
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-

kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber ekonomi (faktor 

produksi) untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. 

Definisi manajemen menurut beberapa ahli antara lain  sebagai berikut : 

Menurut Hasibuan (2002:1) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 

Menurut Stoner dan Freeman yang dikutip oleh Sulistiyani dan Rosidah (2003:7) 

bahwa : 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan”. 

 

 



 
 

Menurut G.R.Terry (2001:9) bahwa : 

“Manajemen adalah suatu proses atau perangkat kerja yang melibatkan bimbingan 

atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional 

atau maksud-maksud yang nyata”. 

 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan 

seni perencanaan, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efesien guna mencapai tujuan dari 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi membutuhkan sumber daya 

manusia dalam merealisasikan tujuannya, karena manusia merupakan faktor yang 

terpenting yang selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan maupun 

prilaku organisasi. 

 Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. 

Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga 

kerja pada perusahaan. Dengan demikian fokus yang dipelajari manajemen sumber 

daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia 

saja. 

 Persamaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia 

adalah keduanya merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu 



 
 

organisasi agar mendukung terwujudnya suatu tujuan. Personalia sering dihubungkan 

dengan istilah kepegawaian, artinya seluruh orang yang bekerja pada suatu organisasi 

tertentu. Hal ini berarti bahwa manajemen personalia bertujuan meningkatkan 

partisipasi pegawai dalam suatu organisasi. 

 Jelasnya bahwa baik itu manajemen sumber daya manusia maupun 

manajemen personalia tugasnya adalah mengatur tenaga kerja manusia (karyawan) 

sedemikian rupa. Agar pengertiannya lebih jelas, maka di bawah ini terdapat 

beberapa definisi yang telah dirumuskan dan dikemukakan oleh para ahli : 

Menurut Hasibuan (2002:10) yaitu : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. 

 

Menurut Flippo yang dikutip oleh Hasibuan (2002:11) yaitu : 

“Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud 

terwujudnya tujuan perusahaan, inividu, karyawan, dan masyarakat.” 

 

Menurut Handoko (2000:4) yaitu : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan, dan pengunaan sumber daya manusia untuk 

mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi”. 

 



 
 

Menurut  Mangkunegara (2001:2) yaitu : 

“Manajemen personalia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, 

engkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan”. 

 

Dari penjelasan di atas serta pendapat-pendapat para ahli tentang definisi 

manajemen sumber daya manusia, penulis berusaha mencoba mengartikan definisi 

manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutus hubungan kerja dengan maksud untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 

 

2.1.3 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2002:21). 

Mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menjadi 2 fungsi 

pokok,yaitu : 

1. Fungsi Manajerial 

2. Fungsi Operasional 

 

Untuk lebih jelasnya marilah kita tinjau kedua fungsi manajemen personalia di atas. 

1. Fungsi manajerial 

a. Perencanaan ( Planning ) 



 
 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efesien 

agar sesuai dengan ebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan. Bagi manajer personalia, perencanaan berarti penentuan program 

personalia, yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah disusun 

untuk perusahaan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, proses 

penentuan sasaran akan melibatkan partisipasi aktif manajer personalia. 

Perencanaan merupakan dasar dari fungsi-fungsi manajemen lainnya, 

sekaligus merupakan perumusan persoalan-persoalan mengenai apa dan 

bagaimana suatu pekerjaan hendak dilaksanakan, melalui penetapan 

sasaran yang harus dicapai. Dengan demikian, perencanaan dianggap 

sebagai kumpulan keputusan yang dasar bagi tindakan-tindakan di masa 

yang akan datang. 

b. Pengorganisasian ( Organizing ) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi , dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi 

adalah personalia tertentu akan membantu ke arah tercapainya sasaran 

perusahaan, maka manajer personalia harus menyusun suatu organisasi, 

dengan merencanakan struktur hubungan antara pekerja, personalia, dan 

lain-lain. Pengorganisasian merupakan tugas manajer untuk menyusun 

pembagian kerja dan menentukan tanggung jawab, serta menjaga 

hubungan antar kelompok sedemikian rupa sehingga mereka dapat 



 
 

melaksanakan berbagai aktivitas untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Salah satu tugas pokok organisasi adalah mengalokasikan 

bermacam-macam kepentingan untuk kemudian memanfaatkan seluruh 

kemampuan yang ada, kea rah tercapainya suatu tujuan. 

c. Pengarahan ( Directing ) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif serta efesien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan. Pengarahan berhubungan dengan usaha 

memberikan bimbingan, saran-saran, perintah-perintah atau instruksi-

instruksi kepada bawahan, dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

Pengarahan berfungsi mengkoordinasi berbagai kegiatan organisasi agar 

berjalan efektif dan tertuju pada realisasi yang telah ditetapkan, serta 

mampu menggerakkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, 

memotivasi, dan membina moral karyawan. 

d. Pengendalian ( Controlling )  

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan  dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Fungsi pengendalian dilakukan sebagai pengamatan atas tindakan 

dan perbandingnnya, dengan rencana perbaikan atas terhadap 

penyimpangan yang mungkin terjadi, atau penyesuaian terhadap 

penyimpangan yang tidak dapat diubah serta berfungsi mengkoreksi 

pelaksanaan pekerjaan. 



