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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Tinjaua Pustaka  

2.1.1 Insetif 

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. 

2.1.1.1. Pengertian Isentif 

Insentif merupakan salah satu jenis daya pengerak yang merangsang 

terwujudnyaupaya pemeliharaa karyawan insentif terhadap karyawan merupakan 

perhatiaan dan pengakuan terhadapn hasil kerja kayawa yang telah d capai, 

sehingga termotivasi dapat lebih giat dan berlomba-lomba untuk berpartisipasi 

dan semakn loyal teradap perusahan.  

Ada beberapa pengertian yang di kemukan oleh para ahli tentang insentif 

yaiti: 

Menurut Lijan Poltak Sinabela (2017-238) "Insentif merupakan elemen atau balas 

jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variable tergantung pada 

kinerja pegawai”. 



10 

 

Menurut Khadaisan seperti di kutip dalam Arif yusuf hamali (2016:88) “Insentif 

adalah program program kompensasi yangmengaitanbayaran dengan roduktvias 

dan kinerja. 

Menurut Irham Fahmi (2017:64), “Insentif adalah bentuk pemberia balas jasa 

yang diberian kepada sesorang karawan atas prestasi pekerjaan yang di lakukan, 

baikbentuk finansal maupunnon finansial.  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa insentif 

adalah penghargaan berupa uang atau buka berpa uang kepada karyawan yang 

berprestasi dan mempunyai kinerja yang luar biasa. 

2.1.1.2. Tujuan Insentif 

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

Secara spesifik pemberian insentif dapat d bedakan dua gololngan yaitu:  

A. Bagi perusahaan 

Tujuan dari pelaksanan insentif dalam perushaan khususnya dalam kegiatan 

produksi adalah unukmeningkatka produktivitas kerja kayawa dengan jalan 

mendorong/merangsang agar karyawan: 

1. Bekerja lebih bersemangat dan cepat 

2. Bekerja lebih disiplin 
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3. Bekerja lebih kreatif  

B. Bagi karyawan 

Dengan adanya karyawan pemberian isentif karyawan akan mandapat 

keunungan: 

1. Standar prestasi dapat di ukur secara kuantitatif 

2. Standar prestasi di atas dapat digunakan sebagai dasar pemberian balas 

jasa yang diukur dalam bentuk uang 

3. Karyawan harus lebih giat agar dapat menerima uang lebih besar. 

Adapun tujuan insentif menurut Anwar Prabu A.A Mangkunegara dalam 

hasibuan (2013:110): 

“Insentif merupakan suatu penghargaan dalam bentuk uang yang d berikan 

oleh pihak pemimpin organisasi kepada karyawan aga mereka bekerja dengan 

motivasi tinggi dalam menapaitujuam-tujuan organisasi” 

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa tujuan insentif adalah suatu 

bentuk perangsang bepa materialmauun non material yang diberian untuk 

dapat meningkatkan motivasi karyawa agar bekerja lebih iat sesuai yangdi 

harapkan. 

2.1.1.3. Program Insentif  

Adapun program-program insetif yang di gunakan dalam perusahaan, 

Menurut Marwan Syah dan Mukaram dalam Lijan poltak sinabela (2017:204): 

1. Piece work (Upah per output) 

2. Production bonuss (Bonus Produksi) 
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3. Commisions (komisi) 

4. Maturity curve (kurva kematangan) 

5. Merit raises (upah kontribusi) 

6. Nomonetary incentives (insentif non materi) 

7. Executifes incentives (Insentif Eksekutif) 

Ad.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. 

Ad.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. 

Ad.3. Commisions (komisi) 

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

biasanya diberlakukan untuk pekerjaan seperti wiraniaga, agen real estate. 

Ad.4. Maturity curve (kurva kematangan) 
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 Bentuk insentif ini diberikan untuk mengakomodasi para pekerja yang 

memiliki unjuk gigi tinggi, dilihat dari aspek produktivitas atau pekerja 

yang telah berpengalaman. 

Ad.4. 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. 

Ad.5. 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. 

Ad.6. 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. 

