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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia merupakan satu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Hal ini 

disebabkan manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja yang ada 

didalam organisasi, sehingga terwujud tujuan organisasi dan kepuasan kerja 

karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga dapat menghasilkan kinerja yang 

baik dalam sebuah perusaan dengan cara penilaian, pemberian balas jasa dalam setiap 

individu anggota organisasi sesuai dengan kemampuan kerjanya. 

Setiap anggota dari suatu organisasi mempunyai kepentingan dan tujuan 

sendiri ketika ia bergabung pada organisasi tersebut. Bagi sebagian karyawan, 

harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, namun 

yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang 

terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh 

masyarakat disekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Untuk menjamin 

tercapainya keselarasan tujuan, pimpinan organisasi bisa memberikan perhatian 

dengan memberikan kompensasi, karena kompensasi merupakan bagian dari 

hubungan timbal balik antara organisasi dengan sumber daya manusia. 

Menurut Hasibuan (2003:118), yaitu : 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan“. 

Kompensasi juga merupakan penghargaan yang diberikan karyawan baik 

langsung maupun tidak langsung, financial maupun non financial yang adil kepada 

karyawan atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga pemberian 

kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan guna meningkatkan kinerja 
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karyawannya. Adapun bentuk kompensasi financial adalah gaji, tunjangan, bonus 

(insentif), dan komisi. Sedangkan untuk kompensasi non financial diantaranya 

pelatihan, wewenang dan tanggung jawab, penghargaan atas kinerja serta lingkungan 

kerja yang mendukung. Jadi untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan 

kinerja karyawan maka dibutuhkan pula karyawan-karyawan yang memiliki potensi 

yang baik guna tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu didalam sebuah 

kompensasi terdapat beberapa kompensasi berupa kompensasi financial yaitu insentif. 

Dalam pencapaian guna memenuhi kebutuhannya maka karyawan harus memiliki 

kinerja yang baik agar tercapainya tujuan bersama. 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin maka 

dibutuhkan kinerja yang baik sehingga terciptanya hasil kerja yang baik juga bagi 

perusahaan. Dari kinerja yang baik, karyawan dapat meningkatkan penjualan yang 

mungkin melampaui target. Dari hasil penjualan yang telah melampaui target 

membuat karyawan mendapatkan insentif dari hasil penjualan tersebut. Sehingga 

dengan adanya pemberian insentif yang diberikan kepada karyawan membuat kinerja 

yang dihasilkan pun sangat baik bagi perusahaan. 

Pemberian insentif merupakan salah satu hal pokok yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan. Semangat tidaknya karyawan bisa juga disebabkan oleh besar 

kecilnya insentif yang diterima. Apabila karyawan tidak mendapatkan insentif yang 

sesuai dengan besarnya pengorbanan dalam bekerja, maka karyawan tersebut 

cenderung malas bekerja dan tidak bersemangat, yang ada akhirnya mereka bekerja 

semaunya tanpa ada motivasi yang tinggi. Dengan adanya insentif yang tepat serta 

cara kerja yang baik, sehingga kedepannya proses kerja organisasi dapat berjalan 

sesuai tujuan organisasi.  

Menurut Mangkunegara (2002:98), yaitu : 

“Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak 

pimpinan organisasi kepada karyawan agar mereka mau bekerja dengan 

motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi”. 



3 

Menurut Hasibuan (2002:183), yaitu : 

“Insentif merupakan daya perangsang yang berhasil mencapai standar kerja 

yang ditetukan”. 

Para ahli diatas semakin menjelaskan bahwa insentif merupakan pemberian 

uang diluar gaji yang dilakukan oleh pemimpin organisasi sebagai pengakuan 

terhadap kinerja karyawan kepada perusahaan. Apabila insentif yang diberikan 

perusahaan sudah tepat, maka insentif yang diberikan akan meningkatkan kinerja 

karyawan tersebut. 

Menurut Effendi (2002:194), yaitu : 

“Kinerja adalah unjuk kerja yang merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh 

pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam 

organisasi”. 

Menurut Mangkunegara (2007:99), yaitu : 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Para ahli diatas semakin menjelaskan kinerja merupakan hasil dan perilaku 

kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai yang sesuai dengan perannya dalam 

organisasi dan dalam suatu periode tertentu. Kinerja pagawai yang baik adalah salah 

satu faktor yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas. Oleh 

karena itu, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah 

dengan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat memotivasi karyawan 

untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya, sehingga kinerjanya meningkat dan 

perusahaan pun mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. 