 
 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan Tenaga Kerja ( Procurement ) 

Pengadaan tenaga kerja adalah kegiatan untuk memperoleh kuantitas dan 

kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Hal ini meliputi penarikan tenaga 

kerja, seleksi, serta penempatannya. 

b. Pengembangan ( Development ) 

Pengembangan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan karyawan yang diperlukan 

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sehingga ia dapat bekerja dengan 

lebih baik di perusahaan tersebut. 

c. Kompensasi ( Compensation ) 

Kompensasi adalah pemberian imbalan atau penghargaan kepada 

karyawan atas dasar prestasi yang mereka capai di perusahaan tersebut. 

d. Pengintegrasian ( Integration ) 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang selaras 

dan saling menguntungkan. 

e. Pemeliharaan ( Maintenance ) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 

bekerja dalam perusahaan selamanya. 

f. Kedisiplinan 



 
 

Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

g. Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) 

Pemutusan hubungan kerja adalah memutuskan hubungan kerja dan 

mengembalikan orang-orang tersebut kepada masyarakat. Perusahaan 

bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemisahan sesuai dengan 

persayaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan menjamin bahwa 

orang tersebut berada dalam keadaan baik. 

Dari uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia di atas, 

dapat dijadikan suatu tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan menunjang satu 

sama lain.  

 

2.2 Kompensasi  

 Salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia adalah 

mengelola kompensasi. Perusahaan dapat mempertahankan dan memelihara tenaga 

kerja yang efektif dan produktif, hanya bila didukung dengan kompensasi yang 

dikelola dengan baik. Para ahli mengemukakan kompensasi sebagai berikut : 

 Menurut Hasibuan (2003:133) : 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas balas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan”. 

 



 
 

Menurut Handoko (2000:155) : 

“Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka”. 

Kompensasi merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi bagaimana 

dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan 

harus cukup kompetitif dalam memberikan untuk mempekerjakan, mempertahankan 

dan memberikan imbalan terhadap kinerja setiap individu di dalam setiap suatu 

perusahaan. 

Pada jenis-jenis kompensasi dimana terdapat imbalan berupa instrinsik 

(internal) atau ekstrinsik (eksternal). Imbalan instrinsik antara lain termasuk pujian 

yang didapatkan untuk penyelesaian suatu proyek atau berhasil memenuhi beberapa 

tujuan kinerja. Efek psikologis dan sosial yang lain dari kompensasi juga merupakan 

gambaran dari jenis instrinsik. Imbalan ekstrinsik bersifat terukur, yang berbentuk 

uang atau ada juga yang berbentuk tunjangan pelengkap seperti gaji, upah, bonus, 

komisi maupun insentif. 

 

2.2 Insentif 

2.2.1 Pengertian Insentif 

Insentif merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan dengan 

penilaian kinerja karyawan. Semakin tinggi kinerja karyawan, semakin besar pula 

insentif yang diberikan oleh perusahaan. Pelaksanaan sistem insentif dilakukan untuk 

meningkatkan produktivitas karyawan terhadap output yang dihasilkan 



 
 

 Bagi mayoritas karyawan, uang masih tetap merupakan motivasi kuat. 

Pemberian insentif bermaksud untuk menghubungkan keinginan karyawan akan 

pendapatan financial dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan akan efisien 

produksi. 

 Berikut ini penulis mmengemukakan pendapat dari berbagai ahli mengenai 

definisi insentif. 

 Menurut Mangkunegara (2001:89) : 

“Insentif adalah pemberian uang diluar gaji yang diberikan oleh pihak 

pimpinan organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi 

karyawan kepada organisasi agar mereka bekerja dengan motivasi yang 

tinggi”. 

 

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”. 

 

Menurut Sarwoto (2000:144) adalah:  

“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”. 

 



 
 

Tujuan insentif pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan semangat kerja 

karyawan dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan 

menawarkan perangsang financial dan melebihi upaya gaji dasar. 