2.1.1.4. Jenis-jenis insentif 

Jenis-jenis insentif Menurut Lijan poltak sinabela (2017:239) 

1. Uang 

Insentif yang berbentuk uang dapat diberikan dalam beberapa macam: 

a. Bonus. 
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Bonus adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau hasil pekerjaan 

yang telah dilaksanakan, diberikan secara selektif dan khusus. Diberikan 

tanpa ikatan di masa yang akan datang. 

b. Komisi 

Komisi adalah sejenis bonus yang dibayarkan kepada pihak yang 

menghasilkan pekerjaan yang baik. Umumnya, komisi dibayarkan sebagai 

bagian dari penjualan dan diterima pada pekerjaan bagian penjualan. 

c. Pembagian keuntungan 

Model pembagin keuntungan biasanya bermacam-macam ,tetapi 

mencakup pembayaran berupa sebagian dari laba bersih yang disetorkan 

kedalam sebuah dana dan kemudian dimasukan kedalam daftar 

pendaftaran pegawai. 

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 mempergunakan sesuatu atribut dan fasilitas 

organisasi 

f. Pemberian pujian atau ucapan terimakasih secara formal maupun informal 
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2.1.1.5. Sistem penetuan insentif 

Salah satu alasan pentingnya pembayaran insentif karena adanya 

ketidaksesuaian tingkat kompensasi yang dibayarkan kepada eksekutif dengan 

pekerja lain. Program insentif adalah salah satu cara untuk memungkinkan seluruh 

pekerja merasakan bersama kemakmuran perusahaan. Selain itu, ada kesadaran 

yang tumbuh bahwa program pembayaran tradisional seringkali tidak bagus 

dalam menghubungkan pembayaran dengan kinerja karyawan. Sistem pemberian 

insentif Menurut Rivai dalam Suwatno dan Dono (2016:236): 

1. Bonus tahunan 

2. Insentif langsung 

3. Insentif individu 

4. Insentif kelompok 

Ad.1  Bonus Tahunan umumnya bonus ini lebih sering dibagikan sekali dalam 

setahun. Bonus mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

peningkatan gaji.  

a. Bonus meningkatkan arti pembayaran karena karyawan menerima 

upah dalam jumlah yang besar. 

b. Bonus memaksimalkan hubungan antara bayaran dan kinerja. 

Ad.2 Insentif bonus Langsung Tidak didasarkan pada rumus, kriteria kinerja 

khusus, atau tujuan seperti sistem pembayaran kineja yang lain. Bonus 

langsung meupakan imbalan atas kinerja disebut bonus kilat yang 

dirancang untuk mengakui kontribusi luar biasa karyawan.  
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Ad.3 Insentif individu adalah bentuk bayaran insentif paling tua dan paling 

populer. Dalam jenis ini, standar kinerja individu ditetapkan dan 

dikomunikasikan sebelumnya, dan penghargaan didasarkan pada output 

individu. 

Ad.4 Insentif kelompok berada di antara program individu dan program seluruh 

organisasi seperti pembagian hasil dan pembagian laba sasaran 

kinerjadisesuaikan secara spesifik dengan apa yang pelu dilaksanakan 

kelompok kerja. 

2.1.1.6. Beberapa Sifat Dasar yang Perlu Diperlukan Agar Sisitem Insentif 

yang Diterapkan dapat Berasil 

Terdapat beberapa sifat dasar yang perlu diperhitungkan agar sistem 

insentif yang dierapkan dapat berhasil, Menurut Lijan poltak sinabela (2017:240): 

1. Pembayarannya hendaknya sederhana agar dapat dimengerti dan dihitung 

oleh karyawan sendiri. 

2. Insentif yang diterima pegawai dapat meningkatkan kinerja karyawan 

secara langsung. 

3. Organisasi atau perusahaan membayar dalam kurun waktu secepat 

mungkin. 

4. Standart kinerja yang ditetapkan untuk memperoleh insentif hendaknya 

dipahami dengan baik oleh pegawai dan mampu dilaksanakan dengan baik 

oleh organisasi 
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2.1.1.7. Indikator  

Pangabean dalam Lijan Poltak Sinabela (2017-245): menyebutkan bahwa 

pemberian insentif yang baik memiliki beberapa kriteria diantaranya: 

1. Sederhana 

2. Spesifik 

3. Dapat dicapai  

4. Dapat diukur 

Ad.1 Sederhana, peraturan dari sistem insentif harus singkat, jelas dan dapat 

dimengerti. 

