruh kepemimpinan dan 

kompensasi terhadap kinerja pada karyawan BCA cabang Pemuda Semarang. 

Alasan dipilihnya BCA Cabang Pemuda sebagai obyek penelitian adalah karena 

BCA sebagai unit bisnis juga mengalami hal yang sama dimana kinerja 

dipengaruhi oleh pemimpin dan gaji yang diterima. Hal ini diketahui berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa orang karyawan ternyata 

kepemimpinan dan kompensasi mempengaruhi kinerja mereka. Apabila karyawan 

berprestasi kemungkinan akan menerima gaji atau bonus lebih tinggi daripada 

yang tidak berprestasi. Hal ini juga didukung karena berdasarkan pada hasil 

wawancara peneliti dengan 10 orang karyawan BCA Cabang Pemuda yaitu: 

Tabita, Karina, Siska, Dessy dan Yanto (bagian teller) dan Clara, Arik, Elvira, 

Wati dan Jenia (bagian CS/ customer service), mereka menyatakan bahwa 
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kepemimpinan yang diterapkan pada perusahaan dan kompensasi yang mereka 

terima akan mempengaruhi kinerja mereka. Berikut ini adalah data hasil 

wawancara, sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Hasil Wawancara Karyawan Bank BCA Pemuda 

No. Responden Jawaban Responden Jawaban 
1. A Gaji cukup F Tunjangan kurang 
2. B Pemimpin kurang ramah G Kurang tinggi gajinya 
3. C Pemimpin kurang perhatian H Pemimpin tegas 
4. D Gaji standard  I Terlalu disiplin 
5. E Bonus kurang J Pemimpin cukup baik 
Sumber: Wawancara tanggal 15 September 2010 

Dari hasil wawancara peneliti tentang gambaran kinerja terhadap branch 

manager BCA Cabang Pemuda diketahui bahwa selama ini karyawan memiliki 

kinerja yang cukup baik sekitar 40% dan mereka yang bekerja baik hanya 20%, 

dan sisanya 40% bekerja masih di bawah standar atau buruk.  

Pada penelitian ini digunakan gaya kepemimpinan transformasional, gaya 

kepemimpinan ini dipilih karena gaya kepemimpinan tersebut sesuai dengan yang 

ada di BCA Cabang Pemuda. 

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penelitian ini berjudul: “Pengaruh 

Kepemimpinan  dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan BCA cabang 

Pemuda Semarang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana persepsi responden terhadap variabel kepemimpinan dan 

kompensasi karyawan di BCA Cabang Pemuda, Semarang, dan 

penilaian kinerja oleh perusahaan BCA Cabang Pemuda? 
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b. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

BCA Cabang Pemuda, Semarang? 

c. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan BCA 

cabang Pemuda Semarang? 

d. Bagaimana pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di BCA Cabang Pemuda, Semarang? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel 

kepemimpinan dan kompensasi karyawan di BCA Cabang Pemuda, 

Semarang, dan penilaian kinerja oleh perusahaan BCA Cabang 

Pemuda. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan di BCA Cabang Pemuda, Semarang. 

c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja  

karyawan BCA cabang Pemuda Semarang. 

d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemimpinan dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan di BCA Cabang Pemuda, 

Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan: 

Sebagai masukan dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan BCA cabang Pemuda Semarang, khususnya terkait dengan 

kepemimpinan yang diterapkan dan kompensasi yang ada. 
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b. Bagi Kalangan Akademisi: 

Sebagai referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden penelitian dan hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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