Disamping kebaikan-kebaikan dalam meningkatkan semangat kerja karyawan, 

insentif mempunyai banyak masalah administratif. Insentif sangat kompleks seperti 

halnya sistem pengawasan lainnya, dimana standar-standar harus ditetapkan dan 

hasilnya harus diukur. Untuk banyak pekerjaan standar dan ukurannya terkadang 

tidak tepat sehingga kurang dapat dikembangkan, ini berarti insentif menyebabkan 

ketidakadilan. Masalah lain adalah dimana karyawan tidak dapat mencapai standar 

karena faktor-faktor yang tidak terkendalikan, seperti penundaan pekerjaan, 

kerusakan mesin yang pada akhirnya insentif cenderung hanya memusatkan kepada 

satu aspek yaitu penjualan dan terkadang mengabaikan dimensi lainnya seperti 

kualitas, pelayanan dan sasaran jangka panjang. 

 

2.3.2 Tujuan Pemberian Insentif 

Berikut adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian insentif 

menurut Handoko (2000:156) : 

1. Memperoleh karyawan yang qualified 

Insentif perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik pelamar. Karena 

perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan termasuk 

insentif yang harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga kerja. 

2. Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang 



 
 

Bila insentif yang diberikan tidak kompetitif, maka banayak karyawan yang 

baik akan keluar. Untuk mencegah perputaran karyawan, insentif harus dijaga 

agar tetap kompetitif dengan perusahaan lain. 

3. Menjamin keadilan 

Keadilan atau konsistensi sangat penting diperhatikan dalam penentuan 

besarnya insentif. 

4. Menghargai perilaku yang diinginkan 

Insentif hendaknya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan. Prestasi 

kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab, dan perilaku-

perilaku lain dapat dihargai melalui rencana insentif yang efektif. 

 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi setiap 

pekerjaan, melakukan survey penggajian dan insentif, dan menetakan harga dari 

setiap pekerjaan.  

 

2.3.3 Jenis-jenis Insentif 

 Ada bermacam-macam cara dalam memberikan balas jasa kepada karyawan 

untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan. Balas jasa seseorang pekerja dapat 

didasarkan pada Sarwoto (2000:144)  : 

a. Waktu  



 
 

Berwujud gaji dengan jumlah tertentu yang dibayarkan perbulan kepada 

seorang karyawan. Cara ini dapat digunakan bilamana sulit atau mahal 

biayanya untuk mengukur hasil pekerjaan karyawan yanng bersangkutan. 

b. Hasil pekerjaan 

Diwujudkan dalam bentuk pembayaran yang dibayarkan berdasarkan 

besar kecilnya hasil pekerjaan. 

c. Gabungan waktu 

Diwujudkan dalam bentuk kombinasi antara waktu dengan hasil pekerjaan 

yang dihasilkan pekerja yang dilaksanakan dengan baik. 

 

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

digolongkan menjadi dua yaitu : 

1) Insentif material 

Insentif material dapat pula 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. Kompensasi yang ditangguhkan  

 Ada dua macam program balas jasa yang mencakup pembayaran 

dikemudian hari yaitu pensiun dan pembayaran kontraktual. Pensiun 

mempunyai nilai insentif karena memenuhi salah satu kebutuhan pokok 

manusia yaitu menyediakan jaminan sosial ekonomi setelah berhenti bekerja. 

Pembayaran kontraktual adalah pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dan 

karyawan dimana karyawan setelah selesai masa kerja akan dibayarkan 

sejumlah uang tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. 

3. Jaminan sosial 



 
 

Insentif material yang diberikan dalam bentuk jaminan sosial yang 

lazimnya diberikan secara kolektif, tidak ada unsur kompetitif atau 

persaingan, setiap karyawan dapat memperolehnya sama rata dan otomatis. 

Bentuk jaminan sosial ada beberapa macam antara lain: 

 Pemberian rumah dinas. 

 Pengobatan secara cuma-cuma. 

 Berlangganan surat kabar atau majalah secara gratis. 

 Cuti sakit dan melahirkan dengan tetap mendapatkan pembayaran gaji. 

 Pemberian tugas belajar (pendidikan dan pelatihan). 

 Pemberian piagam pembayaran. 

 Kemungkinan untuk membayar secara angsuran oleh karyawan atas 

pembelian barang-barang dari koperasi perusahaan. 

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 



 
 

2.3.4 Bentuk Insentif 

Insentif merupakan pendorong yang dapat memotivasi seseorang untuk 

bekerja lebih giat dan lebih baik dengan maksud untuk meningkatkan prestasi 

kerjanya secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Insentif 

yang diberikan mempunyai bermacam bentuk. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor 

kebutuhan pegawai yang bersangkutan. 

 Sistem insentif dapat diharapkan untuk hampir semua jenis pekerjaan, mulai 

dari pekerja kasar sampai pekerjaan-pekerjaan professional, manajerial dan eksekutif. 