Ad.2 Spesifik, karyawan harus mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan 

untuk mereka lakukan 

Ad.3 Dapat dicapai, setiap karyawan mempunyai kesempatan yang masuk akal 

untuk memperoleh sesuatu  

Ad.4 Dapat diukur, sasaran yang dapat diukur merupakan dasar untuk 

menentukan rencana insentif.  

2.1.2. Tunjangan 

 Bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

pemberian kompensasi dalam bentuk tunjangan maupun pelayanan. Tunjangan 

yang berbentuk kompensasi tidak langsung ini diharapkan akan memenuhi apa 

yang menjadi kebutuhan para karyawan sehingga terciptanya rasa aman dan 

nyaman sertamenumbuhkan kepuasan kerja karyawan. 
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2.1.2.1. Pengertian Tunjangan 

Tunjangan atau benefit yang diberikan oleh perusahaan merupakan salah 

satu cara yang dapat mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap melanjutkan 

bekerja di perusahaan tersebut atau justru mencari perusahaan lain yang dapat 

memberikan kompensasi yang lebih baik. Wungu dan Brotoharsojo seperti dikutip 

dalam Kadarisman (2012:229) menyatakan: 

“Tunjangan atau fringe benefit adalah komponen imbalan jasa dan 

penghasilan yang  tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas 

jabatan dan prestasi kerja pegawai atau merupakan indirect 

compensation.” 

Sedangkan menurut Dale Yoder dalam Hasibuan (2013:186) 

menyatakan:“Kesejahteraan/benefit dapat dipandang sebagai uang bantuan 

lebih lanjut kepada karyawan. Terutama pembayaran kepada mereka yang 

sakit, uang bantuan untuk tabungan karyawan, pembagian berupa saham, 

asuransi, perawatan di rumah sakit, dan pensiun.” 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tunjangan merupakan imbalan 

yang diberikan secara tidak langsung baik berupa asuransi, uang cuti, perawatan 

rumah sakit, uang pensiun maupun program bantuan lainnya yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan sebagai bagian keanggotaannya di perusahaan. 

2.1.2.2. Tujuan Tunjangan 

Tunjangan merupakan bagian dari kompensasi yang ditawarkan. 

Kompensasi secara total meliputi pembayaran secara langsung yakni berupa upah 
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dan gaji dan pembayaran tidak langsung berupa tunjangan. Menurut Bangun 

(2012:295), pentingnya tunjangan sebagai alat yang digunakan perusahaan untuk 

memenangkan persaingan dalam memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. 

Perusahaan tidak akan merasa dirugikan dalam memberikan tunjangan meskipun 

dalam jumlah yang besar, karena karyawan tersebut benar-benar karyawan yang 

jika ia bekerja sangat baik, target peruasahaan selalu tercapai, kontribusi terhadap 

perusahaan sangat baik dalam  memajukan perusahaan. 

Menurut Wungu dan Brotoharsojo dalam Kadarisman (2012:245), 

pemberian tunjangan akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan pegawai 

diantaranya: 

1. 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. 

2. Meningkatkan moral pegawai sehingga pegawai akan merasaberada dalam 

iklim sosial penuh kebersamaan, hal yang tentunya berpengaruh positif 

terhadap terciptanya team work. 

3. Memberikan pelayanan pegawai dalam artian bahwa pemberian tunjangan 

dapat mempertahankan motivasipegawai sehingga dapat bekerja lebih 

efektif. 
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Karyawan merupakan aset dan sumber daya manusia yang penting 

sehingga akan menjadi daya dukung utama bagi perusahaan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemberian tunjangan sangat 

membantu karyawan dalam menciptakan kepuasan kerja sehingga dapat bekerja 

lebih produktif dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. 

Secara keseluruhan, tunjangan dapat memberikan manfaat baik bagi 

karyawan maupun organisasi. Bagi karyawan, selain pemberian upah atau gaji, 

pemberian tunjangan dapat memberikan kepuasan dalam bekerja dan 

mempertahankan motivasi karyawan agar dapat bekerja lebih efektif dan bagi 

perusahaan, karyawan yang terpilih merupakan karyawan yang berkualitas 

sehingga diyakini dapat bekerja dengan sangat baik dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

2.1.2.3.  Jenis tunjanga 

Berikut akan dijelaskan beberapa jenis tunjangan diantaranya: 

1. Pembayaran Saat Tidak Bekerja (Paid Leave) 

Pembayaran ini tetap dilakukan tetapi pada saat karyawan tidak bekerja. 

