
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan

suatu perusahaan, disisi lain juga sebagai makhluk yang mempunyai pikiran, perasaan

kebutuhan dan harapan-harapan tertentu. Hal ini sangat memerlukan perhatian tersendiri

karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas serta

kecintaan terhadap pekerjaan dan perusahannya (Hasibuan, 1994:222). Keadaan ini

menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang harus ditingkatkan efisiensi dan

produktivitasnya. Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus mampu

menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Prestasi kerja karyawan sangat penting dalam perusahaan, karena tanpa prestasi kerja

yang baik suatu perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, suatu perusahaan patut mempertahankan prestasi kerja yang sudah baik yang

dimiliki setiap karyawannya. Pada dasarnya prestasi kerja karyawan berkaitan dengan

masalah terpenuhi atau tidaknya kebutuhan seseorang. seperti yang diungkapkan oleh

Dharma (2000:21) bahwa setiap orang dalam suatu perusahaan melaksanakan tugas sesuai

dengan yang diharapkan darinya. Seseorang bergabung kedalam sebuah perusahaan

dengan membawa sejumlah harapan akan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka dan

tercapainya kesejahteraan.

Untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan tersebut seseorang membutuhkan alat

pemuas kebutuhan berupa uang, pangkat atau jabatan, kedudukan dan lain sebagainya

merupakan contoh dari alat pemuas kebutuhan, dan untuk mendapatkannya, maka mereka

harus bekerja. Dengan bekerja, mereka akan dapat balas jasa yang dimaksud adalah



pemberian insentif. Salah satu cara efektif yang dapat merangsang prestasi kerja karyawan

adalah dengan penerapan sistem insentif. Pemberian insentif ini dapat memberikan suatu

dorongan bagi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi dan membuatnya lebih loyal

terhadap perusahaan.

Tujuan insentif sebagai suatu perangsang atau pendorong yang diberikan dengan

sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar

untuk berprestasi bagi organisasi. Dalam penelitian ini insentif yang diteliti adalah segala

bentuk pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung diluar gaji yang diberikan

oleh pihak perusahaan kepada karyawan atas prestasi kerjanya baik yang berupa materiil

maupun non materiil.

Pada dasarnya insentif memiliki dua aspek kepentingan atau tujuan, yaitu untuk

perusahaan dan untuk karyawan itu sendiri. Dengan demikian tujuan insentif dari sisi

perusahaan adalah untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan dan untuk

memelihara/mempertahankan karyawan yang berprestasi. Sedangkan dari sisi karyawan

gaji atau upah yang lebih besar akan meningkatkan kesejahteraan. Disamping itu,

pemberian insentif mendorong karyawan untuk berusaha melaksanakan pekerjaannya

lebih baik, sehingga dengan kemampuan tersebut dapat dijadikan modal untuk

meningkatkan kecakapan mereka. Apabila kesejahteraan karyawan tercukupi maka

karyawan akan lebih baik dan diharapkan berpengaruh pula terhadap prestasi kerjanya.

Insentif merupakan penghasilan tambahan yang diberikan dalam tanggung jawab

yang lebih besar dan berhasil. Handoko (2000) menyebutkan semakin tinggi kedudukan

seseorang dalam suatu organisasi maka tingkat kepuasannya akan semakin tinggi pula,

alasan-alasan yang mendasari hal tersebut adalah: 1) Penghasilan menjamin, 2) Pekerjaan

memungkinkan mereka menunjukkan kemampuan, 3) Status sosial.



Adapun Abdulrahman (1991:483), membedakan insentif menjadi, (1) Financial

insentif adalah suatu insentif yang diberikan kepada seorang pegawai/orang lain dalam

bentuk uang, (2) Non financial insentif adalah suatu insentif dalam bentuk hadiah–hadiah

atau kenikmatan–kenikmatan, kesejahteraan, reputasi atau kemuliaan yang lebih besar atau

hadiah–hadiah atau anugerah lainnya dalam bentuk uang. Insentif lebih dikenal memiliki

kaitan langsung dengan pemberian uang tetapi secara umum pemberian yang bersifat

bukan uang disebut sebagai insentif non materiil. Sedangkan menurut Sarwoto (1987:155),

secara garis besar keseluruhan insentif dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu (1)

insentif materiil berupa insentif dalam bentuk uang dan jaminan sosial, (2) insentif non

materiil berupa penghargaan dan keadaan pekerjaan.

Pemberian insentif bisa berupa uang (insentif materiil) dan bukan uang (insentif non

materiil) dengan maksud sebagai pemberian salah satu bentuk penghargaan kepada

karyawan atas sumbangannya kepada perusahaan yang terutama tercermin dari prestasi

kerjanya. Insentif yang diberikan dapat berupa insentif materiil dan insentif non materiil.

