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ABSTRAK 

Nikita Maharani, 2019. Analisis Penerapan Motivasi dan Kompensasi Pada 

Kinerja Karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun. Skripsi. Jurusan 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Kususiyanah, M. Hum. 

Kata Kunci: Hasil Kerja, Kesejahteraan Karyawan, Produktivitas Kerja 

Disetiap perusahaan memiliki penerapan motivasi dan kompensasi yang 

berbeda-beda sesuai dengan kemampuan perusahaannya, salah satunya yang 

diterapkan oleh BRI Syariah KC Madiun. Motivasi dan kompensasi haruslah 

diberikan untuk karyawan agar karyawan mempunyai semangat bekerja dan 

kesejateraan agar tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir kinerja karyawan menurun 

mengakibatkan tingkat turnover karyawan tinggi. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 

Field reserch dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan pencarian data serta pengumpulan data yang dilakukan ditempat 

terjadinya fenomena atau kasus tertentu terjadi, mulai dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, 

penerapan motivasi yang ada di bank BRI Syariah KC Madiun sudah sesuai 

dengan teori dan kebutuhan karyawan, tetapi kompensasi yang diterima karyawan   

tidak sesuai dengan pencapaian yang telah karyawan capai selama memenuhi 

target dilihat dari bukti preview rekap sistem manajemen tahun 2018 pada kolom 

kriteria sistem manajemen moderasi menunjukkan bahwa ada beberapa yang 

harus perlu diperbaiki. Karena penerapan kompensasi tisak sesuai dengan dengan 

harapan dan keinginan karyawan sehingga mempengaruhi kinerja karyawan 

menjadi tidak produktif dalam kurun waktu satu tahun terakhir sehingga membuat 

membuat tingkat turnover karyawan meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tentunya 

membutuhkan berbagai sumber daya seperti, modal, material dan mesin. 

Perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia, yaitu karyawan. 

Karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena 

memiliki kemampuan, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, sumber daya manusia 

juga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang ingin depenuhinya. 

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan inilah yang dipandang sebagai 

pendorong atau penggerak bagi seorang untuk melakukan sesuatu, 

termasuk melakukan pekerjaan atau bekerja. Faktor yang penting dimana 

dalam kinerja karyawan yaitu dengan menumbuhkan motivasi kerja dan 

pemberian kompensasi atau imbalan sesuai dengan pencapaian kinerja 

yang telah karyawan kerjakan. 

Motivasi merupakan suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali di 

artikan sebagai faktor pedorong perilaku sesorang.1 Motivasi dapat 

mendorong seorang pegawai untuk memenuhi tugas dan tanggung 

jawabnya, diantarnya menjalankan tugas sesuai tenggang waktu dan 

disiplin waktu. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan atau balas jasa 

                                                           
1
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), 109. 
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yang diberikan oleh perusahaan dan diterima oleh para pegawai atas kerja 

yang telah dilakukan.2 Dengan pemberian kompensasi karyawan akan 

merasa puas terhadap dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu 

tugas dan karena tugasnya itu selesai tepat waktu dan karyawan tersebut 

mendapat kompensasi sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.  

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang di berikan kepada karyawan.3 Seorang 

karyawan yang memiliki kinerja tinggi dapat menunjang tercapainya 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.4 Bentuk-bentuk 

motivasi kerja yang ada di bank BRI Syariah yaitu ada dua pemberian 

motivasi langsung, diantaranya pemberian semangat, pembacaan Al 

Qur’an setiap pagi, kebiasaan salam sapa, kegiatan outbond, pemberian 

jenjang karir, pengadaan pelatihan dan yang kedua motivasi tidak 

langsung diantaranya rasa kekeluargaan antar karyawan, pemberian 

fasilitas untuk menunjang kinerja agar semakin baik dan efisien. 

Sedangkan bentuk-bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

bank BRI Syariah, diantaranya pemberian gaji pokok, adanya fasilitas 

karyawan, pemberiaan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, 

pemberian bonus dan adanya tunjangan untuk karyawan.  

                                                           
2
 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 

154. 
3
 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), 93. 
4
 Najamuddin, Wawancara, 7 Desember 2018. 
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Hasil observasi peneliti tentang kompensasi di Bank BRI Syariah 

Bapak Najam selaku Manajer AO menjelaskan, beberapa bentuk 

pemberian kompensasi untuk karyawan yang mampu memenuhi 

pencapain target diantaranya, yaitu bedasarkan skor SMK (Sistem 

Manajemen Kinerja) apabila karyawan dapat menembus target diatas 

100% maka  nanti akan mendapatkan bonus 2x gaji pokok dari karyawan 

tersebut, tetapi kinerja karyawan kurun waktu satu tahun terakhir 

mengalami penurunan, sehingga membuat perusahaan dalam kurun waktu 

satu tahun terakhir ini mengalami turnover yang tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti mengalami keraguan 

apakah penerapan motivasi yang di lakukan untuk menunjang kinerja 

karyawan di bank BRI Syariah KC Madiun sudah sesuai. Berdasarkan 

pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Motivasi Dan 

Kompensasi Pada Kinerja Karyawan Bank Bri Syariah Kc Madiun” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan motivasi pada kinerja karyawan bank BRI 

Syariah KC Madiun ? 

2. Bagaimana penerapan kompensasi pada kinerja karyawan bank BRI 

Syariah KC Madiun? 

3. Bagaimana Implikasi penerapan motivasi dan kompensasi terhadap 

karyawan bank BRI Syariah KC Madiun? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penerapan motivasi 

terhadap kinerja karyawan  

2. Tujuan penelitian nntuk mengetahui bagaimanakah penerapan  

kompensasi terhadap kinerja karyawan 

3. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah dampak penerapan 

motivasi kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan   

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbang asih terutama bagi IAIN Ponorogo sebagai 

masukan untuk pengembangan ilmu Perbankan syariah untuk 

mengetahui penerapan motivasi  dan penerapan pemberian kompensasi 

pada kinerja karyawan bank BRI Syariah KC Madiun. 

2. Manfaat Lembaga 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi lembaga terkait 

digunakan untuk sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau 

atau kegagalan yang terjadi dalam sistem pemberian kompensasi. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berjudul “Analisis Motivasi dan Kompensasi pada 

Kinerja Karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun”. penelitian ini tentunya 

tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 
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pandangan dan referensi serta acuan dalan penyusunannya. Adapun 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut.  

Pertama, penelitian yang dilakukan Nur Hasan, 2016 dalam skripsi 

yang berjudul “Faktor Motivasi Karyawan Dalam Meningkatkan 

Kinerjanya di Bank Syariah Mandiri KC Semarang”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa, faktor-faktor motivasi karyawan dalam 

meningkatkan kinerjanya yakni meliputi, gaji yang mencukupi kebutuhan 

sehari-hari, bonus, penempatan jabatan serta job desc yang jelas, pujian, 

penghargaan, target pekerjaan, lingkungan kerja yang bersahabat serta 

kebutuhan penunjang pekerjaan terpenuhi. Perbedaan dari penelitian yang 

saya kerjakan yaitu tempat penelitiannya milik Nur Hasan di Bank Syariah 

Mandiri KC Semarang sedangkan milik peneliti di Bank BRI Syariah KC 

Madiun.5  

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Agnita Yolanda dan 

Rika Suwito, 2013. Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Motivasi Kerja 

Karyawan pada PT.Bank Sumut KCP Marelan Medan”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa, memberikan motivasi yang baik dan benar pada 

perusahaan dapat memacu semangat kinerjapara karyawan kedepannya 

semakin baik. Faktor pembinaan hubungan baik anatara atasan dengan 

bawahan adalah faktor utama yang membuat karyawan bekerja sama 

dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Perbedaan dari penelitian 

                                                           
5
 Nur Hasan, “Faktor Motivasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kinerjanya di Bank 

Syariah Mandiri KC Semarang” (Skripsi, UIN Walisongo, 2016), 87. 
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yang saya kerjakan yaitu hanya menggunkan satu variabel saja sedangkan 

milik peneliti menggunkan dua variabel.6  

Ketiga, pada tahun 2002 dilakukan penelitian oleh Ninik Muljani 

dalam jurnal yang berjudul “Kompenasi Sebagai Motivator Untuk 

Meningkatkan Kinerja Karyawan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 

dengan pemberian kompensasi yang adil dan kompetitif untuk karyawan, 

maka perusahaan akan lebih mudah menarik karyawan yang potensial, 

mempertahankannya dan memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan 

kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan mampu 

mengembangkan usahanya. Karena kompensasi yang diberikan 

berdasarkan kinerja dan ketrampilan karyawan nampaknya dapat 

memuaskan karyawan, sehingga diharapkan karyawan termotivasi untuk 

mengingkatkan kinerja dan mengembangkan ketrampilan. Perbedaan dari 

penelitian yang saya kerjakan yaitu penelitian milik Ninuk Muljani studi 

kasusnya di staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya sedangkan milik peneliti studi kasusnya pada Bank 

BRI Syariah KC Madiun. 7  

Keempat, penelitian yang dilakukan Suhaemi Suaib, 2016. Dalam 

skripsi yang berjudul “Pentingnya Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan 

Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Urusan Agama Di Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Goa”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 

                                                           
6
 Agnita Yolanda dan Rika Suwito, “Analisis Motivasi Kerja Karyawan pada PT. 

Bank Sumut KCP Medan,” Jurnal Bisnis Adminitrasi 02 (2013), 9. 
7
 Ninik Muljani, “Kompensasi Sebagai Motivator Untuk Meningkkatkan Kinerja 

Karyawan,” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 04 (September 2012), 121. 
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motivasi kerja sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja 

pegawai kantor urusan agama kecamatan bontomaranmu kabupaten goa. 

Naik turunnya produktivitas kerja pegawai kantor urusan agama 

kecamatan bontomaranmu karena pentingnya motivasi yang diberikan 

kepada pegawai. Bila pemberian motivasi ditingkatkan maka produktivitas 

yang tinggi dapat dicapai jika didukung para pegawai yang mempunyai 

motivasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Motivasi dapat 

menimbulkan kemampuan kemampuan bekerja serta kerjasama dalam 

meningkatkan produktivitas. Apabila motivasi karyawan lebih tinggi tetapi 

tidak didukung lingkungan kerja yang nyaman untuk bekerja maka hasil 

produktivitas kerja rendah. Perbedaan dari penelitian yang saya kerjakan 

yaitu penelitian Suhaemi Suaib menggunkan variabel motivasi kerja saja 

sedangkan penelitian saya menggunkan dua variabel yaitu motivasi kerja 

dan kompensasi.8  

Kelima, penelitian yang dilakukan Dwi Puspita Ningrum, 2012. 

Dalam skripsi yang berjudul “Peranan Kompensasi Karyawan Dalam 

Peningkatan Motivasi Kerja (Studi kasus di PT. Kusumahadi Santosa 

Bagian Produksi Departemen Weaving Kabuapten Karanganyar)”. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kompensasi yang di berikan 

PT. Kusumahadi Santosa diyakini akan mampu untuk mempengaruhi 

secara positif terhadap usaha untuk meningkatkan motivasi kerja. 

Perbedaanya dari skripsi Dwi Puspita Ningrum bahwa skripsi ini di buat 

                                                           
8
 Suhaemi Suaib, “Pentingnya Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Kerja Pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten  Goa” (Skripsi, 

UIN Alauddin, 2016), 37. 
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untuk mengetahui apakah kompensasi karyawan mampu meningkatkan 

motivasi kerja, sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti melihat 

penerapan motivasi kerja dan penerapan kompensasi yang di berikan 

perusahaan untuk karyawannya seperti apa.9  

Penelitian ini meneruskan kajian tentang motivasi dan kompensasi 

yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian ini memberikan 

penjelasan yang lebih mendalam tentang motivasi dan kompensasi pada 

kinerja karyawan  bank BRI Syariah KC Madiun. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu dengan cara mencari data penerapan motivasi dan 

kompensasi secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat obyek 

yang diteliti.10 Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dan 

juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang dialami.11 

 

                                                           
9
 Dwi Puspita Ningrum, “Peranan Kompensasi Karyawan Dalam Peningkatan 

Motivasi Kerja di PT. Kusumahadi Santosa” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2012), 105. 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 207. Field Research yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang 

lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian kualitatif. 
11

 Sugiyono, 9. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor sentral 

dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia hanya 

pendukung saja. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh 

di lapangan dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan 

secara terang-terangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

yang beralamat  di  JL. Mohammad Husni Thamrin, No 3. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data sebagai atribut yang melekat pada suatu objek 

tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung 

jawabkan dan diperoleh melalui suatu metode atau instrumen 

pengumpulan data.12 Untuk mempermudah penelitian ini, penulis 

berupaya menggali data tentang bentuk penerapan motivasi dan 

penerapan kompensasi kerja  dan implikasi dari penerapan 

motivasi dan kompensasi kinerja karyawan bank BRI Syariah KC 

Madiun. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: 

                                                           
12

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups (Jakarta: Rajawali 

Press, 2015), 11-12. 
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1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi.13 

Sumber data penelitian ini berupa hasil wawancara dan data 

yang diperoleh dari Manager Operasional dan Service, 

Manager Marketing dan Account Officer Macro bank BRI 

Syariah KC Madiun. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder untuk penelitian ini diperoleh 

dari tulisan – tulisan yang berkaitan dengan pembahasan 

penelitian yaitu, jurnal, artikel, pedoman peraturan 

perusahaan dan situs bank BRI Syariah dan lain – lain yang 

berkaitan dan berhubungan dengan masalah penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan data  

a. Wawancara 

wawancara adalah percakapan dengan  maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.14 

Wawancara ini di lakukan secara terkontrol dengan memilih 

informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal 

                                                           
13

 Lexy J. Malleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Sigma, 1996), 28. 
14

 Lexy J. Malleong, 29. 



