
 
 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2007) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan,karyawan ,dan masyarakat. Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) menurut Marwansyah (2010:3), manajemen sumber daya manusia 

dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, 

yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, 

rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan 

pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan 

kesehatan kerja, dan hubungan industrial.  

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Mathis dan Jackson 

(2008, h.3) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai 

tujuan organisasi. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah 

memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, 

meyakinkan organisai telah memenuhi aspek-aspek legal (Schuler dalam Edy 

Sutrisno.2010:8). Tujuan umum manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. 

Sistem ini dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan 

perusahaan atau organisasi dapat belajar dan menggunakan kesempatan untuk 

peluang baru.  

 

 

 



 
 

2.1.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia memiliki tujuan khusus yaitu: 

1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan 

cakap, dapat   dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 

2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia 

kontribusi, kemampua dan kecakapan mereka 

3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur 

perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang 

tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan 

yang terkait kebutuhan bisnis.  

 

Menurut Henry Simamora (2006), tujuan manajemen sumber daya manusia juga 

dibedakan menjadi 4 tujuan, antara lain : 

 

1. Tujuan  sosial  

Manajemen sumber daya manusia bertujuan agar bertanggung jawab secara 

sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta 

meminimalkan dampak negatif tuntutan itu terhadap organisasi. Manajemen ini 

juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu 

memecahkan masalah sosial. 

2. Tujuan organisasional 

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memiliki sasaran formal 

organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. 

Melalui tujuan ini, manajemen sumber daya manusia berkewajiban 

meningkatkan efektifitas organisasional dengan cara meningkatan 

produktivitas, mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif, 

mengembangkan dan mempertahankan kualitas kehidupan kerja, mengelola 

perubahan dan mengkomunikasikan kebijakan. Dan yang paling penting adalah 

untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

 

 



 
 

3. Tujuan  fungsional  

Merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya 

manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan adanya 

tujuan fungsional ini, departemen sumber daya manusia harus menghadapi 

peningkatan pengelolaan sumber daya manusia yang kompleks dengan cara 

memberikan konsultasi yang berimbang dengan kompleksitas tersebut. 

4. Tujuan  pribadi  

Manajemen sumber daya manusia berperan serta untuk mencapai tujuan 

pribadi dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya 

di dalam organisasi. Oleh karena itu, aktivitas sumber daya manusia yang 

dibentuk oleh pihak manajemen haruslah terfokus pada pencapaian 

keharmonisan antara pengetahuan, kemampuan, kebutuhan dan minat 

karyawan dengan persyaratan pekerjaan dan imbalan yang ditawarkan oleh 

manajemen sebuah organisasi. 

 

2.1.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2005:21) 

meliputi:  

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

sehingga akan menbantu tercapainya tujuan perusahaan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan menetapkan pembagian kerja, hubungan 

kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan 

organisasi. 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan 

yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan agar mau bekerja sama 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. 

4. Pengendalian 



 
 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka diadakan 

perbaikan atau penyempurnaan rencana. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penrikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

melalui pendidikan dan pelatihan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa yang adil dan 

layak kepada karyawan sesuai dengan kontribusi yang diberikan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi 

dan saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Kedisiplinan merupakan 

fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan.  

 

 

 

11. Pemberhentian 



 
 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. 

 

Dari uraian diatas, dapat diketahui pengertian, tujuan, dan fungsi 

manajemen sumber daya manusia, dimana seluruh kegiatan kegiatan didalamnya 

melakukan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia tersebut untuk 

mewujudkan sasaran utama manajemen sumber daya manusia, yaitu 

mendayagunakan sumber daya manusia di dalam organisasi secara optimal. 

 

2.2 Kompensasi 

2.2.1 Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan Hasibuan (2002:54). Kompensasi berbentuk 

uang, artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang 

bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang, artinya gaji dibayar dengan barang. 

Misalnya gaji dibayar 10% dari produksi yang dihasilkan. Di Jawa Barat penunai 

padi upahnya 10% dari hasil padi yang ditunai. 

Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial 

(financial reward) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan 

kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya bentuk 

kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh 

organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan kepada karyawan, ataupun tidak 

langsung, dimana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non 

moneter. 

