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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia pada perusahaan adalah seluruh manusia di mana 

berkontribusi untuk perusahaan, seperti pemilik, komisaris, karyawan, dan bahkan 

pekerja yang tidak termasuk dalam struktur organisasi. Karyawan semua 

merupakan aset terpenting dalam perusahaan. Dikatakan demikian, disebabkan 

sumber daya manusia berkontribsi pada tercapainya tujuan perusahaan melalui 

karya, bakat, kreativitas, dan peran nyata untuk mengelola sumber daya 

perusaahan yang lainnya (Shabbir, 2014)  

Tabel 1.1 

Laporan Data dan Statistik Kinerja Dalam Berbagai Sektor Ekonomi 

Sektor Ekonomi 

Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Pertanian 0,54 0,52 0,56 0,56 0,49 0,42 
Pertambangan 0,44 0,30 0,25 0,04 0,29 0,09 
Industri Pengolahan 1,28 1,23 0,95 1,01 0,93 0,92 
Listrik 0,06 0,11 0,06 0,06 0,01 0,06 
Air 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
Konstruksi 0,85 0,62 0,58 0,67 0,62 0,51 
Perdagangan 1,34 0,75 0,66 0,71 0,35 0,52 
Transportasi 0,30 0,26 0,26 0,28 0,26 0,31 
Akomodasi 0,20 0,20 0,20 0,17 0,13 0,15 
Informasi 0,39 0,50 0,44 0,45 0,46 0,43 
Jasa Keuangan 0,25 0,35 0,33 0,17 0,33 0,36 
Real Estate 0,23 0,22 0,20 0,15 0,12 0,13 
Jasa Perusahaan 0,14 0,11 0,12 0,16 0,13 0,12 
Administrasi 0,24 0,08 0,09 0,08 0,16 0,11 
Jasa Pendidikan 0,20 0,25 0,23 0,17 0,23 0,12 
Jasa Kesehatan 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,05 
Jasa Lainnya 0,12 0,09 0,10 0,14 0,13 0,13 
Total 6,17 6,03 5,56 5,01 4,88 5,02 

Sumber : http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-kinerja/Documents 
/Laporan%20Capaian%20Kinerja%20OJK%202012%20-%202017.pdf 
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Sejalan upaya mendorong akselerasi intermediasi keuangan, dalam periode 

2012-2016 terjadi peningkatan kontribusi industri jasa keuangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi industri jasa keuangan 2016 

mencatatkan kenaikan dari 0,25% (2011) menjadi 0,36% (2016). Untuk 

memitigasi peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, OJK terus mencermati 

perkembangan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan domestik, serta 

menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem 

keuangan. 

Selain itu berhadapan dengan persaingan global yang juga semakin kuat, 

kemajuan teknologi begitu pesat, pergantian demografi, kondisi ekonomi yang 

berubah-ubah serta perubahan lainnya yang sudah merubah kondisi lingkungan 

awalnya bagus, bisa dipredisksi mengubah lingkungan tidak stabil, luas serta 

cepat mengalami perubahan. Kurangnya perhatian karyawan oleh organsasi dapat 

menimbulkan kekecewaan kepada semua karyawan yang ada di perusahaan 

tersebut sehingga sering menimbulkan penentangan, presentase turnover masuk 

tinggi, jarangnya masuk kerja, tidak mau mempelajari uraian tugas, motivasi 

sedikit, mudah capek serta bosan, juga tidak memikirkan lingkungan (Iqbal et al., 

2014). 

Dalam sektor perbankan dapat dikategorikan dalam usaha yang ikut serta 

mensukseskan pembangunan nasional, selain itu juga bank umum dapat 

menggabungkan dana seperti investasi untuk pembangunan nasional. Bank 

bergerak dalam memberikan dana untuk ikut serta menompang kemajuan usaha 

masyarakat. Secara tahunan kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (kepri) 
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pada April 2017 relatif seimbang jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kinerja 

perbankan bank umum di Kepri tercatat dengan total aset yang mencapai Rp50.09 

triliun atau 88.91%. Sementara itu untuk kinerja perbankan syariah di Kepri 

tercatat dengan total aset sebesar Rp3.73 triliun atau 23.94%. 

(http://batamnews.co.id/berita-23972-aset-perbankan-di-provinsi-kepri-capai-rp56 

33-triliun-.html). dari data tersebut terlihat bahwa kinerja perbankan bank umum 

lebih baik dibandingkan bank syariah apabila ditinjau dari total aset tersebut, 

sehingga hal ini menjadi alasan untuk meneliti lebih dalam mengenai bank umum. 

Bank-bank umum di Kota Batam terdapat sebanyak 29 Bank umum 

(http://petabatam.com/kata-kunci/bank-umum), yang dimana pengambilan 

populasi berdasarkan 10 besar dengan total aset terbesar di Indonesia yang 

berkantor Cabang di Kota Batam. 

 Kondisi lingkungan yang tinggi dan persaingan antara perbankan menjadi 

semakin lama semakin ketat, sehingga tiap bank menuntut agar mampu 

menyediakan pelayanan terbaik terhadap semua nasabah. Sehingga nasabah bank 

dapat mengakses data transaksi dengan mudah, dimana dan kapan saja. Agar 

mampu memenangkan persangan di bidang perbankan yang semakin ketat maka 

diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan bekerja. 