11 
 

 

ini adalah Manager Operasional dan Service, Manager Marketing 

dan Account Officer Macro bank BRI Syariah KC Madiun, 

sehingga proses wawancara bisa mengarah pada diperolehnya data 

– data yang valid sesuai dengan kebutuhan. 

b. Observasi 

Observasi merupakan sebagai proses melihat, mengamati, 

dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk 

tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang 

dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan diagnosis.15 

Pengumpulan datnya langsung ke bank BRI Syariah KC Madiun. 

c. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data meliputi sejarah, visi, misi, produk bank BRI 

Syariah dan struktur organisasi di bank BRI Syariah KC Madiun. 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode 

deduktif merupakan, pembahasan yang diawali dengan menggunkan 

teori – teori yang bersifat umum dan selanjutnya di kemukakan 

kenyataan – kenyataan yang bersifat khusus yaitu, dengan cara 

mengamati kejadian di lapangan kemudian dianalisis dan ditarik 

kesimpulan. Dalam hal ini, setelah penulis memperoleh data – data 

dari hasil penelitian kemudian dianalisis tentang bagaimana penerapan 

                                                           
15

 Lexy J. Malleong, 31. 
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motivasi kerja dan penerapan kompensasi yang dilakukan bank BRI 

Syariah KC Madiun untuk para karyawannya. Dari analisis tersebut 

penulis berusaha menganalisa apakah penerapan motivasi kerja dan 

penerapan kompensasi yang di berikan bank BRI Syariah KC Madiun 

sudah sesuai dengan teori. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan/validity sangat diperlukan dalam penelitian 

kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data 

yang diperoleh. Teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemerikasaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang nantinya 

diolah untuk menganalis hasil data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut dengan hasil data 

sekunder.16 

Uji keabsahan/validity ini menggunkan teknik triangulasi 

sumber. Dengan teknik triangulasi sumber ini peneliti akan 

menjadikan Manager Operasional dan Service, Manager Marketing 

dan Account Officer Macro bank BRI Syariah KC Madiun sebagai 

sumber pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data 

yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.17 

 

                                                           
16

 Lexy Maleong, Metodelogi Peneltian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2006), 44. 
17

 Lexy Maleong, 44. Triangulasi adalah menguji keabsahan data degan mencocokkan 

atau membandingkannya dengan suatu yang lain. 
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8. Sistematika Pembahasan 

Untuk  menghasilkan  suatu  tulisan  yang  teratur  dan  terarah,  

peneliti  akan menguraikan penelitian ini dalam lima bab yang akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

Bab  I  merupakan  bab  pendahuluan.  Bab ini  berfungsi  

sebagai  gambaran  umum untuk  memberi  pola  pemikiran  bagi  

keseluruhan  proposal,  yang  meliputi  latar belakang  masalah,  fokus  

penelitian,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab  II  berisi  kajian  teori  tentang  teori  pengertian motivasi, 

teori faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, teori-teori motivasi, 

teori pengertian kompensasi, teori tujuan kompensasi, teori faktor-

faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, teori pengertian 

kinerja, teori tujuan penilaian kinerja. 

Bab  III  berisi  tentang  temuan  penelitian.  Yaitu  deskripsi  

data  yang  berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, 

meliputi penerapan pemberian motivasi kerja untu para karyawan 

berupa apa dan bagaimana bentuk pemberian kompensasi untuk para 

karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun. 

Bab  IV  berisi  hasil  analisis  dari  data  yang  telah  didapat  

berkaitan  dengan penerapan pemberian motivasi kerja untu para 
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karyawan berupa apa dan bagaimana bentuk pemberian kompensasi 

untuk para karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun kemudian 

diuraikan secara terperinci.  

Bab V  merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini 

dan berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

MOTIVASI DAN KOMPENSASI  

A. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi  

Motivasi merupakan proses untuk mencoba mempengaruhi 

seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan atau yang orang lain 

inginkan.1 Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong sesorang untuk 

melakukan aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali di artikan 

pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang untuk melakukan segala 

hal.2  

Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah 

kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan.3 

Motivasi mempunyai kaitan dengan suatu proses yang membangun dan 

memelihara perilaku kearah suatu tujuan. Motivasi adalah suatu set atau 

kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk 

bertindak dalam satu cara yang di arahkan kepada tujuan spesifik tertentu.4 

Jadi, motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan 

kerja. 

 
                                                           

1
 Heidjrachman Ranupandojo dkk, Manajemen Personalia (Yogyakarta: BPFE, 1986), 

197. 
2
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2017), 109. 

3
 Ibid, 110. 

4
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2017, 10. 
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2. Tujuan Motivasi 

Tingkah laku bawahan biasanya didorong oleh keinginann 

untuk mencapai tujuan harus selalu diamati, diawasi dan diarahkan 

dalam kerangka pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan perusahaan 

yang telah di tetapkan. Tujuan motivasi untuk menggerakan seseorang 

agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu 

sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Secara khusus 

tujuan motivasi diantaranya5: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 

d. Meningkatkan kedisiplinan absensi karyawan 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan 

h. Meningkatkan tingkat kesejateraan karyawan  

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

Tindakan pemberian motivasi dapat berhasil jika tujuannya 

jelas dan disadari oleh yang dimotivasi  serta sesuai dengan kebutuhan 

orang yang di motivasi. Oleh karena itu setiap orang yang akan 

memberikan motivasi harus mengenal dan memahami bnar latar 

                                                           
5
 Malayu S. P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 146. 
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belakang kehidupan, kebutuhan dan kepribadian yang akan di 

motivasi. 

3. Metode motivasi 

Dalam memotivasi karyawan ada dua metode diantaranya6: 

a. Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (materil dan nonmateril) 

yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasan. Jadi sifatnya khusus, seoerti 

pujian, penghargaan, tunjangan hari raya dll. 

b. Motivasi Tidak Langsung (Inderect Motivation) 

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan 

hanya berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang 

gairah kerja, sehingga lebih bersemangat dalam bekerja. Misalnya, 

perlatan kerja yang baik, ruang kerja yang luas dan nyaman dll. 

4. Jenis-jenis Motivasi  

Pada dasarnya jenis-jenis motivasi ada dua yaitu7: 

a. Motivasi positif (Insentif positif) 

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah 

kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini 

semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada 

umumnya senang menerima yang baik-baik. 

 
                                                           

6
 Malayu S. P Hasibuan, 149. 

7
 Malayu S. P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), 140. 
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b. Motivasi negatif (Insentif negatif) 

Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan 

hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasi 

rendah). Dengan motivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam 

waktu pendek akan meningkat, karena takut hukuman. 

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Motivasi 

Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan 

dipengarahui beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut akan dibedakan 

atas faktor interen dan eksteren yang berasal dari karyawan.8 

a. Faktor Interen dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada 

seseorang antara lain: 

1) Keinginan untuk dapat hidup 

Merupakan kebutuhan setiap manusia yang hidup di 

muka bumi ini. Untuk mempertahankan hidup ini orang mau 

mengerjakan apa saja, apakah perkerjaan itu baik atau jelek, 

apakah halal atau haram, dan sebagainya. Misalnya, untuk 

mempertahankan hidup manusia perlu makan dan untuk 

memperoleh makanan ini, manusia mau mengerjakan apa saja 

asal hasilnya dapat memenuhi kebutuhan untuk makan.9 

2) Keinginan untuk dapat memiliki 

Keinginan untuk memiliki benda mendorong seseorang 

untuk melakukan pekerjaan. Hal ini banyak kita alami dalam 

                                                           
8
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2017, 116. 

9
 Edy Sutrisno, 117. 
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kehidupan sehari-hari, bahwa keinginan yang keras untuk dapat 

memiliki itu dapat mendorong orang untuk bekerja.10 

3) Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan 

untuk diakui, dihormati orang lain. Untuk memperoleh status 

sosial yang tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, untuk 

memperoleh uang itu pun ia harus bekerja keras. Jadi, harga diri, 

nama baik, kehormatan yang dimiliki itu harus diperankan 

sendiri, mungkin dengan bekerja keras memperbaiki nasib, 

mencari rezeki dll. 

4) Keinginan untuk memperoleh pengakuan  

Bila di perinci, maka keinginan untuk memperolehnya 

meliputi adanya penghargaan terhadap prestasi, adanya hubungan 

kerja yang harmonis dan kompak, pimpinan yang adil dan 

bijaksana, perusahaan tempat bekerja dihargai masyarakat. 

5) Keinginan untuk berkuasa 

Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang 

untuk bekerja. Kadang-kadang keinginan untuk berkuasa itu 

dipenuhi dengan cara-cara tidak terpuji, namun cara-cara yang 

dilakukan nya masih termasuk bekerja juga. Apalagi keinginan 

untuk berkuasa atau menjadi piimpinan itu dalam arti positif, 

yaitu ingin dipilih menjadi ketua, kepala, tentu sebelumnya si 

                                                           
10

 Edy Sutrisno, 118. 
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pemilih telah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa orang-

orang itu benar-benar mau bekerja sehingga ia pantas untuk 

dijadikan penguasa dalam organisasi.11 

b. Faktor Ekstern juga tidak kalah perananya dalam melemahkan 

motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern itu adalah : 

1) Kondisi lingkungan kerja  

Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan 

prasarana  kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksaan 

pekerjaan. Lingkungan kerja ini, meliputi tempat kerja, 

fasilitas dan alat bantu bekerja, kebersihan, pencahayaan, 

ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang 

ditempat kerja tersebut.  

Lingkungan kerja yang baik dan bersih, mendapat 

cahaya yang cukup, bebas dari kebisingan, dan gangguan, jelas 

akan memotivasi tersendiri bagi karyawan dalam melakukan 

pekerjaan dengan baik. Namun lingkungan kerja yang buruk, 

kotor, gelap, pengap, lembab dan sebagainya akan 

menimbulkan cepat lelah dan menurunkan kreatifitas. Oleh 

karena itu, pemimpin perusahaan yang mempunyai kreativitas 

tinggi akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

menyenangkan bagi karyawan. 

                                                           
11

 Edy Sutrisno. 118 
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2) Kompensasi yang memadai 

Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama 

bagai para karyawan untuk menghidupi diri beserta 

keluarganya. Kompensasi yang mewadai merupakan alat 

motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk 

mendorong para karyawan bekerja dengan baik. Adapun 

kompensasi yang kurang mewadai akan membuat mereka 

kurang tertarik untuk bekerja keras, dan memungkinkan 

mereka bekerja tidak tenang, dari sini jelas jelaslah bahwa 

besar kecilnya kompensasi sangat mempengaruhi motivasi 

kerja para karyawan 

3) Supervisi yang baik  

Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah 

memberikan pengarahan, membimbing kerja para karyawan, 

agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat 

kesalahan. Dengan demikian posisi supervisis sangat dekat 

dengan karyawan, dan selalu menghadapi para karyawan 

dalam melaksanakan tugas seharri-hari. Bila supervisi yang 

dekat dengan karyawan ini menguasai liku-liku pekerjaan dan 

penuh dengan sifat-sifat kepemimpinan, maka suasana kerja 

kerja akan bergairah dan bersemangat. Akan tetapi, mempunya 

supervisor yang akuh mau benar sendiri, tidak mau 

mendengarkan keluhan para karyawan, akan menciptakan 



22 
 

 

suasaan kerja yang tidak menyenangkan, dan dapat 

menurunkan suasana kerja. Dengan demikian, peranan 

supervisor yang melakukan pekerjaan supervisi amat 

memengaruhi motivasi kerja para karyawan. 

4) Adanya jaminan pekerjaan 

Setiap orang akan mau bekerja mati-matian 

mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan, 

kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karier yang jelas 

dalam melakukan pekerjaan.12 Mereka bekerja bukannya untuk 

hari ini saja, tetapi mereka berharap sampai tua cukup dalam 

satu perusahaan saja tidak usah sering kali pindah. Hal ini akan 

dapat terwujud bila perusahaan dapat memberikan jaminan 

karier untuk masa depan, baik jaminan akan adnya promosi 

jabatan, pangkat maupun jaminan pemberian kesempatan untuk 

mengembangkan potensi diri. Sebaliknya, orang-orang akan 

lari meninggalkan perusahaan bila jaminan karier ini kurang 

jelas dan kurang diinformasikan kepada mereka. 

5) Status dan tanggung jawab 

Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu 

merupakan dambaan setiap karyawan dalam bekerja. Mereka 

bukan hanya mendambakan kompensasi semata, tetapi pada 

satu masa mereka juga berharap akan dapat kesempatan 

                                                           
12

 Edy Sutrisno,120. 
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menduduki jabatan dalam suatu perusahaan.13 Dengan, 

menduduki jabatan orang merasa dirinya akan dipercaya, 

diberitanggung jawab, dan wewenang yang besar untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi, status dan kedudukan 

merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan sense of 

achievement dalam tugas sehari-hari.14 

6) Status dan tanggung jawab 

Bagi perusahaan yang besar, biasanya sudah ditetapkan 

sistem dan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh 

karyawan. sistem tersebut harus dipatuhi oleh seluruh lapisan 

karyawan di peruusahaan tersebut atau rganisasi tersebut tanpa 

terkecuali. 

B. Kompensasi 

1. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa (reward) perusahaan 

terhadap pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan 

mereka pada perusahaan.15 Kompensasi merupakan setiap bentuk 

penghargaan yang diberikan kepeda karyawan sebagai balas jasa atas 

kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi.16 Bahwa 

kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan, perhitungan 

kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan 

                                                           
13

 Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2008), 123. 
14

 Siswanto, 124. 
15

 Meldona, Manajemen Sumber Daya Manusia (Malang: Uin Maliki Press, 2009), 

295. 
16

 Meldona, 296. 
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untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan 

(worth) dan keadilan (equity).17 Karena bila kompensasi dirasakan 

tidak layak dan tidak adil oleh para karyawan, maka tidak mustahil hal 

tersebut merupakan sumber kecemburuan sosial. 