 

 

 

2.2.2  Bentuk-bentuk Kompensasi  

Beberapa bentuk-bentuk dalam kompensasi : 



 
 

1. Upah/gaji. Upah (wages) biasanya berhubungan dengan tarif gaji perjam 

(semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya). Upah merupakan 

basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan 

pemeliharaan. Sedangkan gaji (salary) umumnya berlaku untuk tarif 

mingguan, bulanan atau tahunan. 

2. Insentif, (incentive) merupakan tambahan-tambahan gaji diatas atau diluar 

gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif 

disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan 

produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan atau upaya-upaya 

pemangkasan biaya. 

3. Tunjangan (Benefit). Contoh-contoh tunjangan seperti asuransi kesehatan, 

asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program 

pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan 

kepegawaian. 

4. Fasilitas (Facility) adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, 

keanggotaan klub, tempat parkir khusus. 

2.2.3  Jenis-jenis kompensasi 

Komponen-komponen dari keseluruhan program gaji secara umum 

dikelompokkan kedalam kompensasi finansial langsung, tak langsung dan non 

finansial. 

1. Kompensasi finansial secara langsung berupa; bayaran pokok (gaji dan 

upah), bayaran prestasi, bayaran insentif (bonus, komisi, pembagian 

laba/keuntungan dan opsi saham) dan bayaran tertangguh (program 

tabungan dan anuitas pembelian saham) 

2. Kompensasi finansial tidak langsung berupa; program-program proteksi 

(asuransi  kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja), 

bayaran diluar jam kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil) 

dan fasilitas-fasilitas seperti kendaran,ruang kantor dan tempat parkir. 

3. Kompensasi non financial, berupa pekerjaan (tugas-tugas yang menarik, 

tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan  rasa pencapaian). Lingkungan 



 
 

kerja (kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompoten, kerabat 

yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman). 

2.2.4  Tujuan Pemberian Kompensasi 

Menurut Notoatmodjo (1998:67),  tujuan dari kebijakan pemberian 

kompensasi meliputi: 

1. Menghargai prestasi karyawan 

2. Menjamin keadilan gaji karyawan 

3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan 

4. Memperoleh karyawan yang bermutu 

5. Pengendalian biaya 

6. Memenuhi peraturan-peraturan. 

2.2.5  Kriteria Keberhasilan Sistim Kompensasi 

Menurut Irianto (2001:103) dalam mengukur keberhasilan implementasi 

sistem kompensasi, terdapat satu pertanyaan esensial yang harus dijawab, yaitu : 

“Apa yang seharusnya dapat dicapai organisasi dengan menerapkan sebuah 

sistim kompensasi tertentu?”. Pertanyaan tersebut mendasari organisasi dalam 

menilai keberhasilan suatu sistim dengan kreteria-kreteria sebagai berikut: 

1. Mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi 

2. Sesuai dengan dan mendukung strategi dan struktur organisasi. 

3. Menarik dan dapat mempertahankan individu yang berkompeten sesuai 

dengan standar keahlian yang ditetapkan. 

4. Menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas (task behavior) 

yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi. 

5. Merefleksikan ekuitas (persamaan-keadilan) bagi seluruh anggota 

organisasi. 

6. Sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam 

suatu wilayah yuridisdiksi tertentu dimana organisasi berada. 

7. Dapat mencapai ke-enam kreteria tersebut dengan biaya yang proposional 

sesuai dengan kondisi keuangan internal. 



 
 

8. Dapat mencapai ketujuh kreteria tersebut diatas dalam kondisi dengan 

penggunaan biaya yang paling efektif. 

 

2.3 Insentif 

2.3.1 Pengertian Insentif  

Beberapa pengertian insentif menurut para ahli antara lain Jiwo Wangso 

dan Kartanto Broto Harsono (2003:101) adalah: 

 “Insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak 

tetap atau bersifat variabel tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja 

karyawan”. 

Sedangkan pengertian insentif menurut Marihot Tua Effendi Hariandja 

(2005;265) adalah: 

 “Insentif merupakan bentuk pembayaran langsung yang dikaitkan dengan 

kinerja dan gain sharing dan diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi 

pegawai akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya”. Demikian 

halnya pendapat Sarwoto (2000:144) mengenai:  

“Insentif yaitu salah satu sarana motivasi yang dapat diberi batasan 

sebagai perangsang ataupun pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada 

karyawan agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk 

berpartisipasi dengan perusahaan”. 

