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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

  Seiring dengan globalisasi saat ini, banyak ditemukan permasalahan yang 

menyebabkan banyak perusahaan mengalami kegagalan, baik yang disebabkan 

oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang 

disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang ada 

pada perusahaan tersebut, padahal harus diakui manusia adalah faktor penting 

yang turut menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, 

keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kegunaan sumber daya manusia 

yaitu orang-orang yang menyediakan tenaga, bakat kreativitas dan semangat bagi 

perusahaan serta memegang peranan penting dalam fungsi operasional. 

 Agar perusahaan lebih kompetitif dalam bersaing dengan perusahaan lain, 

perusahaan harus mempunyai sumber daya manusia yang handal, cerdas dan 

mampu bersaing dalam memajukan perusahaan, karena perusahaan harus di 

jalankan dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengatur 

sumber daya yang ada untuk lebih kreatif dan inovatif membangun perusahaan 

lebih kompetitif dan bisa bersaing dengan perusahaan kompetitor.  

 Manajemen perusahaan harus mempunyai strategi dalam mewujudkan 

sumber daya yang handal sejalan dengan tujuan perusahaan. Pemberian Insentif 

adalah salah satu strategi untuk memberikan rangsangan motivasi positif kepada 

karyawan supaya karyawan mampu memberikan kemampuannya yang optimal 
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dalam bekerja dan mengeluarkan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. 

 Pemberian insentif merupakan salah satu hal pokok yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Semangat tidaknya karyawan bisa juga disebabkan 

oleh besar kecilnya insentif yang diterima. Apabila karyawan tidak mendapatkan 

insentif yang sesuai dengan besarnya pengorbanan dalam bekerja, maka karyawan 

tersebut cenderung malas bekerja dan tidak bersemangat yang pada akhirnya 

mereka bekerja semaunya tanpa ada motivasi yang tinggi.  

 Mangkunegara (2002:89) Menyatakan bahwa Insentif adalah suatu bentuk 

motivasi yang dinyatakan dengan bentuk uang yang merupakan pengakuan dari pihak 

organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap perusahaan. Insentif 

akan  menambah motivasi kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan dan sebagai apresiasi atas kontribusi atau kinerja yang diberikan kepada 

perusahaan. 

Apabila insentif yang diberikan perusahaan sudah tepat, maka insentif 

yang diberikan akan meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Dengan 

meningkatnya kinerja yang diberikan karyawan otomatis akan berdampak positif 

bagi perusahaan. Perusahaan akan mampu mencapai tujuan yang diinginkan dan 

dengan kinerja karyawan meningkat sehingga perusahaan akan mampu bersaing 

dengan perusahaan lainnya. 

Peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan akan berdampak pada 

keuntungan yang meningkat dan akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Sedangkan jika kinerja karyawan menurun otomatis perusahaan akan mengalami 
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kemunduran dan jika terjadi terus menerus perusahaan akan gulung tikar. 

Otomatis para manajer perusahaan terus memberikan motivasi supaya karyawan 

dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja dengan pemberian insentif. 

CV Sepatu Sani  merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi 

dan pemasaran sepatu. Di samping membangun kompetensi di bidang distribusi 

dan pemasaran, perusahaan juga memberikan perhatian khusus kepada penggerak 

utama perusahaan yaitu Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan 

aset yang penting dalam meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga harus 

diberikan kenyamanan dalam bekerja. 

1.1. Tabel data pencapaian target di bulan januari - desember 2013 

Bulan Produk Target Realisasi Deviasi 

Januari Sepatu 67200 pasang 61368 pasang 91,3% 

Februari Sepatu 67200 pasang 68213 pasang 101,5% 

Maret Sepatu 67200 pasang 68345 pasang 101,7% 

April  Sepatu  67200 pasang 68236 pasang 101,5% 

Mei Sepatu 67200 pasang 70557 pasang 104,9% 

Juni Sepatu 67200 pasang 68012 pasang 101,2% 

Juli  Sepatu 67200 pasang 65107 pasang 96,8 %  

Agustus Sepatu 67200 pasang 66342 pasang 98,7% 

September Sepatu 67200 pasang 68734 pasang 102,2% 

Oktober Sepatu 67200 pasang 65348 pasang 97,2% 

November Sepatu 67200 pasang 63255 pasang 94% 

Desember Sepatu 67200 pasang 62879 pasang 93,5% 

Sumber: CV Sepatu sani 
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CV Sepatu Sani mengalami masalah tuntutan sumber daya manusia. 