Paid leave dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: 

a. Off the Job. Hal-hal  yang termasuk dalam kategori ini adalah cuti kerja, 

pelatihan, liburan, hari libur. 

b. On the Job. Waktu tidak bekerja pada saat di kantor seperti jamistirahat, 

waktu makan siang, waktu membersihkan diri, waktu ibadah, waktu-waktu 

ganti pakaian dan persiapan. 
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2. Program Perlindungan Pribadi 

Program perlindungan pribadi ini meliputi: 

a. Retirement benefits dalam bentuk program pensiun pribadi. Hal ini 

memberikan manfaat penyediaan sumber penghasilan ketika karyawan 

sudah tidak bekerja lagi di suatu perusahaan. Retirement benefits ini 

dibiayai seluruhnya oleh perusahaan atau gabungan antara perusahaan dan 

karyawan selama mereka bekerja di tempat tersebut. 

Retirement plans meliputi dua program yakni: 1) Program pensiun manfaat 

pasti (defined benefit plan) merupakan program pensiun yang dijanjikan 

oleh pemberi kerja untuk diberikan kepadakaryawan yang manfaatnya 

ditetapkan dengan formula yang jelas atau pasti, 2) Program pensiun iuran 

pasti (defined contribution plan) merupakan program pensiun yang juga 

disebut kontribusi tahunan tetap yang iurannya ditetapkan dalam peraturan 

dana pensiun dan seluruhnya iuran dan serta hasil pengembangannya 

dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. 

b. Tunjangan Perawatan Kesehatan 

Kesehatan tentunya menjadi hal yang sangat penting atau menunjang 

karyawan dalam bekerja. Karyawan yang memiliki kesehatan yang prima 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

perkembangan dan kemajuan perusahaan. Kesehatan juga yang mendorong 

karyawan untuk dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya perusahaan memperhatikan kesehatan karyawannya dengan 

menyediakan program kesehatan seperti: 
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1. Program asuransi 

2. Program bantuan karyawan 

3. Tunjangan Siklus Hidup 

Ad.1 Perusahaan menyediakan program asuransi berupa biaya kesehatan baik 

bagi para karyawannya maupun untuk keluarganya. Perusahaan bekerja 

sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan jika 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dalam bekerja. 

Perusahaan asuransi menawarkan jangkauan pelayanan kesehatan yang 

luas untuk dipilih oleh perusahaan. Program asuransi ini dapat berbentuk 

asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi yang 

lainnya. 

Ad.2 Setiap karyawan tentunya memiliki masalah pribadinya masing-masing 

dan hal ini akan berdampak pada menurunnya produktivitas karyawan. 

Perusahaan berusaha untuk mencegah permasalahan karyawan yang tidak 

ada kaitannya dengan pekerjaan mereka, meskipun manajer tidak yakin 

bahwa mereka dapat mencampuri kehidupan pribadi karyawan. 

Perusahaan menawarkan program bantuan karyawan dalam berbagai tipe. 

Tipe yang pertama adalah seorang koordinator mengevaluasi masalah-

masalah karyawan kemudian dibuatkan sebuah rujukan untuk dibawa ke 

klinik yang cocok untuk melakukan diagnosa. Tipe yang kedua adalah 

perusahaan mempekerjakan seseorang yang ahli untuk mendiagnosa 

masalah tersebut kemudian karyawan diberikan petunjuk untuk menuju ke 
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klinik untuk pengobatan. Tipe yang ketiga adalah diagnosa dan perawatan 

dilakukan di rumah secara langsung oleh organisasi. 

Ad.3 Semakin berkembang dan beragamnya jenis-jenis tunjangan merupakan 

hal positif yang diberikan perusahaan dalam memperhatikan dan 

memelihara apa yang menjadi hak bagi setiap karyawan, karena 

perusahaan mengerti pentingnya karyawan sebagai sumber daya 

penggerak perusahaan.   