Pengertian insentif menurut Winardi (2001:373) adalah: 

 “Dorongan untuk mencapai lebih banyak output kerja untuk mencapai 

pembayaran lebih banyak terutama dipengaruhi oleh pentingnya relatif banyak 

uang bagi pihak yang menerimanya dan evaluasi orang yang bersangkutan, 

tentang adilnya rencana berdasarkan apa yang diperoleh ekstra tersebut”. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh 

pihak pimpinan kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang 

tinggi, berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi atau pemberian uang 

diluar gaji sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan 

kepada organisasi. Oleh sebab itu pemberian insentif kepada karyawan akan 



 
 

berdampak terhadap semangat dalam mencapai prestasi yang baik dan 

memberikan kinerja yang besar bagi perusahaan. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Insentif 

Menurut Sarwoto (2000:144) secara garis besar jenis insentif dapat 

digolongkan  menjadi 2 yaitu: 

1. Insentif material 

Insentif material dapat diberikan dalam bentuk: 

1) Uang 

Insentif material yang berbentuk uang dapat diberikan dalam berbagai 

macam, antara lain:  

a.) Bonus  

 Uang yang dibayar sebagai balas jasa atas hasil pekerjaan 

yang telah dilaksanakan 

 Diberikan secara selektif dan khusus kepada pekerja yang 

berhak menerimanya 

 Diberikan sekali terima tanpa sesuatu ikatan dimasa yang 

akan datang 

b) Komisi 

 Merupakan sejenis bonus yang dibayarkan kepada pihak 

yang menghasilkan pekerjaan yang baik 

 Lazimnya dibayarkan sebagai bagian dari pada penjualan 

dan diterima kepada pekerja bagian penjualan 

c) Profit sharing 

Dalam hal pembayaran dapat diikuti macam-macam pola, tetapi 

biasanya mencakup pembayaran berupa sebagian dari laba bersih 

yang disetorkan kedalam sebuah dana dan kemudian dimasukkan 

kedalam daftar pendapatan setiap karyawan. 

2. Insentif non-material 

 Insentif non-material dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, 

 antara lain: 

a) Pemberian gelar (title) secara resmi 



 
 

b) Pemberian balas jasa  

c) Pemberian piagam penghargaan 

d) Pemberian promosi 

e) Pemberian hak untuk menggunakan sesuatu atribut dan fasilitas 

perusahaan 

f) Pemberian pujian atau ucapan terima kasih secara formal maupun 

informal 

 

2.3.3 Bentuk-bentuk Insentif 

Sistem insentif dapat diterapkan untuk hampir senua jenis 

pekerjaan, mulai dari para pekerja kasar sampai pekerjaan-pekerjaan 

profesional, manajerial dan eksekutif. Menurut Marwan Syah dan 

Mukaram (2000:146) terdapat beberapa bentuk insentif yang lazim 

dijumpai adalah sebagai berikut: 

 

1) Piece work (Upah per output) 

 Sistem insentif yang memberikan imbalan bagi pekerja atas tiap unit 

keluaran yang dihasilkan. Upah harian atau mingguan ditentukan 

dengan mengalikan jumlah unit yang dihasilkan dengan tarif per unit. 

2) Production bonuss (Bonus Produksi) 

 Insentif yang dibagikan kepada pekerja melebihi sasaran output yang 

ditetapkan. Para pekerja biasanya menerima upah pokok, bila mereka 

dapat menghasilkan output diatas standar mereka memperoleh bonus, 

yang jumlahnya biasanya ditentukan tas dasar tarif per unit 

produktivitas diatas standar. Bonus produktif juga dapat diberikan 

kepada para pekerja yang dapat menghemat waktu kerja. 

 

3) Commisions (komisi) 

 Insentif ini diberikan atas dasar jumlah unit yang terjual. Sistem ini 

biasanya diberlakukan untuk pekerjaan seperti wiraniaga, agen real 

estate. 

4) Maturity curve (kurva kematangan) 



 
 

 Bentuk insentif ini diberikan untuk mengakomodasi para pekerja yang 

memiliki unjuk gigi tinggi, dilihat dari aspek produktivitas atau pekerja 

yang telah berpengalaman. 

5) Merit raises (upah kontribusi) 

 Kenaikan gaji atau upah yang diberikan sesudah penilaian unjuk kerja. 

Kenaikan ini biasanya diputuskan oleh atasan langsung pekerja, sering 

kali dengan bekerja sama dengan atasan yang lebih tinggi. 

