
1 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

  Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini manajemen bukanlah 

merupakan istilah atau masalah baru. Menajemen berasal dari kata “to manage” 

yang berarti mengelola aktivitas-aktivitas sekelompok orang agar dapat mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Dalam suatu bisnis, manajemen merupakan alat untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

 Manajemen secara umum sering disebut sebagai suatu proses untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang menjelaskan bagaimana 

cara mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. 

 Gary dan Rue (2015:1) menyatakan bahwa : 

“Manajemen adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya adalah 

managing atau pengelolaan sedangkan pelaksananya disebut manajer 

atau pengelola”. 

 Menurut Terry dan Leslie dalam Badrudin (2014:4) menyatakan bahwa : 

 “Manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang 

 melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-

 orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud 

 yang nyata”. 

 Kemudian menurut Terry dalam Amirullah (2015:2) menyatakan bahwa: 
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 “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari 

 tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

 pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

 sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber 

 daya manusia dan sumber-sumber lainnya”.  

 Sedangkan menurut Torang (2013:165) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa 

manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan dan 

keterampilan agar aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan 

tindakan dalam mencapai kesuksesan”. 

 Dari definisi tersebut dapat ditetapkan manajemen adalah pemanfaatan 

sumber daya yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan melalui 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

2.1.2 Fungsi Manajemen 

 Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Terry dalam Torang (20013:166) 

terdapat empat fungsi manajemen, yaitu : 

1. Perencanaan (Planning) 

Dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang 

akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti 

mempersiapkan segala kebutuhan, menghitung matang-matang apa 

saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan 

kegiatan bermaksud untuk mencapai tujuan. 

2. Pengorganisasian (Organization) 

Mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut 

kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah 

direncanakan. 
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3. Penggerakan (Actuating) 

Menggerakan organiasai agar berjalan sesuai dengan pembagian 

kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang 

ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan 

bisa berjalan sesuai rencana. 

4. Pengendalian (Controlling) 

Mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan 

rencana atau belum. Serta mengawasi sumber daya dalam 

organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada 

yang melenceng dari rencana. 

2.1.3 Bidang Manajemen Dalam Bisnis 

 Ruang lingkup manajemen sangatlah luas, manajemen memiliki kedekatan 

dengan aspek kehidupan manusia dan bisnis. Menurut Amirullah (2015:10) 

terdapat empat bidang manajemen dalam bisnis dan bidang-bidang ini dapat 

berkembang sesuai dengan skala perusahaan dan strategi yang dikembangkan, 

yaitu : 

1. Bidang Pemasaran (Marketing) 

Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya 

pada intinya untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan 

oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 

2. Bidang Operasional (Operational) 

Manajemen operasional adalah penerapan manajemen berdasarkan 

fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang 

seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir 

yang dihasilkan dalam proses produksi. 

3. Bidang Keuangan (Financial) 
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Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya 

yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang 

dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis yaitu diukur 

berdasarkan profit. 

4. Bidang Sumber Daya Manusia (Human Resource) 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan 

untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat 

dalam penarikan, pengembangan dan mempertahankan tenaga kerja 

perusahaan yang berbakat dan bersemangat dengan proses menyangkut 

penarikan tenaga kerja, mengembangkan tenaka kerja yang berkualitas, 

mengelola perencanaan, rekrutmen dan seleksi, mengelola orientasi, 

pelatihan dan pengembangan serta perencanaan karier pegawai, mengelola 

penahanan dan pergantian, penilaian kinerja, pemberian kompensasi dan 

hubungan tenaga kerja dan manajemen. 

2.2 Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

 Istilah sumber daya manusia disingkat dengan SDM dalam bahasa 

Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu human yang artinya 

manusia dan resource adalah sumber disatukan menjadi human resource. Manusia 

merupakan sumber daya yang unik, pada diri manusia melekat kreativitas dan 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan semakin penting saat ini 

karena berbagai bukti empiris menunjukan sumber daya manusia sebagai salah 

satu unsur sumber daya di dalam perusahaan yang dapat melakukan pembelajaran 

dan perubahan serta dapat menunjang keberhasilan strategi perusahaan. 

 Peran sumber daya manusia sangat penting dalam interaksinya dengan 

faktor modal, material, metode, dan mesin. Sumber daya manusia adalah faktor 

penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi, pengertian 

mengenai sumber daya manusia pun dikemukakan oleh beberapa ahli. 

 Manurut Hariandja (2002:2) menyatakan bahwa : 
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“Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti 

modal”. 

 Menurut Hasibuan (2003:244) menyatakan bahwa : 

 “Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir 

 dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan 

 oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya 

 dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya”. 

 Kemudian menurut Nawawi dalam Gaol (2014:44) menyatakan bahwa : 

 “Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi 

 sebagai aset organisasi atau perusahaan yang dapat dihitung 

 jumlahnya (kuantitatif)”. 

 Sedangkan menurut Rivai (2004:6) menyataka bahwa : 

 “Sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau dan mampu 

 memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu 

 sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) 

 yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan 

 metode/teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi 

 keluaran (output) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai 

 tujuan perusahaan”. 

 Dari definisi tersebut dapat ditetapkan sumber daya manusia merupakan 

suatu proses pendayagunaan potensi fisik dan psikis yang ada dalam diri manusia 

sebagai tenaga kerja yang sehingga dapat berfungsi maksimal bagi kebutuhan 

organisasi/perusahaan. 

2.2.2 Komponen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Hasibuan (2005:12), sumber daya manusia dibedakan atas 

beberapa, yaitu : 
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1. Pengusaha 

Pengusaha adalah orang yang menginvestasikan modal untuk memperoleh 

pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada 

laba yang dicapai perusahaan tersebut. 

2. Karyawan 

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa 

mereka aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif 

dalam menetapkan rencana, sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Pimpinan atau Manajer 

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang 

kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab 

atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.3 Manejemen Sumber Daya Manusia  

2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Dalam manajemen sumber daya manusia, karyawan adalah kekayaan 

(asset) utama perusahaan sehingga harus dipelihara dengan baik. Manajemen 

harus maju ke depan dalam mendapatkan efektivitas optimum dari para karyawan 

dalam bentuk efisiensi, loyalitas, produktivitas dan antusiasme karena dengan 

adanya sumber daya manusia (karyawan) menyebabkan sumber daya yang lain 

dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan.  

 Melalui sumber daya manusia yang efektif megharuskan manajer atau 

pimpinan dapat menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai. 