Berikut adalah beberapa bentuk insentif yang biasa digunakan menurut Marwansyah 

dan Mukaram ( 2002:145 ) yaitu : 

a. Piece Work 

Adalah sistem insentif yang memberikan imbalan bagi pekerja atas tiap unit 

keluaran yang dihasilkan. 

b. Production Bonuses 

Adalah insentif yang dibayarkan kepada pekerja yang melebihi sasaran output 

yang ditetapkan. 

c. Commission 

Merupakan insentif yang diberikan atas dasar jumlah unit yang terjual. 

d. Maturity Curve 

Bentuk insentif ini diberikan untuk mengakomodasikan para pekerja yang 

telah berpengalaman / senior. 

 



 
 

e. Merit Raises 

Adalah kenaikan gaji / upah yang diberikan sesudah penilaian prestasi kerja. 

f. Nonmonetary Insentives 

Insentif yang diberikan bukan dalam bentuk uang atau yang tidak dapat dinilai 

dalam bentuk uang, biasanya insentif ini berbentuk penghargaan liburan, cuti 

dan insentif lain yang tidak berbentuk uang. 

g. Executives Insentives 

Bentuk-bentuk inentif bagi eksekutif antara lain bonus uang tunai dan stock 

option ( hak untuk membeli sebagian saham perusahaan ). 

 

Adapun insentif-insentif ini dimaksudkan untuk mempertahankan tenaga kerja 

potensial supaya tidak beralih atau keluar dari perusahaan karena tenaga kerja 

semacam ini merupakan asset yang berharga bagi perusahaan. 

 

2.3.5 Dasar Pemberian Insentif 

Dasar pemberian insentif dapat dikaitkan dengan berbagai ukuran yang 

dihubungkan langsung dengan prestasi kerja karyawan, ada beberapa macam ukuran 

yang dapat dipakai sebagai dasar pemberian insentif, yaitu : 

 Amount Of Output 

Pemberian insentif berdasarkan jumlah output yang dihasilkan, 

misalkan berdasarkan piece rates atau satuan hal, dasar perhitungan 



 
 

dengan cara melihat hasil kerja / satuan hasil yang dihasilkan oleh 

karyawan. Jika hasill kerjanya melebihi dari standar yang telah 

ditetapkan maka selisihnya akan diperhitungkan dengan uang 

 Quality Of Output 

Pemberian insentif berdasarkan kualitas output yang dihasilkan, missal 

: Insentif yang akan diberikan hanya untuk output yang telh memenuhi 

standar kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

 Success In Reaching Goals 

Pemberian insentif didasarkan pada keberhasilan mencapai target yang 

tellah ditetapkan. Jika seseorang karyawan telah berhasil mencapai 

target tertentu maka akan diperhitungkan dengan uang yang besarnya 

telah ditentukan pula. Semakin tinggi target yang dicapai karyawan 

maka insentif yang diperoleh akan semakin besar. 

 Amount Of Profit 

Pemberian insentif didasarkan pada jumlah keuntungan yang 

dihasilkan misalnya dengan profit sharing. 

 Cost Effeciency 

Pemberian insentif didasarkan pada penghematan biaya-biaya yang 

digunakan perusahaan,, misalnya dengan product sharing. Dimana 

seorang karyawan akan memperoleh tambahan upah dari hasil 

efisiensi biaya tenaga kerja. 



 
 

 

2.3.6 Program Pemberian Insentif yang tepat 

Cara dan sistem 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: 

a. Pembayaran hendaknya sederhana, sehingga dapat dimengerti dan dapat 

dihitung oleh karyawan itu sendiri. 

b. Penghasilan yang diterima karyawan hendaknya langsung menaikan output 

dan efisiensi. 

c. Pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin. 

d. Standar kerja hendaknya ditentukan dengan hati-hati, karena standar kerja 

yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sama tidak baiknya. 

e. Besarnya upah normal dengan standar kerja perjam hendaknya cukup 

meragsang karyawan untuk bekerja lebih giat. 

 

Dalam pemberian insentif yang tepat menurut Cascio seperti yang dialih bahasakan 

oleh Mangkunegara (2001:90) : 

1. Terjangkau, setiap karyawan harus memiliki kesempatan yang masuk akal 

untuk memperoleh sesuatu (insentif). 



 
 

2. Spesifik, para karyawan perlu mengetahui secara rinci apa yang harus mereka 

kerjakan agar memperoleh insentif. 

3. Sederhana, aturan system insentif haruslah ringkas, jelas dan dapat 

dimengerti. 

4. Terukur, tujuan yang terukur merupakan landasan dimana rencana insentif 

dibangun dengan menggunakan indikator yang jelas. 