6) Nomonetary incentives (insentif non materi) 

 Insentif seperti ini diberikan sebagai penghargaan atas unjuk kerja yang 

berkaitan dengan pekerjaan, saran yang diberikan kepada perusahaan 

atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat misalnya banyak 

perusahaan yang memiliki program pemberian penghargaan seperti 

plakat, sertifikat, liburan, cuti dan insentif lain yang tidak berbentuk 

uang. 

7) Executifes incentives (Insentif Eksekutif) 

 Bentuk-bentuk insentif bagi eksekutif antara lain bonus uang tunai, 

stock option (hak untuk membeli saham peruasahaan dengan harga 

tertentu), performance objektives. 

 

2.3.4 Sistem Pemberian Insentif 

Cara dan system insentif dapat berhasil dengan baik apabila perusahaan 

mampu melaksanakan sifat dasar dari insentif, seperti yang dikatakan oleh 

Heidjrachman yang dikutip oleh A. A Anwar Prabu Mangkunegara (2002:90) 

yaitu: 

1) Pembayaran hendaknya sederhana, sehingga dapat dimengerti dan dapat 

dihitung oleh karyawan itu sendiri 

2) Penghasilan yang diterima karyawan hendaknya langsung menaikan 

output dan efisiensi 

3) Pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin 

4) Standar kerja hendaknya ditentukan dengan hati-hati, karena standar kerja 

yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sama tidak baiknya 



 
 

5) Besarnya upah normal dengan standar kerja perjam hendaknya cukup 

meragsang karyawan untuk bekerja lebih giat 

Menurut Henri Simamora (2004:635) perancangan program insentif yang 

tepat sebaiknya memenuhi persyaratan  sebagai berikut: 

a) Sederhana, aturan sistem insentif haruslah ringkas, jelas dan dapat 

dimengerti 

b) Spesifik, para karyawan perlu mengetahui secara rinci apa yang harus 

mereka kerjakan agar memperoleh insentif  

c) Dapat dicapai, setiap karyawan harus memiliki kesempatan yang masuk 

akal untuk memperoleh sesuatu (insentif) 

d) Dapat diukur, tujuan yang terukur merupakan landasan dimana rencana 

insentif dibangun dengan menggunakan indikator yang jelas 

 

2.3.5 Tujuan Pemberian Insentif 

Tujuan utama dari pemberian insentif adalah untuk memberikan 

tanggungjawab dan dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Sedangkan bagi perusahaan, insentif 

merupakan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan 

dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dimana produktivitas menjadi 

satu hal yang sangat penting. Insentif menjamin bahwa karyawan mengerahkan 

usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan insentif seringkali gagal karena: 

1. Nilai dari penghargaan yang diberikan terlalu rendah 

2. Kaitan antara kinerja dengan penghargaan lemah 

3. Penyelia tidak bersedia untuk melakukan penilaian kinerja 

 

2.3.6 Pendekatan Dalam Insentif 

Incentive pay atau variable pay menghargai karyawan karena telah 

menyelesaikan, sebagian maupun keseluruhan, sasaran kerja yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Incentive pay atau variable pay didefinisikan 

sebagai kompensasi yang berfluktuasi berdasarkan pencapaian karyawan 

atas beberapa standar seperti rumus yang ditetapkan sebelumnya 



 
 

(preestablished formula), sasaran individual atau kelompok, atau laba 

perusahaan. 

Sistem incentive pay dirancang berdasarkan tiga asumsi:  

1. Karyawan, baik individual maupun kelompok, berbeda dalam 

kontribusi mereka terhadap perusahaan, tidak hanya dalam apa 

yang mereka kerjakan, tetapi juga pada seberapa baik mereka 

mengerjakannya. 

2. Kinerja, keseluruhan sebuah perusahaan sangat tergantung kinerja 

individual dan kelompok dalam perusahaan. 

3. Untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan 

yang potensial dan agar adil bagi seluruh karyawan, sebuah 

perusahaan perlu imbalan karyawannya atas dasar kinerja mereka.  

Rencana pembayaran insentif dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori 

sebagai berikut: 

 

A. Individual incentives plans  

Individual incentives plans (rencana insentif perseorangan) 

paling tepat digunakan dengan tiga syarat sebagai berikut: 

 

1. Kinerja karyawan depat diukur secara obyektif. Contoh ukuran 

kinerja yang obyektif, antara lain: 

a. Jumlah unit yang diproduksi  

b. Nilai penjualan  

c. Pengurangan tingkat kesalahan  

Karyawan memiliki kendali (control) yang cukup atas hasil kerja 

(work outcomes). 

