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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Setiap perusahaan dalam usaha mencapai tujuan akan dihadapkan pada 

berbagai permasalahan, oleh karena itu setiap perusahaan atau organisasi dalam 

menciptakan suatu kerjasama yang baik guna mencapai tujuannya membutuhkan 

suatu sistem yang disebut manajemen. 

Hasibuan (2007:2) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 
efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 
 

Kemudian menurut Andrew F. Sikula yangdikutip oleh Hasibuan 

(2007:2) menyatakan bahwa : 

“Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas 
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, 
pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk 
mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 
perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 
efisien”. 

  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan manajemen adalah suatu proses yang 

terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengendalian, melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 

2.1.1 Bidang – bidang Manajemen 

 Unsur-unsur manajemen (tools of management) yang terdiri dari man, 

money, method, materials, machines dan market (6M) telah berkembang menjadi 

bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam perannya dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. 
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Bidang-bidang manajemen dikenal atas : 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia ( unsur Man ) 

2. Manajemen Keuangan ( unsur Money ) 

3. Manajemen Operasional  ( unsur Materials and Machines ) 

4. Manajemen Pemasaran ( unsur Market ) 

5. Manajemen Strategik ( unsur Methods ) 

 

2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Sumber Daya Manusia merupakan komponen dari perusahaan yang 

mempunyai arti yang sangat penting sumber daya manusia menjadi sumber 

penentu dari perencanaan  tujuan suatu perusahaan, karena fungsinya sebagai inti 

dari kegiatan perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia maka kegiatan 

perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya meskipun pada saat ini 

otomatisasi telah memasuki setiap perusahaan, tetapi apabila pelaku dan 

pelaksana mesin tersebut yaitu manusia, tidak memberikan peranan yang 

diharapkan maka otomatisasi itu akan menjadi sia-sia. 

 Untuk lebih memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya 

manusia, berikut ini penulis mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli: 

Menurut Rivai (2008:1) menyatakan bahwa: 

“Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari 
manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian”.  
 

Menurut Mangkunegara (2008:2), menyatakan bahwa : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan 
terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi”. 

  

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia secara garis besar sama yaitu bahwa, manajemen sumber daya manusia 

mengatur semua tenaga kerja secara efektif dan efisien dengan mengembangkan 
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kemampuan yang mereka miliki dalam mewujudkan tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. Dengan memiliki tujuan tertentu maka tenaga kerja 

akan termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin. 

 

2.2.1 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Fungsi manajemen sumber daya manusia sangat luas, hal ini disebabkan 

karena tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia untuk 

mengelola unsur-unsur manusia seefektif mungkin agar memiliki suatu tenaga 

kerja yang memuaskan. Menurut Hasibuan (2007:21), fungsi-fungsi manajemen 

sumber daya manusia meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional, yaitu : 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dalam membantu terwujudnya tujuan.Perencanaan dilakukan dengan 

menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan 

pemberhentian karyawan program kepegawaian yang baik akan membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, intergrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart).Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan 

agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efesien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 
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Pengarahan dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar 

mengerjakan tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan 

dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian 

karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, 

pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan 

orientasi dan induksi untuk menciptakan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

b. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses meningkatkan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini 

maupun masa depan. 

c. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect) uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi 

adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak 

diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada 

batas upah minimum pemerintah berdasarkan internal dan eksternal 

konsistensi. 
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d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam manajemen 

sumber daya manusia, karena mempersatukan dan kepentingan yang 

bertolak belakang. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik akan 

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 

sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi. 

f. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab 

lainnya. 

Dari uraian di atas tersebut, jelaslah bahwa peranan manajemen sumber 

daya manusia, baik yang bersifat manajerial maupun operasional sangat berguna 

dalam mendukung pencapaian dari tujuan perusahaan. 

 

2.3.  Kompensasi 

2.3.1 Pengertian Kompensasi 

 Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam usahanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu peranan 

yang penting tersebut adalah dengan cara mengadakan suatu sistem balas jasa 

(kompensasi) kepada para karyawannya dengan tujuan untuk merangsang 

semangat kerja karyawan dalam bekerja. 
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Menurut Hasibuan (2002;118) mengemukakan: 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberika kepada perusahaan.” 

