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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pada era milenial memiliki banyak perusahaan besar & berkembang agar 

memberikan pelayanan maupun produk yang bermutu bagi pelanggan. Oleh 

karena nya agar dapat memberikan layanan ataupun produk terbaik bagi 

masyarakat perusahaan membutuhkan karyawan yang memberikan kinerja terbaik 

mereka. Kemudian di Kota Batam merupakan kota besar yang sangat cepat 

berkembang, itu sebabnya banyak investor yang akan menanamkan modal nya 

pada perusahaan yang ada di Kota Batam. Tentunya ini sangat berkaitan dengan 

uang atau modal dalam jumlah besar, jadi sangat dibutuhkan perusahaan jasa 

perbankan dengan kinerja karyawan terbaik. Oleh sebab itu pun sekarang sudah 

banyak bank yang menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat di Indonesia. 

Pada tahun 2018 Bank Indonesia meraih prestasi dalam ajang Contact Center 

World – APAC Award. Kompetisi yang diadakan setiap tahun nya 

mempertemukan praktisi contact center terbaik dari setiap Negara-negara di Asia 

Pasifik. Dan pada kompetisi tersebut Bank Indonesia dapat membuktikan 

keseriusannya dalam pelayanan serta memberikan solusi terbaik dan menjadi 

contact center terbaik di Indonesia dan juga Asia Pasifik. Selain berhasil dalam 

kategori individual dan korporat, Bank Indonesia juga meraih penghargaan dalam 

kategori Dream Team karena pencapainnya yang progresif yaitu Recognition 

Award (www.bi.go.id.).  

 Parameter untuk mengukur keberhasilan tergantung pada penyelesaian 

tujuan organisasi. Untuk alasan ini, aturlah strategi yang tepat dan pelaksanaannya 
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sangat penting. Saat itulah peran penting karyawan muncul. Kinerja karyawan 

adalah apa yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai pertumbuhannya. Dengan 

kontribusi dari tenaga kerja yang dipelihara organisasi,  dapat diharapkan untuk 

mencapai misi yang diinginkan. Upaya yang luar biasa dibutuhkan untuk 

memuaskan karyawan pada suatu organisasi. Jika karyawan puas dengan faktor-

faktor penting seperti kompensasi, lingkungan atau motivasi yang diberikan oleh 

organisasi, itu akan terbukti bermanfaat bagi kinerja organisasi. Menjadi masalah 

yang beraneka ragam dan dinamis, komponen-komponen seperti paket 

kompensasi, lingkungan kerja dan motivasi adalah hal yang sangat dibutuhkan di 

bidang Manajemen SDM. Korelasi antara karyawan pada organisasi dan 

lingkungan di mana mereka harus tampil sebagaimana lingkungan tempat kerja 

(Anitha, 2014). 

 Dalam Perusahaan banyak faktor yang dapat kita ambil salah satu nya 

adalah Kinerja Karyawan (Employee Performance) pada suatu Perusahaan. 

Dengan adanya upaya perusahaan untuk memberikan yang terbaik untuk setiap 

karyawan apakah bisa membuat karyawan tersebut memberikan kinerja 

terbaiknya dan adakah kepuasan kerja berdampak dengan kinerja seorang 

karyawan dan juga dapatkah hal tersebut mengurangi jumlah resign pada suatu 

organisasi. Jadi, selain memberikan kepuasan kerja, organisasi memberikan upaya 

agar dapat memberikan apa yang diinginkan oleh karyawan. Dengan cara motivasi, 

kompensasi, dan juga lingkungan kerja yang baik, perusahaan berharap ini dapat 

membuat kinerja karyawan menjadi lebih baik. Meski penting bagi organisasi, 

kinerja karyawan merupakan hal yang sulit dilihat apabila suatu pekerjaan 

karyawan mulai dari standard kerja, target, dan tanggung jawab tidak diberikan 
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dengan jelas maka kemungkinan besar karyawan tidak memiliki tujuan untuk 

memberikan kinerja terbaiknya dan karena perusahaan tidak memberikan tugas 

yang jelas sudah pasti perusahaan juga tidak memperhatikan kinerja karyawan 

tersebut. Jadi agar perusahaan dapat mengukur kinerja karyawan sebaiknya 

perusahaan merencakan semuanya mulai dari tugas pekerjaan, memotivasi 

karyawan, paket kompensasi yang tepat, dan juga lingkungan kerja yang bisa 

merubah kinerja seorang karyawan agar meningkat untuk menggapai tujuan 

perusahaan di masa depan.    

