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BAB 1 

PENYAJIAN MASALAH PENELITIAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Pada era globalisasi yang dimulai pada awal tahun 2000an hampir semua perusahaan bisnis 

didunia telah mulai bersiap untuk menghadapi terbukanya persaingan bisnis yang sangat ketat. 

Pesatnya perkembangan disegala bidang kegiatan baik ilmu pengetahuan, teknologi, informasi 

maupun komunikasi juga turut menunjang persaingan di bidang bisnis sehingga memungkinkan 

sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya secara besar-besaran ke luar bidang bisnis 

utamanya. 

 

Di indonesia tidak tertutup kemungkinan masuknya ancaman persaingan bebas dengan 

kehadiran perusahan-perusahaan asing bermodal besar dengan bisnis raksasa yang mereka 

jalankan. Abila perusahaan- perusahaan  domestik  tidak berbenah dalam mempersiapkan 

sumberdaya mereka maka mereka akan menghadapi kerasnya ancaman persaingan bebas 

tersebut. Berbagai macam sumberdaya yang dimiliki harus dioptimalkan agar perusahaan dapat 

memenangkan persaingan pasar dan dapat meraih keuntungan maksimal. 

 

Perusahaan-perusahaan bisnis dalam usaha untuk mencapai tujuan bisnisnya harus selalu 

didukung berbagai aspek sumber daya yang mumpuni, baik sarana, prasarana maupun 

sumberdaya  manusia sebagai pelaksananya. Walaupun dari segi permodalan dan teknologi bisa 

dikatakan mencukupi, banyak perusahaa yang dihadapkan pada masalah jumlah dan mutu 

karyawan  yang menjadi bagian penting pada unit-unit kerja mereka. 

 

Jumlah karyawan merupakan salah satu unsur penting yang menjadi perhatian Pemerintah 

khususnya dalam kebijakan pengurangan tingkat pengangguran. Meski demikian jumlah yang 

besar masih bisa digantikan dengan kehadiran sarana dan prasarana dengan teknologi yang serba 

modern dan canggih. Sedangkan mutu karyawan bisa dikatakan lebih bernilai dibandingkan 

dengan peralatan yang serba canggih tersebut. Kecanggihan teknologi harus ditopang oleh 
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karyawan yang memiliki mutu kerja yang baik, teknologi tidak akan berarti apa-apa jika 

dijalankan oleh karyawan yang rendah mutunya. 

 

Mutu karyawan sangat berperan dalam pencapaian profesionalitas dan kinerja yang 

maksimal. Sehingga berbagai kebijakan banyak diambil perusahaan dalam upaya menciptakan 

ataupun mempertahankan karyawan yang bermutu kerja, antara lain pemberian motivasi dengan 

tujuan  untuk dapat menggali lebih dalam kemampuan diri karyawan, pemberian kompensasi 

yang cukup memadai agar bisa mensejahterakan karyawan, pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan dan keahlian dan keahlian 

karyawan, peningkatan budaya disiplin kerja, membangun lingkungan kerja yang memadai dan 

kondusif bagi karyawan, dan beberapa kebijakan lainnya. 

 

Akan tetapi prakteknya karyawan belum bisa mengambil manfaat secara maksimal dari 

kebijakan-kebijakan tersebut. Seringnya karyawan datang terlambat, banyaknya waktu yang 

terbuang karena karyawan terlalu snatai dalam menyelesaikan pekerjaan, masih seringnya 

karyawan tidak hadir karena sakit atau keperluan pribadi atau keluarga bahkan sering pula 

munculnya tuntutan yang terlalu mendahulukan hak dari pada kewajiban. 

 

Beberapa hal tersebut diatas masih menjadi perhatian bagi Manajemen PT. Bank Syariah 

Mandiri Cabang Jakarta Thamrin. Perusahaan yang melakukan bisnis pada jasa keuangan, 

menghimpun dana masyaraat serta menyalurkan dana tersebut dalam berbagai aspek jasa bisnis, 

misalnya menyalurkan dana pada segmen UMKM, pemberian modal kerja, PPR ( pembiayaan 

pembelian rumah ) baru, second, renovasi rumah, talangan haji, penyaluran dana melalui gadai 

emas, pembiayaan dana pendidikan dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. PT Bank 

Syariah Mandiri ini merupakan salah satu anak perusahaan PT Bank Mandiri, Tbk, Bank 

Terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan yang sudah menjalankan bisnisnya sejak beberapa 

decade lalu, PT Bank Syariah Mandiri sangat memahami bahwa keberadaan karyawan dan 

lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam mewujudkan pencapaian keuntungan maksimal. 
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Berdasarkan pengamatan penulis terhadap kelangsungan bisnis diperusahaan tersebut, maka 

penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul, “ Analisa Pengaruh Motivasi Kerja, 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Syariah 

Mandiri Cabang Jakarta Thamrin”. 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

 

1. Motivasi kerja karyawan di lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta 

Thamrin masih rendah. 

2. Manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin memberikan kompensasi 

yang belum memadai kepada karyawan. 

3. Kondisi lingkungan kerja di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin kurang 

memadai dan belum cukup menunjang dalam peningkatan kinerja karyawan. 

4. Kinerja karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin masih kurang 

optimal. 

5. Kepemimpinan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin masih belum 

professional 

6. Kedisiplinan di  PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin masih kurang bagus. 

7. Budaya Perusahaan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin masih belum 

baik. 

8. Komunikasi di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin masih belum bagus. 

9. Pengembangan karir di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin masih belum 

optimal 

10. Pendidikan dan pelatihan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin masih 

kurang. 
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1.3  Ruang Lingkup Masalah 

 

Penelitian nantinya dibatasi hanya pada pengaruh motivasi kerja, kompensasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan di lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta 

Thamrin selama periode kerja semester II tahun 2013. 

 

     1.4  Perumusan  Masalah 

 

Berdasarkan identifiasi masalah dan ruang lingkup dalam penelitian diatas, maka perumusan 

masalah dapat dipaparkan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh langsung  motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin ? 

2. Apakah terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin ? 

3. Apakah terdapat pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin ? 

4. Apakah terdapat pengaruh langsung  motivasi kerja dan kompensasi secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan di lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta 

Thamrin ? 

5. Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan di lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta 

Thamrin ? 

6. Apakah terdapat pengaruh langsung kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan di lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta 

Thamrin ? 

7. Apakah terdapat pengaruh langsung  motivasi, kompensasi dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan di lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri 

Cabang Jakarta Thamrin ? 
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1.5    Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

a. TujuanPenelitian 

 

a) Mengetahui pengaruh motivasi kerja, kompensasi kerja dan lingkungan kerja 

secara sendiri-sendiri terhadap kinerja karyawan di lingkungan PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin . 

b) Mengetahui pengaruh motivasi kerja, kompensasi dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan di lingkungan PT. Bank Syariah 

Mandiri Cabang Jakarta Thamrin . 

 

b. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, antara lain : 

 

a) Bagi penulis, bisa untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya yang 

terkait dengan masalah motivasi, kompensasi, lingkungan kerja para karyawan di 

organisasi bisnis. 

b) Bagi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin , diharapkan penelitian 

ini nantinya bisa digunakan sebagai masukan ataupun acuan dalam pengambilan 

kebijakan khususnya menyangkut pengembangan sumberdaya manusia. 

c) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya. 
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