 

2.4 Motivasi 

2.4.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan 

perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja. Untuk dapat memotivasi seseorang 

diperlukan adanya pemahaman mengenai bagaimana proses terbentuknya motivasi 

pada karyawan. Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan fisik maupun non fisik. Kebutuhan yang tidak terpuaskan dari seseorang 

akan mengakibatkan suatu situasi yang tidak menyenangkan. Situasi tersebut 

mendorong manusia untuk memenuhinya, yang kemudian akan menimbulkan suatu 

tujuan, dimana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tindakan. Selanjutnya, 

proses motivasi itu sendiri tidak dapat terlihat secara langsung, yang terlihat adalah 

perilakunya terhadap sesuatu sehingga untuk melihat motivasi, dapat dilihat dari 

tingkat usaha yang dilakukan seseorang. Semakin tinggi tingkat usaha yang diberikan 

seseorang terhadap suatu kegiatan, dapat dikatakan semakin termotivasi orang 

tersebut. 



 
 

Selanjutnya, usaha untuk memotivasi berarti memunculkan faktor-faktor 

(motif) yang mendorong orang berprilaku tertentu. Motif dapat diartikan sebagai daya 

pendorong (driving force) yang menggerakan manusia untuk bertingkah laku dan 

bertindak untuk mencapai tujuan tertentu, di mana daya pendorong tersebut dapat 

berupa kebutuhan maupun keinginan. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan 

definisi mengenai motif tersebut. 

Menurut Drs.Malayu SP Hasibuan (2003:95) adalah : 

“Motif adalah suatu perangsang keinginan (want) dan daya penggerak 

kemauan bekerja seseorang; setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang 

ingin dicapai”. 

 

Menurut Drs Malayu SP Hasibuan (2003:95) adalah : 

“Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif  dan 

terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.” 

 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005:93) adalah : 

“Motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai 

tujuan dari motifnya.” 

 

 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”. 



 
 

  

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah dorongan yang dimiliki individu yang merangsang untuk melakukan tindakan 

(kegiatan) dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

 Pada dasarnya kebutuhan dan keinginan pribadi seseorang dapat melandasi 

atau berpengaruh kepada prilaku individu tersebut. Di mana perilaku individu 

tersebut tercipta karena adanya interaksi dengan lingkungannya, yang memberikan 

dampak kebutuhan tersebut semakin bervariasi . Dengan demikian kita dapat 

mengetahui bahwa setiap perilaku individu dipengaruhi faktor-faktor motivasi yaitu 

keinginan, tujuan, kebutuhan, atau dorongan-dorongan tertentu yang diwujudkan 

melalui tindakan-tindakan individu tersebut.  

 

2.4.2 Asas Motivasi 

Asas-asas motivasi mencakup asas pengikutsertaan, komunikasi, pengakuan, 

wewenang yang didelegasikan, dan perhatian timbal balik. Suwatno (2001 : 147) : 

a. Asas mengikutsertakan 

Maksudnya mengajak bawahan untuk ikut serta berpartisipasi dan 

memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan ide-ide, rekomendasi 

dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini bawahan merasa ikut 

bertanggungjawab atas tercapainya tujuan perusahaan sehingga moral dan 

gairah kerja meningkat. 



 
 

b. Asas komunikasi 

Maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin 

dicapai, cara mengerjakan, dan kendala yang dihadapi. Dengan asas 

komunikasi, motivasi kerja karyawan akan meningkat, sebab semakin banyak 

seseorang mengetahui suatu soal, semakin besar pula minat dan perhatiannya 

terhadap hal tersebut. 

c. Asas pengakuan 

Maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat 

secara wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. Bawahan 

akan bekerja dan semakin rajin, jika mereka terus menerus mendapat 

pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. 

d. Asas wewenang yang didelegasikan 

Yang dimaksud dengan asas wewenang yang didelegasikan adalah 

mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan untuk mengambil 

keputusan dan berkreatifitas dan melakukan tugas-tugas atasan atau manajer. 

Dalam pendelegasian ini, manajer harus meyakinkan bahwa karyawan mampu 

dipercaya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya itu dengan baik. Asas ini akan 

memotivasi moral dan gairah bekerja bawahan sehingga semakin tinggi dan 

antusias. 

 



 
 

e. Asas perhatian timbal balik 

Asas perhatian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan  kegiatan atau harapan perusahaan disamping berusaha 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dan perusahaan. 

Dengan asas ini diharapkan prestasi kerja akan meningkat. 