Definisi menurut Hariandja (2002;224) adalah : 

 “Keseluruhan balas jasa yang diterima oleh karyawan atau pegawai 
 sebagai akibat dari pelaksanaa pekerjaan di organisasi dalam bentuk 
 uang, atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan 
 tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, 
 uang makan, uang cuti dan lain-lain. 
 
 Dari pengertian-pengertian diatas, kompensasi atau balas jasa merupakan 

imbalan atas hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan berdasarkan standar  

waktu yang telah ditetapkan, kompensasi inilah yang menjadi sumber penghasilan 

bagi karyawan beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Besarnya kompensasi mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan 

yang dinikmati karyawan beserta keluarganya.Jika kompensasi yang diterima 

karyawan semakin besar, jabatannya semakin tinngi, statusnya semakin baik, dan 

pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak pula. Dengan demikian 

motivasi kerja akan semakin baik. 

  

2.3.2. Bentuk-bentuk Kompensasi 

 Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan dan kompensasi merupakan 

biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan. 

 Kompensasi menurut Mangkunegara (2004;85) terdiri dari: 

1. Kompensasi langsung 

 Yaitu sistem balas jasa yang mempunyai hubungan langsung dengan 

 pekerjaannya,  terdiri dari gaji, upah dan insentif. 

2. Kompensasi tidak langsung 

 Yaitu sistem balas jasa yang tidak mempuyai hubungan langsung dengan 

 pekerjaannya. Misalnya keuntungan (benefit) dan pelayanan (service). 
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 Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, serta menjaga karyawan dengan 

baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup akan mengakibatkan 

ketidakpuasan sehingga akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan 

dari karyawan, mogok kerja, dan meningkatnya absensi dan perputaran karyawan. 

Kompensasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan kurangnya daya 

kompetensi dan menimbulkan kegelisahan perasaaan bersalah, dan suasana yang 

tidak nyaman di kalangan karyawan. 

 

2.4. Insentif 

2.4.1. Pengertian Insentif 

 Selain upah dan gaji yang diterima oleh setiap karyawan, masih terdapat 

kompensasi lain yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan yaitu berupa 

insentif. Insentif dipengaruhi oleh adanya prestasi kerja yang optimal, dimana alat 

ukur yang digunakan adalah hasil kerja yang melebihi standar yang telah 

ditetapkan perusahaan dan telah dicapai setiap periode tertentu. 

 Menurut Davis (2003;334) menyatakan: 

 “Insentif merupakan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan 

 kepada karyawan yang berhasil mencapai standar kerja yang 

 ditentukan“.  

Sedangkan Hasibuan (2002;183-184) berpendapat : 

“Daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu 

berdasarkan  prestasi kerjanya agar karyawan terdorong 

meningkatkan produktivitas kerjanya.“ 

Menurut Martoyo (2000:107)yaitu : 

“pengungkapan insentif dimaksudkan untuk memberikan upah atau 

gaji berbeda, tetapi bukan didasarkan pada evaluasi jabatan, namun 

ditentukan oleh prestasi kerja”. 

 
Berdasarkan pendapat diatas, insentif merupakan imbalan diluar gaji yang 

diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi atau bekerja 
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diatas standar yang telah ditentukan oleh perusahaan sebagai balas jasa atau 

dengan kata lain insentif dibayarkan kepada setiap karyawan harus sesuai dengan 

prestasi kerja yang berdasarkan kepada prinsip adil dan layak serta memenuhi 

kebutuhannya, sehingga karyawan merasa puas atas balas jasa yang diberikan 

perusahaan. Menurut Hasibuan (2002;118): 

“Tujuan sistem insentif pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan 
motivasi karyawan dalam berupaya mencapai tujuan-tujuan 
organisasi dengan menawarkan perangsang financial diatas dan 
melebihi upah dan gaji dasar.” 
 
Tujuan insentif adalah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan yang 

dapat meningkatkan prestasi dan produktivitasnya dalam upaya mencapai tujuan-

tujuan organisasi atau perusahaan dengan menawarkan perangsang financial yang 

melebihi upah atau gaji dasar. Bagi mayoritas karyawan, imbalan berupa uang 

masih merupakan alat motivasi yang kuat. Rencana-rencana insentif dimaksudkan 

untuk menghubungkan keinginan karyawan akan pendapatan finansial dengan 

kebutuhan organisasi atau perusahaan akan efisiensi produksi. 