 Menurut Dressler (2015:4) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, 

melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus 
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relasi tenaga kerja, kesehatan, serta hal-hal yang berhubungan 

dengan keadilan”.  

 Menurut Marwansyah (2014:2) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

manajemen umum yang memusatkan perhatian pada unsur manusia 

dalam organisasi”. 

 Kemudian menurut Hasibuan (2005:15) menyatakan bahwa : 

 “Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

 hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

 membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

 masyarakat”. 

 Sedangkan menurut Stoner dalam Ridhotullah dan Jauhar (2015:279) 

 menyatakan bahwa : 

 “Manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang 

 berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau 

 perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada 

 posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”. 

 Dari definisi-definisi tersebut dapat ditetapkan manajemen sumber daya 

manusia menekanan pada pengelolaan dan mempertahankan tenaga kerja dimulai 

rekrutmen, pengembangan, pemberian balas jasa, pemeliharaan hingga pemisahan 

secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan dan karyawan. 

 Mengatur manusia merupakan hal yang sulit karena manusia memiliki 

pikiran, perasaan, keinginan, status dan sebagainya yang tidak dapat diatur 

sepenuhnya organisasi seperti mesin. Manajemen sumber daya manusia memiliki 

peran penting dalam mengatur dan mempertahankan karyawan di perusahaan. 

Oleh karena itu, karyawan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat 
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mengembangkan, memelihara dan memanfaatkan karyawan sesuai dengan fungsi 

dan tujuan perusahaan. 

2.3.2 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Keinginan perusahaan untuk memiliki dan mempertahankan tenaga kerja 

yang potensial menjadi tanggung jawab dan tugas manajemen sumber daya 

manusia untuk mengelola unsur-unsur manusia seefektif mungkin. Sehingga 

fungsi manajemen sumber daya manusia sangat luas, menurut Zainal, Ramly, 

Mutis dan Arafah (2014:13) fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, 

yaitu : 

1. Fungsi Manajerial 

A. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian 

karyawan. 

B. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengna menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi.  

C. Pengarahan (Directing) 

Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama 

dengan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan 

pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan tugasnya 

dengan baik. 

D. Pengendalian (Controlling) 
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Pengendalian 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 (Procurement) 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi dan 

induksi untuk menciptakan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan.  

B. Pengembangan (Development) 

Pengembangan 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 (Compensation) 

Kompensasi 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 memenugi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah berdasarkan 

internal dan eksternal konsistensi. 

D. Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang 

serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenihi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal penting dan sulit dalam manajemen 
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sumber daya manusia karena mempersatukan kepentingan yang 

bertolak belakang. 

E. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memlihara 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 (Separation) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

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

lainnya. 

 Dari penjelasan tersebut dapat ditetapkan fungsi-fungsi manajemen 

sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mengatur karyawan pada 

suatu perusahaan agar dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan mencapai 

tujuan perusahaan sebagaimana mestinya. 

2.4 Kompensasi 

2.4.1 Pengertian Kompensasi 

 Salah satu dari beberapa fungsi operasional dalam manajemen sumber 

daya manusia agar karyawan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada 

perusahaan dan membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditentukan 

adalah pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan suatu hal yang penting 

dalam perusahaan karena merupakan tujuan utama bagi karyawan untuk bersedia 

bekerja giat dan bekerja semangat.  

 Bagi karyawan, kompensasi merupakan pendapatan dan sekaligus 

merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup karyawan tersebut beserta 

keluarganya. Oleh sebab itu, kompensasi menjadi alasan seseorang untuk mencari 
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pekerjaan dan besarnya kompensasi yang diterima sebagai kontribusi atas tenaga 

dan keahlian yang telah diberikannya kepada perusahaan. 

 Menurut Zainal, Ramly, Mutis dan Arafah (2014:541) menyatakan 

 bahwa : 

 “Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

 pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan”. 

 Menurut Flippo dalam  Suwanto dan Priansa (2011:220) menyatakan 

 bahwa : 

 “Kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak dan 

 adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberi 

 sumbangan kepada pencapaian organisasi” 

 Kemudian menurut Darodjat (2015:163) menyatakan bahwa : 

 “Kompensasi disebut juga sebagai penghargaan (reward) yang 

 diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa atas kontribusi yang 

 mereka berikan kepada organisasi”. 

 Sedangkan menurut Daft (2011:127) mengemukakan : 

“Kompensasi adalah semua pembayaran yang berupa uang dan 

semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai pengganti 

uang untuk memberi penghargaan untuk pegawai”. 

 Dari definisi tersebut dapat ditetapkan kompensasi merupakan balas jasa 

yang diberikan dalam bentuk secara langsung maupun secara tidak langsung 

sebagai imbalan atas kontribusi yang telah karyawan berikan kepada perusahaan. 

 Karyawan menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan waktu 

bukan semata-mata ingin mengabdikan diri pada perusahaan tetapi ada tujuan lain 

yaitu mengharapkan imbalan. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan akan berpengaruh terhadap kondisi kerja karyawan sehingga motivasi 
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kerja karyawan akan membaik dan semakin baik bila kompensasi yang diterima 

semakin besar karena akan mencukupi kebutuhan hidup dan memenuhi standar 

hidup yang layak serta karyawan akan loyal terhadap perusahaan. 

2.4.2 Jenis-jenis Kompensasi 

 Kompensasi merupakan kewajiban perusahaan dan merupakan hak 

karyawan atas kontribusinya kepada perusahaan. Menurut Priansa (2014:321) 

kompensasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

1. Kompensasi Langsung 

Penghargaan yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap 

berdasarkan tenggang waktu yang tetap. 

2. Kompensasi Tidak Langsung 

Pemberian bagian keuntungan atau manfaat bagi para pekerja di luar 

gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. 

2.5 Insentif 

2.5.1 Pengertian Insentif 

 Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan bergantung pada orang-orang yang berada dalam lingkungan 

perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam 

mencapai tujuannya adalah dengan meningkatkan kualitas kerja para 

karyawannya. Salah satu bagian dari kompensasi langsung yang dapat memotivasi 

karyawan agar bekerja optimal dan loyal kepada perusahaan selain upah atau gaji 

yaitu dengan diberikan insentif.  

 Insentif merupakan salah satu cara atau usaha perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas karyawan. Jika perusahaan memperhatikan dan memenuhi 

kebutuhan karyawannya baik kebutuhan yang bersifat materi maupun kebutuhan 

yang bersifat non materi maka karyawan tersebut akan giat bekerja. Insentif 

dibayarkan atas dasar produksinya melebihi standar yang ditetapkan. 
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 Meurut Nitisemito dalam Darodjat (2015:166) menyatakan bahwa : 

 “Insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada 

 karyawan yang berprestasi”. 