2.4.3 Teori-Teori Motivasi 

Motivasi adalah suatu kondisi yang menggerakkan pegawai aga mampu 

mencapai tujuannya, dan motivasi bertolak dari kebutuhan-kebutuhan yang belum 

terpenuhi. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa teori motivasi 

Hariandja (2002:342) : 

 

1. Teori motivasi klasik 

Teori motivasi Frederick Winslow Taylor dinamakan teori motivasi klasik 

karena ia memandang motivasi para pekerjanya dari sudut pemenuhan kebutuhan 

biologis saja. Kebutuhan biologis tersebut dipenuhi melalui gaji atau upah yang 

diberikan, baik berupa uang atau pun barang sebagai imbalan dari prestasi yang 

telah diberikan karyawan. 

Konsep dasar teori ini adalah orang akan bekerja bilamana mendapatkan 

imbalan berupa materi yang mempunyai kaitan dengan tugas-tugasnya. Teori ini 

menganut teori kebutuhan tunggal, yang diperhatikan oleh kebutuhan biologis 



 
 

saja atau kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

seseorang. 

Dengan demikian teori ini beranggapan bahwa jika gaji pekerja 

ditingkatkan maka dengan sendirinya ia akan lebih bergairah untuk bekerja. 

2. Maslow Need’s Hierarchy Theory 

Dalam teori in maslow menjelaskan bahwa manusia dimotivasi untuk 

memuaskan sejumlah kebutuhannya yang cenderung bersifat bawaan. Kebutuhan 

ini terdiri dari lima jenis dan terbentuk dalam suatu hierarki dalam 

pemenuhannya. Dalam arti manusia pada dasarnya pertama kali akan berusaha 

memenuhi kebutuhan tingkat pertama, kemudian kebutuhan tingkat kedua dan 

seterusnya, dan pemenuhan semua kebutuhan inilah yang menimbulkan motivasi 

seseorang. Suatu kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak menjadi unsur pemotivasi 

lagi. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah : 

1. Kebutuhan-kebutuhan Fisik (Physiological Needs), yaitu kebutuhan yang 

diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang, seperti 

makan, minum, perumahan dan lain-lain. Kebutuhan fisik ini termasuk 

kebutuhan utama atau diebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. 

2. Kebutuhan akan Rasa Aman dan keselamatan (Safety and Security 

Needs), adalah kebutuhan akan keamanan dan ancaman yakni merasa 

aman dari ancaman kecelakaan, keamanan harta di tempat pekerjaan, dan 

keselamatan dalam melakukan pekerjaan. 



 
 

3. Kebutuhan sosial (Social Needs), kebutuhan ini berkaitan dengan menjadi 

bagian dari orang lain. Kebutuhan-kebutuhan sosial ini terdiri dari empat 

kelompok, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima orang lain (sense of 

belonging), kebutuhan akan perasaan dihormati (sense of importance), 

kebutuhan akan kemajuan (sense of achievement), dan kebutuhan akan 

perasaan ikut serta (sense of participation). 

4. Kebutuhan akan Penghargaan (Esteem Needs), adalah kebutuhan akan 

penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestis dari karyawan dan 

mayarakat lingkungannya. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam 

masyarakat atau posisi seseorang dalam organisasi, maka semakin tinggi 

pula prestisnya. 

5. Kebutuhan Perwujudan Diri (Self Actualizing Needs), adlah kebutuhan 

akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, 

keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang 

sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai. 

 

3. Herzberg’s Two Factors Motivation Theory 

Teori Herzberg berhubungan dengan kondisi kerja yang 

mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Ada dua kondisi yang 

mempengaruhi seseorang dalam pekerjaannya : 



 
 

 Faktor Higienis, yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan rasa 

tidak puas kepada seorang karyawan yang terdiri atas : 

a. Kebijakan perusahaan  

b. Supervisi 

c. Hubungan antar pribadi 

d. Kondisi kerja 

e. Gaji dan upah 

 Faktor Motivasi, yaitu faktor-faktor yang dapat memuaskan dan 

mendorong manusia untuk bekerja dengan baik, terdiri dari : 

a. Keberhasilan pelaksanaan 

b. Pengakuan 

c. Pekerjaan itu sendiri 

d. Tanggung jawab 

e. Pengembangan 

Faktor-faktor tersebut berhubungan langsung dengan kepuasan kerja 

karyawan. Oleh karena itu faktor motivasi disebut juga sebagai alat motivasi.  

 

4. McClelland’s Achievement Theory 

Teori yang dikemukakan oleh McClelland berpendapat bahwa , semua 

karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energy ini 

dilepaskan dan digunakan, tergantung pada kekuatan dorongan motivasi 



 
 

seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. McClelland 

mengelompokkan tiga kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah 

bekerja yaitu : 

1. Kebutuhan akan Prestasi (Need for achievement), kebutuhan ini akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi 

mencapai prestasi kerja yang optimal. 