PT. Telkomsel (Persero), yang lebih dikenal PT. Telkomsel,  merupakan 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang teknologi dan informasi. 

Disamping membangun kompetensi dibidang teknologi dan informasi, perusahaan 

juga memberikan perhatian khusus kepada pembinaan SDM dalam proses alih 
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teknologi untuk menangani pemeliharaan dan pembangunan teknologi dan informasi 

keseluruhan.  

Kombinasi keunggulan dibidang produksi, distribusi, pemasaran, SDM dan 

teknologi menjadikan PT. Telkomsel sebagai pemain terdepan dalam industri 

teknologi dan informasi nasional. Hal inilah yang menjadikan salah satu daya tarik 

yang terlihat dari setiap bidang secara menyeluruh seperti pada bidang – bidang 

tertentu yaitu bidang produksi, distribusi, pemasaran, SDM dan teknologi, karena 

mendapatkan insentif per jabatannya. 

PT. Telkomsel memberikan insentif kepada setiap karyawan baik pada bidang 

manapun secara menyeluruh atau dapat dilakukan meng-global namun pembagian 

dilihat dari jabatan-jabatan yang dipegang dari setiap karyawan. Sistem pambagian 

insentif menggunakan system pembagian keuntungan dimana pembagian persentase 

yang dihasilkan tiap tahun kepada karyawan dan sejumlah keuntungan yang didapat 

dari penjualan itulah dibagikan per jabatan misalnya saja keuntungan mencapai 50% 

maka insentif yang diberikan kepada karyawan perbidang sesuai jabatan dibagi secara 

merata kepada sejumlah karyawan yang bekerja di PT. Telkomsel sesuai dengan 

jabatannya. Apabila jabatan yang dipegang oleh seorang karyawan itu tinggi, maka 

insentif yang diberikan juga besar. Sehingga mereka termotivasi dengan adanya 

insentif ini, maka meraka akan lebih semangat lagi dalam mengolah kinerja mereka 

dengan melakukan yang terbaik sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik lagi. 

Tabel 1.1 menunjukkan daftar insentif perjabatan di Value Access System PT. 

Telkomsel Pusat Jakarta. 

Dari table daftar insentif di Value Access System PT. Telkomsel dibawah ini 

dapat dilihat kepangkatan atau jabatan dari utama senior sampai pelaksana muda-3. 
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Tabel 1.1 

Daftar Insentif Di Value Access System 

PT. Telkomsel Pusat Jakarta 

Kepangkatan Sub. GOL Jumlah Orang Besar Insentif 

Utama Senior F4 1 Rp. 4.276.000

Pimpinan Utama F3 1 Rp. 3.669.000

Pimpinan Utama-1 F2 1 Rp. 3.180.000

Pimpinan Utama-2 F1 5 Rp. 2.754.000

Pimpinan Madya-1 E4 7 Rp. 2.409.000

Pimpinan Madya-2 E3 7 Rp. 2.089.000

Pimpinan Madya-3 E2 14 Rp. 1.810.000

Pimpinan Madya-4 E1 23 Rp. 1.568.000

Pimpinan Muda-1 D2 52 Rp. 1.372.000

Pimpinan Muda-2 D1 26 Rp. 1.190.000

Pelaksana Utama-1 C2 13 Rp. 1.000.000

Pelaksana Utama-2 C1 22 Rp. 865.000

Pelaksana Madya-1 B3 15 Rp. 751.000

Pelaksana Madya-2 B2 5 Rp. 651.000

Pelaksana Madya-3 B1 5 Rp. 564.000

Pelaksana Muda-1 A4 9 Rp. 488.000

Pelaksana Muda-2 A3 14 Rp. 424.000

Pelaksana Muda-3 A2 5 Rp. 364.000

Jumlah  225 Rp. 29.424.000 

Sumber : PT. Telkomsel Pusat Jakarta (2011-2012)

Insentif yang diberikan oleh PT. telkomsel berdampak ganda dimana disatu 

sisi insentif agak berdampak pada bagian operasi dan disisi lain insentif diharapkan 

dapat mempengaruhi perilaku serta sikap kerja karyawan sesuai dengan pencapaian 
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penjualan yang ditetapkan oleh PT. Telkomsel. Berikut data tabel penilaian kinerja 