2. Tidak menciptakan tingkat persaingan yang tidak sehat di antara 

para karyawan yang pada akhirnya justru akan menurunkan 

kualitas. 

Tipe-tipe individual Insentif : 

a. Piecework Plans 



 
 

 Secara umum, ada 2 (dua) pendekatan piecework plans yang dapat 

digunakan  perusahaan: 

a) Yang pertama, biasanya dalam manufaktur, menghargai 

karyawan atas hasil produksi individual per-jam (individual 

hourly production) mereka, yang standar outputnya 

ditetapkan berdasarkan tingkat operasi mesin/peralatan 

pabrik. Setiap jam-nya karyawan menerima piecework 

incentives untuk setiap unit produksi di atas standar 

produksi yang telah ditetapkan. Namun, tidak peduli 

mencapai atau tidak mencapai standar, karyawan tetap akan 

menerima upah tetap per-jam (guaranteed hourly pay). 

b) Yang kedua, mengembangkan standar kinerja individual 

yang meliputi baik yang obyektif maupun yang subyektif. 

Dalam hal ini, kualitas kerja secara keseluruhan merupakan 

subyektif yang dinilai berdasarkan interpretasi dan 

pertimbangan supervisor. 

`Perusahaan menggunakan piecework plans jika waktu untuk 

memproduksi satu unit barang singkat, biasanya di bawah 15 

menit, dan siklus produksinya berulang secara terus menerus. 

Kualitas juga harus menjadi pertimbangan utama. Perusahaan tidak 

akan penghargaan kepada karyawan yang memproduksi barang 

yang rusak/cacat (defective products).  

3.  Management Incentive Plans 

 Management Incentive Plans memberikan bonus kepada para 

manajer ketika mereka mencapai atau melampaui sasaran 

penjualan, laba, produksi, atau standar lainnya untuk divisi, 

departemen, atau unit yang mereka kelola. Jika piecework plan 

mendasarkan insentif pada pencapaian satu tujuan spesifik, maka 

management incentive plan seringkali menuntut pencapaian 

berbagai tujuan yang kompleks.  Jenis management incentive plan 

yang paling dikenal adalah management by objectives (MBO). 

4. Behavior Encouragement Plans 



 
 

 Dengan behavior encouragement plans, karyawan menerima 

imbalan karena berhasil menunjukkan perilaku tertentu, seperti 

kedisiplinan dalam hal kehadiran atau dalam keselamatan kerja.  

5. Referral Plans 

 Dengan referral plans, karyawan dapat menerima bonus berupa 

uang (monetary bonus) karena berhasil mendapatkan pelanggan 

baru atau merekrut karyawan yang potensial. Dalam hal rekrutmen, 

karyawan akan mendapatkan bonus jika karyawan baru (referral) 

yang direkomendasikannya menunjukkan kinerja yang baik selama 

periode tertentu.  

 

B. Group incentives plans  

 Group incentives plans  (rencana insentif kelompok) menghargai 

karyawan atas kinerja kolektif mereka, bukan kinerja masing-masing 

individu.Group incentive paling efektif digunakan jika seluruh 

anggota kelompok memberikan kontribusi yang berarti terhadap 

pencapaian tujuan, meskipun kontribusi individual tidak sama satu 

dengan lainnya. Group incentive plans yang dirancang dengan baik 

mendorong terciptanya teamwork, menumbuhkan loyalitas kepada 

perusahaan, dan meningkatkan produktivitas. 

Tipe-tipe group insentive : 

a. Team-based (small group) incentive plans, di mana 

sekelompok kecil karyawan berbagi imbalan berupa uang 

ketika tujuan tertentu berhasil dicapai. 

b. Gain sharing plans, di mana sekelompok karyawan, 

umumnya sebuah departeman atau unit kerja, menerima 

imbalan atas peningkatan produktivitas (productivity 

gains). 

 

C. Companywide Incentive Plan  

  Companywide incentive program atau program insentif dengan 

cakupan perusahaan memiliki 2 jenis, yaitu: 



 
 

a. Employee stock  plans (ESOP/program kepemilikan saham oleh 

karyawan) 

b. Profit sharing plans (program pembagian laba). 

