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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Memasuki era globalisasi sekarang ini dan dimasa akan datang kompetisi 

yang terjadi sudah bersifat global dan adanya perubahan-perubahan kondisi 

ekonomi menyebabkan banyak perusahaan melakukan langkah perbaikan. Hal ini 

mendorong terjadinya perubahan pada perusahaan dari biasa-biasa saja menjadi 

mengikuti perkembangan zaman. Kondisi sebagaimana telah diuraikan harus 

benar-benar disadari dan dipersiapkan secara sejak dini. Persiapan ini terutama 

pada masalah sumber daya manusia yang bermutu dengan kualifikasi yang sesuai 

dengan perkembangan dunia saat ini  

 Manajemen sumber daya manusia merupakan satu bidang manajemen  yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Manajemen 

sumber daya manusia dipandang sebagai aset penting perusahaan, karena manusia 

merupakan sumber daya yang dinamis dan selalu dibutuhkan dalam setiap proses 

produksi barang atau  jasa. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sentral dalam 

keberlangsungan suatu organsasi. organisasi dibuat bedasarkan visi untuk kepentingan 

manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diatur oleh manusia, sehingga 

sesempurna apapun sebuah organisasi tanpa adanya campur tangan manusia, kegiatan 

pencapaian tujuan tidak akan berjalan. 

 Bagi sebagian karyawan, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya 

alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari 
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banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Idealnya setiap organisasi dapat 

menyeimbangkan pencapaian tujuan para anggotanya. Banyak organisasi yang tidak 

dapat berjalan dengan langgeng di mana penyebabnya bukan dikarenakan modal yang 

dimiliki, tetapi dikarenakan oleh buruknya manajemen yang dimiliki termasuk 

manajemen sumber daya manusia.  

Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di 

sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Untuk menjamin tercapainya keselarasan 

tujuan, pimpinan organisasi bisa memberikan perhatian dengan memberikan kompensasi, 

karena kompensasi merupakan bagian dari hubungan timbal balik antara organisasi 

dengan sumber daya manusia.  

Sumber daya manusia dalam hal tenaga kerja berperan dalam perusahaan, 

sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan siap pakai untuk meningkatkan 

kinerja  perusahaan. Menurut Emron Edison et al ( 2017:188) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan di ukur selama periode waktu 

tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah di tetapkan.   

Menurut Emron Edison et al (2017:152) kompensasi adalah sesuatu yang 

dierima karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya. Mereka 

menyumbangkan apa yang menurut mereka berharga, baik tenaga maupun penetahuan 

yang dimiliki. Kompensasi juga merupakan penghargaan yang diberikan karyawan baik 

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

karyawan atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga pemberian 

kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun guna meningkatkan kinerja 

karyawannya.  

Adapun bentuk kompensasi finansial adalah gaji, tunjangan, bonus (insentif), 

dan komisi. Sedangkan untuk kompensasi non-finansial diantaranya pelatihan, wewenang 
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dan tanggung jawab, penghargaan atas kinerja serta lingkungan kerja yang mendukung. 

Jadi untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan maka 

dibutuhkan pula karyawan-karyawan yang memiliki potensi yang baik guna tercapainya 

tujuan bersama. Oleh karena itu di dalam sebuah kompensasi terdapat beberapa 

kompensasi berupa kompensasi finansial yaitu insentif dan tunjangan. 

Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dari tahun ke tahu 

menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan 

lain. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam 

persaingan yang ketat yaitu dengan memberikan insentif dan tunjangan kepadea 

karyawan. Pemberian insentif dan tunjangan dapat meningkatkan produktivitas 

kerja yang dapat dioptimalkan untuk mengerjakan produksi barang dan jasa pada 

perusahaan. Menurut Lijan Poltak Sinabela (2017-238) Insentif merupakan 

elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variable 

tergantung pada kinerja pegawai. Insentif merupakan salah satu pendorong yang 

dapat memberikan rangsangan kepada pegawai untuk bekerja lebih optimal. 

Melalui insentif diharapkan pegawai akan mampu berpartisipasi lebih tinggi 

dalam melaksanakan tugas organisasi. Pada dasarnya pemberian insentif 

senantiasa dihubungkan dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu 

standar yang telah ditetapkan serta telah disetujui bersama. Insentif memberikan 

penghargaan dalam bentuk pendapatan ekstra untuk usaha ekstra yang dihasilkan. 

Pengaturan insentif harus ditetapkan dengan cermat dan tepat serta harus 

dikaitkan secara erat dengan tujuan-tujuan perusahaan yang bersangkutan. Jumlah 

insentif yang diberikan kepada seseorang harus dihubungkan dengan jumlah atau 

apa yang telah dicapai selama periode tertentu, sesuai dengan rumus pembagian 
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yang telah diketahui semua pihak secara nyata. Menurut Mangkunegara dalam 

Arif Yusuf Hamali (2016 : 87) Rumus pembagian insentif harus ditetapkan secara 

adil sehingga dapat mendorong meningkatkan lebih banyak keluaran (output) 

kinerja dan meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai tambahan penghasilan 

serta dapat menguntungkan semua pihak. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut 

dapat disimpulkan insentif kerja merupakan pemberian uang di luar gaji yang dilakukan 

oleh pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi 

karyawan kepada organisasi. 

Menurut Lijian Poltak Sinabela (2017-238) Tujuan pemberian insentif dan 

tunjanan oleh organisasi merupakan upaya memenuhi kebutuhan pegawai. 