 

2.4.2 Bentuk-bentuk Insentif 

 Insentif merupakan pendorong yang dapat memotivasi seseorang untuk 

bekerja lebih giat dan lebih baik dengan maksud untuk meningkatkan prestasi 

kerja karyawan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. 

Sistem insentif dapat diterapkan untuk  hampir semua jenis pekerjaan, mulai 

pekerja kasar sampai pekerjaan-pekerjaan profesional, manajerial, dan eksekutif. 

Menurut Hariandja (2002;267)  bentuk-bentuk insentif adalah : 

1. Piece rate plan 

Adalah insentif yang diberikan berdasarkan jumlah output atau barang 

yang dihasilkan seseorang. 

2. Production bonus 

Adalah tambahan upah yang diterima akibat hasil kerja melebihi standar 

yang ditentukan. 
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3. Commission 

 Adalah insentif yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang terjual. 

4. Maturity curve 

Adalah insentif yang diberikan untuk mengakomodasikan para pekerja 

yang memiliki unjuk kerja yang tinggi dilihat dari aspek produktivitas 

pekerja yang telah berpengalaman/senior. 

5. Merit raisis 

Adalah kenaikan insentif sesudah penilaian unjuk kerja, kenaikan ini 

biasanya diputuskan oleh pimpinan pekerja, seringkali dengan kerjasama 

dengan pimpinan yang lebih tinggi. 

6. Pay-for-knowledge/pay-for-skill compensation 

Adalah pemberian insentif yang didasarkan bukan pada apa yang 

dikerjakan oleh seseorang akan menghasilkan produk nyata, tetapi pada 

apa yang dapat dilakukan untuk organisasi melalui pengetahuan yang 

diperoleh, yang diasumsikan mempunyai pengaruh besar dan penting bagi 

organisasi. 

7. Nonmonetary incentive 

 Adalah insentif berupa fasilitas kerja seperti mobil dinas dan rumah dinas 

 yang diberikan kepada seorang pegawai akibat prestasi kerja yang 

 diperoleh. 

8. Insentif eksekutif 

Adalah bonus yang diberikan kepada para manajer atau para eksekutif atas 

peran yang mereka berikan untuk menetapkan dan mencapai tingkat 

keuntungan tertentu bagi organisasi. 

 
 Dengan pemberian insentif yang adil dan layak merupakan daya 

penggerak yang merangsang terciptanya semangat kerja karyawan yang baik. 

Karena pemberian insentif, karyawan merasa mendapat perhatian dan pengakuan 

terhadap prestasi yang dicapainya, sehingga semangat kerja dan sikap loyal 

karyawan akan lebih baik.   
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2.4.3  Jenis Dan Bentuk Insentif 

 Insentif merupakan pendorong yang dapat memotivasi seseorang untuk 

bekerja lebih giat dan lebih baik dengan maksud untuk meningkatkan prestasi 

kerjanya secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Insentif yang diberikan mempunyai jenis dan ragamnya. Hal ini disebabkan oleh 

faktor-faktor kebutuhan pegawai yang bersangkutan. 

 Berikut pendapat seorang ahli mengenai bentuk-bentuk insentif, yaitu 

Werther  and Davis  (2001 : 144), mereka mengelompokan insentif menjadi dua 

kategori : 

1. Financial Incentives 

Yaitu insentif dalam bentuk uang yang biasanya diberikan dalam bentuk 

upah atau gaji. Insentif ini diberikan karena karyawan dapat melampaui 

batas pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. 

2. Non Financial Incentives 

Yaitu insentif yang diberikan bukan dalam bentuk uang atau yang tidak 

dapat dinilai dengan uang. Biasanya insentif ini akan diberikan dalam 

bentuk suatu penghargaan, dimana penghargaan ini akan memberikan 

kepuasan kepada yang mendapatkan. 

 Baik financial incentives maupun non financial incentives masing-masing 

memegang peranan dalam memberikan dorongan yang memungkinkan karyawan 

memberikan prestasi kerjanya secara optimal. Bentuk-bentuk ini mempunyai 

hubungan yang erat satu sama lainnya dan juga saling melengkapi sehingga 

tercapai tujuan dari pemberian insentif tersebut. 

Insentif yang dituliskan diatas dimaksud untuk menahan tenaga kerja yang 

potensial supaya tetap loyal pada perusahaan karena tenaga kerja yang potensial 

adalah asset yang berharga bagi perusahaan. 

