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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Manajemen mengandung pengertian adalah sebuah proses yang dilakukan 

untuk mewujudkan tujuan Organisasi melalui rangkaian kegiatan yang berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta 

sumber daya organisasi (Dessler, 2006:4). Sumber daya manusia merupakan 

unsur utama perusahaan yang sangat besar dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan tidak akan dapat bekerja secara 

efisien dan efektif tanpa didukungnya Sumber Daya Manusia yang memiliki 

kemapuan. Ini berarti bahwa manajemen Sumber Daya Manusia merupakan hal 

yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan, besar atau kecil, apapun jenis 

industrinya (Schuller, 1997:32).  

Menyadari pentingnya Sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup dan 

kemajuan perusahaan, maka perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada 

pegawai yang sudah tidak lagi dipandang sebagai faktor produksi tetapi sebuah 

mitra kerja (Saydam, 2000:76-77). 

Untuk mendorong semangat kerja pegawai perlu adanya hubungan kerja 

yang saling menguntungkan antara pegawai dengan perusahaan.  Pegawai 

memberikan prestasi yang baik bagi perusahaan sedangkan perusahaan 

memberikan kesejahteraan dengan memberikan kompensasi yang memadai sesuai 

dengan beban kerja untuk mempertahankan loyalitas pegawai terhadap 

perusahaan, (Flippo, 1984) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia 

merupakan proses perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan dan pengendalian 
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dari  pengadaan  tenaga kerja,  pengembangan, kompensasi, integrasi, 

pemeliharaan dan pemutusan  hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai 

tujuan atau sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat, Salah satu poin 

penting diatas adalah kompensasi. 

Menurut (Dessler, 2006) kompensasi mempunyai 2 (dua) komponen 

sebagai berikut :  

1.  Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk  

upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus.  

2.  Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan seperti 

asuransi dan liburan.  

Loyalitas bisa diartikan sebagai kepatuhan atau kesetiaan menurut Wjs. 

Poerwadarminta yang dikutip oleh (Krisna, 2005) dari pengertian diatas, 

kesimpulannya adalah suatu kecenderungan pegawai untuk pindah ke perusahaan 

lain. Apabila pegawai bekerja pada suatu perusahaan, dan perusahaan tersebut 

telah memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai dan diterima oleh pegawainya, 

maka kesetiaan pegawai terhadap perusahaan akan semakin besar, maka timbul 

dorongan yang menyebabkan pegawai melakukan pekerjaan menjadi lebih giat 

lagi. 

Fasilitas-fasilitas yang diterima oleh pegawai sehingga pegawai mau 

bekerja sebaik mungkin dan tetap loyal terhadap perusahaan, hendaknya 

perusahaan memberikan imbalan sesuai kepada pegawainya. Semua tergantung 

pada situasi dan kondisi suatu perusahaan tersebut serta tujuan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan. 
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Untuk itu perusahaan mengemukakan beberapa cara, yaitu (a) Gaji yang 

cukup, (b) Memberikan kebutuhan rohani, (c) Sesekali  perlu menciptakan 

suasana santai, (d) Menempatkan pegawai pada posisi yang tepat, (e) Memberikan 

kesempatan pada pegawai untuk maju, (f) Memperhatikan  rasa aman untuk 

menghadapi masa depan, (g) Mengusahakan pegawai untuk mempunyai loyalitas, 

(h) Sesekali mengajak pegawai berunding, (i) Memberikan fasilitas yang 

menyenangkan. (Nitisemito, 1991:167) 

 Disinilah letak pentingnya manajemen manajemen sumber daya manusia 

dalam mengelola pegawai baik melalui berbagai kebijaksanaan yang salah satunya 

adalah pelaksanaan pemberian program Kompensasi sehingga dapat 

meningkatkan loyalitas pegawai dan perusahaan menhindari hal-hal yang 

menyebabkan loyalitas dari pegawai turun dari ketidakpuasan pegawai. Adapun 

sumber ketidakpuasan bisa bersifat material dan non material yang bersifat 

material antara lain: rendahnya upah yang diterima, fasilitas minimum. Sedangkan 

yang non material antara lain: Penghargaan sebagai manusia, kebutuhan-

kebutuhan yang dalam berpartisipasi dan sebagainya (Nitisemito, 1991:167).    

 Masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah keterbatasan faktor 

manusia yang sangat penting bagi perusahaan, hal ini dikarenakan kondisi 

persaingan lembaga saat ini baik pemerintah maupun swasta di tuntut untuk 

mengerjakan pekerjaan secara profesional agar lembaga berkinerja dengan baik 

maka dibutuhkan sumber daya manusia yang baik sedangkan SDM yang baik 

tentunya terbatas. Keterbatasan yang dimaksud adalah menetukan bagaimana cara 

lembaga atau perusahaan yang paling efektif dalam meningkatkan loyalitas 

terhadap pegawai. 
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 Salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas kerja pegawai yaitu dengan 

memperhatikan kompensasi pegawai karena dengan kompensasi, pemeberian 

kompensasi sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung (fringe benefits), kompensasi langsung sendiri 

merupakan gaji pokok dan penghasilan varibel yang lain sedangkan kompensasi 

tidak langsung fasilitas-fasilitas yang sifatnya unik dan setiap lembaga memiliki 

kompensasi tidak langsung dengan jenis yang berbeda dibandingkan dengan 

kompensasi langsung yang sudah memiliki standard yang relatif sama antar 

lembaga atau perusahaan baik swasta maupun pemerintahan. 

Sehingga peneliti memilih objek yang dilaksanakan pada Bank Indonesia 

dikarenakan Bank Indonesia merupakan Bank Central di Indonesia dan pegawai 

yang masuk pasti melalui seleksi panjang mulai dari Seleksi administrasi, 

Aptitude Test, Presentasi Makalah (Job Market Paper) Wawancara  dan Tes 

Kesehatan dan pada Bank Indonesia pemberian kompensasi langsung kepada 

pegawai relatif diatas rata penghasilan pada umumnya sehingga pemenuhan akan 

kompensasi tidak langsung semakin beragam. Berdasarkan uraian diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :  “Pengaruh  Kompensasi 

tidak langsung (indirect payment) terhadap Loyalitas Pegawai Kantor 

Perwakilan  Bank Indonesia Kediri”. 
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1.2   Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat didentifikasikan 

masalah-masalah yang ada sebagai berikut : 

1. Apakah jenis kompensasi tidak langsung (indirect payment) berpengaruh 

secara simultan signifikan terhadap loyalitas pegawai kantor perwakilan 

Bank Indonesia Kediri ? 

2. Apakah jenis kompensasi tidak langsung (indirect payment) berpengaruh 

secara parsial signifikan terhadap loyalitas pegawai kantor perwakilan 

Bank Indonesia Kediri? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penulis mengadakan penelitian ini dengan maksud untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan antara kompensasi tidak langsung (Indirect payment)  

yang diberikan dengan loyalitas kerja pegawai pada kantor perwakilan Bank 

Indonesia Kediri. 

 Sedangkan tujuan penelitaian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah jenis kompensasi tidak langsung (indirect 

payment) berpengaruh secara simultan signifikan terhadap loyalitas 

pegawai kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri.  

2. Untuk mengetahui apakah jenis kompensasi tidak langsung (indirect 

payment) berpengaruh secara parsial signifikan terhadap loyalitas pegawai 

kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan atau 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri 

Sebagai masukan bagi kebijaksanaan pemberian jenis kompensasi 

tidak langsung (Indirect payment)  dan dapat dijadikan dasar sebagi 

pengambilan keputusan. 

2. Bagi masyarakat  umum 

Merupakan informasi bahan kajian bagi penngembangan bidang ilmu 

Manajemen Sumber daya Manusia. 

3. Bagi Penulis  

Untuk menambah wawasan dalam masalah sumber daya manusia pada 

Bank Indonesia terutama tentang seberapa besar hubungan 

pelaksanaan pemberian jenis kompensasi tidak langsung (Indirect 

payment)  terhadap loyalitas pegawai. 