Karyawan menuntut kenaikan insentif karena menurut karyawan beban yang 

dikerjakan terlalu tinggi seperti penetapan target produksi yang tinggi. Dalam 

pemberian insentif kurang baik seperti seorang karyawan dalam mendapatkan 

bonus sedikit di banding dengan perusahaan lain sehingga berdampak pada 

kinerja karyawan. Dengan demikian menyebabkan karyawan kurang motivasi 

dalam bekerja sehingga kurang maksimal dalam mengerjakan pekerjaan yang 

telah dibebankan dan berdampak pada keuntungan perusahaan.  

 Insentif meliputi seperti bonus, komisi dan pembagian laba. Untuk 

mendapatkan bonus karyawan harus melewati target menyelesaikan sepatu 

sebanyak 8 pasang dalam sehari. Dengan begitu mereka mendapatkan bonus Rp 

10.000 per hari dari target yang ditetapkan. Sedangkan karyawan dapat komisi 

ketika dalam bekerja melaksanakan tugas dan perintah dengan baik seperti dalam 

mengerjakan sepatu rapi, jahitan sepatu tidak melenceng-melenceng serta sol 

sepatu menempel dengan kuat sebesar Rp 5.000, serta pembagian laba diberikan 

ketika perusahaan mengalami keuntungan. Dibagikan kepada karyawan 5% 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Karyawan mendapatkan bonus sebagai apresiasi atas kinerja yang 

diberikan. Komisi juga diberikan untuk memotivasi kerja karyawan supaya dalam 

bekerja bisa memberikan kemampuan yang di milikinya. Perusahaan menjual 

barang dengan mengekspor ke luar negeri dengan kualitas yang bagus sedangkan 

yang kurang bagus diperbaiki dan di jual di galeri ataupun di jual kepada 

karyawan sendiri. Ketika perusahaan mengalami keuntungan saat mengekspor 
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barang, perusahaan membagi sedikit kepada karyawan yang bernama pembagian 

laba/profit sharing. 

Kinerja yang diberikan karyawan mengalami turun mulai bulan oktober 

karena pemberian insentif yang tidak sesuai seperti bonus yang sedikit dibanding 

oleh perusahaan lain. Seperti tabel sebelumnya dalam pencapaian target 

perusahaan selama 1 tahun, realisasi kinerja yang diberikan oleh karyawan 

cenderung turun mulai bulan oktober dalam mencapai target perusahaan. Kinerja 

yang karyawan berikan bisa ditingkatkan secara maksimal dengan pemberian 

insentif yang baik dan sesuai. 

Notoatmojo (2009:125) mengatakan bahwa kebanyakan orang 

berpendapat bahwa gaji atau insentif adalah alat yang paling ampuh untuk 

meningkatkan motivasi kerja, dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dalam bekerja disuatu organisasi. Karena insentif akan mendorong 

karyawan memberikan kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan kinerja 

yang maksimal untuk tujuan perusahaan. 

Perusahaan harus mempunyai strategi untuk meningkatkan motivasi kerja 

karyawan, dengan menata kembali dalam sistem pemberian insentif yang sesuai 

dan agar  karyawan dapat meningkatkan kinerja yang diberikan akan secara 

maksimal untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Seperti memberikan 

bonus yang sesuai kemampuan yang diberikan karyawan Berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Pengaruh 

Pemberian Insentif Terhadap Kinerja karyawan pada CV Sepatu Sani". 
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B. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pemberian insentif pada karyawan CV Sepatu Sani  ? 

2) Bagaimana kinerja karyawan pada CV Sepatu Sani  ? 

3) Apakah pemberian insentif mempunyai pengaruh yang terhadap kinerja 

karyawan CV Sepatu Sani  ? 

 

C. Batasan Masalah 

 Untuk membatasi agar obyek tidak terlalu luas maka peneliti hanya 

terfokus membahas pemberian insentif terhadap kinerja pada karyawan produksi 

yang sudah bekerja minimal 1 tahun di CV Sepatu Sani. Insentif adalah imbalan 

uang yang dibayarkan untuk karyawan yang kinerjanya melebihi standart yang 

ditentukan dengan asumsi mendorong karyawan bekerja lebih maksimal untuk 

kepentingan perusahaan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan/menjelaskan pemberian Insentif pada karyawan 

CV Sepatu Sani.  

2. Untuk mendiskripsikan/menjelaskan Kinerja pada karyawan CV Sepatu 

Sani. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian Insentif yang terhadap Kinerja 

karyawan CV Sepatu Sani. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai evaluasi dan 

perbandingan dalam pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja 

karyawan CV Sepatu Sani. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumber referensi pada 

penelitian selanjutnya khusus penelitian tentang Pemberian insentif 

terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