Dalam penilaian pekerjaan, manajemen berupaya untuk 

memepertimbangkan dengan mengukur masukan-masukan dari suatu 

pekerjaan terhadap tujuan perusahaan. Jika nilai relatif sulit diukur, 

maka faktor-faktor yang di pertimbangkan antara lain, besar kecilnya 

tanggung jawab pelaksanaanya (responsibility), pengetahuan (skill), 

berat ringannya usaha yang harus dikeluarkan  dan kondisi pekerjaan 

yang harus dipenuhi. Pada dasarnya kompensasi dapat dikelompokkan 

kedalam dua kelompok, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi 

bukan finansial. Selanjutnya kopensasi finansial ada yang langsung 

dan ada yang tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri 

dari gaji dan insentif. Adapun kompensasi finansial tidak langsung 

dapat berupa berbagai tunjangan dan berbagai macam fasilitas.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah semua 

jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan 

kepada karyawan secara layak dan adil atas jasa mereka dalam 

mencapai tujuan perusahan, dan kompensasi itu wajib diberikan ke 

para karyawan karena itu merupakan hak karyawan.18 

 

                                                           
17

 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 290. 
18

 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: ANDI, 2015), 272. 
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2. Tujuan Kompensasi 

Pemberian kompensasi kepada karyawan mempunyai 

tujuan, antara lain menjamin sumber nafkah karyawan beserta 

keluarganya, meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan harga diri 

para karyawan, mempererat hubungan kerja antar karyawan, 

mencegah karyawan meninggalkan perusahaan, meningkatkan disiplin 

kerja, efisiensi tenaga karyawan yang potensial, perusahaan dapat 

bersaing dengan tenaga kerja di pasar, mempermudah perusahaan 

mencapai tujuan, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan perusahaan dapat memberikan teknologi baru. Ada 

beberapa tujuan dari kompensasi yang perlu diperhatikan: 

a. Menghargai prestasi kerja 

Dengan pemberian kompensasi yang mewadai adalah 

suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja karyawan. 

Selanjutnya akan mendorong perilaku– perilaku atau kinerja 

karyawan sesuai dengan yang di inginkan oleh perusahaan, 

misalnya produktivitas yang tinggi. 

b. Menjamin keadilan  

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, akan 

menjamin terjadinya keadilan diantara karyawan dalam 

organisasi. Masing masing-masing karyawan akan 

memperolehkompensasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan 

dan prestasi kerja. 
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c. Mempertahankan karyawan 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, para 

karyawan akan lebih survival bekerja pada organisasi itu. Hal ini 

berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu mencari 

pekerjaan yang lebih menguntungkan. 

d. Memperoleh karyawan yang bermutu 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, akan 

menarik lebih banyak calon karyawan akan lebih banyak pula 

peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. 

e. Pengendalian biaya 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, akan 

mengurangi seringnya melakukan rekrutmen, sebagai akibat 

semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang 

lebih menguntungkan di tempat lain. Hal ini berarti menghemat 

biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. 

f. Memenuhi peraturan-peraturan 

Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari 

pemerintah. Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem 

administrasi kompensasi yang baik pula. 

Tujuan orang bekerja adalah agar ia dapat hidup dari hasil 

kerjanya, mereka mau bekerja dikarenakan mereka merasa bahwa 

dengan bekerja ia akan mendapatkan kompensasi sebagai sumber 

rezeki untuk menghidupi dirinya beserta anak dan istrinya. Pemberian 
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kompensasi yang layak bukan saja dapat mempengaruhi kondisi 

materi para karyawan tetapi juga dapat menenteramkan batin 

karyawan untuk bekerja lebih tekun dan mempunyai inisiatif. 

Sebaliknya, pemberian kompensasi yang tidak layak akan meresahkan 

gairah kerja sehingga prestasi kerja akan merosot. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan prestasi kerja perusahaan harus memberikan 

kompensasi yang layak kepada para karyawan sesuai dengan 

kemampuan perusahaan itu sendiri. 

3. Jenis-jenis Kompensasi 

Jenis kompensasi yang di terima karyawan dikelompokkan menjasi 

dua jenis yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. 

a. Kompensasi Langsung 

Kompensasi langsung merupakan imbalan yang diberikan 

kepada karyawan selama karyawan tersebut masih aktif melaksanakan 

tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Kompensasi langsung dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, 

kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial. 

1) Kompensasi Finansial 

a) Gaji  

Gaji adalah sejumlah uang yang diberikan kepada 

karyawan secara tetap sebagai balas jasa atas kontribusinya 

kepada organisasi atau perusahaan, yaitu dengan melakukan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Didalam 
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kompensasi ini sudah termasuk kompensasi atas lamanya 

seorang karyawan mengabdi di organisasi atau perusahaan.19 

Artinya bahwa dua orang karyawan yang melakukan 

pekerjaan yang sama, tetapi penerimaan gajinya dapat 

berbeda karena mereka berbeda dalam lamanya mengabdi 

(masa kerja) di organisasi atau perusahaan tersebut. 

b) Upah atau Bonus 

Upah atau bonus adalah imbalan finansial yang 

diberikan secara langsung kepada karyawan yang di dasarkan 

pada jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan. Berbeda dengan gaji 

besar kecilnya diberikan secara tetap, besarnya upah atau 

bonus dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang 

dihasilkan oleh karyawan tersebut.20 

c) Tunjangan  

Merupakan kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan tertentu sebagai imbalan atas pengorbanannya 

sebagai tuntutan pekerjaan yang melebihi karyawan lain, baik 

pikiran, tenaga, dan psikologi. Tunjangan ini terdiri dari 

tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan istri, dan 

tunjangan anak.21 

                                                           
19

 Suparyadi, 272. 
20

 Suparyadi, 272. 
21

 Suparyadi, 273. 
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d) Insentif 

Insentif merupakan imbalan finansial yang diberikan 

secara langsung kepada karyawan yang kinerjanya melebihi 

standar yang ditentukan . insentif juga diberikan kepada 

karyawan yang  melaksanakan pekerjaan dengan risiko yang 

cukup tinggi, misalnya kemungkinan terjadinya gangguan 

kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya itu. 

2) Kompensasi nonfinansial 

Kompensasi nonfinansial merupakan imbalan dalam 

bentuk fasilitas dan penghargaan yang diberikan kepada 

karyawan selama mereka aktif melaksanakan tugas atau pekerjaan 

dalam organisasi atau perusahaan. Kompensasi nonfinansial 

diberikan sebagai imbalan kepada karyawan tertentu atau seluruh 

karyawan, seperti penghargaan untuk karyawan terbaik, ruang 

kantor yang baik, berAC, tempat parkir luas, perumahan atau 

mess, mobil dinas dll. 

b. Kompensasi tidak langsung 

Kompensasi tidak langsung merupakan imbalan yang 

diberikan kepada karyawan yang sudah mengakhiri masa baktinya 

di organisasi atau perusahaan karena pensiun atau meninggal 

dunia, sebgai penghargaan atas jasa-jasa karyawan tersebut selama 

mengabdi diorganisasi atau perusahaan. Kompensasi tidak langsug 
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dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kompensasi finansial  

dan kompensasi nonfinansil. 

1) Kompensasi nonfinansial 

a) Pensiun penuh 

Kompensasi finansial tidak langsung berupa uang 

pensiun diberikan kepada karyawan yang diberhentikan dari 

pekerjaannya karena telah mencapai batas usia pensiun 

minimum. Uang pensiun ini biasanya diberikan sampai 

karyawan yang bersangkutan meninggal dunia. 

b) Pensiun dini 

Kompensasi finansial tidak langsung diberikan 

kepada mereka yang pensiun dini dengan masa kerja 

minimal tertentu, jumlahnya kecil dari pada kompensasi 

yang diberikan kepada mereka yang pensiun penuh. 

c) Pesangon 

Pesangon merupakan kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan yang diberhentikan dari  pekerjaannya 

karena melakukan suatu pelanggaran yang berdasarkan 

peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi pemecatan. 

Berbeda dengan pensiun, uang pesangon hanya di berikan 

satu kali, yaitu bersamaan dengan diberhrntikannya 

karyawan tersebut dari organsasi atau perusahaan, dan 



31 
 

 

besarnya sesuai dengan ketentuan masing-masing 

perusahaan.22 

d) Pensiun janda/duda 

Pensiun janda/duda diberikan kepada janda/duda 

dari karyawan atau karyawati yang diberhentikan dari 

pekerjaan karena meninggal  dunia. Besarnya kompensasi 

pensiun janda atau duda sidasarkan pada peraturan 

pemerintah atau organisasi yang bersangkutan. 

2) Kompensasi nonfinansial  

Kompensasi  nonfiinansial tidak langsung diberikan 

kepada mereka yang pensiun penuh atau pensiun dini yaitu 

berupa asuransi kesehatan. 

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Kompensasi 

Besar kecilnya pemberian kompensasi tidak mungkin dapat 

ditentukan begitu saja, tanpa mengantisipasi perkembangan keadaan 

sekitar yang mengelilingi gerak perusahaan. Penetapan kompensasi 

yang hanya berdasarkan keinginan sepihak  (perusahaan) saja tanpa 

didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang rasional dan bisa 

dipertanggungjawabkan secara yuridis akan sulit diterapkan dalam 

jangka panjang.23 Karena itu, ada anggapan bahwa besar kecilnya 

kompensasi akan terus selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya: 

                                                           
22

 Suparyadi, 274. 
23

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2009, 191. 
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a. Tingkat biaya hidup 

Kompensasi yang diterima seorang karyawan baru 

mempunyai arti bila dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

fisik minimum. Kebutuhan fisik minimum karyawan yang tinggal 

di kota besar akan jauh berbeda dengan keutuhan fisik 

minimumbagi karyawan yang tinggal di kota kecil. Bila 

perusahaan tidak tanggap terhadap fluktuasi biaya hidup dalam 

menetapkan kompensasi akibatnya tentu dapat dibayangkan, akan 

terjadi pergolakan dalam perusahaan, berkembangnya rasa tidak 

puas, atau pemogokan pekerja untuk menuntut kenaikan upah. 

Situasi demikian dapat membahayakan keberadaan perusahaan. 

Oleh sebab itu, perusahaan harus mempertimbangkan dan selalu 

menyesuaikan tingkat kompensasi yang diberikannya dengan 

tingkat biaya hidup yang berlaku di daerahnya.24 

b. Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain 

Arus informasi sekarang sudah maju termasuk informasi 

tentang kompensasi yang berlaku di perusahaan lain cepat 

diketahui. Bila tingkat kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan lebih rendah dari yang dapat diberikan oleh perusahaan 

lain untuk pekerjaan yang sama, maka akan dapat menimbulkan 

rasa tidak puas di kalangan karyawan, yang dapat berakhir dengan 

banyaknya tenaga potensial yang meninggalkan perusahaan. 

                                                           
24

 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, 192. 
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Sebaliknya, jika tingkat kompensasi yang diberikan terlampaui 

tinggi juga membawa dampak buruk, karena seolah-olah 

perusahaan menutup mata terhadap tingkat kompensasi rata-rata 

yang berlaku. Untuk meniadak hal negatif seperti ini maka 

perusahaan perlu melakukan studi banding dalam menentukan 

tingkat kompensasi yang sedang berlaku di perusahaan-perusahaan 

lain, agar karyawan dan perusahaan tidak ada yang dirugikan. 

c. Tingkat kemampuan perusahaan  

Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat 

membayar tingkat kompensasi yang tinggi pula bagi para 

karyawannya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu tentu 

tudak mungkin dapat membayar tingkat kompensasi yang 

diharapkan para karyawan oleh sebabitu perusahaan yang 

bijaksana harus selalu menginformasikan kepada seluruh 

karyawannya tentang tingkat kinerja perusahaan dari waktu ke 

watu. Bila karyawan bekerja dengan baik, maka kinerja perusahaan 

juga akan tinggi, sehingga perusahaan dapat membayar 

kompensasi lebih besar kepada karyawan. 

d. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab 

Karyawan yang mempunyai kadar pekerjaan yang lebih 

sukar dan dengan tanggung jawab yang lebih besar tentu akan 

diimbangi dengan tingkat kompensasi yang lebih besar pula. 

Adapun pekerjaan yang sifatnya tidak begitu sulit dan kurang 
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memerlukan tenaga dan pikiran, akan mendapat imbalan yang 

lebih rendah. 

e. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Pemerintah menetapkan bahwa kompensasi yang 

diberikan oleh suatu perusahaan haruslah dapat memnuhi 

kebutuhan fisik minimum para karyawan. Bila hal ini tidak 

dilaksanakan, maka perusahaan ini akan termasuk perusahaan yang 

tidak mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Oleh karena itu, 

sangat diperlukan peranan serikat pekerja sebagai jembatan antara 

karyawan dengan perusahaan. Di sini letak kaitan pemberian 

kompensasi seharusnya memenuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

f. Peranan serikat buruh 

Keberadaan serikat pekerja yang ada didalam perusahaan 

dirasa penting karena ia akan dapat menjembatani kepentingan 

para karyawan dengan kepentingan perusahaan. Supaya tidak 

terjadi konflik anatar dua kepentingan, maka peranan serikat 

pekerja dapat membantu memberikan masukan dan saran kepada 

perusahaan untuk memelihara hubungan kerja dengan para 

karyawan. Karyawan pun akan merasa terjamin kepentingan 

mereka, bila keberadaan serikat pekerja itu benar-benar terasa turut 

memperjuangkan kepentingannya dan tidak hanya sebagai tameng 

penjaga kepentingan perusahaan. 
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BAB III 

PENERAPAN MOTIVASI DAN KOMPENSASI PADA KINERJA  

KARYAWAN BANK BRI SYARIAH KC MADIUN 

 

A. Profil Bank BRI Syariah 

1. Sejarah bank BRI Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Secara resmi 

beroperasi pada tanggal 17 November 2008 perubahan dari PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008. Dua tahun lebih PT. Bank 

BRISyariah Tbk. hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern 

terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan 

jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.  

