
 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada masa krisis ekonomi yang sulit dan berkepanjangan seperti sekarang, 

banyak perusahaan baik yang bergerak dalam bidang industri maupun yang bergerak 

dalam bidang jasa saling berlomba satu sama lain agar dapat terus bersaing dalam 

mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis yang semakin ketat ini. 

Untuk mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis, perusahaan harus 

melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada pencapaian kualitas dan kuantitas 

yang baik dari produk atau jasa yang dihasilkannya. Agar dapat mencapai hal 

tersebut, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya 

semaksimal mungkin sehingga diharapkan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan 

tersebut tercapai. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peningkatan efisiensi dan efektifitas 

kerja yang dapat dilakukan perusahaan meliputi peningkatan-peningkatan efisiensi 

dan efektifitas dari semua faktor produksi yang terdapat dalam perusahaan yang 

bersangkutan. Faktor produksi yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (Man), 

Sumber Daya Alam (Material),Mesin (Machine),Modal (Money),Metode (Method), 

dan Pasar (Market). 

Sumber Daya Manusia (Man) sebagai salah satu faktor produksi yang 

memegang peranan penting dalam segala aktivitas perusahaan karena manusia adalah 



 
 

faktor yang dapat memanfaatkan dan mengendalikan semua faktor produksi yang lain 

agar dapat berjalan sebaik mungkin.  

Kedudukan Sumber Daya Manusia dalam perusahaan merupakan kekayaan 

terpenting karena sumber daya manusia memiliki potensi, bakat, kemampuan dan 

kreativitas dalam diri mereka yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Namun semua potensi, bakat, kemampuan dan kreativitas tersebut akan sia-sia 

apabila sumber daya manusia yang bersangkutan tidak memiliki motivasi dalam 

melakukan pekerjaannya, dimana sumber daya manusia yang tidak memiliki motivasi 

dalam bekerja akan sulit dalam mengarahkan potensi, bakat, kemampuan dan 

kreativitas yang ada dalam dirinya secara optimal. Berbeda dengan sumber daya 

manusia yang memiliki motivasi dalam bekerja dimana ia dapat mengerahkan semua 

potensi, bakat, kemampuan dan kreativitas yang ada dalam dirinya secara optimal. 

Sesuai sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi agar tetap dapat 

bertahan dalam pasar persaingan, maka salah satu usaha yang ditempuh perusahaan 

adalah dengan memberikan rangsangan dalam bentuk insentif. Dengan maksud untuk 

menggerakkan para karyawan agar bekerja lebih efektif untuk meningkatkan motivasi 

kerja yang akan berdampak pada prestasi kerja karyawan dalam rangka pencapaian 

tujuan perusahaan. Pentingnya masalah insentif ini sehingga sangat mempengaruhi 

mental karyawan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatannya, maka sudah 



 
 

selayaknya pemimpin memperhatikan dengan seksama masalah pemberian insentif 

ini. 

Sistem balas jasa yang baik merupakan salah satu daya tarik dan suatu cara 

yang diberikan oleh perusahaan. Adapun dalam pemberian balas jasa yang 

dibayarkan kepada karyawannya harus adil dan layak.Dikatakan adil apabila besarnya 

balas jasa yang diberikan kepada karyawan telah sesuai dengan prestasi kerja, jenis 

pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan pekerjaannya. Dikatakan layak apabila balas 

jasa yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan tersebut. 

Tenaga kerja merupakan kekayaan atau asset utama dari setiap perusahaan, 

karena peranan mereka ini sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan dalam 

mencapai sasarannya dan merupakan faktor penting bagi manajemen untuk 

melaksanakan aktifitas organisasi atau perusahaan, oleh sebab itu setiap perusahaan 

perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan agar para karyawan dapat bekerja 

dengan penuh semangat dan gairah kerja yang tinggi. 

Suatu organisasi terlebih-lebih suatu perusahaan yang profit oriented, suatu 

pengaturan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka pemanfaatan 

sumber daya manusia harus menitik beratkan perhatiannya pada soal-soal manual 

dalam hubungan kerja dengan tidak melupakan faktor-faktor produksi lainnya. 

Suatu insentif yang bersifat finansial maupun non finansial tersebut 

merupakan wujud penghargaan atas jasa karyawan pada perusahaan. Disadari bahwa 

insentif akan dapat meningkatkan ataupun menurunkan motivasi kerja. Sebab apabila 

karyawan memandang insentif mereka tidak memadai, maka motivasi kerja dan 



 
 

prestasi kerja mereka dapat menurun secara drastis. Dan hal ini berakibat tidak 

tercapainya misi perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. 