 Menurut Terry dalam Suwanto dan Priansa (2011:234) berpendapat : 

 “Insentif sesuatu yang merangsang minat bekerja”. 

Kemudian menurut Zainal, Ramly, Mutis dan Arafah (2014:544) 

mengemukakan bahwa : 

“Insentif merupakan imbalan langsung dibayarkan kepada karyawan 

karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan, insentif 

merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang 

merupakan kompensasi tetap yang biasanya disebut kompensasi 

berdasarkan kinerja”. 

Sedangkan menurut Heidjarachman dalam Gaol (2014: 334) menyatakan 

bahwa : 

“Insentif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang 

berbeda karena prestasi kerja yang berbeda”. 

 Dari definisi-definisi tersebut dapat ditetapkan insentif adalah pendapatan 

diluar gaji yang berdasarkan produktivitas dan kinerja karyawan yang mencapai 

standar atau target yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

 Insentif merupakan sesuatu yang merangsang minat karyawan untuk 

bekerja. Pemahaman ini merupakan pendapat yang baik apabila diterapkan pada 

suatu perusahaan karena kinerja dan produktivitas perusahaan akan meningkat, 

hal tersebut akibat dari karyawan yang bekerja dengan optimal. 

2.5.2 Jenis-jenis Insentif 

 Menurut Gaol (2014:337) insentif dikelompokan menjadi dua kategori, 

yaitu: 
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1. Insentif Finansial (Financial Incantives) 

Insentif dalam bentuk uang yang biasanya diberikan dalam bentuk upah 

atau gaji, bonus dan komisi dihitung berdasarkan kinerja lebih dari 

standar. 

2. Insentif Non Finansial (Non Financial Incentives) 

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 seperti liburan, pendidikan, pelatihan, dan lain-

lain. 

3. Social Incentives 

Cenderung pada keadaan dan sikap dari rekan-rekan kerja. 

 Insentif tersebut diberikan dengan maksud untuk menahan tenaga kerja 

yang potensial agar tetap loyal kepada perusahaan dan untuk karyawan yang biasa 

saja serta untuk menarik tenaga kerja baru karena tenaga kerja yang potensial dan 

yang biasa pun serta yang baru adalah aset yang berharga bagi perusahaan. 

2.5.3 Bentuk-Bentuk Insentif 

 Penerapan pemberian insentif di setiap perusahaan tentu berbeda, karena 

setiap perusahaan memiliki bisnis yang berbeda dan kebutuhan insentif yang 

berbeda pula sesuai dengan kesulitan dan target pekerjaan yang ditetapkan, 

sehingga setiap perusahaan menerapkan bentuk-bentuk insentif yang berbeda 

untuk memotivasi karyawan agar bekerja giat. Menurut Marwansyah (2014:294-

296), mengemukakan bahwa bentuk-bentuk insentif terbagi dalam beberapa 

macam, yaitu : 

1. Piecework 

Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah output atau barang yang 

dihasilkan seseorang. Dalam kegiatan perusahaan perakitan, jika pada satu 

kurun waktu tertentu, misalnya satu hari atau satu minggu, satu kelompok 

kerja menghasilkan sejumlah unit produksi, penghasilan setiap karyawan 
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dihitung atas dasar jumlah unit yang mereka hasilkan. Dasar 

perhitungannya ialah bahwa semakin banyak unit produksi yang mereka 

hasilkan, semakin tinggi pula insentif yang diterimanya. Contohnya 

perusahaan perakitan mobil, ponsel dan lain lain. 

2. Production Bonus 

Tambahan upah yang diterima akibat hasil kerja melebihi standar yang 

ditentukan. Contohnya pada PT. AJ. Manulife Financial Indonesia, bonus 

penjualan 25% dari komisi jika agen dapat menjual asuransi satu case 

dengan premi enam juta, bonus penjualan 45% dari komisi jika agen dapat 

menjual dua case dengan premi enam juta, bonus penjualan 55% dari 

komisi jika agen dapat menjual asuransi tiga case dengan premi enam juta. 

3. Commission 

Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang terjual, semakin 

banyak barang yang terjual maka semakin banyak komisi yang diterima. 

Contohnya pada PT. AJ. Manulife Financial Indonesia, komisi jika agen 

dapat menjual asuransi satu case dengan premi enam juta, jika agen dapat 

menjual dua case dengan premi enam juta, komisi jika agen dapat menjual 

asuransi tiga case dengan premi enam juta. 

4. Maturity Curve 

Insentif yang diberikan untuk mengakomodasikan para pekerja yang 

memiliki unjuk kerja tingi dilihat dari aspek produktivitas yang telah 

berpengalaman/senior. Apabila ada tenaga kerja profesional yang karena 

masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat 

dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, dibuat suatu kurva prestasi kerja. 

Pada lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi, 

tidak sedikit guru besar yang lebih menyenangi pekerjaan mengajar, 

melakukan penelitian dan menulis karya-karya ilmiah daripada menjadi 

pembantu dekan, dekan, pembantu rektor atau menjadi rektor sekalipun. 

Artinya, pada saat tertentu mereka akan mencapai jenjang pangkat yang 

paling tinggi yang mungkin dicapainya dengan tingkat penghasilan yang 

sudah maksimal pula. Dalam praktek penggunaan kurva ini berarti bahwa 
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apabila ada tenaga professional yang karena masa kerja dan golongan 

pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih 

tinggi lagi, di buat suatu kurva prestasi kerja. Jika kurva tersebut 

menunjukkan bahwa prestasi kerja mereka lebih besar dari prestasi kerja 

“normal”, kepada mereka diberikan insentif tertentu. Dengan demikian, 

meskipun golongan pangkat dan ruang gaji sudah maksimal, penghasilan 

riil mereka masih dapat ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan 

prestasi kerja mereka terus meningkat, misalnya dalam bentuk hasil 

penelitian, karya ilmiah yang dipublikasikan, beban mengajar yang lebih 

besar dan lain sebagainya. Contohnya pada lembaga pendidikan seperti 

universitas. 

5. Merit Pay 

Kata merit berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti jasa, manfaat 

serta prestasi. Dengan demikian Merit Pay merupakan pembayaran 

imbalan (reward) yang dikaitkan dengan jasa atau prestasi kerja (kinerja) 

seseorang atau manfaat yang telah diberikan karyawan kepada organisasi. 