Aktivitas PT. Bank BRISyariah Tbk. Semakin kokoh setelah 

pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur ke dalam PT 

Bank BRISyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal1 

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku 

Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero). Tbk., dan Bapak 

Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah Tbk.1 

Saat ini PT.Bank BRISyariah Tbk. Menjadi bank syariah ketiga 

terbesar bedasarkan aset PT. Bank BRISyariah Tbk. tumbuh dengan pesat 

                                                           
1
 Buku Laporan Tahunan BRI Syariah, 2015. 
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baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyriah 

Tbk. menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan. 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyriah Tbk. 

merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia ( 

Persero), Tbk., sebagai kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan 

bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat, 

segmen mikro, SME, dan kegiatan konsumer bedasarkan prinsip Syariah. 

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah 

Visi Bank BRIsyariah :  

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam pelayanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

Misi Bank BRIsyariah2: 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasikan 

beragam kebutuhan finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan 

pun dan dimana pun. 

                                                           
2
 Buku Laporan Tahunan BRI Syariah, 08. 
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d. Memungkinkan setiap akses individu untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan menfgahdirkan ketentraman pikiran. 

3. Produk Bank BRI Syariah Saat ini di Indonesia memiliki produk 

dan layanan: 

a. Tabungan 

b. Deposito 

c. Giro 

d. Kartu Debit 

e. Kartu Kredit 

f.  Perdagangan Bank Notes, Valas, dsb (Trade Finance)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Buku Laporan Tahunan BRI Syariah. 
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4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KC Madiun 

 

 

 

 



39 
 

 

B. Penerapan Motivasi Pada Kinerja Karyawan di Bank Syariah KC 

Madiun. 

Bentuk motivasi kerja di bank BRI Syariah KC Madiun yakni 

semangat secara langsung yakni mengucapkan salam, mengembangkan 

jabat tangan yang hangat dengan menatap matanya, memberikan pujian 

yang tulus dan menghargai orang, memberikan senyuman saat bertemu 

dan berpisah. Kemudian juga ucapan oleh manager atau pimpinan kepada 

karyawan yang bertujuan untuk memupuk karyawan agar lebih semangat 

lagi, memperoleh kesempatan yang sama untuk bekarya sesuai dengan 

kompetensinya di perusahaan, selalu diberi kesempatan mengutarakan 

pendapat, usul dan saran yang baik demi membangun perbaikan kinerja 

kususnya dan kemajuan perusahaan pada umumnya.4 

Dalam pemberian motivasi kepada karyawan secara langsung 

bertujuan untuk meningkatkan etos kerja karyawan karena dengan begitu 

karayawan merasakan di perhatikan oleh atasan maupun rekan kerjanya 

sehingga dalam melakukan segala pekerjaan menjadi semakin giat dan 

baik. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST. Selaku 

Manajer Marketing. Motivasi merupakan pondasi awal bagi seorang 

karyawan sebelum bekerja untuk perusahaan. Untuk itu saya selalu 

memberikan semangat kepada mereka agar mereka fokus kepada 

                                                           
4
 Peraturan Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Pasal 48, 2018, 50. 
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pekerjaanya.5 Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo 

Rahayu, Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Motivasi kerja 

harus selalu diberikan kepada karyawan agar karyawan memiliki etos serta 

semangat kerja yang berdampak pada diri karyawan itu sendiri dan 

perusahaan.6 Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul 

Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Motivasi langsung selalu 

diberikan kepada setiap karyawan, dengan cara menelfon secara berkala, 

dengan tujuan mengetahui keadaan karyawan serta secara tidak langsung 

mengetahui apakah karyawan menjalankan pekerjaannya.7 

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas pemberian 

semangat secara langsung bertujuan untuk meningkatkan rasa etos kerja 

karyawan yang tinggi, dengan begitu dalam menjalankan pekerjaannya 

akan semakin giat lagi dan berdampak baik untuk perusahaan kedepannya, 

sehingga motivasi kerja itu sangat di perlukan untuk karyawan. 

Setiap pagi sebelum memulai pekerjaan karyawan bank BRI 

Syariah KC Madiun selalu mengadakan acara rutin membaca al quran 

karena kegiatan ini berguna untuk penguatan mental karyawan agar para 

karyawan selalu mempunyai pondasi dalam bekerja agar segala sesuatunya 

dipermudah oleh Allah SWT. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Najamuddin, ST Selaku Manajer Marketing. Kegiatan membaca al quran 

setiap pagi di bank BRI Syariah dijadikan untuk penguatan mental 

                                                           
5
 Najamuddin, Wawancara, 7 Desember 2018. 

6
 Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara, 7 Desember 2018. 

7
 Annasrul Setiawan, Wawancara, 7 Desember 2018. 
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karyawan dalam sisi religiusitas karena kebutuhan karyawan tidak hanya 

butuh kebutuhan fisik tapi rohani juga.8 Begitu pula yang di ungkapkan 

oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. Selaku Manajer Operasional dan 

Service. Motivasi kerja karyawan bank BRI Syariah KC Madiun selalu 

mengutamakan sisi pesikis karena kebutuhan mental lebih menjadi 

pondasi seseorang dalam mengerjakan sesuatu hal.9 Selanjutnya yang 

diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. Selaku Account 

Officer Macro. Dengan adanya motivasi kerja dalam hal penguatan mental 

maka dijadikan sebagai bekal karyawan bekerja jadi selalu takut kalau 

berbuat salah.10 

Dari ketiga pemaparan narasumber diatas di tarik kesimpulan 

bahwasanya tujuan dari pembacaan ruti al Qur’an yang di lakukan para 

karyawan bank BRI Syariah KC Madiun setiap paginya yaitu untuk 

penguatan mental para karyawan dan mempercayakan segala sesuatunya 

pada yang di atas dengan tetap perpegam teguh dengan agamanya. 

Seluruh karyawan selesai membaca al quran selalu meneriakan 

slogan profesional, antusias, penghargaan SDM, tawakal, integritas, 

berorientasi bisnis dan kepuasan pelanggan. Agar para karyawan bank BRI 

Syariah KC Madiun selalu mengingat prinsip kerja perusahaan sehingga 

tidak menyimpang dari tujuan perusahaan. Setelah meneriakan slogan itu 

para karyawan saling sapa dan berjabat tangan gunanya untuk saling 

                                                           
8
 Najamuddin, Wawancara. 

9
 Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara. 

10
 Annasrul Setiawan, Wawancara. 
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menghormati antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku Manajer Marketing. 

Agar selalu mengingat tujuan dan prinsip perusahaan setiap kali breafing 

pagi selalu membaca slogan tentang prinsip perusahaan agar selalu 

tertanam pada diri karyawan.11  

Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, 

Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Selalu membacakan 

prinsip, tujuan perusahaan dan saling sapa menyapa antar karyawan setiap 

pagi dihimbau saat bekerja agar selalu taat pada prinsip perusahaan dan 

selalu menghargai antar sama karyawan.12 Selanjutnya yang diungkapkan 

oleh Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. 

Bahwa kegiatan salam sapa setiap pagi dan pembacaan prinsip perusahaan 

agar selalu mengingatkan karyawan untuk selalu berpedoman pada prinsip 

sehingga tidak keluar dari prinsip perusahaan.13 

Setelah membaca ketiga pemaparan dari narasumber peneliti 

menarik kesimpulan bahwa tujuan dari kegiatan salam sapa setiap hari 

yang diterapkan seluruh karyawan bank BRI Syariah KC Madiun agar 

sesama karyawan saling bersilaturahmi dan saling menghormati, serta 

menunjukkan kepedulian serta mengakui keberadaan rekan kerja satu 

sama lain. Ada kegiatan outbond di bank BRI Syariah dilakukan 3 bulan 

sekali kegiatan ini sering dan pasti dilakukan yaitu untuk membuat 

                                                           
11

 Najamuddin, Wawancara, 1 Januari 2019. 
12

 Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara, 1 Januari 2019. 
13

 Annasrul Setiawan, Wawancara, 1 Januari 2019. 
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karyawan agar fresh tidak tertekan akan pekerjaan yang ia kerjakan yang 

nantinya kalau sudah selesain outbond para karyawan akan meningkatkan 

produktifitasnya dalam bekerja sehingga kegiatan ini sangat di perlukan.  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Dengan kegiatan rutin outbond diharapkan dari 

hasilnya oubond karyawan menjadi fresh dan nantinya karyawan  semakin 

produktif dalam bekerja.14 Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk 

Setiyo Rahayu, Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Outbond 

dilakukan secara berkala dan terstruktur sehingga kalau ada masalah dalam 

pekerjaan di acara outbond itu selalu di buat wadah untuk saling bertukar 

pikiran.15  

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan 

S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Dalam kegiatan outbond selalu 

ada lomba guna menambah rasa kebersamaan antar karyawan diharapkan 

setelah adanya kegiatan outbond ini karyawan nantinya semakin produktif 

dalam bekerja.16 Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas kegiatan 

rutin outbond yang di lakukan setiap 3 bulan sekali bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan aktualisasi dir karayawan yang nanti pada 

akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan karyawan, 

menumbuhkan jiwa leadership karayawan yang mungkin selama di kantor 

belum terlihat. 

                                                           
14

 Najamuddin, Wawancara. 
15

 Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara. 
16

 Annasrul Setiawan, Wawancara. 
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Dengan pemberian jenjang karir di bank BRI Syariah KC Madiun 

akan memacu semangat kerja karyawan sehingga karyawan akan semakin 

giat dalam bekerja karena pemberian jenjang karir ini berpengaruh pada 

keudukan dan pengakuan karywan di perushaan tempat ia bekerja. Proses 

promosi terhadap karyawan yang berpotensi harus dilakukan melalui 

proses seleksi yang transparan, objektif  dan berkeadilan.17  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Pemberian jenjang karir kekaryawan guna untuk 

memotivasi karyawan agar selalu menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.18 Begitu pula yang di 

ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. Selaku Manajer 

Operasional dan Service. Karyawan yang selalu mencapai target, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tepat waktu maka 

kesempatan mendapat jenjang karir.19 Selanjutnya yang diungkapkan oleh 

Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Dengan 

adanya jenjang karir karyawan semakin produktif dalam bekerja karena 

ada acuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diterima.20 

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas adanya jenjang 

karir dalam lingkungan perusahaan berguna untuk menciptakan dan 

mempertahankan lingkungan kerja yang akan semakin baik, dan karyawan 

akan semakin terampil satu sama lain karena ingin mendapatkan jenjang 

                                                           
17

 Peraturan Perusahaan PT. Bank BRI Syariah Pasal 10, 2018. 
18

 Najamuddin, Wawancara. 
19

 Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara. 
20

 Annasrul Setiawan, Wawancara. 
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karir untuk kesejahteraan karyawan tersebut serta karyawan akan 

mengetahui passionnya di dalam perusahaan itu apa saja. 

Setiap 1 tahun sekali bank BRI Syariah KC Madiun selalu 

mengadakan pelatihan untuk karyawan  agar semakin mempunyai 

wawasan yang lebih luas lagi tentang bidang pekerjaan yang ia kerjakan. 

Tapi tidak semua pegawai dapat menerima pelatihan ini hanya karyawan-

karyawan yang benar-benar pantas menerima saja semisal karyawan yang 

tekun dalam bekerja dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan maka 

pantas untuk menerima pelatihan karena pegawai-pegawai yang seperti 

itulah yang harus di kembangkan. Dalam rangka mengembangkan 

kompetensi karyawan perusahaan menyelenggrakan program pendidikan, 

pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai dengan kemampuan 

perusahaan. Setiap karyawan wajib mengembangkan kompetensinya dan 

atasan langsung wajib memfasilitasi pengembangan kompetensi karyawan 

sesuai kewenangan.21 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Setiap perusahaan selalu memberikan pelatihan kerja 

kepada karyawannya karena untuk menambah wawasan karyawan karena 

ilmu selalu berkembang dari waktu ke waktu.22 Begitu pula yang di 

ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. Selaku Manajer 

Operasional dan Service. Pemberian pelatihan ini di harapkan agar 

karayawan semakin luas pemahaman dibidang yang sedang mereka 
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kerjakan karena setiap tahunnya perkembangan ilmu sekamin meluas.23 

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. 

Selaku Account Officer Macro. Setiap perusahaan selalu ingin 

mempertahankan karyawan yang kompeten dalam bidangnya karena itu 

setiap 1 tahun sekali selalu diadakan pelatihan untuk para karyawan agar 

selalu mecintai pekerjaan yang mereka kuasai itu.24 

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas dengan adanya 

pelatihan kerja untuk karyawan bertujuan untuk menemukan potensi 

karyawan, keluar dari praktik lama dengan mengetahui perkembangan 

terbaru tren dan industri kerja yang lebih luas, meningkatkan produktifitas 

kerja yang nantinya berdampak pada perusahaan itu sendiri. 

Rasa kekeluargaan yang ada di bank BRI Syariah KC Madiun 

sangat baik dengan selalu bergotong royong dan membantu apabila ada 

masalah di cari jalan keluarnya bersama-sama sehingga karyawan yang 

memiliki masalah itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan 

benar karena dalam pengambilan keputusannya ada yang meninjau baik 

buruknya.  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Kekompakan antar karyawan akan memupuk rasa 

kekeluargaan sesama karyawan karena apabila bekerja saling mendukung 

akan meringankan pekerjaan.25  
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Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, 

Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Dibank BRI Syariah KC 

Madiun selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dalam kesehariannya 

karena dengan begitu karyawan akan bekerja dengan merasa nyaman.26 

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. 