Berikut disampaikan data bank aset terbesar di Indonesia tahun 2018. 
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Tabel 1.2 

Peringkat 10 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia Tahun 2017 

No Bank Aset (RP Triliun) 

1 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 1.126 

2 PT Bank Mandiri Tbk 1.124 

3 PT Bank Central Asia 750.3 

4 PT Bank Negara Indonesia 709.3 

5 PT Bank CIMB Niaga Tbk 266.3 

6 PT Bank Tabungan Negara 261.3 

7 PT Bank Panin 213.5 

8 PT Bank Danamon Tbk 178.2 

9 PT Bank Indonesia Tbk 173.2 

10 PT Bank OCBC NISP 153.7 
 

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/3391894/10-bank-dengan-aset-

terbesar-di-indonesia-pada-2017 

Salah satu fungsi Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia relevansi 

khusus penggunaan efektif sumber daya manusia ialah pelatihan dan 

pengembangan yang dalamnya terdapat edukasi, upah, strategi sumber daya 

manusia (evaluasi kinerja), dan perekrutan dan pengembangan (rekrutmen dan 

seleksi). Hanya sedikit orang yang akan menentang pentingnya pelatihan dan 

pengembangan sebagai pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu organisasi. 

Dalam masa kompetisi yang makin meninggi, para pengurus menyadari bahwa 

sebuah kerja sama tim sangat penting. Kecenderungan tim (kerja tim) dapat 

memperlebar output individu lewat kerja sama. Karyawan bekerja dalam tim 

adalah standar untuk organisasi. Begitu juga halnya dengan kecenderungan sistem 

(deskripsi kerja) dan otonomi. Dasar dari semua praktek manajemen sumber daya 
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manusia yang dioptimalkan dapat bekesinambungan dengan melejitnya 

performasi perusahaan itu sendiri. 

Dengan adanya pelatihan dan pengembangan bagi para karyawan 

diharapkan dapat membantu karyawan mencapai kompetensi maksimal sehingga 

pekerjaan yang diemban oleh karyawan dapat diselesaikan dengan tepat dan 

konsisten dengan harapan perusahaan. pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan 

pada karyawan baru maupun karyawan yang sudah bekerja dalam perusahaan 

guna menambah pengetahuan, skill, dan kecakapan karyawan dibidang dan 

posisinya semakin menambah kinerja karyawan itu sendiri. 

Dukungan dari pekerjaan lain dalam satu perusahaan untuk menciptakan 

kecenderungan tim (kerja tim) juga diperlukan agar semakin solid dan berimbas 

baik bagi perusahaan untuk lebih efisien dan efektif dalam mencapai hasil. 

Adanya kerjasama yang dilakukan antar karyawan dalam perusahaan 

memungkinkan mereka untuk saling melengkapi satu sama lain tidak bersifat 

individual. Sehingga hasil kerja yang dikerjakan dapat maksimal dan lebih cepat 

terselesainya pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu kecenderungan tim dapat 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya Thaief et al., (2015), Shahzadi et al., 

(2014), Tahir et al., (2014), Salman et al., (2016) serta penjelasan diatas, sehingga 

peneliti tertarik dalam melakukan penelitian berjudul “ Analisis Pengaruh Praktek 

Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Umum 

di Kota Batam”. 
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1.2  Permasalahan Penelitian 

Pada penjelasan diatas, sehingga permasalahan akan dibahas yaitu:  

a. Apakah edukasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? 

b. Apakah upah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? 

c. Apakah strategi sumber daya manusia (evaluasi kinerja) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? 

d. Apakah perekrutan dan pengembangan (rekrutmen dan seleksi) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? 

e. Apakah kecenderungan sistem (deskripsi kerja) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan? 

f. Apakah kecenderungan tim (kerja tim) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan? 

g. Apakah otonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1  Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagaimana permasalahan yang telah 

dirumuskan oleh penulis adalah untuk menguji dari hal diberikut ini: 

a. Untuk mengetahui apakah edukasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

b. Untuk mengetahui apakah upah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan 
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c. Untuk mengetahui apakah strategi sumber daya manusia (evaluasi kinerja) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

d. Untuk mengetahui apakah perekrutan dan pengembangan (rekrutmen dan 

seleksi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

e. Untuk mengetahui apakah kecenderungan sistem (deskripsi kerja) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

f. Untuk mengetahui apakah kecenderungan tim (kerja tim) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

g. Untuk mengetahui apakah otonomi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Terdapat manfaat penelitian ini ialah: 

a. Untuk manajemen perusahaan: penelitian berharap mampu 

memberikan saran ke perusahaan supaya mengidentifikasi faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan berkaitan dengan 

praktek dan pengembangan sumber daya manusia yang didalamnya 

terdapat pelatihan dan pengembangan, deskripsi kerja, kerja tim, 

autonomy yang baik dan benar sehingga manajemen perusahaan bank 

mampu mengembangkan kinerja karyawannya. 

b. Untuk akademisi: berupa referensi serta informasi dalam penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan variabel kinerja karyawan serta 

faktor – faktor yang mempengaruhinya, Utamanya karyawan disektor 

industri perbankan nasional. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai sumber daya 

manusia, pertumbuhan ekonomi dibatam, dan aset bank terbesar di 

indoneisa tahun 2017 sebagai latar belakang penelitian. Dalam 

permasalahan penelitian ini akan diuraikan variabel independen apa 

saja yang mempengaruhi variabel dependen, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II    :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori-teori sebelumnya yang telah diteliti oleh 

peneliti terdahulu yang didalamnya berisi pokok masalah yang 

berhubungan dengan praktek dan pengembangan sumber daya manusia 

sebagai independen terhadap kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen serta metode yang digunakan dalam menganalisa data yang 

akan digunakan sebagai dasar penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, uji 

kualitas data dan pengujian hipotesis.  
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BAB V   :  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. 
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