Kenaikan ini biasanya diputuskan oleh pimpinan pekerja, seringkali 

dengan kerjasama dengan pemimpin yang lebih tinggi. Penilaian kinerja 

karyawan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan manajemen agar 

merit pay dapat diterapkan dengan baik, sebab asumsi umum dalam bisnis 

bahwa merit pay merupakan pembayaran imbalan kepada karyawan yang 

memiliki kinerja tinggi serta pemberian insentif untuk kelanjutan kinerja 

yang baik. Contoh perusahaan BUMN yang menerapkan merit pay adalah 

PT. LEN INDUSTRI (Persero) Bandung. 

6. Pay For Knowledge/ Pay For Skill Compensation 

Pemberian insentif yang didasarkan bukan pada apa yang dikerjakan oleh 

seseorang akan menghasilkan produk nyata, tetapi pada apa yang 

dilakukan organisasi melalui pengetahuan yang diperoleh yang 

diasumsikan mempunyai pengaruh besar dan penting bagi organisasi. 

Dasar pemikirannya adalah seseorang yang mempunyai tambahan 

pengetahuan mempunyai kemungkinan tambahan tugas yang dapat 
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dilakukan untuk organisasi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan atau 

kompetensi organisasi melalui ketersediaan (supply) karyawan internal, 

dan meningkatkan fleksibilitas karyawan untuk mengisi beberapa jabatan 

yang berbeda, di mana ini menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan. 

Contohnya pada PT. AJ. Manulife Financial diterapkannya program 

insentif pay for knowlegde and skill dimana bila agen yang menduduki 

jabatan manajer lalu menggandakan pekerjaannya dengan menduduki 

jabatan lain seperti trainer maka akan diberikan insentif yang lebih besar. 

7. Nonmonetary Incentive 

Insentif berupa fasilitas kerja seperti mobil dinas dan rumah dinas yang 

diberikan kepada seorang pegawai akibat prestasi kerja yang diperoleh. 

Contohnya pada perusahaan BUMN yang memberikan fasilitas mobil dan 

rumah dinas. 

8. Insentif Eksekutif 

Bonus yang diberikan kepada para manajer atau para eksekutif atas peran 

yang mereka berikan untuk menetapkan dan mencapai tingkat keuntungan 

tertentu bagi organisasi. Contohnya, pada PT. AJ. Manulife Financial 

Indonesia yaitu berupa gaji pokok yang besar, komisi dan bonus dari 

seluruh agen dan manajer, asuransi kesehatan seluruh anggota keluarga, 

liburan bersama keluarga setiap tahun dan promosi jabatan. 

 Jika insentif sesuai dengan kebutuhan karyawan dan diberikan sesuai 

dengan kesulitan pekerjaan juga diterapkan dengan baik serta dengan jumlah yang 

besar tentu ini akan menjadi alat perusahaan untuk menggerakan sumber daya 

manusianya agar menghasilkan sesuatu yang dapat membantu mencapai tujuan 

perusahaan. 

2.5.4 Indikator-indikator Pemberian Insentif 

 Insentif digunakan untuk dapat memotivasi karyawan agar bekerja lebih 

giat lagi untuk membantu perusahaan mencapai tujuan. Namun, pemberian 
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insentif tidak sembarangan kepada karyawan, menurut Siagian (2002:269), 

mengemukakan bahwa pemberian insentif tergantung dari : 

1. Kinerja 

Sistem insentif dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya insentif 

dengan kinerja yang telah ditunjukan oleh pegawai yang bersangkutan. 

Berarti besarnya insentif tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang 

dicapai dalam waktu kerja pegawai. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil 

kerja diukur secara kuantitatif, memang dapat dikatakan bahwa dengan 

cara ini dapat mendorong pegawai yang kurang produktif menjadi lebih 

produktif dalam bekerjanya. Di samping itu juga sangat menguntungkan 

bagi pegawai yang dapat bekerja cepat dan kemampuan tinggi. Sebaliknya 

sangat tidak favourable bagi pegawai yang bekerja lamban atau pegawai 

yang berusia agak lanjut. 

2. Lama Kerja 

Besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya pegawai melaksanakan 

atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat 

menggunakan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Umumnya 

cara yang diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara 

pemberian insentif berdasarkan kinerja. 

3. Senioritas 

Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas pegawai 

yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikiranya adalah 

pegawai senior, menunjukan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai 

yang bersangkutan pada organisasi di mana mereka bekerja. Semakin 

senior seorang pegawai semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi, dan 

semakin mantap dan tenangnya dalam organisasi. Kelemahan yang 

menonjol dari cara ini adalah belum tentu mereka yang senior ini memiliki 

kemampuan yang tinggi dan menonjol, sehingga mungkin sekali pegawai 

muda (junior) yang menonjol kemampuanya akan dipimpin oleh pegawai 

senior, tetapi tidak menonjol kemampuanya. Mereka menjadi pimpinan 
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bukan karena kemampuannya tetapi masa kerjanya. Dalam situasi 

demikian dapat timbul di mana para pegawai junior yang energik dan 

mampu tersebut keluar dari perusahaan/instansi. 

4. Kebutuhan 

Sistem insentif ini didasarkan pada tingkat kebutuhan hiudp yang layar 

dari karyawan. Insentif yang diberikan wajar apabila dapat digunakan 

untuk memenuhi sebagai kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak 

kekurangan. 

5. Keadilan dan Kelayakan 

a. Keadilan 

Dalam sistem insentif bukanlah harus sama rata tanpa pandang bulu, 

tetapi harus terkait pada adanya hubungan antara pengorbanan (input) 

dengan (output), makin tinggi pengorbanan semakin tinggi insentif 

yang diharapkan, sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah 

pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Input dari suatu 

jabatan ditunjukan oleh spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang 

yang memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi pula 

output yang diharapkan. Output ini ditunjukan oleh insentif yang 

diterima para pegawai yang bersangkutan, di mana di dalamnya 

terkandung rasa keadilan yang sangat diperhatikan sekali oleh setiap 

pegawai penerima insentif tersebut. 

b. Kelayakan 

Disamping masalah keadilan dalam pemberian insentif tersebut perlu 

pula diperhatikan masalah kelayakan. Layak pengertiannya 

membandingkan besarnya insentif dengan perusahaan lain yang 

bergerak dalam bidang usaha sejenis. Apabila insentif didalam 

perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dibandingkan perusahaan 

lain, maka perusahaan/instansi akan mendapatkan kendala yakni 

berupa menurunya kinerja pegawai yang dapat diketahui dari berbagai 

bentuk akibat ketidak puasan pegawai mengenai insentif tersebut. 
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 Pada dasarnya pemberian insentif harus adil dan tidak merugikan kedua 

pihak baik perusahaan maupun karyawan. Pemberian insentif yang adil dan layak 

merupakan daya penggerak yang merangsang terciptanya semangat kerja 

karyawan yang baik karena karyawan akan merasa mendapat perhatian dan 

pengakuan terhadap prestasi yang dicapainya seingga karyawan akan bersikap 

loyal dan semangat bekerja. 