Di dalam tunjangan siklus hidup, ada beberapa jenis tunjangan yang 

diberikan oleh perusahaan seperti: 

1. Tunjangan pendidikan 

2. Tunjangan adopsi dan tunjangan melahirkan 

Ad.1 Salah satu bentuk dari tunjangan pendidikan adalah adanya program 

seperti beasiswa. Adanya tunjangan pendidikan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas manusia agar sumber daya yang tercetak 

merupakan manusia-manusia yang terampil dan terlatih. 

Ad.2 Program tunjangan harusnya direncanakan yang berguna sebagai pedoman 

dalam menyusun program. Meskipun banyak terdapat pengaruh baik dari 

dalam maupun luar perusahaan, program tunjangan karyawan haruslah 

memberikan kombinasi optimal atau bauran dari tunjangan 

. Menurut Simamora dalam Kadarisman (2012:244), terdapat beberapa 

langkah dalam menentukan kombinasi tunjangan diantaranya: 

1. Mengumpulkan data biaya dasar dari semua item tunjangan; 



24 

 

2. Melakukan penilaian seperti seberapa banyak dana yang tersedia guna 

menutupi semua biaya tunjangan untuk periode mendatang; 

3. Menentukan nilai preferensi kepada setiap item tunjangan, memakai 

beberapa tipe skala numerik tertimbang yang memasukkan persayaratan 

legal, preferensi karyawan, dan preferensi manajemen; 

4. Memutuskan bagaimana kombinasi optimal dari berbagai tunjangan. 

Orang yang membuat keputusan secermat mungkin akan 

mempertimbangkan berbagai item tunjangan, preferensi relatif yang 

diperlihatkan oleh manajemen dan para karyawan, perkiraan biaya-biaya 

setiap item, dan total jumlah dana yang tersedia untuk keseluruhan paket 

tunjangan. 

2.1.2.4.  Indikator-indikator Tunjangan 

Nawawi dalam Kadarisman (2012:250) menjelaskan beberapa indikator tunjangan 

diantaranya: 

1. Ketepatan 

Penyediaan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan harus diupayakan 

tepat waktu dan tepat sasaran. Misalnya bagi karyawan yang upah atau gaji 

tetapnya pada ranking bawah yang relatif kecil, tunjangan akan sangat berharga 

jika diberikan pada saat yang diperkirakan sudah memerlukan tambahan biaya 

kehidupan. Sedangkan bagi karyawan ranking menengah ke atas yang upah atau 

gajinya cukup memadai dan mungkin relatif besar, tunjangan akan lebih 

bermanfaat jika diberikan pada saat yang bersamaan. Dengan demikian dapat 
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dipergunakannya untuk memelihara dan mempertahankan status sosial 

ekonominya di lingkungan organisasi atau perusahaan dan di masyarakat. 

Di samping itu, pemberian tunjangan juga harus tepat sasaran. Sasaran 

pertama adalah diberikan kepada karyawan yang tepat sehingga berusaha 

mempertahankannya untuk tetap memberikan kontribusi yang terbaik kepada 

perusahaan. Sasaran yang kedua adalah untuk kegiatan yang tepat. Artinya 

diberikan dalam bentuk yang relevan dan dalam jumlah yang memadai guna 

mewujudkan keseluruhan atau salah satu aspek di dalam keamanan atau jaminan 

dan kepuasan kerja (quality of work life). 

2. Kelayakan atau Keadilan 

Pemberian tunjangan yang memadai, artinya tunjangan dirasakan cukup 

berharga untuk memacu persaingan dalam berprestasi melalui bidang kerja 

masing-masing. Berkenaan dengan keadilan, tunjangan yang diberikan haruslah 

bersifat adil baik dari penerimaan maupun perbandingan jumlah yang diterima. 

3. Pembiayaan (Cost) yang Terkontrol dan Seimbang 

Pemberian tunjangan bukan saja harus sesuai dengan kemampuan 

organisasi atau perusahaan dalam menyediakan pembiayaannya, tetapi juga harus 

terkontrol dan seimbang. Dengan demikian meskipun keuntungan perusahaan 

cukup besar, tidak harus dibayar secara berlebihan-lebihan, sehingga berakibat 

kehilangan fungsinya dalam memotivasi prestasi dan persaingan. 
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2.1.3.Kinerja 

Kinerja dalam suatu organisasi merupakan salah satu elemen yang sangat 

penting. Jika tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi dan tujuannya tidak 

dapat tercapai. Kinerja perlu disajikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau 

manajer dalam perusahaan.  