2. Kebutuhan akan Afiliasi (Need for Affiliation), yaitu kebutuhan untuk 

disukai, mengembangkan , atau memelihara persahabatan dengn orang 

lain. 

3. Kebutuhan akan Kekuasaan (Need for Power), yaitu kebutuhan untuk 

lebih kuat, lebih berpengaruh terhadap orang lain. Oleh karena itu 

kebutuhan ini merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta 

mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau 

kedudukan yang terbaik dalam organisasi. 

 

5. Teori X dan Y McGregor 

Teori ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya terdiri dari dua 

jenis, yaitu jenis manusia X dan jenis manusia Y yang masing-masing 

memiliki karakteristik tertentu. 

Jenis manusia X adalah manusia yang selalu ingin menghindari 

pekerjaan bilamana mungkin, tidak punya inisiatif dan senang diarahkan. Tipe 



 
 

manusia X bilamana mengacu pada teori hierarki kebutuhan dari Maslow, 

akan memiliki kebutuhan tingkat rendah. 

Sementara jenis manusia Y menunjukkan sifat senang bekerja, yang 

diibaratkan bahwa bekerja baginya seperti bermain. Tipe manusia Y sangat 

berinisiatif atau mempunyai sifat proaktif. Dan bilamana mengacu kepada 

teori kebutuhan Maslow, akan memiliki kebutuhan tingkat atas. 

 

2.4.4 Metode-metode Motivasi 

 Terdapat dua metode motivasi yang biasa digunakan oleh perusahaan atau 

manajer, menurut Hasibuan (2003:100) yaitu : 

1. Metode Langsung (Direct Motivation), adalah motivasi baik materiil dan non 

materiil yang diberikan secara langsung kepada setiap individu keryawan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti 

memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam dan lain sebagainya. 

2. Metode Tidak Langsung (Indirect Motivation), adalah motivasi yang 

diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta 

menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah 

dan bersemangat melakukan pekerjaannya.  

 

2.4.5 Jenis-jenis Motivasi 

Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua bagian, seperti yang dikemukakan 

oleh Hasibuan (2003:99) yaitu : 



 
 

1. Motivasi Positif, Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah 

kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat 

kerja bawahan akan meningkat karena manusia pada umumnya senang 

menerima yang baik-baik saja. 

2. Motivasi Negatif, manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan 

hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). 

Dalam memotivasi negatif ini semangat kerja dalam jangka waktu pendek 

akan meningkat, karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu 

panjang akan berakibat kurang baik.  

 

Dalam prakteknya kedua jenis motivasi ini sering digunakan oleh manajer suatu 

perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang, supaya dapat meningkatkan 

semangat kerja karyawan. 

 

2.4.6 Tujuan Motivasi 

Tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan (2003:97) adalah : 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. 

 



 
 

2.4.7 Model-model Motivasi 

Model motivasi diantaranya : 

1. Model Tradisional, mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar 

gairah bekerjanya meningkat dilakukan dengan sistem insentif yaitu 

memberikan insentif materiil kepada karyawan yang berprestasi baik. 

2. Model Hubungan Manusia, mengemukakan bahwa untuk memotivasi agar 

gairah bekerjanya meningkat, dilakukan dengan mengakui kebutuhan social 

mereka dan membuat mereka merasa berguna serta penting. 

3. Model Sumber Daya Manusia, mengemukakan bahwa karyawan dimotivasi 

oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang ataupun keinginan akan 

kepuasan saja, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang 

berarti. 

 

2.4.8 Indikator-Indikator Motivasi Kerja 

Menurut Maslow yang dikutip oleh Hasibuan (2003:105), bahwa motivasi 

kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan dan 

keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan 

perwujudan diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut diturunkan menjadi 

indikator-indikator untuk mengetahui tingkat motivasi kerja pada karyawan. yaitu : 

1. Kebutuhan fisik, ditunjukkan dengan : pemberian gaji yang layak kepada 

pegawai, pemberian bonus, uang makan, uang transport, fasilitas perumahan 

dan lain sebaginya. 



 
 

2. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan, ditunjukkan dengan : fasilitas 

keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya seperti adanya jaminan 

sosial tenaga kerja, dana pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, 

dan perlengkapan keselamatan kerja. 

3. Kebutuhan sosial, ditunjukkan dengan : melakukan interaksi dengan orang 

lain yang diantaranya dengan menjalin hubungan kerja  yang harmonis, 

kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan kebutuhan untuk mencintai 

dan dicintai. 

4. Kebutuhan akan penghargaan, ditunjukkan dengan : pengakuan dan 

penghargaan berdasarkan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati 

dan dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya. 

5. Kebutuhan perwujudan diri, ditunjukkan dengan : sifat pekerjaan yang 

menarik  dan menantang, dimana karyawan tersebut akan mengerahkan 

kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensinya. Dalam pemenuhan 

kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan. 