2.6 Intensi (Intention) 

 Intensi ini layaknya sebuah rencana yang disusun sebelum kita melakukan 

sesuatu dan suatu indikasi dari kesiapan seseorang untuk menunjukkan perilaku, 

dan hal ini merupakan anteseden dari perilaku. Intensi adalah niat seseorang untuk 

melakukan sesuatu dan merealisasikannya dalam kenyataan, intensi setiap 

individu berbeda-beda dan setiap individu memiliki pandangan atas intensinya 

sehingga berbeda pula cara untuk merealisasikannya. 

 Menurut Ancok dalam Novliadi (2007), menyatakan bahwa : 

 “Intensi (intention) adalah niat seseorang untuk melakukan perilaku 

 tertentu”. 

 Menurut Schiffman dalam Deliani (2012) menyatakan bahwa : 

 “Intensi adalah hal yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang 

 untuk melakukan suatu tindakan atau berperilaku tertentu”. 

 Kemudian menurut Warshaw dan Davis dalam Chairunisa (2011) 

 menyatakan bahwa : 

 “Intensi adalah tingkatan dimana seseorang memformulasikan 

 rencana untuk menunjukkan suatu tujuan masa depan yang spesifik 

 atau tidak, secara sadar”. 

 Sedangkan menurut Chaplin dalam Jannah (2007) menyatakan bahwa : 
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 “Intensi sebagai gerakan pertama dari usaha yang disadari untuk 

 melaksanakan kemauannya, yang mengarah pada dirinya sendiri 

 dalam suatu tujuan, dan yang membedakannya dari tujuan masa 

 depan atau pengharapan atau kesadaran yang akan dilakukan 

 dengan cara khusus, mempunyai arti atau tujuan pada suatu objek” 

 Dari definisi tersebut dapat ditetapkan intensi adalah suatu kemungkinan 

seseorang melakukan suatu perilaku tertentu dan gerakan pertama dari niat 

seseorang yang disadari untuk melakukan perilaku tertentu yang mengarah pada 

dirinya sendiri untuk mencapai tujuan masa depan dengan menggunakan cara-cara 

tertentu untuk mewujudkannya. Apabila dalam diri seseorang telah terbentuk 

sikap positif terhadap sesuatu hal maka akan timbul intensi atau keinginan untuk 

menindaklanjutinya sebagai perilaku.  

2.7 Turnover 

 Setiap perusahaan memiliki berbagai cara untuk dapat menarik karyawan 

baru dan terutama mempertahankan karyawan yang potensial di dalam suatu 

perusahaan. Mencari karyawan baru yang potensial tidaklah mudah, memerlukan 

biaya, waktu dan proses yang lama sehingga ketika perusahaan menemukan 

karyawan yang potensial maka perusahaan harus dapat membuat karyawan 

tersebut nyaman bekerja dan loyal terhadap perusahaan. 

 Setiap karyawan memiliki sifat, status, fikiran, keinginan dan kebutuhan 

yang berbeda. Apabila perusahaan tidak dapat mempertahankan karyawan yang 

potensial atau yang biasa saja, ini akan berakibat buruk terhadap perusahaan. Jika 

karyawan sudah merasa bosan dan tidak nyaman maka ia akan tidak bergairah 

untuk menjalankan pekerjaannya dan berfikir untuk mencari pekerjaan lain yang 

dianggap lebih baik. Keluarnya karyawan dari suatu perusahaan untuk mencari 

pekerjaan lain merupakan gejala turnover. 

 Menurut Cascio dalam Novliadi (2007:9) menyatakan bahwa : 
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 “Turnover adalah berhentinya hubungan kerja secara permanen 

 antara perusahaan dan karyawannya”. 

 Menurut Novliadi (2007:30), menyatakan bahwa : 

“Turnover diartikan berhentinya seorang karyawan dari tempatnya 

bekerja secara sukarela”. 

 Menurut Mathis dan Jackson (2001), menyatakan bahwa : 

“Turnover adalah suatu proses dimana tenaga kerja, secara individu 

ataupun kelompok meninggalkan organisasi mereka dan dalam 

proses tersebut harus ada yang menggantikan posisi yang 

ditinggalkan”. 

Kemudian Menurut Robbins (2003), menyatakan bahwa : 

“Turnover adalah penarikan diri secara sukarela (voluntary) atau 

tidak sukarela (involuntary) yang merupakan keputusan individu 

untuk meinggalkan organisasi yang disebabkan oleh dua faktor yaitu 

kurang menariknya pekerjaan saat ini dan tersedianya alternatif 

pekerjaan lain”.  

 Dari definisi tersebut dapat ditetapkan intensi turnover adalah turnover 

merupakan suatu proses keluar-masuk karyawan baik secara individu maupun 

kelompok, yang ditandai dengan adanya tenaga kerja yang meninggalkan 

organisasi namun ada pula tenaga kerja yang masuk untuk menggantikan posisi 

yang kosong karena ditinggalkan.  

 Terjadinya turnover merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh 

perusahaan, turnover karyawan memang merupakan masalah klasik yang sudah 

dihadapi para pengusaha. Menurut Lathifah (2008) yang dikuti oleh 

Etnaningtiyas (2011) Turnover membuat berkurangnya tingkat produktivitas 

dalam  sebuah perusahaan, perusahaan akan mengalami kerugian lain karena perlu 

mengeluarkan biaya tambahan dalam rangka melakukan perekrutan dan pelatihan 
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karyawan baru bahkan akan sangat menyulitkan perusahaan terutama manajer 

ketika saat proses rekrutmen berhasil menjaring karyawan yang berkualitas dan 

pada akhirnya akan sia-sia karena karyawan yang baru direkrut tersebut memilih 

pindah bekerja di perusahaan lain. 

2.7.1  Jenis-jenis Turnover 

 Turnover dalam setiap perusahaan merupakan hal yang tidak diinginkan, 

turnover terjadi karena banyak alasan dan dapat dibedakan. Menurut Mathis 

(2006), intensi turnover terbagi dalam dua bentuk, yaitu : 

1. Perputaran Secara Tidak Sukarela (Involuntary) 

Pemecatan karena kinerja yang buruk dan pelanggaran peraturan kerja. 