Karyawan akan mempunyai prestasi kerja yang tinggi jika pemberian insentif dilakukan

secara adil, layak dan memadai. Pizza Hut Malang sebagai salah satu perusahaan makanan

resmi di Malang menerapkan insentif materiil dan non materiil sebagai salah satu cara

untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Berikut ini merupakan  perkembangan insentif materiil yang diberikan Pizza Hut

Malang pada karyawannya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 1.1 Perkembangan Insentif Materiil Di Pizza Hut Malang
Tahun 2006-2010

Tahun Insentif
Prestasi
Bulanan

(000)

Insenstif
Prestasi
Tahunan

(000)

Uang
Lembur

(000) Penjualan

2006 Rp.35.428 Rp.18.300 Rp.8.922 Rp.1.297.756.000
2007 Rp.39.592 Rp.20.225 Rp.10.107 Rp.1.825.243.000



2008 Rp.43.754 Rp.21.350 Rp.12.351 Rp.2.369.356.000
2009 Rp.50.313 Rp.23.725 Rp.15.625 Rp.3.641.363.000
2010 Rp.59.046 Rp.24.800 Rp.16.970 Rp.4.182.935.000

Sumber: Management Pizza Hut Malang, 2011

Kriteria karyawan Pizza Hut Malang yang diberikan insentif sebagai berikut:

1. Kriteria Insentif Bulanan

Kriteria insentif bulanan yang diberikan pada karyawan Pizza Hut Malang sebagai

berikut:

a) Insentif bulanan diberikan pada bagian Delevery apabila mencapai target penjualan

sebesar RP. 65.000.000,-/bulan. Besarnya uang insentif bulanan yang diberikan

Pizza Hut Malang pada setiap karyawan tersebut sebesar RP. 500.000,-

b) Insentif bulanan diberikan pada bagian Bar, Cook, Sever, Kasir, dan Order taker

apabila mencapai target penjualan RP. 275.000.000,-/bulan. Besarnya uang insentif

bulanan yang diberikan Pizza Hut Malang pada setiap karyawan tersebut sebesar

RP. 400.000,-

2. Kriteria Insentif Tahunan

Kriteria insentif tahunan yang diberikan pada karyawan Pizza Hut Malang sebagai

berikut:

a) Insentif tahunan diberikan pada bagian Delevery apabila karyawan tersebut sudah

mencapai minimal 6 x insentif bulanan dalam waktu satu tahun. Besarnya uang

insentif tahunan yang diberikan Pizza Hut Malang pada setiap karyawan tersebut

sebesar RP. 300.000,-

c) Insentif tahunan diberikan pada bagian Bar, Cook, Sever, Kasir, dan Order taker

apabila  sudah mencapai minimal 6 x insentif bulanan dalam waktu satu tahun.



Besarnya uang insentif tahunan yang diberikan Pizza Hut Malang pada setiap

karyawan tersebut sebesar RP. 200.000,-

3. Kriteria Uang Lembur

Kriteria uang lembur diberikan pada karyawan Pizza Hut Malang sebagai berikut:

a) Aapabila karywan mengantarkan pemesanan konsumen ketempat tujuan yang

berbeda dengan melebihi jam kerja yang sudah ditentukan. Besarnya uang lembur

yang dberikan Pizza Hut Malang pada setiap jamnya sebesar Rp. 12.500,-

b) Apabila karyawan melayani banyaknya konsumen di tempat dengan melebihi jam

kerja yang sudah ditentukan. Besarnya uang lembur yang dberikan Pizza Hut

Malang pada setiap jamnya sebesar Rp. 10.000,-

Selain insentif materiil perusahaan Pizza Hut Malang juga memberikan insentif non

meteriil yang berupa:

1. Pengangkatan jabatan kepada karyawan yang baik selama masa tertentu serta dianggap

mampu, dalam hal ini setiap karyawan dalam perusahaan memiliki kesempatan untuk

meningkatkan prestasi dan karirnya. Dengan adanya peningkatan maka tugas dan

tanggung jawab akan semakin bertambah pula.