Sementara menurut McClelland yang dikutip oleh Mangkunegara (2002:97), 

bahwa motivasi kerja juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan berprestasi, kebutuhan 

berafiliasi, dan kebutuhan berkuasa, yaitu :  

1. Kebutuhan berprestasi, ditunjukkan dengan ; memiliki tanggung jawab yang 

tinggi terhadap suatu pekerjaan, keberanian mengambil resiko, memiliki 



 
 

keinginan pekerjaan lebih baik dari orang lain, memilki rencana kerja yang 

menyeluruh dan berusaha untuk merealisasikan tujuannya. 

2. Kebutuhan berafiliasi, ditunjukkan dengan : memiliki keinginan serta 

kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, selalu berusaha untuk 

berinteraksi dengan orang lain, dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan 

orang lain. 

3. Kebutuhan berkuasa, ditunjukkan dengan : memiliki keinginan untuk 

mempunyai otoritas dan mempunyai pengaruh terhadap orang lain. 

 

2.5 Pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi kerja karyawan 

Salah satu tujuan seorang karyawan bekerja pada suatu perusahaan adalah 

agar kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi, dengan kata lain mereka bekerja 

dengan harapan bahwa balas jasa perusahaan atas kontribusi karyawan akan 

mengarah pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan karyawan yang bersangkutan, 

maka ia akan termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Sehingga kepuasan atas 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan karyawan akan berpengaruh terhadap sikap dan 

tingkah laku mereka dalam melakukan pekerjaannya. 

Perusahaan memberikan kompensasi untuk menarik, mempertahankan dan 

memotivasi karyawannya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara 

karyawan menukarkan waktu, kemampuan, keahlian dan usaha mereka untuk balas 

jasa yang diberikan perusahaan. Salah satu sistem balas jasa atau imbalan yang dapat 

diterapkan oleh perusahaan adalah pemberian insentif. 



 
 

Insentif merupakan daya tarik yang menyebabkan seseorang melakukan 

sesuatu karena bisa mendapatkan imbalan yang akan memuaskan kebutuhannya. 

Apabila insentif tersebut sesuai dengan motif yang ada, maka akan tertarik untuk 

memanfaatkan insentif tersebut. Pemberian insentif dimaksudkan untuk agar para 

karyawan akan lebih termotivasi dan bersemangat dalam melaksanakan tugasnya 

sehingga prestasi kerja meningkat. 

Insentif merupakan balas jasa yang diberikan secara tidak tetap, tergantung 

pada pencapaian prestasi kerja karyawan. Dengan bekerja lebih berprestasi maka 

akan menimbulkan hasil kerja yang lebih produktif. 

Motivasi dapat ditimbulkan dengan adanya kepuasan. Jadi apabila motivasi 

kerja karyawan ingin tercapai maka kebutuhan diri harus dipenuhi supaya karyawan 

tersebut akan terpacu untuk bekerja lebih baik. 

Adanya balas jasa yang diberikan kepada karyawan seperti insentif akan 

memicu semangat kerja sehingga menimbulkan motivasi yang tinggi untuk 

melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Adanya 

upaya yang lebih besar untuk bekerja sebaik mungkin akan berakibat pada penilaian 

kinerja yang baik dan pastinya juga akan berpengaruh terhadap pemberian insentif 

yang meningkat berarti insentif dapat berperan sebagai motivator untuk berkerja lebih 

baik lagi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Tapi motivasi saja tidak cukup untuk mendorong karyawan untuk 

menghasilkan prestasi kerja yang diterima oleh manajer. Prestasi berasal dari 



 
 

kombinasi antara usaha individu dengan tingkat kemampuan, keterampilan dan 

pengalaman yang dimiliki individu.  

Asumsi adanya pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi kerja di 

dukung oleh pernyataan Veithzal Rivai (2005:384) bahwa: 

“Insentif sebagai alat untuk memotivasi para pekerja guna mencapai tujuan 

organisasi yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang berorientasi pada 

hasil kerja”. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan maka pemberian insentif 

dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan yang tinggi sehingga dapat 

mempermudah dalam pencapaian tujuan perusahaan. insentif dapat mempengaruhi 

prestasi kerja. Jika insentif yang diberikan baik faktor-faktor lain diluar insentif 

dianggap konstan (tetap) maka diharapkan prestasi kerja meningkat. 

Pemberian insentif merupakan salah satu cara untuk memotivasi karyawan, 

seperti yang diungkapkan Heidjrachman Ranupandoyo yang dikutip oleh 

Mangkunegara (2002:89), bahwa ; 

“Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang”. 

 

 

 

 