 

2.3.7 Indikator Pemberian Insentif 

Beberapa indikator insentif menurut Sondang P. Siagian (2002:269) antara lain 

sebagai berikut : 

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. Memang ada kelemahan dan 

kelebihan dengan cara ini, antara lain sebagai berikut : 

a.    Kelemahan 

1)   Mengakibatkan mengendornya semangat kerja pegawai yang 

sesungguhnya  mampu berproduksi lebih dari rata-rata. 

2)   Tidak membedakan usia, pengalaman dan kemampuan pegawai. 



 
 

3)   Membutuhkan pengawasan yang ketat agar pegawai sungguh-

sungguh bekerja. 

4)   Kurang mengakui adanya kinerja pegawai. 

b.    Kelebihan 

1)   Dapat mencegah hal-hal yang tidak atau kurang diinginkan seperti 

pilih kasih, diskriminasi maupun kompetisi yang kurang sehat. 

2)   Menjamin kepastian penerimaan insentif secara periodik. 

3)   Tidak memandang rendah pegawai yang cukup lanjut usia. 

 

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 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.    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. 

 

2.4 Motivasi  

2.4.1 Pengertian Motivasi 

    Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai 

rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan 

hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu 

tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan 

untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.. 

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsic dan ekstrinsic. Motivasi yang bersifat 

intinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang 

termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan 

tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga 

dikatakan seorang melakukan hobbynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut 

menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun 

kompensasi. 

 

 

 



 
 

2.4.2 Teori Motivasi 

A. Teori motivasiAbraham Maslow (1943-1970) 

Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada 

dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia 

menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang 

memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan 

itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari 

kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih 

kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. 

Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian 

sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu 

tindakan yang penting. 

Gambar 2.1 

Piramida Kebutuhan Menurut Maslow 

 

 

 

 

Sumber: Hirearki Teori Kebutuhan Maslow 

1. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya) 

2. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya) 

3. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang 

lain, diterima, memiliki) 

4. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan 

mendapatkan dukungan serta pengakuan) 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, 

dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan 

keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan 

menyadari potensinya) 

Aktualisasi diri 

penghargaan 

sosial 

keamanan 

Fisiologis 



 
 

Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan 

tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih 

tinggi akan menjadi kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai 

waktu dan energi untuk menekuni minat estetika dan intelektual, jika 

kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Karya seni dan 

karya ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang anggotanya 

masih harus bersusah payah mencari makan, perlindungan, dan rasa aman. 

 

B. Teori motivasi Herzberg (1966) 

Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri 

dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktorhigiene (faktor 

ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene 

memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk 

didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi 

lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor 

motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, 

yang termasuk didalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan 

tingkat kehidupan, dsb (faktor intrinsik). 

C. Teori Motivasi Douglas McGregor 

Mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X (negative) 

dan teori y (positif), Menurut teori x empat pengandaian yag dipegang 

manajer 

a. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai 

kerja 

b. Karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau 

diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. 

c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. 

d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua factor 

yang dikaitkan dengan kerja. 

Kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia ada 

empat teori Y : 



 
 

a. karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti 

istirahat dan bermain. 

b. Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika 

mereka komit pada sasaran. 

c. Rata rata orang akan menerima tanggung jawab. 

d. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. 

 

D. Teori Motivasi Vroom (1964) 

Teori dari Vroom (1964) tentang cognitive theory of motivation 

menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang 

ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan 

itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya 

motivasi seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

a. Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas 

b. Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi 

jika berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan 

tugas untuk mendapatkan outcome tertentu). 

c. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan 

posistif, netral, atau negatif.Motivasi tinggi jika usaha 

menghasilkan sesuatu yang melebihi harapanMotivasi rendah 

jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. 

 

E.  Teori Motivasi Mc Clelland (1961) 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Mc Clelland (1961), 

menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan 

manusia, yaitu: 

1. Need for achievement (kebutuhan akan prestasi) 

2. Need for afiliation (kebutuhan akan hubungan sosial) 

3. Need for Power (dorongan untuk mengatur) 

 

F. Teori Motivasi Clayton Alderfer 



 
 

Clayton Alderfer mengetengahkan teori motivasi ERG yang 

didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan (exsistence), 

hubungan (relatedness), dan pertumbuhan (growth). Teori ini sedikit 

berbeda dengan teori Maslow. Disini Alfeder mngemukakan bahwa 

jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi maka 

manusia akan kembali pada gerakk yang fleksibel dari pemenuhan 

kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. 