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka faktor motivasi, kompensasi, & 

lingkungan kerja adalah suatu faktor yang bisa berdampak pada performa seorang 

pegawai. Karena itu, analisis dalam studi ini difokuskan agar mengurangi jumlah 

resign pada perusahaan, memberikan kepuasan kerja pada karyawan, & cara 

memaksimalkan performa seorang pegawai. Sehingga, judul dari penelitan adalah 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan dalam 

Perusahaan Jasa Perbankan di Kota Batam”. 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

 Pada penjelasan dalam latar belakang yang sudah ditulis dan ditelaah pada 

bagian atas, penulis menemukan akan ada beberapa masalah dan akan 

disimpulkan pada penelitian ini, yaitu:  

a. Adakah sebuah dampak yang signifikan positif diantara motivasi atas 

 kinerja karyawan?  

b. Adakah sebuah dampak yang signifikan positif diantara kompensasi 

 atas kinerja karyawan?   

Anderian Purwandi. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan dalam Perusahaan Jasa 
Perbankan di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



4 
 

 
 

Universitas Internasional Batam 

c. Adakah sebuah dampak yang signifikan positif diantara lingkungan kerja 

 atas performa karyawan?   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Pada penelitian ini mempunyai sebuah tujuan ialah supaya bisa dapat 

mengetahui dan mengerti berbagai faktor yang bisa dapat berdampak performa 

seorang pegawai sebagai berikut:  

a. Agar dapat mengetahui dan mengerti efek dari motivasi atas kinerja 

 karyawan di perusahaan jasa perbankan yang berada  Kota Batam. 

b. Agar bisa mengenali dan mengerti efek dari kompensasi atas kinerja 

 karyawan di perusahaan jasa perbankan yang berada Kota Batam. 

c. Agar bisa mengenali dan mengerti efek dari lingkugan kerja atas kinerja 

 karyawan pada perusahaan jasa perbankan  yang berada Kota Batam. 

 

1.4   Manfaat Penelitian  

 Pada penelitian ini mempunyai 2 bentuk manfaat agar dapat mengetahui 

cara menangani kinerja karyawan secara lebih baik lagi dan juga dapat berbagi 

referensi bagi peneli baru, untuk dapat mengerti manfaat dengan jelas dilihat 

dibawah sebagai berikut: 

a.  Untuk perusahaan:  

 Melalui penelitian atau studi ini perusahaan dapat diharapkan bisa 

 menyikapi kinerja karyawan dengan cara-cara yang lebih baik, agar bisa 

 tingkatkan kinerja karyawan untuk dapat bekerja lebih baik pada suatu 

 perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan 
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 sedikit pencerahan untuk kebijakan bagi perusahaan jasa perbankan 

 yang berada di Batam, dan tentunya di Indonesia.  

b.  Untuk akademisi:  

Hasil pada penelitian ini agar bisa dapat memberikan bantuan referensi 

agar dapat  melancarkan penelitian yang baru. Penelitian tentang hubungan 

atas  motivasi, kompensasi, lingkugan kerja serta kinerja karyawan 

diharapkan  dapat memberikan kemudahan bagi peneliti yang baru. 

 

1.5   Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Di bab pertama menjelaskan sebuah bahasan sebuah latar belakang 

sebuah studi, kemudian kekurangan yang akan dijumpai di penelitian, 

yang terakhir yaitu manfaat dan tujuan dalam membuat penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab kedua membahas tentang sebuah model studi yang dikerjakan oleh 

peneliti yang terdahulu, definisi dari variabel dependen, pengaruh dan 

hubungan diantara variabel dependen & independen, serta ada model 

dari penelitian & perumusan hipotesis. Kerangka teoritis akan membahas 

dan menjelaskan penelitian-penelitian sejenis yang telah dikerjakan oleh 

peneliti lain dan juga beberapa literatur yang lain agar dapat menunjang 

penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab ketiga ini memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana sebuah 

 penelitian akan dikerjakan yaitu dengan beberapa metode yang dipakai 
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 untuk penelitian yaitu rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

 operasional  variabel,  dan juga teknik pengumpulan data, metode 

 analisis data dan metode uji kualitas data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan sekaligus menjelaskan hasil analisis data yang telah 

dikumpulkan, yang terdiri dari statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji 

kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan interpletasi hasil 

penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Pada bab yang terakhir maka terdapat sebuah simpulan dari karya ilmiah 

 dari bab pertama s/d terakhir, ada juga kekurangan yang dijumpai pada 

 studi terseut dan juga rekomendasi kepada peneliti di kehidupan 

 mendatang. 
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