 

2.4.4 Dasar Pemberian Insentif 

Dasar pemberian insentif dapat dikaitkan dengan berbagai ukuran yang 

dihubungkan langsung dengan prestasi kerja karyawan, menurut Heidjrachman 
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(2002 : 142), ada beberapa macam dasar yang dapat dipakai sebagai dasar 

pemberian insentif, yaitu : 

1. Amount of Output  

Pemberian berdasarkan jumlah output, misalnya komisi penjualan, jika 

omset penjualan dalam kuantitasnya melebihi target yang telah ditetapkan 

maka selisish antara target penjualan dam omset penjualan akan dihitung. 

2. Quality of Output 

Berdasarkan kualitas output, jadi output yang telah memenuhi standar 

akan diperhitungkan dengan besarnya insentif. 

3. Sucsses in Reaching Goods 

Berdasarkan keberhasilan mencapai target, jadi jika seseorang telah 

berhasil mencapai suatu target tertentu maka akan diperhitungkan dengan 

uang yang besarnya telah ditetapkan. Disini dapat terlihat adanya tingkatan 

besar insentif, maka insentif yang diterimanya akan semakin besar juga. 

4. Amount of Profit 

Pemberian insentif didasarkan pada jumlah keuntungan yang dihasilkan, 

misalnya profit sharing.  

5. Cost Efficiency 

Pemberian insentif didasarkan pada penghematan biaya-biaya yang 

digunakan perusahaan, misalnya dengan pruduct sharing, dimana 

karyawan akan memperoleh tambahan upah dari hasil efisiensi biaya 

tenaga kerja. 

  

2.4.5 Metode Pemberian Insentif 

 Gainsharing yaitu menyeimbangkan kemajuan kinerja perusahaan dengan 

mendistribusikan keuntungan kepada karyawannya. Pendekatan ini telah 

mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan yang sangat cepat ini 

muncul sebagai sebuah tanggapan terhadap tekanan kompetitif serta kebutuhan 

bagi produktivitas yang tinggi. 
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 Walaupun gainsharing harus disesuaikan untuk masing-masing pabrik 

atau kelompok tertentu, sebagian besar gainsharing dapat dikelompokan menjadi 

kelompok besar yaitu  Rivai (2002;389-292) : 

1) Kepemilikan Karyawan 

 Pendekatan gainsharing yang paling mutakhir adalah diberikannya 

kesempatan kepada para karyawan untuk memiliki saham 

perusahaan.Banyak dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai rencana 

pembelian bursa yang memungkinkan bagi para karyawan untuk membeli 

saham di dalam perusahaan sehingga mereka merasa memiliki sebagian 

dari perusahaan dan mempunyai andil dalam kesuksesan perusahaan 

tersebut. 

2) Rencana Produk Sharing 

 Rencana produk sharing memungkinkan bagi kelompok-kelompok kerja 

untuk menerima bonus atas suatu hasil yang melebihi target yang telah 

ditentukan sebelumnya.Rencana tersebut lebih bertujuan jangka pendek 

dan berkaitan dengan sasaran produksi yang spesifik. 

3) Rencana Profit Sharing 

 Rencana profit sharing adalah rencana pembagian dengan karyawan. 

Apabila rencana ini berjalan dengan baik, maka akan menciptakan sebuah 

kepercayaan dan rasa senasib seperuntungan antara para pekerja dan 

manajemen. Pada umumnya rencana keuntungan ini mencadangkan suatu 

persentase tertentu dari laba perusahaan keseluruhan atas suatu persentase 

diatas suatu ambang dan mendistribusikan uang keuntungan tersebut 

kepada karyawan.Rumusan distribusi berbeda-beda, tetapi sebagian besar 

memberikan bonus yang nerata kepada masing-masing karyawan 

berdasarkan pada masa jabatan atau criteria pekerjaan tersebut. 

4) Perencanaan Pengurangan Biaya 

 Beberapa kritik dari kelompok yang mengusulkan pemberian insentif 

membantah terhadap rencana pembagian keuntungan tersebut, bahwa tidak 

selalu memberikan penghargaan yang setimpal terhadap usaha-usaha 

karyawan.Pendekatan lainnya adalah untuk memberikan penghargaan 
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kepada para karyawan untuk sesuatu yang dapat mereka kendalikan seperti 

biaya tenaga kerja. Untuk mengurangi biaya-biaya tersebut, beberapa 

perusahaan membentuk suatu serikat karyawan untuk memberikan fasilitas 

yang akan memudahkan pengkomunikasian gagasan baru serta 

keterlibatan karyawan di dalam operasi perusahaan sehari-harinya, yang 

pada umumnya dilakukan melalui rapat-rapat rutin. 