 

2.4.3 Tujuan Motivasi 

Menurut S.P Hasibuan (2009:146), tujuan motivasi adalah : 

1.      Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2.      Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3.      Mempertahankan kestabilan karyawan. 

4.      Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5.      Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6.      Meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7.      Meningkatkan loyalita, Kretifitas, dan partisipasi karyawan. 

8.      Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

9.      Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

10.  Meningkatkan efisiensi pengugunaan alat-alat dan bahan baku. 

 

2.4.4 Indikator Motivasi 

Mengacu pada teori Motivasi Hirearki Kebutuhan Maslow, maka definisi 

konseptual variabel penelitian motivasi adalah kondisi dinamis kebutuhan 

pegawai dalam bekerja dan melaksanakan tugas yang terlihat dari kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan berkelompok, dan kebutuhan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Operasionalisasi variabel penelitian Motivasi mencakup 5 dimensi yakni 

Dimensi Kebutuhan Fisiologis, Dimensi Kebutuhan Keamanan, Dimensi 

Kebutuhan Penghargaan, Dimensi Kebutuhan Berkelompok, dan Dimensi 



 
 

Kebutuhan Aktualisasi Diri. Kelima dimensi tersebut dioperasionalkan dalam 

konsep operasional sebagai berikut :  

1. Dimensi Kebutuhan Fisiologis dijabarkan menjadi 3 indikator penelitian, 

yakni Indikator Penyediaan ruang kerja, Indikator Penyediaan sarana kerja, 

dan Indikator Penyediaan fasilitas kerja. 

2. Dimensi Kebutuhan Keamanan dijabarkan menjadi 2 indikator penelitian, 

yakni Indikator Jaminan keamanan lingkungan pekerjaan dan Indikator 

Perlindungan terhadap resiko pekerjaan. 

3. Dimensi Kebutuhan Penghargaan dijabarkan menjadi 1 indikator penelitian, 

yakni Indikator Insentif. 

4. Dimensi Kebutuhan Berkelompok dijabarkan menjadi 2 indikator penelitian, 

yakni Indikator Hubungan antar sesama petugas dan Indikator Dukungan 

sesama petugas. 

5. Dimensi Kebutuhan Aktualisasi Diri dijabarkan menjadi 2 indikator 

penelitian, yakni Indikator Aktualisasi identitas petugas dan Indikator 

Aktualisasi profesionalitas petugas. 

 

2.5  Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Motivasi Karyawan 

Insentif merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan semangat dalam bekerja pada karyawannya. Pemberian insentif 

ditentukan oleh beberapa factor diantaranyakemampuan dan kondisi 

perusahan,kemampuan dan kinerja dari karyawan itu sendiri, keadaan 

ekonomi Negara tempat perusahaan tersebut berada dan tingkat 

produktvitasnya. Pada kenyataannya, setiap perusahaan memiliki caranya 

masing-masing dalam memberikan insentif kepada karyawannya.  

Pada dasarnya setiap perusahaan bukan hanya mengharapkan memiliki 

karyawan yang cakap dan terampil, tetapi yang terpenting adalah karyawan 

tersebut mau bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja 

yang optimal. Kemampuan dan keterampilan seorang karyawan tidak aka nada 

artinya apabila karyawan tersebut tidak memiliki kemauan dan keinginan 

untuk menggunakan kemampuan dan keterampilannya yang dimilikinya 



 
 

tersebut. Seperti yang dikemukakan Manullang dalam bukunya “Manajemen 

Personalia” penggolongan kebutuhan menurut Maslow, kebutuhan manusia 

membentuk suatu hirearki mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. 

Bila kebutuhan pada tingkat yang paling rendah telah terpenuhi maka orang 

tersebut akan berusaha mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi atau 

tingkat kebutuhan selanjutnya. 

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan sehingga mereka akan 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui suatu tindakan, yaitu 

salah satunya dengan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. Manusia akan bekerja secara maksimal apabila balas jasa yang 

diterimanya sesuai dengan yang diharapkan.  

Maka dari itu, untuk bisa membuat seorang manusia atau dalam hal ini 

seorang karyawan bekerja secara maksimal sebuah perusahaan harus 

memberikan insentif pada karyawannya tersebut baik itu berupa insentif 

financial ataupun insentif non financial. 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa insentif mempunyai 

hubungan dengan motivasi kerja karyawan. Dengan adanya pemberian insentif 

diharapkan karyawan dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik dan sesuai 

dengan standar yang dimiliki oleh perusahaan sehingga output yang dihasilkan 

akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