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan pada dasarnya merupakan hasil kerja karyawan yang 

dapat dilihat dan dinilai oleh manajer untuk dapat mengetahui tercapainya tujuan 

organisasi. Kinerja karyawan mempunyai beberapa definisi atau teori yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut : 

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 Prawirosentono dalam Lijan Poltak Sinabela (2017:481) 

menyatakan:” kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral. 

Selanjutnya menurut Lijan Poltak Sinabela (2017:480) menyatakan “ kinerja 

adalah sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. 

Dari ketiga penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 

kinerja  karyawan adalah hasil kerja karyawan yang dicapai dalam melaksanakan 
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tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan utama dari 

organisasi. 

2.1.3.2 Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kerja merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting, 

yaitu evaluasi (penilaian) dan pengawasan. Banyak jenis program penilaian 

kinerja yang digunakan. Kebanyakan organisasi merancang program penilaian 

kinerja untuk memberikan kepada orang yang dinilai, orang yang menilai dan 

pimpinan, informasi mengenai kinerja. 

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Perusahaan yang baik harus mampu mengukur setiap kinerja 

karyawannya, karena hal ini merupakan salah satu fakor yang menentukan apakah 

sebuah target yang diberikan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Kinerja 

karyawan tidak sealalu berada dalam kondisi yang baik karena hal ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal, oleh karena itu ada baiknya jika pemimpin 

perusahaan mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan.  

Menurut Mangkunegara dalam Emron Edison et al (2017:202) Faktor 

yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja karyawan, antara lain:  

1. Faktor Kemampuan (ability) 

2. Faktor Motivasi (motivation) 

Ad.1 Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya pegawai 

yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 
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sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the 

right job). 

Ad.2 Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

mengahadapi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. 

2.1.3.3.Dimensi Kinerja 

Pada kinerja karyawan ada hal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

kerja atau dimensi kerja, menurut Anwar dalam Lijan Poltak Sinabela (2017:487) 

antara lain sebagai berikut: 

1. Kualitas Kerja 

2. Kuantitas Kerja 

3. Konsistensi Pegawai 

4. Kerjasama 

5. Sikap Pegawai 

Ad.1 Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang diterapkan oleh 

kebijakan instansi atau perusahaan, maka biasanya dapat diukur melalui 

ketepatan, ketelitian, keterampilan dan keberhasilan kerja oleh seorang 

pegawai. Maka dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai 

tersebut, pekerjaan apapun yang diberikan oleh pihak instansi atau 

perusahaan akan dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kualitas kerja pegawai sangat baik bagi pihak instansi 

atau perusahaan. 
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Ad.2 Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu yang ada. Maka yang perlu 

diperhatikan oleh suatu instansi atau perusahaan buka hasil rutin tetapi 

lebih cenderung kepada seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan oleh 

para pegawai. 

Ad.3 Konsistensi pegawai merupakan ketetapan karyawan dalam menjalankan 

job description sesuai dengan apa yang diperintahan manajer dalam 

perushaaan. 

Ad.4 Kerjasama merupakan evaluasi perilaku kerja aktif dengan segala 

kemampuan dan keahlian untuk saling mendukung dalam tim kerja agar 

dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. 

Ad.5 Sikap pegawai merupakan perilaku karyawan terhadap perusahaan atau 

pihak atasan dan teman. 

2.1.3.4. Indikator Kinerja Karyawan 

Dalam kinerja karyawan penting juga untuk mengetahui beberapa 

indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu. Menurut Robbins 

dalam Emron Edison et al (2017:191), ada enam indikator untuk mengukur 

kinerja kayawan, yaitu sebagai berikut:  

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan Waktu 

4. Efektivitas 

5. Kemandirian 

Ad.1 Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 
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Ad.2 Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

Ad.3 Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu pemenuhan kesesuaian 

waktu yang dibutuhkan atau diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Ad.4 Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, tekhnologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

Ad.5 Kemandirian merupakan tingkat seseorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerja dan komitmen kerja.  