Selaku Account Officer Macro. Motivasi kerja dengan atasan 

memperlakukan karyawan seperti saudara atau keluarga akan menambah 

motivasi kerja karyawan karena karyawan merasa kan nyaman di 

lingkungan kerjanya.27 

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas adanya 

penanaman rasa kekeluargaan antara karyawan bertujuan agar membuat 

suasana menjadi rileks dan membangun loyalitas antar karyawan juga, dan 

menghilangkan stress sehingga ada masalah di lingkungan kerja dapat di 

selesaikan dengan musyawarah tanpa harus memendamnya sendiri 

Hal utama yang dapat membuat seorang karyawan betah bekerja 

adalah fasilitas yang di berikan perusahan diantaranya tempat parkir yang 

luas, ruang kerja yang lebar dan berAC, toliet yang bersih, tempat ibadah 

yang bersih dll, fasilitas diberikan untuk peagawai dengan tujuan agar 

pegawai merasakan kenyamanan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Najamuddin, ST Selaku Manajer Marketing. Fasilitas yang di berikan 

bank BRI Syariah untuk karyawan untuk menunjang pekerjaan selama di 

kantor juga sebagai bagian dari motivasi kerja karena dengan lingkungan 
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kantor yang bersih, nyaman dan luas akan menjadikan karyawan semakin 

bersemangat dalam bekerja. Pemberian fasilitas kantor ini juga sebagai 

bentuk kompensasi atas apa yang telah karyawan berikan untuk 

perusahaan.28  

Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, 

Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Adanya fasilitas di bank 

BRI Syariah KC Madiun sebagai pendukung kinerja karyawan agar 

semakin nyaman dan betah kerja karena karyawan 60% ada di kantor 

sehingga suasana dan fasilitas kerja menjadi pokok utama menunjang 

kinerja karyawan.29  

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan 

S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Pemberian fasilitas di kantor akan 

menunjang kinerja karyawan agar lebih semangat lagi dalam bekerja 

karena dengan begitu motivasi kerja karyawan semakin baik.30 Dari ketiga 

hasil pemaparan narasumber diatas pemberian fasilitas kantor untuk 

karyawan seperti tempat kerja yang luas, bersih berAC dan toilet yang 

bersih dan baik tujuannya agar supaya efektifitaskerja karyawan semakin 

baik, karyawan semakin produktif dalam bekerja karena alat dan bahan 

untuk bekerja ada dan mudah mencarinya sehingga karyawan kerjanya 

lebih efisien waktu dan tenaga agar kinerjanya tidak terganggu karna alat 

tulis kantor yang tidak lengkap. 
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C. Penerapan Kompensasi Pada Kinerja Karyawan Di Bank BRI 

Syariah KC Madiun. 

Gaji merupakan balas jasa atas apa yang telah karyawan itu 

berikan untuk perusahaan, dengan pemberian gaji yang sesuai untuk 

karyawan maka karyawan akan merasa bahwa pekerjaan atau hasil 

pekerjaan dihargai dan membuat pegawai makin betah dengan bekerja di 

perusahaan. Perusahaan berwenang menetapkan besarnya gaji karyawan 

dengan meemperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan 

kemampuan perusahan. Pembayaran gaji karyawan dinyatakan atau dinilai 

dengamn bentuk uang dalam mata uang rupiah.31 Gaji pokok disusun 

berdasarkan golongan kepangkatan (persone grade) sesuai dengan 

kemampuan perusahaan yang ditinjau dari waktu ke waktu sesuai dengan 

perkembangan pasar tenaga kerja dan pembayaran gaji karyawan 

dilakukan oleh perusahaan setiap tanggal 25 bulan berjalan.32 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Pemberian gaji ke karyawan memang merupakan hak 

karyawan karena telah bekerja dan memenuhi tanggung jawab dari 

perusahaan tempat mereka bekerja.33 Begitu pula yang di ungkapkan oleh 

Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. 

Gaji pokok selalu dan wajib di terima karyawan karena itu kompensasi 

pokok atas apa yang teklah karyawan kerjakan untuk perusahaan sehingga 
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itu hak yang diterima karyawan.34 Selanjutnya yang diungkapkan oleh 

Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Dalam 

pemberian gaji karyawan harus memenuhi syarat dari mulai tanggung 

jawab dan kewajiban yang di berikan perusahaan harus di kerjakan setelah 

segala tanggung jawabnya di lakukan karyawan berkah menerima  gaji 

sebagai imbalan balas jasa.35 

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas karyawan   

mendapatkan gaji atas apa yang telah karyawan itu kerjakan untuk 

perusahaan bertujuan agar mempertahankan karyawan, memotivasi 

karyawan agar bekerja lebih baik lagi untuk perusahaan, serta pemberian 

gaji nantinya akan mendorong peninkatan produktivitas kerja karyawan. 

Hal utama yang dapat membuat seorang karyawan betah bekerja 

adalah fasilitas yang di berikan perusahan diantaranya tempat parkir yang 

luas, ruang kerja yang lebar dan berAC, toliet yang bersih, tempat ibadah 

yang bersih dll, fasilitas diberikan untuk peagawai dengan tujuan agar 

pegawai merasakan kenyamanan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Najamuddin, ST Selaku Manajer Marketing. Fasilitas yang di berikan 

bank BRI Syariah untuk karyawan untuk menunjang pekerjaan selama di 

kantor juga sebagai bagian dari motivasi kerja karena dengan lingkungan 

kantor yang bersih, nyaman dan luas akan menjadikan karyawan semakin 

bersemangat dalam bekerja. Pemberian fasilitas kantor ini juga sebagai 
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bentuk kompensassi atas apa yang telah karyawan berikan untuk 

perusahaan.36 

 Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, 

Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Adanya fasilitas di bank 

BRI Syariah KC Madiun sebagai pendukung kinerja karyawan agar 

semakin nyaman dan betah kerja karena karyawan 60% ada di kantor 

sehingga suasana dan fasilitas kerja menjadi pokok utama menunjang 

kinerja karyawan.37 Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul 

Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Pemberian fasilitas di 

kantor akan menunjang kinerja karyawan agar lebih semangat lagi dalam 

bekerja karena dengan begitu motivasi kerja karyawan semakin baik.38 

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas adanya fasilitas 

kantor untu para karyawannya bertujuan untuk menarik dan 

mempertahankan pegawainya dengan menerapkan budaya bekerja yang 

unik atau memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang yang akan 

mendorong karyawan agar lebih efektif dalam bekerja di bank BRI 

Syariah KC Madiun. 

Untuk mendapatkan karyawan yang profesional sesuai dengan 

tuntutan jabatan diperlukan suatu pembinaan yang berkesinambungan 

yaitu, suatu usaha kegiatan, perencanaan, penggunaan dan pemeliharaan 

tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. 
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Sebagai langkah nyata diadakan pemberian penghargaan pegawai yang 

telah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Pemberian penghargaan 

sebagai pengakuan perusahaan terhadap kinerja dan masa kerja karyawan 

dengan mempertimbangkan  azas keadilan, penghargaan ini di berikan 

untuk memberikan dorongan bersifat positif sehingga diharapkan 

karyawan dapat meningkatkan produktifitas melalui peningkatan motivasi 

kerja dan mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif.  

Jenis penghargaanya yaitu, penghargaan finansial berupa 

penghargaan yang di berikan kepada karyawan atau unit kerja yang 

memenuhi syarat tententu dalam bentuk uang sedangkan penghargaan non 

finansial berupa penghargaan yang diberikan kepada karyawan atau unit 

kerja yang memenuhi syarat tertentu dalam bentuk bukan uang.39  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Pemberian penghargaan ini untuk memberikan 

pengakuan atas karyawan yang berprestasi dalam bidang pekerjaannya 

sehingga hasil kerjanya di akui oleh perusahaan.40 Begitu pula yang di 

ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. Selaku Manajer 

Operasional dan Service. Dalam peraturan perusahaan sudah di jelaskan 

bhawa pemberian penghargaan wajib diadakan untuk memberi semangat 

kerja karyawan.41 Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul 

Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Pemberian penghargaan 
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di bank BRI Syariah KC Madiun ada dua yaitu berupa uang dan berupa 

sertifikat, pemberian penghargaan dijadikan motivasi kerja karyawan.42  

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas adanya 

penghargaan di bank BRI Syariah KC Madiun bertujuan agar membuat 

karyawan lebih dihargai, gembira, produktif lagi dalam bekerja, 

mendekatkan hubungan atasan dan karyawannya, meningkatkan reputasi 

perusahaan karena memiliki karyawan yang sangat kompeten di bidangnya 

dan yang paling penting memicu karyawan mewujudkan goals perusahaan 

karena tidak dapat di pungkiri perusahaan yang baik, besar dan maju itu 

karena didalamnya ada karyawan yang kompeten dalam menjalankan 

pekerjaan yang di berikan perusahaan. 

Perusahaan dengan sistem motivasi yang berkembang dengan 

baik membayar bonus kinerja pada karyawan yang mencapai tingkat tinggi 

selama penilaian kinerja, karena dengan pemberian bonus berguna untuk 

menjaga loyalitas dan motivasi kerja karyawan Seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku Manajer Marketing. Setiap 

kompensasi yang di berikan perusahaan untuk karyawannya semua itu ada 

hitungannya, dari hasil nilai sistem manajemen kinerja mulai dari 

pencapaian 70% akan mendapat skor 2 di sistem manajemn kinerja, 

pencapaian 80% - 100% akan mendapat skor 3 dan apabila pencapaiannya 

melebihi 100% akan mendapat skor 4. Jadi semua pencapaiannya itu 
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memiliki nilai, dan nilai itu nanti dapat menentukan seberapa besar 

kompensasi, tunjangan dan bonus yang diterima karyawan.43 

 Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, 

Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Adanya pemberian bonus 

untuk karyawan semakin memotivasi karyawan untuk terus bekerja lebih 

baik lagi karena dengan adanya bonus kompensasi yang di terima 

karyawan semakin banyak jumlahnya.44 Selanjutnya yang diungkapkan 

oleh Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. 

Dalam pemberian bonus ini menjadi semangat baru untuk para karywan 

karena untuk mendapatkan kompensasi lebih dari perusahaan banyak cara 

untuk mendapatkannya.45  

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas dengan adnya 

bonus bertujuan agar karyawan dapat termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya, bonus juga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan 

terutama dalam kehidupan diluar pekerjaan. Dan tentunya akan 

menciptakan rasa aman, dedikasi, disiplin dan loyalitas terhadap  

perusahaan sehingga karyawan dapat fokus terhadap pekerjaannya dan di 

harapkan mampu mendukung usaha dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. Tunjangan menjadi keinginan karyawan selain gaji 

dan bonus karena tunjangan berperan dalam mensejahterakan para pekerja 

yang bekerja disuatu perusahaan. Seiring perkembangannya tunjangan 
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perusahaan memiliki posisi yang strategis dalam membina hubungan 

perusahaan dan pekerja.  

Pemberian tunjangan yang ada di bank BRI Syariah kepada 

karyawan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diemban 

pada jabatannya, tunjangan program pensiun iuran pasti (PPIP) bagi 

karyawan tetap, tunjangan asuransi kesehatan sesuai ketentuan 

perusahaan, tunjangan asuransi kecelakaan sesuai ketentuan perusahaan, 

tunjangan asuransi jiwa sesuai ketentuan perusahaan, tunjangan iuran 

badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan 

kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.46  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Dengan adanya tunjangan untuk para karyawan akan 

menambah semangat kerja karyawan karena kesehteraan karyawan 

semmakin dijamin oleh perusahaan, begitupun dengan semakin baiknya 

kinerja karyawan juga semakin mempengaruhi segala bentuk kompensasi 

yang karyawan itu dapatkan nantinya di setiap bulannya.47 Begitu pula 

yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. Selaku Manajer 

Operasional dan Service. Pemberian tunjangan untuk karyawan untuk 

mendayagunkan karyawan secara efektif guna mendorong peningkatan 

produktivitas kerja karyawan kedepannya dan juga akan berdampak baik 

untuk perusahaaan. 48 Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul 
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Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Guna untuk 

mempertahankan keberadaan karyawan dalam jangka panjang perusahaan 

memberikan tunjangan untuk mensejahterakan para karyawaannya, jadi 

semakin sejahtera karyawan akan semakin produktif lagi karyawan dalam 

bekerja untuk perusahaan.49  

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas tujuannya untuk 

mempertahankan  karyawan agar tidak pindah ke perusahaan 

lain,meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan tunjangan 

kesehatan, memberikan kenyamanan dan keselamatan kerja, meningkatkan 

motivasi dan semangat kerja, dan meningkatkan sikap loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan, untuk mempertahankan karyawan ini hendaknya di  

berikan kesejahteraan atau kompensasi. Kesejahteraan ini diberikan sangat 

berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental 

karyawan beserta keluarganya.  

D. Implikasi Penerapan Motivasi Dan Kompensasi Pada Kinerja 

Karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun 

Dengan adanya penerapan motivasi dan penerapan kompensasi 

pada karyawan bank BRI Syariah KC Madiun yang tergolong adil dan 

wajar diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab 

karyawannya atas pekerjaannya dalam upaya meningkatkan motivasi kerja 

karyawan. pemberian motivasi dan kompensasi yang diterima diharapkan 

dapat mensejahterakan kehidupan seluruh karyawan dan karyawan lebih 
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giat dalam bekerja agar mencapai tingkat motivasi kerja yang diharapkan. 

Pemberian motivasi kerja diberikan setiap harinya oleh atasan ke seluruh 

karyawannya dengan maksud agar karyawan selalu giat bekerja, 

sedangkan pemberian kompensasi diberikan setiap satu kali dalam sebulan 

ke seluruh karyawannya sesuai dengan dengan kinerja yang dilakukan 

karyawan dengan maksud agar karyawan semakin produktif dalam bekerja 

dan memliki etos kerja yang tinggi. 