PT. Telkomsel :

Tabel 1.2 

Hasil Penilaian Kinerja karyawan Di Value Access System  

PT. Telkomsel Pusat Jakarta

Hasil Penilaian Karyawan 
Tahun 

2011-2012 

Istimewa 36 (10,7%) 

Baik 75 (35,7%) 

Cukup Baik 76 (42,8%) 

Kurang 24 (7,2%) 

Sangat Kurang 14 (3,6%) 

Jumlah Karyawan 225 (100%) 

Sumber : Laporan Penilaian Kinerja Karyawan PT. Telkomsel Pusat Jakarta 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas jika kebutuhan mereka sudah terpenuhi, besar 

kemungkinan mereka akan bersemangat dalam beraktivitas dan menunjukkan kinerja 

yang baik. Sikap positif dapat mendorong karyawan untuk selalu bekerja dengan baik 

dan maksimal serta menunjukkan keinginan baik mereka untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan.

 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian tentang kinerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBERIAN 

INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI VALUE ACCESS 

SYSTEM PT. TELKOMSEL PUSAT JAKARTA” 

1.1.2 Identifikasi Masalah 

Seperti diuraikan diatas, pihak perusahaan perlu memberikan insentif yang 

sesuai, sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja karyawan yang baik. Dilihat 
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dari sisi perusahaan, pemberian insentif merupakan biaya yang harus disertai oleh 

prestasi kerja karyawan pada perusahaan. Sedangkan dari sisi karyawan, insentif 

adalah sebagai balas jasa yang harus disesuaikan dengan kontribusinya pada 

perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus dapat menciptakan insentif yang layak, 

adil dan dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja karyawan lebih 

baik lagi. Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

hanya membatasi masalah – masalah yang erat kaitannya dengan insentif dan kinerja 

karyawan, dengan merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan karyawan PT. Telkomsel Pusat Jakarta atas pemberian 

insentif ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan di PT. Telkomsel Pusat Jakarta ? 

3. Bagaimana pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja karyawan di PT. 

Telkomsel Pusat Jakarta ? 

1.3      Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam memenuhi ujian akhir sidang sarjana di UNIVERSITAS WIDYATAMA 

FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN. Adapun yang menjadi tujuan penelitian 

ini Adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan karyawan PT. Telkomsel Pusat 

Jakarta atas pemberian insentif. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan di PT. Telkomsel Pusat 

Jakarta. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan di 

PT. Telkomsel Pusat Jakarta. 

1.4 Manfaat Penelitian        

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi penulis 
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Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahamaan pada penulis 

tentang PT. Telkomsel Pusat Jakarta khususnya pengaruh pemberian insentif 

terhadap kinerja karyawan dan sebagai penambah wawasan ilmiah bagi 

penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni. 

2. Bagi Pihak PT. Telkomsel Pusat Jakarta 

Bahan masukan dan sumber pemikiran untuk untuk PT. Telkomsel Pusat 

Jakarta terkait dengan kinerja karyawan. 

3. Bagi pembaca pada umumnya dan Mahasiswa pada khususnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

dan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pemberian insentif 

terhadap kinerja karyawan dan juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya. 

1.5      Kerangka Pemikiran dan Hipotesis  

 Perusahaan perlu memberikan motivasi kepada para karyawannya agar 

mereka tetap bekerja dengan baik dan terus-menerus meningkatkan prestasinya. Agar 

semangat kerja tetap terpelihara, maka perusahaan harus memberikan motivasi yang 

tepat kepada karyawannya, sehingga karyawan memiliki keinginan untuk berbuat dan 

bekerja dengan baik sesuai dengan harapan perusahaan agar dapat bersaing dan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga apa yang menjadi tujuan 

perushaan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dalam hal ini, perusahaan memberikan motivasi berupa pemberian insentif 

dengan harapan dapat meningkatkan kinerja karyawan guna mendukung tercapainya 

tujuan. Insentif merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan atas prestasi 

kerja yang diraihnya didalam perusahaan dan besarnya ditentukan oleh tingkat 

prestasi yang dilakukan karyawan kepada perusahaan. 

Menurut Mangkunegara (2002:98), menerangkan bahwa :

“Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak 

pimpinan organisasi kepada karyawan agar mereka mau bekerja dengan 
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motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi”. 

