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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen sumber daya manusia merupakan satu bidang manajemen 

yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. 

Hal ini disebabkan manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja 

yang ada di dalam organisasi, sehingga terwujud tujuan organisasi dan 

kepuasan kerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga dapat 

menghasilkan kinerja yang baik dalam sebuah lembaga keuangan dengan cara 

pemberian balas jasa dalam setiap individu anggota organisasi sesuai dengan 

kemampuan kerjanya. 

Setiap anggota dari suatu organisasi mempunyai kepentingan dan tujuan 

sendiri ketika ia bergabung pada organisasi tersebut. Bagi sebagian karyawan, 

harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, 

namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak 

kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. 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 yaitu insentif. Dalam pencapaian 

guna memenuhi kebutuhannya maka karyawan harus memiliki kinerja yang 

baik agar tercapainya tujuan bersama.

Handoko (2002) mengemukakan bahwa insentif adalah perangsang yang 

ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih 
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tinggi dari standar - standar yang telah ditetapkan. Insentif merupakan salah 

satu hal pokok yang harus diperhatikan oleh Kanindo Syariah Jawa Timur. 

Semangat tidaknya karyawan bisa juga disebabkan oleh besar kecilnya insentif 

yang diterima dan ditetapkan. Apabila karyawan tidak mendapatkan insentif 

yang sesuai dengan besarnya pengorbanan dalam bekerja, maka karyawan 

tersebut cenderung malas bekerja dan tidak bersemangat yang ada akhirnya 

mereka bekerja semaunya tanpa ada motivasi yang tinggi tetapi juga pemberian 

insentif juga melihat hasil kinerja karyawan tersebut. 

Dengan adanya insentif  di Kanindo Syariah Jawa Timur yang tepat serta 

cara kerja  yang baik sehingga ke depannya, proses kerja organisasi dapat 

berjalan sesuai tujuan organisasi. Bahwa insentif adalah bentuk pembayaran 

yang dikaitkan dengan kinerja, sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan. 

Begitu juga insentif suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang 

atau juga penghargaan tidak berupa uang atas dasar kinerja yang tinggi dan 

juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja 

karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (lembaga keuangan).

Insentif di kanindo syariah Jawa Timur menjadikan objek dalam penelitian 

ini. Pemberian insentif di Kanindo syariah Jawa Timur yaitu insentif material 

dan insentif non-material diberikan atas hasil kerja dari pengkreditan dan 

melakukan penelitan terhadap karyawan bagian AO(Account Officer). Dari 

Hasil pengkreditan yang telah melampaui target membuat karyawan 

mendapatkan insentif dari hasil pembiyaan pinjaman tersebut karena insentif 

yang diberikan oleh Kanindo syariah sebesar 50% dari pembagian laba sebagai 
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gaji dan tidak ada gaji pokok terhadap karyawan bagian AO (Account officer). 

Sehingga dengan adanya insentif yang diberikan kepada karyawan membantu 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya membuat kinerja yang dihasilkan pun 

sangat baik bagi Kanindo Syariah Jawa Timur.

Oleh karena itu penelitian di Kanindo Syariah Jawa Timur melihat dari 

insentif yang diberikan atas dasar kinerja yang diselesaikan oleh karyawan 

bagian AO dengan mengerjakan pengkreditan yang ditargetkan. Ada dua jenis 

insentif yang diberikan atas kerja karyawan yaitu insentif material dalam 

bentuk bonus, komisi, pembagian laba, tunjangan hari tua. Sedangkan insentif 

non-material dalam bentuk jaminan sosial, piagam penghargaan, promisi 

jabatan.

Fenomena yang ada pada insentif di Kanindo Syariah Jawa Timur 

pertama, insentif material: bonus (Karyawan AO menerima bonus dari target 

pengkreditan yang terlampui), komisi (Karyawan bagian AO menerima komisi 

atas tugas penarikan kredit macet oleh nasabah.), pembagian laba (AO 

menerima pembagian laba atas kerjanya sebesar 50% dikali laba.), tunjangan 

hari tua (Karyawan akan menerima tunjangan saat masa pensiun atau 

meninggal dari kanindo syariah)

Kedua, insentif non material: jaminan sosial (Karyawan kanindo syariah 

menerima tunjanagan BPJS untuk dirinya dan keluarga mengatasi resiko 

ekonomi.), piagam penghargaan (Karyawan menerima sertifikat penghargaan 

atas masa kerja baiknya dan pengabdian satu periode untuk memotivasi 

karyawan lain.), promisi jabatan (Karyawan bagian AO akan naik jabatan  
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dalam satu tahun ke CS jika dalam satu tahun memberi kan kontribusi ke 