 

2.4.6   Indikator Program Insentif 

 Pertimbangan dasar penyusunan insentif menurut Martoyo  (2000 : 102-

106), antara lain sebagai berikut: 

1. Produktivitas 

Pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan 

prestasi kerja yang telah ditunjukan oleh karyawan yang bersangkutan, 

besarnya upah tersebut bergantung pada banyak sedikitnya hasil yang 

dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini disebut pula sistem upah 

menurut banyaknya produksi. 

2. Lama kerja 

Ditentukan atas dasar lama karyawan melaksanakan atau menyelesaikan 

pekerjaan, cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per 

minggu atau per bulan. Umumnya cara ini diterapkan bila ada kesulitan 

dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja. 

3. Senioritas 

Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan 

yang bersangkutan dalam suatu organisasi, semakin senior seorang 

karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi 

loyalitasnya pada organisasi. 

4. Kebutuhan  

Sistem insentif ini didasarkan pada tingkat uregensi kebutuhan hidup yang 

layak dari karyawan. Insentif yang diberikan wajar apabila dapat 

digunakan untuk memenuhi sebagai kebutuhan pokok, tidak berlebihan, 

namun tidak kekurangan. 
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5. Keadilan dan kelayakan 

Keadilan dalam sistem ini bukan sama rata, tetapi terkait pada hubungan 

pengorbanan dan insentif yang diharapkan, oleh karena itu harus dinilai 

adalah pengorbanan yang diperlukan untuk suatu jabatan. Kelayakan. 

layak artinya memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada 

batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal 

konsistensi. 

 

2.5 Motivasi 

2.5.1 Pengertian Motivasi 

Manajer atau pemimpin adalah orang-orang yang mencapai hasil-hasil 

melalui orang lain, yaitu para bawahan. Berhubungan dengan hal itu, menjadi 

kewajiban dari setiap pemimpin agar para bawahannya berprestasi. Prestasi 

bawahan terutama disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu : kemampuan dan daya 

dorong. Kemampuan seseorang ditentukan oleh kualifikasi yang dimilikinya 

antara lain oleh pendidikan, pengalaman dan sifat-sifat pribadi sedangkan daya 

dorong dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan hal-hal lain 

diluar dirinya. 

Daya dorong yang ada didalam dan diluar diri seseorang sering disebut 

motif. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi 

karyawan agar mau bekerja sama secara produktif dan berhasil dalam 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Wayne F. Cascio seperti dikutip oleh Hasibuan (2007:96), 

mendefinisikan motivasi sebagai berikut : 

“Motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan 
seseorang untuk memuaskan kebutuhannya”. 
Kemudian Hasibuan(2007;95) memberikan definisi motivasi sebagai 

berikut : 

“Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 
kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja 
efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 
mencapai kepuasan”. 
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Menurut Berelson Steiner yang dikutip oleh Kartono (2008:107) dalam 

bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan”, menyatakan bahwa: 

“Motif adalah satu keadaan batiniah yang memberikan energi kepada 
aktivitas-aktivitas atau menggerakannya, karena itu menjadi motivasi 
mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku pada satu tujuan”. 

 
 Sedangkan pengertian Motivasi menurut Rivai (2008:455) : 

“Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 
mempengaruhi untuk mencapai hasil yang spesifik sesuai dengan 
tujuan individu”. 

 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa motivasi adalah dorongan atau proses mempengaruhi 

karyawan untuk kemudian diarahkan pada perilaku kerja yang diinginkan 

perusahaan sehingga baik tujuan karyawan maupun tujuan perusahaan dapat 

tercapai secara maksimal. 

 

2.5.2 Tujuan Motivasi  

Suatu perusahaan didalam memotivasi para karyawannya pastilah 

memiliki tujuan-tujuan tertentu. Di bawah ini adalah tujuan-tujuan motivasi 

menurut Hasibuan (2007;146), yaitu : 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan merupakan kunci pendorong moral, 

kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya 

tujuan perusahaan. 

b. Meningkatkan produktifitas karyawan. 