2. Pemberian hak untuk menggunakan sesuatu atribut jabatan (misalnya pada mobil atau

lainnya. (Sumber: Management Pizza Hut Malang, Maret 2011)

Tujuan pemberian insentif materiil dan non materiil dari Pizza Hut Malang adalah

untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan dan untuk memelihara/mempertahankan

karyawan yang berprestasi. Hal ini berarti Pizza Hut Malang selalu pandai menarik dan

mempertahankan karyawan dalam kondisi keuangan yang terbatas, sehingga memerlukan

alternatif penggajian (reward), yaitu dengan insentif non materiil. Sehingga setiap

karyawan merasa bahwa segala upaya yang mereka lakukan kepada perusahaan itu



mendapatkan balas jasa yang adil dan bermanfaat. Pemeberian insentif non materiil ini

untuk dipergunakan sebagai pendorong serta menarik dan mempertahankan karyawan

bagian pemasaran agar tidak berpindah. terutama karyawan bagian pemasaran yang

sebagian besar fungsinya dapat mempengaruhi konsumen.

Pizza Hut Malang menggunakan sistem pertukaran pekerjaan diantaranya Bar dengan

Cook, Cook dengan Server, Server dengan Bar, dan berlaku sebaliknya. Adapun

pertukaran lainnya yaitu Kasir dengan Order Taker. Diadakan pertukaran posisi pekerjaan

agar karyawan Pizza Hut Malang betah dan puas pada pekerjaannya, sehingga tidak terjadi

kecemburuan sosial oleh para karyawan. Selain itu Pimpinan Pizza Hut Malang perlu

mengidentifikasi sumber-sumber yang mampu mendorong karyawan secara efektif

sehingga sesuai dengan kondisi dan kemampuan suatu usaha.

Keberhasilan sebuah program insentif sebagai bentuk doroangan yang dilakukan oleh

perusahaan sangat tergantung tingkat kesesuaian program dengan kebutuhan pekerja atau

karyawan. Untuk meningkatkan kualitas program insentif materiil dan non materiil,

pimpinan Pizza Hut Malang perlu mengetahui karakteristik karyawan sebagai tolak ukur

keberhasilan program tersebut. Tujuan program insentif materiil dan insentif non materiil

pada dasarnya adalah untuk mempengaruhi perilaku karyawan  atau pekerja agar

berkinerja lebih baik, Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh

tambahan bukti empiris mengenai “Pengaruh Insentif Terhadap Prestasi Kerja Karyawan

Bagian Pemasaran  Pizza Hut Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut  :



1. Bagaimana insentif materiil dan non materiil pada karyawan bagian pemasaran Pizza

Hut Malang?

2. Bagaimana prestasi kerja pada karyawan bagian pemasaran Pizza Hut Malang?

3. Apakah insentif materiil dan insentif non materiil berpengaruh terhadap prestasi kerja

karyawan bagian pemasaran Pizza Hut Malang?

4. Mana diantara insentif materiil dan insentif non materiil yang berpengaruh paling kuat

terhadap prestasi kerja karyawan bagian pemasaran Pizza Hut Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis sehubungan dengan masalah

yang dirumuskan diatas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis insentif materiil dan non materiil pada karyawan bagian pemasaran

Pizza Hut Malang.

2. Menganalisis prestasi kerja pada karyawan bagian pemasaran Pizza Hut Malang.

3. Untuk mengetahui insentif materiil dan insentif non materiil berpengaruh apa tidak

terhadap prestasi kerja karyawan bagian pemasaran Pizza Hut Malang.

4. Untuk mengetahui diantara insentif materiil dan insentif non materiil yang

berpengaruh paling kuat terhadap prestasi kerja karyawan bagian pemasaran Pizza

Hut Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

manfaat/kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut:



1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dan

pertimbangan agar di masa mendatang perusahaan dapat lebih meningkatkan kinerja

pegawai bagian pemasaran di Pizza Hut Malang.

2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan

wawasan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang berkepentingan untuk

mengkaji permasalahan lebih lanjut yang sejenis.

E. Batasan Penelitian.

Agar penelitian tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan penelitian. Penelitian ini

dibatasi oleh hal-hal berikut :

1) Penelitian ini hanya berlaku pada karyawan bagian pemasaran di Pizza Hut Jl. Semeru

37A Malang/Klojen yang hanya memfokuskan pada pengaruh insentif materiil dan

insentif non materiil terhadap prestasi kerja.

2) Indikator insentif materiil (X1) terdiri dari uang dan jaminan sosial, sementara

indikator insentif non materiil (X2) terdiri dari penghargaan dan keadaan pekerjaan,

indikator tersebut berdasarkan pada pendapat Abdulrahman (1991:483) dan Sarwoto

(1987:155). Sedangkan indikator prestasi kerja (Y) terdiri dari kuantitas hasil kerja,

kualitas hasil Kerja dan ketepatan waktu, indikator ini berdasarkan pada pendapat

Dharma (2000:154)