Kanindo syariah)

Dari fenomena diatas muncul permasalahan masih ada karyawan yang 

kurang bisa mencapai target untuk mendapatkan pemberian insentif tersebut 

seperti bonus, karyawan harus menyelesaikan target pengkreditan dan 

melampuinya dan komisi, dari penyelesaian tugas penarikan kredit macet, 

masalah tersebut dihubungkan ke hasil kinerja kayawan. Insentif material yang 

diterima karyawan bagian AO di Kanindo syariah menerima insentif material 

atas dasar hasil dari menyelesaikan pekerjaannya dan menyelesaikan target 

yang diberikan atau juga melampaui target yang di berikan kepadanya dan 

semangat kerjanya.

Hasibuan (2002) mengemukakan  bahwa pengorbanan jasa , jasmani dan 

pikiran untuk menghasilkan barang - barang dan Jasa - jasa dengan 

memperoleh imbalan prestasi tertentu. Maka dari itu karyawan bagian AO 

bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan insentif material tersebut. 

Pemberian insentif selain dengan materi atau uang yang didapat oleh karyawan  

bagian AO. Pemberian insentif non material di Kanindo Syariah Jawa Timur 

memberikan motivasi untuk kerja karyawan tidak hanya sekedar insentif materi 

tetapi dengan non materi untuk menumbuhkan semangat kerja karyawan di 

Kanindo Syariah Jawa Timur.

Insentif menurut ahli manajemen sumber daya manusia Siagian lebih 

sesuai di pakai dalam penelitian ini, karena melihat dari insentif yang diberikan 

oleh Kanindo Syariah Jawa Timur kepada karyawan bagian AO. Oleh karena 
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itu, penggunaan teori insentif menurut ahli siagian ini akan mempermudah 

dalam membedakan insentif yang diberikan insentif materil dan insentif non 

material oleh Kanindo Syariah Jawa Timur kepada karyawan bagian AO dan 

data dari insentif dari karyawan bagian AO (Account officer) menerima insentif 

sebagai gajinya sebesar 50% dari pembagian laba tidak ada gaji pokok.

Kinerja adalah outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan 

tertentu atau kegiatan selama satu periode tertentu Sulistiyani dan Rosidah ( 

2003). Diatas semakin menjelaskan kinerja merupakan hasil dan prilaku kerja 

yang dihasilkan oleh seorang karyawan sesuai dengan perannya dalam 

organisasi dalam suatu periode tertentu. Kinerja karyawan yang baik adalah 

salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatan 

produktivitas dan memajukan lembaga keuangan (koperasi). Oleh karena, itu 

salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan 

memberikan insentif kepada karyawan agar dapat memotivasi sehingga 

karyawan lebih meningkatkan lagi kinerjanya, sehingga kinerjanya meningkat 

dan lembaga keuangan pun mampu menghasilkan produk jasa yang kompetitif.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana kinerja 

karyawan di Kanindo Syariah Jawa Timur yaitu kualitas kerja (menekankan 

pada mutu kerja yang dihasilkan dibanding volume kerja), kuantitas kerja 

(membandingkan besarnya volume kerja yang seharusnya standar kerja 

normal dengan kemampuan sebenarnya), ketepatan waktu (penggunaan waktu 

kerja yang disesuaikan dengan kebijakasanaan lembaga keuangan).
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Kinerja karyawan di Kanindo syariah Jawa Timur bila dilihat secara 

keseluruhan bisa digolongkan baik, akan tetapi apabila ditinjau lebih spesifik 

masih terdapat hal-hal tertentu yang belum sepenuhnya dikatakan baik. Hal 

dapat dilihat berdasarkan yang pertama, kualitas kerja (menekankan pada mutu 

kerja yang dihasilkan dibanding volume kerja ). Kualitas karyawan bagian AO 

dilihat dari mutu kerja yang dikerjakan dibandingkan volume kerjanya. Disana 

masih ada beberapa karyawan yang hanya mementingkan volume dibanding 

mutu sehingga terjadinya kredit macet oleh nasabah.

Kedua, kuantitas kerja (membandingkan besarnya volume kerja yang 

seharusnya standar kerja normal dengan kemampuan sebenarnya). Dalam hal 

ini, kuantitas kerja karyawan Kanindo Syariah bagian AO masih ada yang 

belum mampu mencapai target kerja yang ditetapkan oleh Kanindo Syariah 

Jawa Timur tetapi kemampuan mereka seharusnya bisa melakukannya karena 

rata pendidikannya sarjana.