Pegawai organisasi akan bekerja lebih giat dan semangat sesuai dengan harapan 

organisasi jika organisasi memperhatikan dan memenuhi kebutuhan pegawainya 

baik kebutuhan yang bersifat materi, maupun kebutuhan yang bersifat nonmateri.  

Tunjangan karyawan merupakan program pelayanan karyawan untuk 

membentuk dan memelihara semangat karyawan, yaitu sejumlah ganjaran yang 

dimaksudkan untuk memberikan rasa tenang bagi para pekerja dan anggota 

keluarganya yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut 

Sikula dalam Hasibuan (2013:120) menjelaskan bahwa benefit atau tunjangan 

meliputi program-program perusahaan, seperti jaminan hari tua atau pensiun, 

waktu libur, kesehatan, dan tabungan. 

Premis dasar dari setiap program tunjangan kesejahteraan adalah bahwa 

karyawan menghargai uang dan ingin bekerja demi uang tambahan guna 

memperoleh kesejahteraan hidup. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa uang 
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merupakan motivasi yang paling kuat, maka perusahaan harus melakukan 

beberapa hal yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Brotoharsojo dalam 

Kadarisman (2012:245) Bahwa Tujuan pemberian tunjangan adalah Untuk 

meningkatkan daya tarik perusahaan bagi calon pegawai baru. Perusahaan yang 

menyediakan berbagai macam tunjangan hingga diyakini dapat menjamin rasa 

aman pegawai, baik pada saat masih aktif bekerja maupun setelah pegawai 

pensiun pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian calon pegawai 

baru dan meningkatkan moral pegawai sehingga pegawai akan merasa berada 

dalam iklim sosial penuh kebersamaan, hal yang tentunya berpengaruh positif 

terhadap terciptanya team work dan kinerja karyawa. 

Di dunia perbankan, banyak cara yang dapat dilakukan demi meninkatkan 

kinrja karyawan salah satunya dengan diadakannya program tunjangan dan dan 

nsentif.   PD. BPR Arta sukapura  merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa perbankan. Dalam praktiknya, manajemen PD. BPR Artha Sukapura Kota 

Tasikmalaya  memiliki program kesejahteran berupa  insentif dan tunjangan di berikan 

kepada seluruh karyawan bagian manajer dan non manajer, Namun pihak PD. BPR 

Artha Sukapura belum mengetahui secara pasti apakah insentif dan tunjangan yang 

diberikan telah meningkatkan kinerja karyawannya. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan analisis serta evaluasi perihal pemberian insentif dan tunjang yang 

diberikan PD. BPR Artha sukapura Kota Tasikmalaya dan dampaknya terhadap 

kinera karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu kiranya diteliti dan dianalisis sejauh 

mana pengaruh pemberian insentif dan tunjangan di PD. BPR Artha sukapura Kota 
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Tasikmalaya terhadap kierja karyawan agar dapat diketahui serta sebagai salah 

satu cara dalam pengambilan kebijakan yang tepat oleh pihak PD. BPR Artha 

sukapura Kota Tasikmalaya dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah 

yang akan disusun dalam sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Insentif dan 

Tunjangan Terhadap kinerja Karyawan pada PD. BPR Artha Sukapura 

Kota Taskmalaya ( karyawan non manajer)” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, adapun identifikasi 

masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Insentif PD. BPR Artha Sukapura  

2. Bagaimana Tunjangan PD. BPR Artha Sukapura  

3. Bagaimana Kinerja karyawan PD. BPR Artha Sukapura  

4. Bagaimana pengaruh Insentif dan Tunjangan terhadap kinerja karyawan PD. 

BPR Artha Sukapura  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui dan 

menganalisis : 

1. Insentif PD. BPR Artha Sukapura  

2. Tunjangan PD. BPR Artha Sukapura  

3. Kinerja karyawan PD. BPR Artha Sukapura  

4. Pengaruh Insentif dan Tunjangan terhadap kinerja karyawan PD. BPR Artha 

Sukapura  
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1.4. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat berguna untuk 

pengembangan ilmu dan terapan ilmu, juga berguna bagi penulis, perusahaan, dan 

pihak lain. 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan memberikan 

kontribusi ke khasanah ilmu pengetahuan. Khususnya mengenai Insentif 

dan Tunjangan Kinerja Karyawan. 

2. Terapan Ilmu Pengetahuan 

Dapat menambah terapan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

Sumber Daya Manusia perusahaan, dimana dalam penelitian ini penulis 

akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan terhadap 

permasalahan yang terjadi tentunya diharapkan akan dapat memberikan 

manfaat: 

1) Bagi Penulis 

Dapat memperdalam pemahaman khususnya tentang permasalahan 

yang diteliti sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

untuk dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta berkah. 

2) Bagi Perusahaan 

Mengharapkan agar hasil penelitian ini akan dapat digunakan oleh 

pihak perusahaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang 

berarti dalam kegiatan personalia kedepannya. 
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3) Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi perusahaan lain 

untuk dapat mempelajari Pengaruh Tunjangan Kinerja Karyawan. 

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di PD. BPR Artha Sukapura Tasikmalaya di 

Jl. Ahmad Yani No. 138-139A Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilaksanakan 

selama kurang lebih 6 bulan yaitu terhitung mulai dari bulan Februari 2018 

sampai dengan Juli 2018. (Terlampir). 