2.2.Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Mayangsari 

(2013) 

“Pengaruh 

Pemberian 

Insentif 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan di 

Departemen 

Penjualan PT. 

Pupuk Sridjaja Palembang”. 

Hasil Penelitiannya 

adalah bahwa variabel 

bebas (X) insentif 

dengan item bonus, 

komisi, dan pembagian 

laba berpengaruh 

signifikan dan positif 

secara parsial terhadap 

kinerja karyawan di 

departemen penjualan 

PT. Pupuk Sriwidjaja 

Palembang. Dengan R 

square sebesar 0,266 

(26,6%) dan persamaan 

regresi sederhana yaitu 

Y = 10,120 + 0,523 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Peelitian 

2. Nursanti 

(2014) 

”Pengaruh 

Pelatihan Kerja 

dan Pemberian 

Insenti Terhadap 

Kinerja Karyawan CV. Kedai 

Digital Yogyakarta”. 

Dari hasil uji regresi 

linier berganda 

diketahui bahwa 

pelatihan kerja (â) 

0,533 (*p<0.05; 

p=0,028) dan insentif 

(â) 0,271 

(*p<0.05;p=0,012) 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. Kontribusi 

pelatihan kerja dan 

insentif untuk 

menjelaskan kinerja 

karyawan sebesar 

(ÄR2) 0,456. Pelatihan 

kerja dan insentif 

memiliki konstribusi 

pengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

sebanyak 45,6%, dan 

sisanya sebanyak 

54,4% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

3. Krisfandi Setyo 

Nugroho 

(2013) 

Pengaruh Pemberian Insentif 

Terhadap Kinerja Kayawan 

Distributor Batre Yuasa 

(Kasus PT. Riau Indoama 

Abadi Pekanbaru)  

Hasil perhitungan Regresi 

memperlihatkan bahwa 

Insentif berengauh secara 

signifikan terhadap Kinerja 

kayawan 

4. Khania Fitri 

Antika 

(2011) 

Pengaruh Kompensasi Tidak 

Langsung (Program 

Kesejahteraan) Terhadap 

Kepuasan Kerja Guru Pada 

Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 4 Medan 

Hasil penelitian 

berdasarkan analisis 

regresi berganda 

menunjukan bahwa 

variabel ekonomis, 

fasilitas, dan pelayanan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja guru pada 

SMK Negeri 4 Medan. 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

5. 
Krisfandi Setyo 

Nugroho  

(2013) 

Krisfandi Setyo Nugroho 

(2013) 

Penelitian yang 

menggunakan regresi 

sederhana mengemukakan 

bahwa terdapat pengaruh 

positif pemberian 

tunjangan terhadap 

kepuasan kerja karyawan 

2.3.Kerangka Pemikiran 

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan sumber yang sangat 

penting di dalam perusahaan karena manusia yang memberikan bakat, keahlian, 

pengetahuan, dan pengalaman dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam rangka 

memelihara karyawan salah satunya dengan pemberian insenti dan tunjangan . 

Insentif merupakan salah satu jenis daya pengerak yang merangsang 

terwujudnyaupaya pemeliharaa karyawan insentif terhadap karyawan merupakan 

perhatiaan dan pengakuan terhadapn hasil kerja kayawa yang telah d capai, 

sehingga termotivasi dapat lebih giat dan berlomba-lomba untuk berpartisipasi 

dan semakn loyal teradap perusahan.  

Menurut Lijan Poltak Sinabela (2017-238) “Insentif merupakan elemen atau 

balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variable tergantung pada 

kinerja pegawai”  

Adapun indikator dari insentif menurut Pangabean dalam  Lijan Poltak 

Sinabela (2017-245): 

1. Sederhana 
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2. Spesifik 

3. Dapat Dicapai 

4. Dapat Diukur 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nursanti  

(2014) dengan judul “Pengaruh Pelatihan Kerja dan Pemberian Insentif Terhadap 

Kinerja Karyawan CV. Kedai Digital Yogyakarta.”, Dari hasil uji regresi linier 

berganda diketahui bahwa pelatihan kerja (â) 0,533 (*p<0.05; p=0,028) dan 

insentif (â) 0,271 (*p<0.05;p=0,012) berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Kontribusi pelatihan kerja dan insentif untuk menjelaskan kinerja 

karyawan sebesar (ÄR2) 0,456. Pelatihan kerja dan insentif memiliki konstribusi 

pengaruh terhadap kinerja karyawan sebanyak 45,6%, dan sisanya sebanyak 

54,4% dipengaruhi oleh variabel lain. menjelaskan bahwa insentif memberikan 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. 