Ketiga, ketepatan waktu (penggunaan waktu kerja yang disesuaikan 

dengan kebijakasanaan lembaga keuangan). Dari ketepatan waktunya 

karyawan Kanindo Syariah Jawa Timur menggunakan masa kerjanya dengan 

baik yang diberikan oleh Kanindo Syariah Jawa Timur seperti tepat waktu 

dalam berkerja tidak telat dan disiplin. dikutip oleh Wexley dan Yuki (2011). 

menunjukkan bahwa insentif upah/gaji memberikan hasil yang konsisten atau 

positif terhadap kinerja karyawan.

Dari fenomena kinerja diatas dihubungkan dengan data terdapat data yang 

menjelaskan tentang menurunnya dan tidak tercapainya target dari anggaran 
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yang di tetapkan oleh Kanindo Syariah Jawa Timur di tahun 2013 disebabkan 

oleh permasalahan yang terjadi di karyawan yang dijelaskan diatas tersebut.

Table 1.1 Data realisasi pembiyaan pijaman kanindo syariah tahun 

2013

BULAN BIAYA
ANGGARAN REALISASI % DEVIASI

Januari 340.502.400     322.450.000 94,70 (18.052.400)
Februari 340.502.400     284.600.000 83,58 (55.902.400)
Maret 340.502.400     355.750.000 104,48 15.247.600
April 340.502.400     348.200.000 102,26 7.697.600
Mei 340.502.400     307.000.000 90,16 (33.502.400)
Juni 340.502.400     210.800.000 61,91 (129.702.400)
Juli 340.502.400     189.800.000 55,74 (150.702.400)
Agustus 340.502.400     222.000.000 65,20 (118.502.400)
September 340.502.400     278.300.000 81,73 (62.202.400)
Oktober 340.502.400     361.100.000 106 20597600
November 340.502.400     340.502.400 100
Desember 340.502.400     340.502.400 100
TOTAL 340.502.400  3.561.004.800 87,15 (525.024.000)

Sumber: kanindo Syariah Malang 2013

Berdasarkan tabel di atas, hasil pembiyaaan pinjaman Kanindo Syariah 

Jawa Timur dalam tahun 2013 mengalami penurunan dari anggaran yang 

ditargetkan sebesar Rp.340.502.400 pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, 

Juli, Agustus dan September. Tetapi di bulan Maret, April, Oktober, 

November, dan Desember baru bisa mencapai target dan melampuinya. Pada 

bulan Jannuari, Maret, April, Mei, Oktober, November dan Desember 

karyawan sudah memenuhi standart yang ditaksirkan sebesar Rp. 300.000.000 

dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kinerja karyawan masih baik dan 

tidak rendah. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti 
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tertarik untuk melaksanakan penelitia mengangkat judul : “Pengaruh Insetif 

Terhadap Kinerja Karyawan Kanindo Syarian Jawa Timur. 

B. Pembatasan Masalah

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang di teliti, 

sehingga masalah tidak meluas dan mempermudah peneliti dalam menganalisi 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini hanya difokuskan pada kegiatan 

pembiyaan pinjaman atau pengkreditan dan pada karyawan bagian AO di 

Kanindo Syariah Jawa Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berdasarkan pandangan dari siagian dan Robert L, Malthis & Jhon H. 

Lackson terkait masalah pemberian insentif dan kinerja karyawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat disajikan beberapa masalah pokok yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana insentif material dan non-material pada karyawan Kanindo 

Syariah Jawa Timur  ?

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Kanindo Syariah Jawa Timur ?

3. Apakah insentif material dan non-material berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan Kanindo syariah Jawa Timur ?

4. Variabel insentif mana yang lebih kuat pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan Kanindo Syariah Jawa Timur ?
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D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana insentif material dan non-material 

pada Kanindo Syariah Jawa Timur.

2. Untuk mendiskrisikan bagaimana kinerja karyawan pada Kanindo 

Syariah Jawa Timur.

3. Untuk mengetahuai apakah insentif material dan non-material 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Kanindo Syariah Jawa 

Timur.

4. Untuk mengetahui variabel insentif mana yang lebih kuat pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan pada Kanindo Syariah Jawa Timur. 

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi obyek penelitian

Sebagai masukan kepada karyawan bagian AO Kanindo Syariah Jawa 

Timur agar meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi.

2. Bagi peneliti lain

Diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian sebelumnya dan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.