Di bank BRI Syariah seluruh karyawan dalam bekerja harus 

memiliki sikap positif untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain sebab 

tidak dapat dipungkiri, kesuksesan itu merupakan gabungan dari beberapa 

hal, kerja keras,keberuntungan dan sikap-sikap karyawan mencerminkan 

siapa dan bagaimana karyawan itu sebenarnya. Kesuksesan dalam karir 

akan sangat dipengaruhi caranya bersikap setiap hari, tak peduli seberapa 

pun ahli dan pintarnya karyawan jika sikapnya buruk jangan harap rekan 

kerja akan respek . sebab dengan menjaga sikap karyawan dilingkungan 

tempatnya bekerja akan lebih dihargai bahkan dikagumi rekan kerja dan 

atasan dikantor.  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Dampak dari adanya penerapan motivasi dan 

kompensasi dilihat dari sikap karyawan yang selalu senang dalam 

menjalankan setiap tugas yang diberikan atasan, meciptakan suasana kerja 

yang rileks dan hubungan kerja antar karyawan menjadi lebih baik.50 
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Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. 

Selaku Manajer Operasional dan Service. Pemberian motivasi kerja dan 

kompensasi karyawan berdampak semakin bersemangatnya karyawan 

dalam bekerja dan menjadi lebih produktif, inovasi dan kreatif dalam 

bekerja karena segala usahanya di hargai dan diapresiasi oleh atasannya 

saat brefing pagi.51  

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan 

S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Dampak yang terlihat jelas dari 

pemberian motivasi kerja dan kompensasi karyawan menjadi lebih santai 

dalam mengerjakan segala sesuatu pekerjaan, santai disini pola pikirnya 

bukan cara kerjanya  karena mereka tidak terlalu terbebani sebab mereka 

menerima motivasi kerja dari seluruh karyawan dan atasannya sehingga 

melakukan pekerjaan dengan suasana senang dan tenang.52  

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas dampak yang 

diterima karyawan sejauh ini cukup baik dan karyawan merasa puas akan 

penerapan motivasi dan kompensasi yang sudah di berikan bank untuk 

para karyawannya, sehingga membuat karyawan menjadi lebih nyaman 

dalam bekerja serta melakukakan pekerjaan dengan suasana senang dan 

tenang. Loyalitas para karyawan yang bekerja di bank BRI Syariah KC 

Madiun tidak mudah tercipta namun juga  tidak dapat di beli dengan uang, 

loyalitas karyawan terbentuk dengan karyawan saat bekerja di tempat 

mereka bekerja menerima perlakuan baik, menerima hak-haknya dengan 
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baik juga sehingga akan membuat karyawan menjadi tanggung jawab pada 

perusahaan tempatnya bekerja karena hak-haknya terpenuhi sehingga para 

karyawan menjadi betah bekerja dan tidak ingin keluar dari tempatnya 

bekerja karena segala sesuatunya terpenuhi. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Dampak dari adanya penerapan motivasi dan 

kompensasi dilihat dari loyalitas karyawan atau kesetiaan karyawan yang 

bekerja di bank BRI Syariah bank karyawan yang sudah bekerja lama, 

mengapa mereka betah bekerja karena mereka merasakan rasa ikut 

memiliki terhadap perusahaan sehingga ikut menjaga dan bertanggung 

jawab.53  

Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, 

Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Pemberian motivasi kerja 

dan kompensasi karyawan berdampak pada kesetiaan karyawan yang 

betah bekerja di bank BRI Syariah KC Madiun, karena kesukaannya itu 

akan membuat karyawan tersebut dapat menghadapi rasa jenuh dengan 

bijaksana sebab sudah terlalui mencitai pekerjaanya.54  

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan 

S.Kom. Selaku Account Officer Macro. Dampak yang terlihat dari para 

karyawan yang memiliki kesetiaan terhadap tempatnya bekerja, maka ia 

akan mersa memiliki kesadaran akan kewajiban untuk menggunakan 
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fasilitias, kemampuan serta sumber daya yang dimiliki demi kemajuan 

perusahaan tempanya bekerja.55 

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas dampak yang 

diterima karyawan semua itu dapat terlihat dari para karyawan yang selalu 

menaati peraturan atau kesepakatan yang telah ditentukan baik tertulis 

maupun lisan, serta ia akan mendukung setiap program kerja perusahaan 

yang telah dijalankannya dan akan mengerjakan bagiannya dengan baik 

dan penuh tanggung jawab dan tentunya terkadang memerlukan 

pengorbanan baik secara waktu maupun materi. 

Bank BRI Syariah KC Madiun dan para karyawan pada dasarnya 

saling membutuhkan sebab karyawan adalah asset perusahaan karena 

tanpa adanya sumber daya manusia maka perusahaan tidak akan berjalan, 

begitu juga karyawan tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa 

adanya perusahaan sebagai tempat mencari nafkah sekaligus implementasi 

dari disiplin ilmu yang dimiliki.  

Sehingga karyawan harus diperhatikan kesejahteraannya jangan 

hanya dituntut kewajibannya saja dengan berbagai beban pekerjaan, begitu 

pula dengan karyawan yang jangan hanya menuntut haknya mereka tetapi 

pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai karayawan dipenuhi. Tujuan 

penting kesejahteraan karyawan harus dipenuhi yaitu untuk 

mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain.  
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Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Dampak dari pemberian hak-hak karyawan yaitu 

tujuannya agar para karyawan sejatera dengan begitu para karyawan 

mencintai perusahaan dan tidak ingin meninggalkan perusahaan.56 Begitu 

pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. Selaku 

Manajer Operasional dan Service.  

Pemenuhan hak-hak karyawan di maksud agar karyawan menjadi 

sejatera dengan begitu karyawan akan merasa perusahaan tempatnya 

mencari nafkah memenuhi segala kebutuhannya sehingga berimbas pada 

pertahanan karyawan dan tidak pindah ke perusahaan lain.57 Selanjutnya 

yang diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. Selaku Account 

Officer Macro. Pada dasarnya apabila karyawan segala hak dan 

kewajibannya terpenuhi maka karyawan juga akan berperilaku sama ke 

perusahaan sehingga dampaknya nanti akan menjadi keuntungan untuk 

kedua pihak baik perusahaan dan karyawan itu sendiri, jadi karyawan juga 

betah bekerja di perusahaan itu.58  

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas dampak yang 

diterima karyawan bertahan diperusahaan dan tidak ingin pindah 

keperusahaan lain karena merasa kesejahteraannya yang diberikan 

perusahaanya sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhannya sehingga karyawan tidak perlu mengadakan rekrutmen 
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kepegawaian karena para karyawannya masih mampu untuk memenuhi 

tugas dan tanggung jawab yang diinginkan bank. 

Kedisiplinan merupakan sifat yang harus dimiliki setiap karyawan 

yang bekerja diperusahaan ataupun organisasi karena pada dasarnya 

kedisiplinan ini bertujuan untuk karyawan agar mampu mengendalikan 

diri dan mampu mematuhi aturan yang telah dibuat dan disepakati saat 

akan bekerja di perusahaan. Para karyawan bank BRI Syariah dengan 

adanya pemberian motivasi kerja dan kompensasi yang sesuai dengan 

haknya menjadikan karyawannya menjadi bekerja lebih cepat, semakin 

mampu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan 

tepat, dapat menumbuhkan rasa percaya diri karyawan, itu juga berdampak 

pada keberangkatan kerja para karyawan dan pengembangan sumber daya 

manusia kini meningkat para karyawan sekarang mengikuti pertemuan 

rutin dalam rangka pembinaan, diskusi, sosialisasi, presentasi, dan 

pelatihan.59 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Dampaknya karyawan semakin meningkat 

kedisiplinannya.60 Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo 

Rahayu, Spd. Selaku Manajer Operasional dan Service. Kedisplinan ditaati 

oleh seluruh karyawan dilihat dari presentase 2,50% dari total ketetapan 

presentase perusahaan per karyawan 10.61 Selanjutnya yang diungkapkan 
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oleh Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. Selaku Account Officer Macro. 

Dalam bekerja kedisiplinan menjadi cerminan utama seorang karyawan, 

karena yang dilihat oleh orang adalah sikap dan perilaku baru kinerja.  

Di bank BRI Syariah KC Madiun karyawan bagian marketing 

merupakan ujung tombaknya perusahaan dalam meraih kesuksesan atau 

kemunduran. Tugas utama dari seorang marketing yaitu menjual produk 

atau jasa dari perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk 

setiap karyawannya. Karyawan bagian marketing bertanggung jawab atas 

pencapaian target pembiayaan, harus mempunyai kemampuan 

menganalisis pembiayaan, memproses sampai merealisasikan pembiayaan.  

Untuk menjadi seorang marketing yang sukses memang tidaklah 

mudah diperlukan strategi khusus dan juga mental yang kuat. Namun 

walaupun begitu karyawan yang mampu mencapai target sesuai ketetapan 

bank bahkan melebihi target perusahaan kompensasi yang nantinya di 

terima juga akan banyak, sehingga pemberian motivasi dan kompensasi ini 

menambah produktivitas kinerja karyawan semakin meningkat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najamuddin, ST Selaku 

Manajer Marketing. Saat rekap SMK (Sistem Manajemen Kinerja) akhir 

tahun 2018 milik bank BRI Syariah. Kolom kriteria SMK kumulatif 

menunjukkan mayoritas karyawan memiliki kinerja yang baik sedangkan 

dari kriteria di kolom SMK Moderasi (Sistem Manajemen Kinerja 

peninjauan)  menunjukkan ada beberapa yang perlu diperbaiki, tetapi itu 

walaupun karyawan mampu memenuhi target kompensasi yang diterima 
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karyawan tidak sepadan dengan hasil kerjanya.62 Begitu pula yang di 

ungkapkan oleh Ibu Yayuk Setiyo Rahayu, Spd. Selaku Manajer 

Operasional dan Service.  

Dampaknya terlihat bahwa target pencapaian kinerja kriteria 

kumulatif rata-rata karyawan masuk dalam kriteria baik sehingga 

menutupi perilaku kinerja, yang perlu diperbaiki, tapi walau begitu banyak 

karyawan yang kurang produktif 1 tahun terakhir ini dan menyebabkan 

turnover karyawan yang tinggi di perusahaan.63 Selanjutnya yang 

diungkapkan oleh Bapak Annasrul Setiawan S.Kom. Selaku Account 

Officer Macro. Dampaknya kinerja karyawan semakin menurun karena 

hasil pencapian yang karyawan sudah lakukan balasannya tidak sepadan 

dengan pencapaian target bahkan rata-rata nilai sistem manajemen kinerja 

skornya hanya 3 sehingga itu tidak melebihi target. 

Dari ketiga hasil pemaparan narasumber diatas dampak yang 

diterima kinerja karyawan produktifitas menurun dengan pencapaian 

melebihi target bahkan rata-rata nilai sistem manajemen kinerja skrornya 

hanya 3 saat rekap SMK (Sistem Manajemen Kinerja) akhir tahun 2018 

milik bank BRI Syariah. Kolom kriteria SMK kumulatif menunjukkan 

mayoritas karyawan memiliki kinerja yang baik meskipun dari kriteria 

sedangkan dikolom SMK Moderasi (Sistem Manajemen Kinerja 

peninjauan)  menunjukkan ada beberapa yang perlu diperbaiki, itu semua 
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mempengaruhi hasil kinerjanya bahwa mayoritas karyawan kinerjanya 

menurun. 
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN MOTIVASI DAN KOMPENSASI PADA 

KINERJA KARYAWAN BANK BRI SYARIAH KC MADIUN 

A. Analisis Penerapan Motivasi Pada Kinerja Karyawan Bank BRI 

Syariah KC Madiun 

Dalam perusahaan segala bentuk hubungan dengan para 

karyawan sangatlah memiliki kaitan yang begitu erat karena perusahaan 

tidak akan berkembang dan berjalan sendiri tanpa adanya karyawan karena 

peran karyawan di suatu perusahaan sangatlah penting untuk menunjang 

berjalannya perusahaan tersebut. Setiap karyawan dalam melakukan 

pekerjaan atau tugasnya selalu di dasari pada motivasi, karena motivasi 

kerja sangat penting untuk para karyawan agar segala sesuatu yang di 

kerjakan memiliki tujuan karena dengan adanya motivasi kerja karyawan 

akan melakukan pekerjaan dengan baik, cepat dan tepat.  

Sehingga dalam perusahaan motivasi kerja itu sangat di 

butuhkan baik itu motivasi secara langsung maupun motivasi secara tidak 

langsung. Karena para karyawan pasti membutuhkan motivasi kerja 

tersebut, apalagi motivasi kerjanya dari atasan karena dengan begitu kpara 

karyawan merasa di perhatikan dan merasa di hargai keberadaannya dalam 

melakukan segala tugas dan kewajiban.1 Motivasi adalah sesuatu yang 

menimbulkan semangat atau dorongan kerja agar mereka mau bekerja 
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keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan.2  

Dalam dunia kerja yakni memberikan motivasi semangat ke 

bawahan atau kekaryawan sangat di butuhkan karyawan untuk membuaat 

karyawan tersebut semakin memiliki dorongan untuk melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai karyawan yang baik, walaupun karyawan 

sebenarnya sudah memiliki motivasi tersendiri tetapi apabila atasan juga 

merespon dengan memberikan motivasi maka mereka sebagai karyawan 

memiliki rasa nyaman sebab kenapa karena keberadaannya merasa 

dihargai dan di perhatikan oleh para atasan bentuk semangat secara 

langsung yang diterapkan dalam keseharian di lingkungan kerja bank BRI 

Syariah berupa mengucapkan salam, mengembangkan jabat tangan yang 

hangat dengan menatap matanya, memberikan pujian yang tulus dan 

menghargai orang, memberikan senyuman saat bertemu dan berpisah. 