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. 

Tunjangan merupakan suatu balas jasa yang sifatnya tidak langsung, 

diberikan oleh perusahaan atas kontribusi karyawan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Adanya tunjangan dapat memberikan rasa aman dan nyaman selama 

bekerja di perusahaan tersebut. Tunjangan merupakan daya tarik bagi perusahaan 

untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. 

Adapun Nawawi dalam hasibuan (2013:130) menjelaskan beberapa 

indikator tunjangan diantaranya: 
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1. Ketepatan 

2. Kelayakan atau keadilan 

3. Pembiayaan (Cost) yang Terkontrol dan Seimbang 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Khoirunisa (2014) 

“Pengaruh Gaji, Upah, dan Berdasarkan hasil analisis yang telah Tunjangan 

Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.USU”. Berdasarkan hasil analisis 

yang telah Tunjangan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.USU”. 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh gaji 

(upah) dan tunjangan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial terdapat pengaruh 

gaji (upah) terhadap kinerja karyawan, sedangkan tunjangan berpengaruh negatif 

tidak signifikan. 

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. 

Dalam kinerja karyawan penting juga untuk mengetahui beberapa 

indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu. Menurut Robbins 

dalam Emron Edison et al (2017:191) ada enam indikator untuk mengukur kinerja 

kayawan, yaitu sebagai berikut:  

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan Waktu 

4. Efektivitas 

5. Kemandirian 
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Apabila karyawan diberikan insentif dalam bentuk yang dinyatakan 

dalam bentuk uang dan juga rasa pengakuan daripihak organisasi maka akan 

meningkatkan motivasi dalam bekerja sehingga kinerja karyawan akan 

meningkat. Tunjangan merupakan suatu balas jasa yang sifatnya tidak langsung, 

diberikan oleh perusahaan atas kontribusi karyawan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Adanya tunjangan dapat memberikan rasa aman dan nyaman selama 

bekerja di perusahaan tersebut. Tunjangan merupakan daya tarik bagi perusahaan 

untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Selain pemberian insentif, 

perusahaan juga menyediakan tunjangan bagi karyawannya baik berupa program 

Pensiun pribadi, program tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan maupun 

program lainnya yang telah disediakan. Tersedianya program tunjangan dan 

pelayanan ini berdampak terhadap kinerja karyawan. 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.   

Jadi Karyawan merupakan asset penting bagi perusahaan, Karyawan 

merupakan salah satu faktor penting dalam aktifitas perusahaan dalam proses 

untuk mencapai tujuan, maka dari itu karyawan yang handal, loyal, dan berkuaitas 

tidak lahir begitu saja, melainkan karyawan terlebih dahulu diberikandoronga atau 

rangsangan berupa Isentif diberian secara sederhana, spesifik, dan dapat di ukur 

diadakannya yang merupakan salah satu strategi untuk mendorong dan 
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merangkang karyawan agar bekerja lebih giat dan semangat dalam elaksanaan 

tugas dan tanggng jawab yang di berikan perusahan.  

Kemudia untk mendapatkan karyawa yang loyal dan berkualitas perusahan 

memberkan atau menyediakan proram tunjangan secara adil dan layak kepada 

karyawan, denga pemberian tunjangan diarapkan Perusahaan bisa membentuk 

atau membangun semangat kerjma dan loyaltas karyawan 

Apaila karyawan sudah diberikan Insentif dan Tunangan maka karyawan 

akan bekerja lebi optimal, mampu meminialisir kesalahan semangat kerja 

meningkat, dan meciptakan hubungan baik antara karyawan dan atasan. Sehingga 

kinerja karyawan akan meninkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model/paradigma pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 
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2.4.Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini yaitu: “Terdapat pengaruh Insentif dan Tunjangan 

Terhadap Kinerja Karyawan Non Manajer di PT. BPR Artha Sukapura 

Kota Tasikmalaya. 