Dengan produktivitas yang tinggi, aktivitas yang dilakukan akan 

diselesaikan dengan baik, sehingga akan memberikan keuntungan pada 

perusahaan. 

c. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

Kedisiplinan menjadi kunci terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat.Dengan disiplin yang baik berarti karyawan sadar dan bersedia 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 
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d. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

Rekan kerja yang ramah dan mendukung, atasan yang ramah, memahami, 

menghargai, dan menunjukkan keberpihakan kepada bawahan akan 

menciptakan hubungan yang baik. 

e. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. 

Karyawan ikut berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk 

mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Dengan cara ini, karyawan merasa ikut bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan perusahaan sehingga moral dan gairah kerjanya akan 

meningkat. 

f. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

Dengan mempunyai motivasi yang tinggi maka karyawan akan 

mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan 

karyawan tersebut akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam setiap perusahaan 

diperlukan motivasi kerja yang tinggi dari para karyawannya.Apabila tidak 

terdapatnya motivasi kerja yang tinggi dari para karyawannya, maka akanlah sulit 

perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. 

 

2.5.3 Asas-asas Motivasi Kerja 

 Asas-asas Motivasi Menurut Hasibuan (2007:98) : 

a. Asas mengikutsertakan 

Asas mengikutsertakan maksudnya mengajak bawahan untuk ikut 

berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan ide-

ide, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, 

bawahan merasa ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan perusahaan 

sehingga moral dan gairah kerjanya akan meningkat. 

b. Asas komunikasi 

Asas komunikasi maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan 

yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. 

Dengan asas komunikasi, motivasi kerja bawahan akan meningkat. Sebab 
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semakin banyak seseorang mengetahui suatu soal, semakin besar pula minat 

dan perhatiannya terhadap hal tersebut. Jika seorang pemimpin secara nyata 

berjanji untuk senantiasa memberikan informasi kepada bawahannya, ia akan 

berkata, “Saya rasa saudara orang penting. Saya hendak memastikan bahwa 

saudara mengetahui apa yang sedang terjadi”. Dengan cara ini, bawahan akan 

merasa dihargai dan akan lebih giat bekerja. 

c. Asas pengakuan 

  Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang 

tepat serta wajar kepada bawahannya atas prestasi kerja yang dicapainya. 

Bawahan akan bekerja keras dan semakin rajin, jika mereka terus-menerus 

mendapat pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. Dalam memberikan 

pengakuan seperti pujian kepada bawahan hendaknya dijelaskan bahwa dia 

patut menerima penghargan itu, karena prestasi kerja atau jasa-jasa yang telah 

diberikan.Pengakuan dan pujian harus diberikan dengan ikhlas dihadapan 

umum supaya nilai pengakuan itu semakin besar. 

d. Asas wewenang yang didelegasikan 

 Yang dimaksud asas wewenang yang didelegasikan adalah mendelegasikan 

sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan 

dan berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan atau manajer.Dalam 

pendelegasian ini, manajer harus menyakinkan bawahan bahwa karyawan 

mampu dan dipercaya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan 

baik.Misalnya dengan mengatakan, “Ini suatu pekerjaan.Saudara dapat 

mengambil keputusan sendiri bagaimana harus melakukannya.”Dengan 

tindakan ini manajer menyatakan secara jelas bahwa bawahan itu cakap dan 

penting. Asas ini akan memotivasi moral/gairah bekerja bawahan sehingga 

semakin tinggi dan antusias. 

e. Asas adil dan layak 

Alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas “keadilan dan 

kelayakan” terhadap semua karyawan. Misalnya pemberian hadiah atau 

hukuman terhadap semua karyawan harus adil dan layak apabila dengan 

masalah yang sama. 
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f. Asas perhatian timbal balik 

Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dari  perusahaan. 

Misalnya, manajer minta supaya karyawan meningkatkan prestasi kerjanya 

sehingga perusahaan memperoleh laba yang lebih banyak. Apabila laba 

semakin banyak, balas jasa mereka akan dinaikkan. Jadi ada perhatian timbal 

balik untuk memenuhi keinginan semua pihak. Dengan asas motivasi ini 

diharapkan prestasi kerja karyawan akan meningkat. 

 

2.5.4 Metode Pemberian Motivasi Kerja 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang metode dari motivasi kerja, maka di 

bawah ini adalah metode motivasi kerja menurut Hasibuan (2007;100). Terdapat 

dua metode motivasi, yaitu : 

1. Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan non-materiil) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan serta kepuasannya.Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, 

penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, bintang jasa dan lain sebagainya. 