Adapun pengupahan insentif adalah memberikan gaji atau upah yang berbeda 

namun ditentukan karena perbedaan prestasi kerja. Perbedaan upah tersebut 

merupakan tambahan upah (bonus) karena adanya kelebihan prestasi yang 

membedakan dengan orang lain. Pengupahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

motivasi kerja karyawan yang juga akan berdampak pada  produktivitas karyawan 

dan mempertahankan karyawan yang berprestasi, untuk tetap berada dalam organisasi 

atau perusahaan 

PT. Bank Swadesi Tbk adalah salah satu bank umum devisa dimana bank 

yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan 

kegiatan usaha jasa perbankan baik dalam valuta asing maupun dalam mata uang 

rupiah, menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan produk bank seperti 

tabungan, giro, deposito, fasilitas kredit, transfer keluar negeri atau masuk negeri, jual 

beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. 

Tetapi PT. Bank Swadesi Tbk  mengalami penurunan dalam memperoleh 

karyawan yang berkualitas dan juga tidak dapat mempertahankan para karyawan 

yang ada sekarang. Hal ini dikarenakan kurangnya dalam pemberian motivasi 

terhadap para karyawan. 

Mengingat pentingnya motivasi, maka wujud perhatian perusahaan mengenai 

masalah motivasi dalam bekerja ialah dengan melakukan usaha pemotivasi pada 

sumber daya manusia yang dimilki melalui serangkaian usaha tertentu dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Valuta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksport&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Import&action=edit&redlink=1


 
 

kebijakan perusahaan, sehingga motivasi sumber daya manusia dalam bekerja akan 

tetap terjaga. Untuk memotivasi sumber daya manusia yang dimilikinya, perusahaan 

harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para sumber daya 

manusianya. Hal penting yang harus dipahami oleh pihak perusahaan, bahwa 

seseorang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. 

Menurut teori Maslow, adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan 

tingkatannya mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Motivasi seseorang melakukan 

suatu pekerjaan adalah mengharapkan suatu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai 

adalah penghasilan (gaji), promosi, insentif, kondisi kerja dari seorang karyawan itu 

sendiri. 

Insentif merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi karyawan 

dengan memberikan insentif yang layak seorang karyawan diharapkan dapat bekerja 

dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaannya. 

Menurut Mangkunegara (2002:89) : 

“Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak 

pimpinan organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang 

tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi.” 

 Tujuan insentif pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan semangat kerja 

karyawan dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan 

menwarkan perangsang financial dan melebihi upaya gaji dasar. 



 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untk melakukan penelitian 

mengenai : “Pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi kerja karyawan pada 

PT. Bank Swadesi Tbk”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Melalui pemberian insentif diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para 

karyawan dapat terpenuhi sehinngga dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut para 

karyawan dapat termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan uraian 

diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemberian insentif pada PT. Bank Swadesi Tbk ? 

2. Bagaimana tingkat motivasi kerja karyawan pada  PT. Bank Swadesi Tbk ? 

3. Seberapa besar pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi kerja 

karyawan pada PT. Bank Swadesi Tbk ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka penelitian 

ini dimaksudkan sebagai syarat yang harus ditempuh oleh penulis dalam rangka 

menempuh sidang sarjana Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pemberian insentif pada PT. Bank Swadesi Tbk ? 

2. Untuk mengetahui tingkat motivasi kerja karyawan pada PT. Bank Swadesi 

Tbk ? 



 
 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian insentif terhadap 

motivasi kerja karyawan pada PT. Bank Swadesi Tbk ? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah kegunaan sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan di dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam menyikapi masalah yang 

menyangkut insentif dan motivasi kerja. 

2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pengalaman nyata yang sangat 

berharga di mana penulis dapat memperoleh gambaran nyata serta dapat 

membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan 

kenyataan yang terjadi dalam dunia kerja. 

3. Bagi pembaca khususnya di lingkungan perguruan tinggi, penulis berharap 

hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama di 

bidang sumber daya manusia. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber daya manusia merupakan salah 

satu faktor produksi dalam perusahaan yang memegang peranan penting dalam segala 

aktivitas perusahaan dan menjadi syarat mutlak bagi keberadaan suatu perusahaan 



 
 

karena begitu pentingnya, maka manusia perlu diberikan perhatian yang diwujudkan 

secara nyata, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhannya. 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, 

baik yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan seseorang cenderung 

mengalami peningkatan sesuai dengan status sosialnya sehingga suatu perusahaan 

perlu memahami perubahan dan perkembangan kebutuhan individu agar perusahaan 

tersebut dapat mengetahui motivator yang tepat. Manusia merupakan  tenaga kerja 

dalam suatu perusahaan, tenaga kerja berusaha untuk bekerja dengan sebaik-

baiknya, agar kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas terpenuhi. Meningkatkan 

motivasi kerja pegawai tidaklah mudah, karenanya perusahaan harus peka akan 

keinginan para karyawannya, hal-hal apa saja yang bisa memotivasi mereka untuk 

bekerja lebih giat serta loyal terhadap perusahaan. 

 Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami dan memenuhi kebutuhan para 

karyawannya. Pemenuhan kebutuhan karyawan melalui pemberian insentif yang tepat 

secara teknis operasionalisasinya dapat memotivasi para karyawannya. 

Manusia bekerja untuk mendapatkan imbalan guna memenuhi kebutuhannya. 

Imbalan yang diharapkan adalah imbalan (kompensasi) yang adil dan proposional 

bagi karyawannya. Salah satu bentuk imbalan yang diberikan perusahaan terhadap 

karyawannya adalah insentif. 

Pengertian Insentif menurut Handoko (2001:176) : 



 
 

“Alat untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam upaya untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi”. 

Masalah insentif bukan masalah yang sederhana, tapi cukup kompleks 

sehingga sebuah perusahaan hendaknya mempunyai pedoman bagaimana cara 

menetapkan insentif yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan 

saling menguntungkan oleh semua pihak. Insentif yang diberikan perusahaan 

diharapkan dapat memberikan tambahan kepuasan bagi karyawan, sehingga mereka 

akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. 

Pemberian insentif yang tepat menurut Cascio seperti yang dialih bahasakan 

oleh Mangkunegara (2001:90) haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Terjangkau 

2. Spesifik 

3. Sederhana 

4. Terukur 

Sedangkan pengertian motivasi menurut Hariandja (2002:321) menyatakan bahwa :      

“Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong 

perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang 

dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah”. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003:97) : 

 “Karyawan yang motivasi kerjanya tinggi akan meningkatkan produktivitas 

kerjanya, namun bagi karyawan yang motivasi kerjanya rendah akan 



 
 

tercermin dari sikapnya dalam menghadapi pekerjaan, antara lain menurunnya 

semangat kerja, malas dalam menjalankan tugasnya, terlambat datang dan 

sebagainya” 

Sementara itu, pentingnya motivasi dikemukakan oleh Hasibuan (2002:156) : 

 “Pentingnya motivasi bagi setiap karyawan karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan menyalurkan dan mendukung prilaku manusia agar giat bekerja 

dan antusias mencapai hasil yang optimal”. 

 

Istilah motivasi mengandung 3 (tiga) hal yang amat penting. Pertama, 

pemberian motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai 

sasaran organisasional. Tersirat pada pandangan ini bahwa dalam tujuan dan berbagai 

sasaran organisasi telah tercakup tujuan dan sasaran pribadi anggota organisasi. 

Pemberian motivasi hanya akan efektif apabila dalam diri bawahan yang digerakkan 

terdapat keyakinan bahwa dengan tercapainya tujuan maka tujuan pribadi pun akan 

ikut pula tercapai. Kedua, motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan 

pemuasan kebutuhan tertentu. Usaha merupakan ukuran intensitas kemauan 

seseorang. Apabila seseorang termotivasi, maka akan berusaha keras untuk 

melakukan sesuatu. Ketiga, kebutuhan yaitu suatu keadaan internal seseorang yang 

menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. Artinya suatu kebutuhan yang 

belum terpuaskan menciptakan ”ketegangan” yang pada gilirannya menimbulkan 

dorongan tertentu pada diri seseorang. 



 
 

Dengan diberikannya insentif melalui cara yang semakin tepat maka 

diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi karyawan. Dengan adanya suatu 

nilai tambah tersebut diharapkan kebutuhan karyawan akan lebih terpenuhi sehingga 

karyawan akan merasa semakin puas dan dapat termotivasi dalam melakukan 

pekerjaannya.  

 

1.5.2 Hipotesis 

Sejalan dengan kerangka pemikiran diatas, maka dalam melakukan penelitian 

ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

“Jika pemberian insentif semakin tepat, maka motivasi kerja karyawan akan semakin 

meningkat”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, digunakan 

metode analisa deskriptif yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan serta menganalisanya sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

 



 
 

1. Studi literature (Library Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

membaca dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam literature-literatur 

dan catatan tulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang menjadi 

bahan penelitian lebih lanjut. 

2. Studi lapangan (Field Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan kunjungan langsung di perusahaan yang dijadikan sebagai objek 

penelitian, dengan cara : 

a. Wawancara, dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan 

pihak intern perusahaan yang terkait atau dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada pihak perusahaan yang kemudian akan dijawab pada 

kesempatan lain. 

b. Kuesioner, suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan data 

dengan menyebarkan daftar pernyataan kepada responden, dengan 

harapan mereka akan memberikan respon terhadap pernyataan tersebut. 

c. Observasi, pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara 

langsung terhadap data yang ada di perusahaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian   

Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Swadesi 

Tbk yang beralamatkan di jalan K.H. Samanhudi No.37  Jakarta Pusat, penelitian 

dilaksanakan pada bulan February 2012 dan seterusnya. 

  