2. Perputaran Secara Sukarela (Voluntary) 

Karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri. 

2.7.2 Pengukuran Turnover 

 Intention to leave adalah gejala terjadinya turnover, ketika seorang 

karyawan memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dan perusahaannya dengan 

cara memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan atas alasan tertentu maka 

terjadilah turnover. Namun ada pula pemberhentian kerja dikarenakan keinginan 

perusahaan yaitu kontrak kerja habis, peraturan, dan atau meninggal dunia. 

 Setiap karyawan yang berhenti selalu membawa biaya-biaya, seperti biaya 

penarikan, seleksi dan pelatihan yang merugikan perusahaan. Jika turnover 

karyawan suatu perusahaan sering terjadi, ini menunjukan bahwa manajemen 

perusahaan itu kurang baik. 

 Labour turnover (perputaran karyawan) adalah perbandingan antara 

masuk dan berhentinya karyawan suatu perusahaan. Menurut Hasibuan 

(2014:181-182), menyatakan bahwa terdapat rumus turnover adalah sebagai 

berikut : 
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Turnover = 
(𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘−𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖)

1

2
(𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙+𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)

 x 100%  

 Kestabilan karyawan harus mendapat perhatian serius dari pimpinan suatu 

perusahaan. 

 

2.8  Intensi Turnover 

Keinginan berpindah yang merupakan wujud nyata dari Intensi turnover 

bisa menjadi masalah yang serius bagi perusahaan atau organisasi yang 

ditinggalkan, khususnya bila yang keluar itu adalah tenaga yang cakap punya 

keahlian, kemampuan, terampil dan berpengalaman atau pekerja yang menduduki 

posisi vital dalam perusahaan, sehingga dapat mengganggu efektivitas jalannya 

perusahaan apabila orang tersebut keluar. 

Menurut Panggabean (2004:91), menyatakan bahwa : 

“Intensi Turnover (keinginan pindah kerja) adalah keinginan untuk 

meninggalkan organisasi dengan sengaja dan sadar”. 

Menurut Mathis dan Jackson dalam Rusmaya D (2012) menyatakan 

 bahwa : 

 “Intensi turnover (Perputaran) adalah proses dimana karyawan-

 karyawan meninggalkan organisasi dan harus digantikan”. 

Menurut Bluedorn dalam Grant (2001) menyatakan bahwa : 

“Intensi turnover adalah kecenderungan sikap atau tingkat dimana 

seorang karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan 

organisasi atau mengundurkan diri secara sukarela dari 

pekerjaanya”. 

 Kemudian menurut Harnoto (2002:2), menyatakan bahwa : 
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 “Intensi turnover adalah keinginan untuk keluar dari perusahaan, 

 banyak alasan yang menyebabkan timbulnya intensi turnover ini 

 dan diantaranya adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan 

 lain yang lebih baik”. 

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

intensi turnover adalah keinginan berpindah karyawan secara sadar dari satu 

perusahaan ke perusahaan lainnya yang dianggap lebih menguntungkan. 

2.8.1 Indikator-Indikator Terjadinya Intensi Turnover 

Ketika karyawan memiliki niat untuk berpindah kerja ke perusahaan lain, saat 

itulah terjadi gejala turnover dan ketika karyawan memilih untuk memutuskan 

hubungan kerja dan meninggalkan pekerjaannya dan perusahaan maka saat itulah 

terjadi turnover. Intensi turnover terjadi karena beberapa faktor menurut Jewell 

dan Siegall dalam Wahyuni, Zaika dan Anwar (2014) yaitu : 

1. Usia 

Semakin muda usia seorang karyawan maka akan semakin rentan intensi 

karyawan tersebut untuk pindah ke perusahaan lain untuk pekerjaan yang 

dianggap lebih baik dan sebagai batu loncatan, dibandingkan dengan 

karyawan yang usianya sudah lanjut akan cenderung bertahan karena 

malas dengan proses masuk ke perusahaan baru dan orientasi serta 

memiliki tanggung jawab pada keluarga. 

2. Pendidikan 

Tingginya pendidikan seorang karyawan akan mempengaruhi niat 

karyawan tersebut untuk pindah. Semakin tinggi pendidikan maka ia akan 

memilih pekerjaan yang dianggap menguntungkan dari banyak hal seperti 

gaji, karier, dan lain-lain. Akan tetapi, jika tingkat pendidikan seorang 

karyawan tidak tinggi maka ia akan bertahan dan mengembangkan diri 

karena ia merasa mencari pekerjaan yang lebih baik itu susah untuk 

tingkat pendidikan yang ia miliki saat itu. 

3. Gaji 



26 
 

Melihat tujuan setiap individu bekerja adalah tidak semata-mata hanya 

untuk mengabdikan diri pada suatu perusahaan, tetapi untuk mendapatkan 

sesuatu yang diberikan perusahaan sebagai pengganti kontribusinya yaitu 

gaji. Sehingga besar kecilnya gaji merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap perilaku, motivasi, keputusan dan loyalitas seorang 

karyawan pada pekerjaannya pada umumnya.  

4. Peluang karier 

Sebagian karyawan beranggapan semakin tinggi jabatan yang diduduki maka akan 

semakin besar peluang ia untuk dapat memimpin perusahaan dan mendapatkan 

keuntungan seperti tunjangan, gaji, insentif, status, dan lain-lain. Sehingga 

peluang karier pun dianggap mempengaruhi intensi seseorang untuk bertahan atau 

tidak. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Ferry Novliadi, S.psi., M.Si (2007) 

Penelitian berjudul “Intensi Turnover Karyawan Ditinjau Dari Budaya 

Perusahaan Dan Kepuasan Kerja”. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Budaya Perusahaan dan Kepuasan Kerja. 

Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Intensi Turnover 

Karyawan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel dependen yaitu Budaya 

Perusahaan dan Kepuasan Kerja berhubungan dengan intensi turnover 

karyawan. Hubungan antara budaya perusahaan dan kepuasan kerja 

dengan intensi turnover bersifat negatif, dimana semakin tinggi tingkat 

kepuasan kerja karyawan dan semakin kuat budaya perusahaan maka 

semakin rendah tingkat intensi turnover karyawan. 