Pemberian semangat secara langsung bertujuan untuk 

meningkatkan rasa etos kerja karyawan yang tinggi, dengan begitu dalam 

menjalankan pekerjaannya akan semakin giat lagi dan berdampak baik 

untuk perusahaan kedepannya, sehingga motivasi kerja itu sangat di 

perlukan untuk karyawan, walupun hanya sekedar hal sepele akan tetapi 

ittu semua berdampak positigf untuk karyawan. Metode motivasi langsung 

itu berupa (materil dan non materil) yang diberikan secara langsung ke 

setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya yang 
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sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan dll.3 Oleh karena itu bentuk 

motivasi langsung yang di berikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun 

sesuai dengan teori.  

Dengan selalu mengadakan acara rutin brefing di pagi hari serta 

di imbangi membaca al quran setiap akan memulai jam operasional bank 

kegiatan seperti itu sebagai wadah karyawan untuk mengeluarkan aspirasi 

ke atasan atau ke sesama karyawan karena tujuan dari adnya brefing ini 

sebagai wadah untuk bertukar pikiran, wawasan atau menyelesaikan 

masalah baik itu dalam pekerjaan atau dalam urusan perselisihan antar 

karyawan lain serta saat diadakannya pembacaan al quran bertujuan 

sebagai penguatan mental karyawan agar para karyawan selalu 

mempunyai pondasi dalam bekerja karena bekal dalam bekerja tidak hanya 

pengetahuan tetapi juga dibutuhkan mental yang positif dan baik sehingga 

tidak akan membuat karyawan lupa akan larangan yang tidak boleh di 

lewati sebagai hamba Allah SWT. Tujuan motivasi untuk meningkatkan 

moral dan kepuasan kerja karyawan.4 Oleh karena itu pengadaan acara 

membaca al Qur’an yang diberikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun 

sesuai dengan teori 

Kegiatan yang sebenarnya kalau difikir-fikir tidak penting 

seperti selalu saling sapa dan berjabat tangan sebenarnya secara tidak 

langsung malah berguna untuk saling menghormati antara karyawan satu 

dengan karyawan lainnya karena kalau di kantor diterapkan rasa saling 
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hormat menghormati antara rekan kerja mereka akan punya etos kerja 

yang tinggi dan baik, sehingga tidak menyepelekan rekan sesamanya 

karena mereka menghormati tidak akan bersikap dan berbuat sesuka hati. 

Selesai berjabat tangan dengan karyawan lain selalu meneriakan slogan 

profesional, antusias, penghargaan SDM, tawakal, integritas, berorientasi 

bisnis dan kepuasan pelanggan.  

Rutinitas ini di biasakan setiap selesai bering dan mengaji 

dilakukan untuk mengingatkan bahwa mereka bekerja ini  mempunyai 

tujuan tidak hanya untuk mencapai target tetapi mereka juga punya 

pedomannya. Bahwa tujuan dari kegiatan salam sapa setiap hari yang 

diterapkan seluruh karyawan bank BRI Syariah KC Madiun agar sesama 

karyawan saling bersilaturahmi dan saling menghormati, serta 

menunjukkan kepedulian serta mengakui keberadaan rekan kerja satu 

sama lain. Tujuan motivasi menciptakan suasana dan hubungan kerja yang 

baik antar karyawan.5 Oleh karena itu kegiatan sapa salam yang di 

biasakan oleh bank BRI Syariah KC Madiun sesuai dengan teori. 

Dalam rangka membuat para karyawan dapat agar bisa 

merifresh kembali pikiran, stamina dan agar mendapat ide-ide dan 

semnagt baru dalam bekerja pihak perusahaan selalu mengadakan kegiatan 

outbond rutin  setiap tiga bulan sekali kegiatan ini dilakukan bertujuan 

agar karyawan fikirannya menjadi jernih dan  tidak tertekan akan 

pekerjaan yang ia kerjakan yang nantinya kalau sudah masuk kerja lagi  
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para karyawan karena diharapkan dari kegiatan outbond ini yaitu agar 

karyawan semakin memiliki solidaritas antar karyawan sehingga 

menciptakan rasa kekeluargaan sehingga dari sini mereka akan semakin 

mencintai bidang pekerjaannya dan bahkan setia pada perusahaannya 

tempatnya bekerja karena outbond ini diharapkan menjadi wadah untuk 

membuat karyawan memiliki rasa loyalitas pada perusahaan. Tujuan 

motivasi untuk meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi 

karyawan.6 Oleh karena itu kegiatan rutin out bond yang di biasakan oleh 

bank BRI Syariah KC Madiun sesuai dengan teori. 

Setiap karyawan pasti menginginkan jenjang karir sebab para 

karyawan ingin memiliki jabatan yang lebih tinggi agar terjamin 

kesejahteraannya semisal dari pegawai kontrak tahunan menjadi pegawai 

tetap dengan begitu para karyawan akan merasa mencintai pekerjaannya 

karena mereka memiliki impian untuk meninggikan drajatnya atau 

kedudukannya ditempat mereka bekerja, dengan adanya pemberian 

jenjang karir akan memacu semangat kerja karyawan sehingga karyawan 

akan semakin giat dalam bekerja karena pemberian jenjang karir ini.  

Proses promosi terhadap karyawan yang berpotensi harus 

dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, objektif  dan 

berkeadilan. Tujuan Motivasi mempertinggi rasa tanggung jawab 

karyawan terhadap tugas-tugasnya.7 Oleh karena itu pemberian jenjang 

karir yang di berikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun sesuai dengan 
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teori. Kegiatan rutin untuk karyawan dengan adanya pengadaan  pelatihan 

untuk karyawan tidak hanya semata-mata untuk keperluan perusahaan saja 

tapi agar para karyawan yang memiliki kopetensi dan harapan untuk 

mengembangkan perusahaan tempanya bekerja semakin mempunyai 

wawasan yang lebih luas lagi tentang bidang pekerjaan yang ia kerjakan 

sehingga nantinya jikalau bersaing dengan bank atau perusahaan lain 

karyawan tersebut memiliki wawasan dan pola cara berfikir yang 

berkembang tidak hanya itu itu saja semisal pelatihan tentantang layanan 

mobile banking kalau perusahaan bisa kenapa bank tempatnya bkerja 

sehingga dengan adanya pelatihan ini dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan tetapi juga untuk mengembangkanteknologi juga, karena 

tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi sekarang sudah sangat luas 

dan menyebar.  

Dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan 

perusahaan menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan dan 

pengembangan karyawan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tujuan 

motivasi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.8 Oleh 

karena itu pemberian pelatihan yang di berikan oleh bank BRI Syariah KC 

Madiun sesuai dengan teori. 

Secara tidak langsung keakraban antar karyawan baik itu atasa 

dan bawahan atau pimpinan cabang harus selalu menjalin rasa 

kekeluargaan karena dengan begitu apabila salah seorang karyawan 
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sedang memiliki kendala dalam bekerja atau masalah di pekerjaaannya 

mereka dapat shring atau minta tolong menyelesaikkannya sehingga 

keuntungan dari mengadakan binaan rasa keluarga dalam sebuah 

organisasi itu memiliki poin khusus sebab selalu menjujung rasa 

kekeluargaan yang sangat baik, tanpa adanya tenggang rasa mungkin 

karyawan itu kalau ada masalah akan dipindam sendiri dan nantinya 

mengakibatkan kinerjanya menurun dan juga bisa merugikan perusahaan 

tempatnya bekerja. Tujuan motivasi untuk menciptakan suasana san 

hubungan kerja yang baik.9 Oleh karena itu penjujungan tinggi rasa 

kekeluargaan yang di berikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun sesuai 

dengan teori. 

Setiap karyawan yang bekerja dimana pun faktor pendorong 

fasilitas kantor tidak dapat dipungkiri sangat dibutuhkan seluruh karyawan 

bahkan seluruh karyawan setiap kalangan karena apabila bekerja sarana 

dan prasarana tidak mendukung maka pekerjaan yang akan dikerjakan juga 

akan terbengkalai, karena rata-rata waktu karyawan di habiskan dalam 

kantor dari pagi sampai sore pulang kantor, jadi pabila fasilitas kantor 

tidak meewadai maka mereka dalam bekerja tidak akan nyaman tapi 

dengan pemberian faslitas yang baik dan sesuai dengan kebutuuhan 

karyawan maka bekerjanya nyaman, dalam mmengerjakan tugas dan 

tanggung jawabnya terselesaikan dengan baik. Bentuk fasilitas tidak hanya 

dalam hal kendaran tetapi juga diantaranya tempat parkir yang luas, ruang 
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kerja yang lebar dan berAC, toliet yang bersih, tempat ibadah yang bersih 

dll, fasilitas diberikan untuk peagawai dengan tujuan agar pegawai 

merasakan kenyamanan saat bekerja dan makin bekerja di perusahaan itu. 

Tujuan motivasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat.10 

Oleh karena itu pemberian fasilitas yang baik dan tepat seperti yang di 

berikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun sesuai dengan teori. 

B. Analisis Penerapan Kompensasi Pada Kinerja Karyawan Bank BRI 

Syariah KC Madiun 

Dalam perusahaan kompensasi merupakan faktor pendorong 

penting  untuk karyawan dalam melakukan segala pekerjaan dan tanggung 

jawabnya dalam bekerja di suatu perusahaan karena dengan adanya 

kompensasi kerja itu karyawan akan semakin meningkatkan kinerjanya 

karena apa yang telah karywan kerjakan itu mendapatkan balasan yang 

sesuai dengan apa yang telah karyawan itu kerjakan.11 Kompensasi 

merupakan balas jasa (reward) perusahaan terhadap pengorbanan waktu, 

tenaga, dan pikiran yang telah diberikan mereka pada perusahaan.  

Dalam setiap pekerjaan seorang karyawan pasti di pengaruhi 

oleh kompensasi  karena karyawan bekerja pada dasarnya untuk 

memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup jadi 

kompensasi sangat berperan penting untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, karena dengan kompensasi yang tinggi juga akan 

mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. Dalam penelitian ini saya akan 
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 Malayu S. P Hasibuan, 146. 
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 Meldona, Manajemen Sumber Daya Manusia, 295. 
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lebih memfokuskan untuk menganalisis penerapan kompensasi di Bank 

BRI Syariah KC Madiun. 

Setiap karyawan kompensasi yang tidak boleh sampai tidak 

diberikan ke karyawannya adalah gai pokok, kenapa begitu karena 

karyawan pada awal bekerja menadatangani persetujuan berapa kisaran 

gaji yang diterima sesuai dengan jabatan dan kedudukn, walaupun 

karyawan tersebut tidak beerja semisal izin sakit, tapi karna karyawan 

tersebut masih tanggunng jawab perusahaan ya tetap di gaji tetapi gaji 

tersebut hanya gaji pokok, yang lain semisal bonus, reward dll nya itu 

mengikuti tatanan dan tata cara yang ada.  

Jenis motivasi langsung yang digolongkan dari kompensasi 

finansial gaji adalah sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan 

secara tetap sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada organisasi atau 

perusahaan, yaitu dengan melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Didalam kompensasi ini sudah termasuk kompensasi atas 

lamanya seorang karywan mengabdi di organisasi atau perusahaan.12 Oleh 

karena itu pemberian gaji pokok yang di berikan oleh bank BRI Syariah 

KC Madiun sesuai dengan teori. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas kantor juga mempunyai 

peran yang sangat berarti untuk meningkatkan kinerja karena tujuan 

adanya fasilitas kantor karyawan menjadi tidak ada kendala dalam bekerja 

karena alat-alat dan kebutuhannya sudah tersedia sehingga tidak menyita 
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 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, 272. 
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waktu dan tenaganya untuk mencarinya di luar kantor seperti mesin foto 

copy, apabila perusahaan menyiapkannya di kantor maka karyawan tidak 

harus pergi keluar untuk mengcopy file sehingga waktu lebih efisien, 

keperluan yang lainnya yang dibutuhkan karyawan yaitu, tempat parkir 

yang luas menjadi memudahkan karyawan saat mencari kendaraannya, 

ruang kerja yang lebar dan berAC membuat karyawan nyaman, toliet yang 

bersih, tempat ibadah yang bersih dll, sehingga kompenan itu harus ada 

dalam sebuah perusahaan agar karyawan merasakan kenyamanan saat 

bekerja dan makin semangat bekerja di perusahaan itu.  

Jenis motivasi langsung yang digolongkan dari kompensasi 

nonfinansial merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas dan penghargaan 

yang diberikan kepada karyawan selama mereka aktif melaksanakan tugas 

atau pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan. Kompensasi 

nonfinansial diberikan sebagai imbalan kepada karyawan tertentu atau 

seluruh karyawan, seperti penghargaan untuk karyawan terbaik, ruang 

kantor yang baik, berAC, tempat parkir luas, perumahan atau mess, mobil 

dinas dll.13 Oleh karena itu pemberian fasilitas yang baik dan tepat seperti 

yang di berikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun sesuai dengan teori. 

Adanya penghargaan untuk karyawan diharapkan karyawan 

semakin baik dalam bekerja karena adanya penghargaan itu untuk 

memotivasi karyawan dalam bekerja, sehingga bentuk kerja pa pun yang 

di berikan karyawan untuk perusahaannya selalu mendapat apresiasi, 
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disini bentuk apresiasinya tidak hanya ucapan selamat tetapi juga di 

berikan berbentuk sertifikat seperti yang baru-baru ini diterima oleh bapak 

Annas Indhadzil Arsy Makinun, mendapatkan penghargaan “The Best AO 

Triwulan” walaupun ada yang kinerja kurang baik tetapi masih ada 

karyawan yang memiliki kinerja baik dari pemberian reward di situ 

menunjukkan prestasi kerja yang baik untuk Bapak Annas.  