 Insentif pada dasarnya adalah sebagai tambahan penghasilan yang diberikan 

kepada karyawan tertentu. Pemberian insentif biasanya didasarkan pada keberhasilan 

prestasi yang diperlihatkan oleh karyawan tersebut melebihi prestasi rata-rata yang 

ditentukan. 

Menurut Hasibuan (2002:183),yaitu : 

“Insentif merupakan daya perangsang yang berhasil mencapai standar kerja 

yang ditentukan”. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif merupakan 

pemberian uang diluar gaji yang dilakukan oleh pihak pemimpin organisasi sebagai 

pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi. 

 Dengan pemberian insentif yang dilakukan secara tepat diharapkan dapat 

memberikan dorongan, rangsangan, dan penggerak semangat dan gairah kerja 

karyawan, sehingga kinerja karyawan akan meningkat. 

Dengan adanya pemberian insentif yang adil, mereka akan lebih tenang dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Ketenangan tersebut diharapkan para karyawan akan 

lebih termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaanya sehingga kinerja karyawan akan 

lebih baik. 

Persepsi yang baik dari karyawan akan pelaksanaan pemberian insentif yang 

baik akan memberikan rasa aman kepada karyawan, sehingga para karyawan dapat 

memusatkan perhatian dan pikiran sepenuhnya pada pekerjaan. Kemudian para 

karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, akibatnya 

mengurangi tingkat kerusakan, mengurangi tingkat absensi dan lain-lain. Hal ini 

merupakan salah satu indikator dari adanya peningkatan kinerja karyawan yang 

timbul karena kepuasan individu tercapai, kepuasan tercapai karena kebutuhan 

individu tercapai. 

Karyawan dengan kinerja kerja yang tinggi merasa bahwa mereka diikut 

sertakan, bahwa tujuan organisasi patut diberi perhatian, bahwa usaha-usaha mereka 
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dikenal dan dihargai. Karyawan yang mempunyai kinerja kerja yang tinggi akan 

memberikan sikap yang positif, seperti kesetiaan, kegembiraan, kerjasama, 

kebanggan dan ketaatan kepada kewajiban. 

Adapun pengertian kinerja menurut Hasibuan (2001:34), menyatakan sebagai 

berikut : 

“Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 

Perusahaan dapat menerapkan kinerja secara efektif dan mengupayakan 

peningkatan kualitas memikul tanggung jawab atas hasil-hasil yang dicapai para 

pegawai dan manajernya. Perusahaan juga dapat mempersiapkan para individu untuk 

menerima tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kinerjanya. 

Dalam suatu perusahaan yang memberikan insentif yang layak atau adil, maka 

perusahaan tersebut telah menerapkan kebijakan yang penting bagi manajemen 

didalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Dari uraian diatas maka penulis menyatakan hipotesis sebagai berikut : 

“Pemberian Insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Value Access System 

PT. Telkomsel Pusat Jakarta” 

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu kondisi perusahaan pada saat 

ini penelitian dilakukan.Tujuannya untuk mengetahui keadaan perusahaan dalam 

waktu dan situasi tertentu. 

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

survey. 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Studi Lapangan (field study)
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Dalam hal ini penulis merupakan peninjauan secara langsung ke objek 

penelitian untuk memperoleh data primer. Data primer ini penulis dapatkan 

melalui : 

a. Wawancara (interview)

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan–pertanyaan sehingga akan diperoleh data atau 

informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kepuasan dan disiplin 

kerja karyawan pada bagian kepegawaian di PT. Telkomsel Pusat Jakarta. 

b. Kuesioner  

Yaitu dengan cara menyebarkan angket yang berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis kepada pegawai untuk memperoleh data-data yang 

objektif. 

c. Observasi 

Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau dan 

meneliti secara langsung ke perusahaan yang akan diteliti. 

d. Pencatatan dari sumber-sumber tertulis yang terdapat di perusahaan. 

2. Studi Kepustakaan (Librarian Study)

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku (literatur) 

dan pemilihan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

dibahas. Cara ini untuk memperoleh data sekunder yang menjadi landasan 

teori guna mendukung data yang diperoleh selama melakukan penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian survei 

yaitu dengan mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan 

kuesioner alat pengumpulan data pokok. 
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1.7 Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data-data serta informasi yang dilakukan, penyusun 

mengadakan penelitian pada PT. TELKOMSEL PUSAT JAKARTA yang berlokasi 

di jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta. 