2. Motivasi Tidak Langsung (Indirect Motivation) 

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah 

kerja/kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat 

melakukan pekerjaannya.Misalnya kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, 

ruangan kerja yang terang dan nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, 

penempatan yang tepat dan lain sebagainya.Motivasi tidak langsung ini besar 

pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja karyawan, sehingga 

produktifitas perusahaan meningkat. 

Berdasarkan metode tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di 

dalam memotivasi karyawan, kita harus mengetahui tentang apa yang 

dibutuhkan oleh para karyawan tersebut secara langsung maupun tidak 
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langsung di dalam pelaksanaan pekerjaannya dalam usaha pencapaian tujuan 

bersama. 

 

2.5.5 Jenis-jenis Motivasi 

Di dalam memotivasi kerja karyawan, pemimpin haruslah mengetahui 

tentang sebab dan akibat dari adanya proses memotivasi kerja karyawan. Dibawah 

ini adalah jenis motivasi menurut Hasibuan (2007;99), yaitu : 

1. Motivasi Positif (Insentif Positive) 

Dalam motivasi positif, manajer memotivasi (merangsang) bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas 

standar. Dengan motivasi positif ini semangat bekerja karyawan akan 

meningkat karena pada umumnya manusia senang menerima yang baik-

baik saja. 

2. Motivasi Negatif (Insentif Negative) 

Dalam motivasi negatif, manajer memotivasi bawahan dengan standar, 

apabila bawahan tidak dapat memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan 

oleh manajer maka mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi 

negatif ini, semangat kerja karyawan dalam jangka waktu pendek akan 

meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu 

panjang akan berakibat kurang baik. Dalam praktek kedua motivasi di atas 

sering digunakan oleh suatu perusahaan.Penggunaannya harus tepat dan 

seimbang, supaya dapat meningkatkan semangat kerja karyawan.Yang 

menjadi masalah adalah kapan motivasi positif atau motivasi negatif itu 

efektif merangsang gairah kerja karyawan.Motivasi positif efektif untuk 

jangka panjang, sedangkan motivasi negatif efektif untuk jangka 

pendek.Tetapi manajer harus konsisten dan adil dalam menerapkannya. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 

karyawan akan termotivasi diakibatkan adanya unsur positif dan negatif dari 

pemimpin. Menurut saya memotivasi karyawan, seorang pemimpin haruslah 
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menimbulkan dampak positif, misalnya menimbulkan rasa memiliki dan tanggung 

jawab terhadap perusahaan oleh setiap karyawannya. 

 

2.5.6 Model-model Motivasi Kerja 

 Model-model motivasi menurut Hasibuan (2007:100) yaitu: 

1. Model Tradisional 

Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah 

kerjanya meningkat, perlu diterapkan sistem insentif (uang atau barang) 

kepada karyawan yang berprestasi baik.Semakin banyak produksinya semakin 

besar pula balas jasanya. 

2. Model Hubungan Manusia 

Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan supaya gairah 

kerjanya meningkat ialah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka membuat 

mereka merasa berguna dan penting. Dengan memperhatikan kebutuhan 

materiil dan non materiil karyawan, motivasi kerjanya akan meningkat pula. 

3. Model Sumber Daya Manusia 

Model ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor bukan 

hanya uang atau barang atau keinginan akan kepuasan tetapi juga kebutuhan 

akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Menurut model ini, karyawan 

cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik.Karyawan bukanlah 

berprestasi baik karena merasa puas melainkan karena termotivasi oleh rasa 

tanggung jawab yang lebih luas untuk membuat keputusan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

 

2.5.7 Alat-alat Motivasi Kerja 

 Menurut Hasibuan (2007:99), alat-alat motivasi (daya perangsang) yang 

diberikan kepada bawahan dapat berupa : 

1. Material Incentive 

Material Incentive adalah motivasi yang bersifat materil sebagai imbalan 

prestasi yang diberikan oleh karyawan.Yang termasuk material incentive 

adalah yang berbentuk uang dan barang-barang. 
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2. Nonmaterial Incentive 

Nonmaterial incentive adalah motivasi (daya perangsang) yang tidak 

berbentuk materi.Yang termasuk nonmaterial adalah penempatan yang tepat, 

pekerjaan yang terjamin, piagam penghargaan, bintang jasa, perlakuan yang 

wajar, dan sejenisnya. 