2. Ana Sri Wahyuni (2014) 
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Penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi 

turnover (Keinginan Berpindah) Karyawan Pada Perusahaan Jasa 

Konstruksi”  Volume 8, No.2-2014 ISSN 1978-56558. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Intensi turnover (keinginan 

berpindah) karyawan. Sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah faktor-faktor. Metode analisis yang digunakan adalah survey 

melalui penyebaran kuesioner. Analisis statistik yang digunakan adalah uji 

analisis regresi berganda, uji klasik, uji validitas dan reabilitas, dan 

analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menjunjukan bahwa faktor internal yang secara signifikan 

dan berpengaruh positif terhadap intensi turnover karyawan pada 

perusahaan jasa konstruksi adalah komitmen 0,577 dan hubungan 

karyawan dengan atasan 0,224 (47,2%). Faktor eksternal yang secara 

signifikan dan berpengaruh positif terhadap intensi turnover karyawan 

pada perusahaan jasa konstruksi adalah gaji 0,244 dan insentif 0,240 serta 

Sikap atasan 0,185 (67,4%).  Faktor paling dominan yang mempengaruhi 

adanya intensi turnover karyawan pada perusahaan jasa konstruksi adalah 

faktor eksternal 1,005 (54,5%). 

3. Aningeti Prihandini Etnanigtiyas (2011) 

Penelitian berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Turnover 

Pada Karyawan PT. Alenatex Bandung”. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Intensi Turnover. Penelitian ini 

menggunakan multiple regresi, uji validitas dan reliabilitas.  

Hasil penelitian adalah ada pengaruh signifikan dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensi turnover pada karyawan PT. Alenatex Bandung. 

Berdasarkan proporsi varians masing-masing variabel, hanya variabel 

kepuasan kerja, pay, supervision dan group cohesiveness yang signifikan. 

Banyaknya IV yang tidak signifikan dikarenakan varians yang diberikan 

tidak begitu besar yaitu hanya 45%. 

4. Umi Narimawati (2007) 
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Penelitian berjudul “The Influences of Work Satisfaction, Organizational 

Commitment and Turnover Intention Towards the Performance Lecturers 

at West Java’s Private Higher Education Institute”. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja. Penelitian ini 

menggunakan metode survey yaitu deskriptif. Untuk menguji hipotesis 

menggunakan statistika multivariat dengan instrumen model persamaan 

struktural, sementara itu untuk memproses data, lisrel program ini 

digunakan. ada 560 responden dari 3007 populasi untuk seluruh dosen, 

hasil penelitian membuktikan bahwa pekerjaan kepuasan, komitmen 

organisasi, dan omset niat baik secara bersamaan dan sebagian memiliki 

pengaruh yang signifikan pada kinerja. 

5. Geum-Suk Yoon and Souk Young Kim (2010) 

Penelitian berjudul “Influences of Job Stress and Burnout on Turnover 

Intention of Nurses”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami 

stres kerja perawat rumah sakit umum, burn out dan intensi turnover dan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pada intensi 

turnover. Penelitian ini dilakukan melalui survei 283 perawat memiliki 

setidaknya 6 bulan pengalaman kerja 4 rumah sakit umum di Seoul. Data 

yang dikumpulkan dari September-Oktober 2009. Data dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif, ANOVA, dan multiple regresi pengujian 

dengan SPSS versi 14.0. Untuk skor intensi turnover adalah 3,57 dari 5. 

Intensi turnover secara signifikan berkorelasi dengan stres kerja, burn out, 

dan posisi bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat omset adalah 

organisasi sistem, depersonalisasi, lingkungan fisik, posisi pekerjaan dan 

iklim kerja. Variabel yang memprediksi menyumbang 27,9% dari intensi 

turnover. Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensi turnover adalah organisasi sistem, depersonalisasi, 

lingkungan fisik, posisi pekerjaan, dan organisasi iklim. Oleh karena itu, 

perawatan Manajer harus memahami iklim organisasi dan membangun 

sistem organisasi yang masuk akal untuk mengurangi intensi turnover. 

6. Jay P Mulki, Jorge F Jaramillo, William B Locander (2008) 
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Penelitian berjudul “Effect of Ethical Climate on Turnover Intention: 

Linking Attitudinal- and Stress Theory”. Teori sikap - dan stres yang 

digunakan untuk menyelidiki efek dari iklim etika pada hasil pekerjaan. 

Tanggapan dari 208 Layanan karyawan yang bekerja untuk Departemen 

Kesehatan negara yang digunakan untuk menguji model struktural yang 

meneliti proses melalui turnover intention (TI) mempengaruhi iklim etika 

(EC). Studi ini menunjukkan bahwa hubungan EC-TI sepenuhnya 

diperantarai oleh peran stres (RC), Konflik interpersonal (IC), emosional 

kelelahan (EE), kepercayaan pengawas (TS), dan kepuasan kerja (JS). 

Hasilnya menunjukkan bahwa EC mengurangi (RS) dan meningkatkan 

TS. Tingkat stres yang lebih rendah menyebabkan lebih rendah EE, JS 

lebih tinggi dan lebih rendah TI. Juga, pengawas kepercayaan (TS) 

mengurangi IC dan EE. Model struktural memprediksi 53,9% varians TI.  

2.10 Pengaruh Antar Variabel 

 Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengaruh antarvariabel, yaitu 

pengaruh insentif terhadap intensi turnover. 

2.10.1 Pengaruh Insentif terhadap Intensi Turnover 

 Keterlibatan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau 

perusahaan tidak lain untuk memanfaatkan segala sumber daya lain yang ada 

dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan keterlibatan sumber daya 

manusia dalam organisasi atau perusahaan akan membantu perusahaan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Maka sumber daya manusia dalam organisasi atau 

perusahaan yang disebut tenaga kerja atau karyawan merupakan aset yang sangat 

berharga. Karyawan bekerja dengan mengharapkan imbalan yang akan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan karyawan akan lebih giat jika imbalan 

yang diterima dianggap cukup untuk dirinya. 

 Salah satu alat motivasi kerja karyawan yang diberikan perusahaan selain 

gaji pokok atau upah yaitu insentif. Insentif yang diberikan selalu dikaitkan 
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dengan produktivitas kerja. Insentif diberikan untuk memotivasi karyawan yang 

berprestasi dan untuk menarik karyawan agar berprestasi. 

 Insentif dipandang oleh karyawan bukan hanya sekadar sebagai alat 

pemuas, namun sudah menjadi kebutuhan materil, sehingga karyawan akan 

memperhatikan jumlah atau besar kecilnya insentif yang diberikan. Insentif sangat 

berpengaruh sekali terhadap loyalitas karyawan, apabila insentif sudah diberikan 

secara adil dan dianggap cukup untuk karyawan maka karyawan itu akan bertahan 

dan bekerja lebih giat untuk terus mendapatkan insentif untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Jika seorang karyawan secara psikologis kurang cocok 

dengan pekerjaannya, banyaknya beban dan tanggung jawab yang diberikan 

namun imbalan yang diberikan perusahaan kepada dirinya tidak sesuai, maka hal 

inilah yang akan membuat karyawan tidak bertahan. Selain itu, adanya jaminan-

jaminan dan keuntungan yang diberikan perusahaan tidak sesuai antara 

perencanaan dengan pelaksanaan. Maka tidak menutup kemungkinan karyawan 

akan malas bekerja dan lebih buruk lagi ia akan memiliki niat berpindah ke 

perusahaan lain, hal ini akan berdampak buruk pada tingkat turnover perusahaan.  