Pemberian penghargaan memberikan pengakuan perusahaan 

penghargaan ini di berikan untuk memberikan dorongan bersifat positif 

sehingga diharapkan karyawan dapat meningkatkan produktifitas melalui 

peningkatan motivasi kerja dan mendukung terciptanya suasana kerja yang 

kondusif. Jenis motivasi langsung yang digolongkan dari kompensasi 

nonfinansial merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas dan penghargaan 

yang diberikan kepada karyawan selama mereka aktif melaksanakan tugas 

atau pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan.  

Kompensasi nonfinansial diberikan sebagai imbalan kepada 

karyawan tertentu atau seluruh karyawan, seperti penghargaan untuk 

karyawan terbaik.14 Oleh karena itu pemberian penghargaan sebagai 

pengakuan untuk karyawan seperti yang di berikan oleh bank BRI Syariah 

KC Madiun sesuai dengan teori. 

Bonus adalah tujuan utama bekerja karena mereka mendapatkan 

gaji lebih itu dari bonus dan bonus itu didapatkan nya dari hasil kinerja 

apabila kinerjanya rendah mereka hanya mendapatkan gaji pokoknya saja, 
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bonus disana juga ada standarnya yaitu, apabila pencapaian 60%-75% 

mereka mendapatkan skor 2, dan apabila pencapaian 75%-90% mereka 

mendapat skor 3 dan pencapian 90%-105% mereka mendapat skor 4 skor 

itu dapat dilihat dari sistem manajemen kinerja  yang ada di bank 

tempatnnya bekerja, pemberian bonus tidak dapat di berikan setiap 

bulannya tetapi pemberiannya di berikan 6 bulan sekali sehingga bukan 

atas yang menilai tapi sistem sehingga tidak dapat di manipulasi, manajer 

hanya dapat menginput data ke sistem dan sistem yang mengolah.  

Jenis motivasi langsung yang digolongkan dari kompensasi 

finansial upah atau bonus adalah imbalan finansial yang diberikan secara 

langsung kepada karyawan yang di dasarkan ppada jam kerja, jumlah 

barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. 

Berbeda dengan gaji besar kecilnya diberikan secara tetap, besarnya upah 

atau bonus dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan 

oleh karyawan tersebut.15 Oleh karena itu pemberian bonus untuk 

karyawan seperti yang di berikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun 

sesuai dengan teori. 

Setelah gaji dan bonus karyawan masih menginginkan yang 

lebih dari perusahaan yaitu pemberian tunjangan karena dengan adanya 

tunjangan akan menambah pendapat karyawan sehingga  akan membuat 

kesejahteraan karyawan meningkat, tunjangan yang di harapkan karyawan 

diantaranya tunjangan hari hari raya, tunjangan istri dan tunjangan anak  
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karena dalam undang-undang tunjangan seperti yang telah saya bicarakan 

ada dalam undang-undang yang harus diberikan ke karyawannya. 

 Dengan begitu nantinya di karyawan semakin mencintai 

pekerjaannya karen segala harapan yang keinginannya di penuhioleh 

perusahaan tetapi juga semua tidak diberikan cums-cuma tetapi sesuai 

dengan kepangkatan atau kedudukan karyawan tersebut di perusahaan.  

Jenis motivasi langsung yang digolongkan dari kompensasi finansial 

tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

tertentu sebagai imbalan atas pengorbanannya sebagai tuntutan pekerjaan 

yang melebihi karyawan lain, baik pikiran, tenaga, dan psikologi. 

Tunjangan ini terdiri dari tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, 

tunjangan istri, dan tunjangan anak.16 Oleh karena itu pemberian tunjangan 

untuk karyawan seperti yang di berikan oleh bank BRI Syariah KC 

Madiun sesuai dengan teori. 

C. Analisis Implikasi Penerapan Motivasi dan Kompensasi Pada Kinerja 

Karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun  

Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

sebuah perusahaan memiliki kendali penting dalam pencapaian tujuan 

yang diinginkan perusahaan. Peningkatan kinerja karyawan tentu tidak 

lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti penerapan 

motivasi dan penerapan kompensasi. Sebagaimana hasil yang dirasakan 

oleh para karyawan diantaranya karyawan ada yang merasakan senang  
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dengan adanya pemberian motivasi Di Bank BRI Syariah KC Madiun 

dampak yang dirasakan karyawan atas penerapan motivasi dan penerapan 

kompensasi merasa  senang dan puas yang berdampak pada kinerja yang 

semakin baik serta produktif, sikap karyawan positif, loyalitas karyawan 

yang tinggi, tingkat kesejateraan karyawan terjamin, kedisiplinan 

meningkat, produktifitas kerja meningkat. Oleh karena itu penerapan 

motivasi dan  kompensasi telah sesuai tujuan dan tepat sasaran. 

Para karyawan yang memiliki perilaku yang baik akan 

memiliki dampak baik nantinya untuk perkembangan dalam bekerja 

dibuktikan dalam caranya bersikap setiap hari dikantor dengan saling 

menyapa antar rekan kerja dan atasan, ada masalah di selesaikan bersam-

sama dengan musyawarah sehingga tidak berselisih paham antar karyawan 

lainnya sehingga para karyawan hubungannya semakin baik, merasa 

senang dan nyaman bekerja sama, sikap positif yang tercermin lainnya 

dilihat dari mempertinggi rasa tanggung jawabnya karyawan dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya tidak molor selalu tepat waktu sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, bahkan sebelum waktunya tugas yang 

dikerjakan sudah selesai, sehingga dampak dari penerapan motivasi dan 

kompensasi memiliki dampak yang baik untuk semangat kerja karyawan 

karena tidak dapat dipungkiri sikap yang baik akan melahirkan etos kerja 

yang baik juga. 
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 Tujuan motivasi mencipatakan suasana dan hubungan kerja 

yang baik dan meningkatkan moral serta kepuasan kerja karyawan.17 Oleh 

karena itu pemberian penerapan motivasi dan kompensasi untuk karyawan 

memiliki dampak yang baik untuk kinerja karyawan kedepannya. Yang 

diberikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun juga sesuai dengan teori. 

Dalam kurun waktu satu tahun teerakhir ini loyalitas karyawan 

atau kesetiaan karyawan di bank ini mengalami penurunan mengakibatkan 

tingkat turnover perusahaan tinggi alasan tingkat turnover tinggi ini 

disebabkan bahwa karyawan tidak merasakan kenyamanan dalam bekerja 

karena bonus yang didapat dari perjanjian awal 20% dari  tingkat 

pencapaian tetapi diberikannya hanya 15%nya sehingga para karyawan 

memutuskan untuk keluar dan mencari tempat kerja yang benar-benar 

konsisten dengan perjanjian awalnya, sebab seandainya karyawan 

memiliki loyalitas kerja yang tinggi dalam bekerja karyawan tersebut 

mampu membuat karyawannya mencintai pekerjaan maka menutup 

kemungkinan karyawan tersebut mengundurkan diri dan mencari 

pekerjaan lain itu kalau segala kebutuhan dan keinginan karyawan 

terpenuhi tetapi kalau tidak ya malah sebaliknya yang didapat.  

Tujuan motivasi meningkatkan loyalitas, kreativitas dan 

partisipasi karyawan. Oleh karena itu pemberian penerapan motivasi dan 

kompensasi untuk karyawan memiliki dampak yang baik untuk kinerja 
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karyawan kedepannya. Yang diberikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun 

juga tidak sesuai dengan teori. 

Para karyawan merasa tingkat kesejahteraannya kurang di 

perhatiakan yang diberikan untuk perusahaan tinggi tetapi karyawan 

mendapatkan bonus atau keuntungannya tidak  sesuai dengan hasil 

pencapainnya di lihat dari daftar  preview rekap sistem manajemen 

kinerjanya dalam kriteria sistem manajemen moderasinya ada karyawan 

yang perlu perbaiki karena kinerjanya menurun, walaupun pemberian 

motivasinya baik tapi pemberian kompensasinya tidak baik maka juga 

menjadikan karyawan tidak semangat dalam bekerja sehingga pemberian 

bonusnya harus perhatikan lagi akar loyalitas karyawan yang dan 

kesejateraan karyawan tinggi. Jenis kompensasi langsung berupa gaji 

pokok, bonus, tunjangan, fasilitas dan penghargaan.18 Oleh karena itu 

pemberian penerapan motivasi dan kompensasi untuk karyawan memiliki 

dampak yang baik untuk kinerja karyawan kedepannya. Yang diberikan 

oleh bank BRI Syariah KC Madiun juga sesuai dengan teori. 

Meningkatnya kedisiplinan karyawan dulunya 1.50% dan kini 

menjadi 2.50% dari ketetapan 10% perkaryawan, tetapi menunjukkan 

bahwa penerapan motivasi kerja yang baik merubah cara berfikir 

karyawan sehingga perusahaan tidak sia-sia memberikan motivasi untuk 

karyawannya karena tujuan motivasi meningkatkan kedisiplinan karyawan 

dan mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-
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tugasnya.19 Oleh karena itu pemberian penerapan motivasi dan kompensasi 

untuk karyawan memiliki dampak yang baik untuk kinerja karyawan 

kedepannya. Yang diberikan oleh bank BRI Syariah KC Madiun juga 

sesuai dengan teori. 

Sangat disayangkankan sekali tingkat produktifitasnya 

karyawan menurun dikarenakan karyawan tidak mendapatkan haknya atas 

pencapaian target ksrena seharusnya karyawan menddapat 20% dari 

jumlah pencapaian targetvtetapi kenyataannya hanya mendapatkan 

15%nya sehingga penerpan kompenasi tidak sesuai dengan perjanjian awal 

kerja, dilihat dari saat rekap SMK (Sistem Manajemen Kinerja) akhir 

tahun 2018 milik bank BRI Syariah.  

Kolom kriteria SMK kumulatif menunjukkan mayoritas 

karyawan memiliki kinerja yang baik sedangkan dari kriteria di kolom 

SMK Moderasi (Sistem Manajemen Kinerja peninjauan)  menunjukkan 

ada beberapa yang perlu diperbaiki, tetapi itu semua mempengaruhi 

semangat kinerja karyawan menjadi menurun dan mengakibatkan loyalitas 

karyawan menjadi rendah dan acaman turnover perusahaan semakin 

tinggi. Didalam nilai  sistem manajemen kumulatif nilai skor rata-rata 

pencapaian target karyawan memiliki skor 3 dari skor tersebut nantinya 

akan mempengaruhi berapa bonus yang akan diterima karyawan. tujuan 

motivasi meningkatkan produktivitas kerja karayawan.20 Oleh karena itu 

pemberian penerapan motivasi dan kompensasi untuk karyawan memiliki 
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dampak yang baik untuk kinerja karyawan kedepannya. Yang diberikan 

oleh bank BRI Syariah KC Madiun juga sesuai dengan teori. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan motivasi dan 

kompensasi pada kinerja karyawan bank BRI Syariah KC Madiun. Pihak 

BRI Syariah KC Madiun mampu memenuhi segala kebutuhan motivasi 

kerja dan kompensasi kerja karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan 

tahun 2018-2020. Hal ini membuktikan bahwa penerapan motivasi dan 

kompensasi yang di berikan bank BRI Syariah KC Madiun sudah efektif 

dilakukan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di tarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Penerapan motivasi pada kinerja karyawan bank BRI Syariah KC 

Madiun diantaranya yaitu, Motivasi Langsung diantaranya 

memberikan semangat secara langsung yakni mengucapkan salam, 

mengembangkan jabat tangan yang hangat dengan menatap matanya, 

memberikan pujian yang tulus dan menghargai orang, memberikan 

senyuman saat bertemu dan berpisah. Mengadakan acara rutin 

membaca al Qur’an untuk penguatan mental para karyawan. Saling 

sapa dan berjabat tangan, kegiatan outbond, pemberian jenjang karir, 

mengadakan pelatihan. Sedangkan motivasi tidak langsung terdiri dari, 

menjujung rasa kekeluargaan, pemberian fasilitas kantor  
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2. Penerapan kompensasi pada kinerja karyawan bank BRI Syariah KC 

Madiun diantaranya yaitu, pemberian gaji pokok, pemberian fasilitas 

kantor, pemberian penghargaan / reward, pemberian tunjangan sudah 

sesuai dengan teori dan kebutuhan karyawan akan tetapi pemberian 

bonus agar di teliti lagi sehingga tidak menurunkan kinerja karyawan 

3. Analisis Implikasi Penerapan motivasi dan  kompensasi  pada 

karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun  yaitu para karyawan dibank 

BRI Syariah KC Madiun dampak yang dirasakan karyawan atas 

penerapan motivasi dan kompensasi merasa senang, semakin puas 

melakukan  pekerjaan, mempunyai sikap positif, akan tetapi loyalitas 

karyawan sekarang mulai menurun karena kinerjanya juga enurun 

disebabkan hasil pencapaiannya tidak diapresiasi sepantasnya harusnya 

mereka mendapatkan 20% dari hasil pencapaian tetapi hanya 

mendapatkan 15% saja sehingga tingkat kesejateraan karyawan kurang 

terjamin, kedisiplinan karyawan meningkat. Oleh karena itu penerapan 

motivasinya sudah sesuai  tapi pemberian kompensasi dalam hal bonus  

kurang sesuai.. 

B. Saran 

1. Untuk bank BRI Syariah KC Madiun dalam memberikan motivasi 

kerja pada karyawan harus terus berpedoman pada peraturan 

perusahaan bank BRI Syariah tahun 2018-2020 dipertahankan dan 

lebih dioptimalkan lagi agar kinerja karyawan semakin lebih 

efektif. 
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2. Untuk pemberian kompensasi juga harus terus berpedoman pada 

peraturan perusahaan sehingga kedua pihak nantinya tidak ada 

yang dirugikan antara satu dengan yang lainnya sehingga, dan 

pemberian bonusnya harus sesuai dengan perjanjian awal sehingga 

mengefektifkan pengadaan karyawan. 
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