 

2.5.8 Proses Motivasi Kerja 

 Hasibuan (2007:101) mengemukakan bahwa proses motivasi kerja terdiri 

dari : 

1. Tujuan 

 Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, baru 

kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan itu. 

2. Mengetahui Kepentingan 

 Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan 

karyawan dan tidak hanya melihat dari susut kepentingan pimpinan atau 

perusahaan saja.  

3. Komunikasi Efektif 

 Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan 

bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang diperolehnya dan syarat apa 

saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut dapat diperolehnya. 

4. Integrasi Tujuan  

 Proses motivasi perlu untuk menatukan tujuan organisasi dan tujuan 

kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah needscomplex yaitu untuk 

memperoleh laba serta perluasan perusahaan, sedangkan tujuan individu 

karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan.Jadi, tujuan organisasi 

dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk itu penting adanya 

penyesuaian motivasi. 

5. Fasilitas 

 Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan 

individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, 

seperti memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. 
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6. Team Work 

 Manajer harus membentuk team work yang terkoordinasi baik yang bisa 

mencapai tujuan perusahaan. Team work penting karena dalam suatu 

perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. 

 

2.5.9 Indikator Motivasi kerja 

 Menurut Maslow yang dikutip oleh Hasibuan ( 2007:154 ), bahwa motivasi 

kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhanakan keamanan dan 

keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri dan kebutuhan 

perwujudan diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut diturunkan 

menjadiindikator-indikator untuk mengetahui tingkat motivasi kerja pada 

karyawan, yaitu: 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup.Yang 

termasuk kedalam kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, minum, 

perumahan, udara dan lain sebagainya.Keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

ini merangsang seseorang berperilaku atau bekerja giat. 

2. Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan 

Kebutuhan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan kebebasan dari 

ancaman yakni  merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

3. Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan sosial adalah kebutuhan sosial, teman, afiliasi, interaksi, dicintai 

dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan 

masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya manusia normal tidak akan mau 

hidup  menyendiri seorang diri ditempat terpencil. Ia selalu membutuhkan 

kehidupan berkelompok, karena manusia adalah makhluk sosial. 

4. Kebutuhan akan Penghargaan atau Prestise 

Kebutuhan akan penghargaan atau prestise adalah kebutuhan akan 

penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan 

masyarakat lingkungannya. 
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5. Kebutuhan akan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan 

menggunakan kemampuan, keterampilan dan potensi optimal, untuk mencapai 

prestasi kerja yang sangat memuaskan. 

 
2.4 Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Motivasi Kerja 

Sumber daya manusia terdapat pada setiap perusahaan merupakan sumber 

daya terpenting dan diperlukan suatu penanganan yang khusus didalam 

pengelolaannya, keterlibatan manusia pada suatu perusahaan tidak terlepas dari 

adanya  motif-motif tertentu yang akan dicapainya. Dengan bekerja manusia 

mengharapkan imbalan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dan biasanya manusia akan bekerja lebih giat dan bersemangat jika 

imbalan yang diterimanya lebih baik lagi. 

Salah satu komponen balas jasa yang sering diberikan oleh pihak perusahaan 

guna menambah penghasilan bagi setiap karyawannya yaitu pemberian insentif. 

Insentif diberikan hanya kepada karyawan yang telah menyumbangkan prestasi 

kerja yang melebihi standar kerja yang ditetapkan perusahaan. 

Pemberian insentif merupakan salah satu cara untuk memotivasi para 

karyawan didalam usahanya untuk meningkatkan motivasi kerja mereka seperti 

yang diungkapkan bahwa pengupahan insentif dimaksudkan untuk memberi upah 

atau gaji yang berbeda tetapi bukan didasarkan pada evaluasi jabatan namun, 

ditentukan karena perbedaan prestasi kerja”. Martoyo (2002 : 124), 

Bagi mereka yang berprestasi, perusahaan akan memberikan imbalan yang 

berbeda dibandingkan dengan karyawan yang kurang berprestasi. Apabila insentif 

yang diberikan kepada karyawan sudah efektif, maka reaksi dari para karyawan 

adalah dengan memberikan hasil kerja yang optimal dengan kata lain prestasi 

kerja karyawan optimal.Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakab bahwa jika 

insentif diberikan dengan tepat dan efektif maka motivasi kerja karyawan akan 

meningkat.             

 