 Intensi turnover diindikasikan sebagai suatu sikap individu yang memicu 

pada hasil evaluasi mengenai kelangsungan hubungannya dengan perusahaan. 

dimana hal tersebut belum terwujud dalam betuk suatu tindakan. Jika sebuah 

pengorbanan yang dimiliki oleh seorang karyawan harus dibayar tinggi, sementara 

alternatif pekerjaan yang ada memiliki prospek yang lebih baik maka akan timbul 

niat untuk berhenti dan kemudian diaktualisasikan dalam perilaku untuk berhenti 

dan pindah di pekerjaan lain. Namun jika alternatif yang tersedia tidak terlalu 

menjanjikan, situasi tersebut akan menstimulasi karyawan untuk tetap bertahan. 

 Dari uraian tersebut, maka dapat ditetapkan jika insentif diberikan dengan 

tepat dan efektif maka motivasi kerja karyawan akan meningkat dan membuat 

karyawan loyal pada perusahaan sehingga karyawan akan bertahan dan tidak ingin 

berpindah ke perusahaan lain untuk pekerjaan lain sehingga tingkat turnover tidak 

tinggi. 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam mengelola 

sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Tugas dari manajemen 

sumber daya manusia adalah tidak lain mengelola sumber daya manusia yang 

disebut tenaga kerja atau karyawan dalam rangka menjalankan aktivitas-aktivitas 

keorganisasian untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Bukanlah perkara mudah mengatur dan menggerakan sekelompok orang dalam 

suatu kelompok untuk bekerja dengan giat, karena pada zaman yang sudah 

semakin hebat ini perasaingan kerja semakin tinggi. Karyawan merupakan aset 

perusahaan yang berharga dan harus dipelihara. 

 Karyawan bekerja dengan kemampuan, keahlian, tenaga, waktu, dan 

pikiran tidak hanya untuk mengabdi kepada perusahaan melainkan untuk 

mendapatkan imbalan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem balas jasa 

selain gaji pokok atau upah yang dapat merangsang semangat karyawan tidak lain 

adalah insentif. 

 Insentif merupakan balas jasa tambahan yang diberikan kepada karyawan 

dalam jumlahnya relatif kecil dan akan diberikan secara finansial, non finansial 

dan secara langsung maupun tidak langsung jika karyawan dapat melampaui 

standar-standar kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Oleh karena itu, jika 

insentif telah dianggap cukup dan menarik, maka karyawan akan merasa telah 

memperoleh keuntungan sehingga mereka akan turut serta bekerja sama dengan 

pihak perusahaan dan bertahan untuk mencapai tujuan perusahaan. terdapat 

indikator yang dijadikan alat ukur dalam pemberian insentif menurut Siagian 

(2002:269), yaitu : 

a. Produktivitas 

b. Lama kerja 

c. Senioritas 

d. Kebutuhan 

e. Keadilan dan kelayakan  
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 Gaji dan insentif yang didapat oleh karyawan akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya ini merupakan kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi oleh karyawan, sehingga karyawan akan berusaha apa 

saja untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Terdapat teori kebutuhan Maslow 

dalam Hasibuan (2002:153-156) mengemukakan bahwa kebutuhan tersusun 

dalam suatu hierarki, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah : 

a. Kebutuhan-kebutuhan fisik (physiological needs) 

Kebutuhan untuk mempertahankan hidup seperti kebutuhan makan, 

minum, perumahan dan lainnya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini 

merangsang seseorang untuk berprilaku tertentu. 

b. Kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan (safety and security needs) 

Kebutuhan terbebas dari ancaman yakni ancaman dari kecelakaan dan 

keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya. 

c. Kebutuhan sosial (social needs) 

Kebutuhan bersosialisasi atau bergaul, tempat interaksi, merasa dicintai 

dan diterima dalam pergaulan kelompok kerja dan masyarakat 

dilingkungannya karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. 

d. Kebutuhan penghargaan diri (esteem needs) 

Kebutuhan pengakuan dan penghargaan dari karyawan lain, atasannya dan 

masyarakat. Semakin tinggi ekdudukan seseorang maka semakin tinggi 

pula peghargaannya. 

e. Kebutuhan perwujudan diri (self actiallization needs) 

Kebutuhan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, 

keterampilan dan potensi untuk mencapai prestasi kerja yang memuaskan. 

 Kebutuhan tersebut secara langsung mempengaruhi seseorang dan 

begitupula mempengaruhi karyawan dalam bekerja. Apabila kebutuhan-

kebutuhan tersebut terpenuhi maka karyawan akan lebih giat bekerja dan 

semangat menghadapi pekerjaannya.  
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 Dengan diberikannya insentif diluar gaji pokok, secara langsung akan 

dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan karyawan akan merasa dicukupi 

sehingga akan dengan senang hati bekerja sama dengan perusahaan dan tidak 

memiliki niat untuk berpindah ke perusahaan lain karena berfikir sudah tercukupi 

dengan apa yang diberikan perusahaan tempat ia bekerja sehingga tingkat 

turnover di dalam suatu perusahaan dapat terkendali. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis 

yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah jika 

pemberian insentif sesuai dengan kebutuhan karyawan dan sesuai dengan 

pekerjaan karyawan, maka keinginan berpindah karyawan akan menurun. 

2.12 Paradigma Penelitian  

Tabel 1.2 

Pengaruh Insentif terhadap Intensi turnover 

 

  

  

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

 Ho : Tidak terdapat pengaruh antara insentif terhadap intensi turnover 

 Ha : Terdapat pengaruh antara insentif terhadap intensi turnover. 

INSENTIF 

1. Produktivitas 

2. Lama kerja 

3. Senioritas 

4. Kebutuhan 

5. Keadilan dan 

kelayakan 

Siagian (2002:269) 

INTENSI TURNOVER 

1. Usia 

2. Pendidikan 

3. Gaji 

4. Peluang karier 

Jewell dan Siegall dalam Wahyuni, Zaika 

dan Anwar (2014) 


