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                 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang menyangkut topik penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

terdahulu 

Keterangan 

1 Judul 
 

Pengaruh Insentif  Terhadap Kinerja 
Karyawan di Coal Mining Departement PT. 
Kalim Prima Coal Sangatta-Kutai Timur 
( Firman Alamsyah : 2013) 

Variabel Insentif sebagai variabel independen dan 
kinerja merupakan variabel dependen 

Metode Penelitian Metode  Least Square 

Hasil penelitian Insentif berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan di Coal Mining 
Departement PT. Kalim Prima Coal adalah 
benar dan dapat diterima 

2 Judul 
 

Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 
dengan Motivasi Kerja sebagai Variable 
Moderasi pada Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Yogjakarta (Nuraini 
Firmandari : 2014) 

 Variabel Variabel independen kompensasi, variabel 
dependen kinerja dan motivasi kerja 
sebagai variable moderasi 

 Metode Penelitian Analisis data dilakukan dengan uji analisis 
regresi berganda moderasi yang terdiri dari 
uji F, koefisien determinasi (R2) dan uji T 

 Hasil penelitian Kompensasi dan motivasi mempunyai 
pengaruh positif fan signifikan terhadap 
kinerja karyawan bank syariah mandiri 
kantor cabang yogjakarta. Selain itu, hasil 
penelitian juga mengungkapkan motivasi 
memoderasi hubungan antara kompensasi 
dan kinerja. 
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Tabel 2.1 

Lanjutan 

No Penelitian terdahulu Keterangan 

3 Judul 
 

Pengaruh Pelatihan dan Insentif terhadap 
Kinerja Karyawan Bagian Marketing PT. 
Nasmoco Gombel Semarang (Ananda Bounita, 
dkk : 2013) 

 Variabel Insentif  dan pelatihan sebagai variabel 
independen. Kinerja merupakan variabel 
dependen 

 Metode Penelitian Tipe penelitian ini eksplanatori. Pengujian 
hipotesis dengan koefisien korelasi, koefisien 
determinasi, uji-t dan uji F. 

 Hasil penelitian Pelatihan dan Insentif secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja sebesar 
64,4 %. 

Perbedaan dengan penelitian Firman Alamsyah (2013) dan Ananda 

Bounita,dkk (2013) yaitu penelitian sebelumnya tidak memperhatikan 

motivasi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi antara insentif 

dengan kinerja sedangkan perbedaan dengan penelitian Nuaraini Firmanda 

(2014) terletak di objek penelitiannya yaitu perbankan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Firman Alamsyah (2013) 

adalah sama-sama meneliti pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. 

Persamaan penelitian Nuaraini Firmanda (2014) dan peneliti sama-sama 

menggunakan motivasi sebagai variabel moderasi terhadap kinerja sedangkan 

penelitian Ananda Bounita,dkk (2013) dan peneliti sama-sama membahas 

pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan bagian marketing. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan ciri khas setiap perusahaan yang 

dapat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan itu sendiri karena 

tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. Pembahasan lebih lanjut tentang 

kinerja karyawan akan diuraikan sebagai berikut : 
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a. Definisi Kinerja Karyawan 

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja 

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan 

menurut Wibowo (2010:7) kinerja adalah tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. 

Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003:223-224) 

menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang 

dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang 

dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) mengemukakan 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Simamora (2004) mengungkapkan kinerja karyawan adalah 

tingkatan dimana para karyawan mencapai persyaratan-

persyaratan pekerjaan. Kinerja mengacu pada prestasi karyawan 

yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan 

perusahan. Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan 

oleh Maier sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan (Moh As’ad, 2003). Lebih tegas lagi Lawler and 

Poter menyatakan bahwa kinerja diperoleh seseorang dari 

perbuatan-perbuatannya (Moh As’ad : 2003). Jadi dapat 

disimpulkan kinerja adalah usaha yang dicapai dan dapat dinilai. 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/
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b. Karateristik Kinerja Tinggi. 

Menurut Mangkunegara, (2002:68) atribut karakteristik 

orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut  

1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.  

2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.  

3) Memiliki tujuan yang realistis.  

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang 

untuk merealisasi tujuannya.  

5) Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam 

seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.  

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang 

telah diprogramkan. 

c. Indikator untuk mengukur kinerja. 

Indikator untuk mengukur kinerja menurut (Robbins, 

2006:260) yaitu : 

1) Kualitas.  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan 

tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2) Kuantitas.  

Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dinyatakan 

dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas 

yang diselesaikan.  
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3) Ketepatan waktu.  

Tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain.  

4) Efektifitas.  

Efektifitas adalah tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) 

dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap 

unit dalam penggunaan sumber daya.  

5) Kemandirian.  

Kemandirian adalah tingkat seorang karyawan yang 

nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya 

Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana 

karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan 

tanggung jawab karyawan terhadap kantor.  

d. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Gibson 

(2008:123-124) yaitu : 

1) Faktor Individu 

Faktor ini mencangkup keterampilan, pengalaman 

kerja, tingkat sosial, latar belakang keluarga, kemampuan 

dan demografi seseorang 
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2) Faktor Psikologis 

Faktor ini meliputi persepsi, motivasi, kepribadian, 

sikap, lingkungan kerja, kepuasan kerja dan peran. 

3) Faktor Organisasi 

Faktor ini berisi desain pekerjaan, struktur organisasi 

imbalan dan kepemimpinan. 

2. Insentif 

Sebelum membahas insentif maka terlebih dahulu harus 

memahami kompensasi karena insentif merupakan jenis dari pemberian 

kompensasi. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima 

karyawan sebagai balas jasa akan apa yang telah mereka kerjakan 

(Mondy : 2008). Kompensasi dibagi menjadi dua yaitu kompensasi 

finansial dan nonfinansial (Mondy : 2008). Kompensasi finansial 

terbagi menjadi dua yaitu kompensasi finansial langsung yang terdiri 

dari upah, gaji, komisi dan bonus dan kompensasi finansial tidak 

langsung yaitu tunjangan-tunjangan. Kompensasi nonfinancial yaitu 

seluruh imbalan financial yang tidak termasuk kompensasi financial 

langsung. Kompensasi nonfinancial biasanya diterima secara tidak 

langsung oleh karyawan. Insentif merupakan jenis dari kompensasi 

finansial yang langsung. Agar lebih jelas dalam memahami insentif, 

uraiannya sebagai berikut : 

a. Definisi Insentif 

Insentif merupakan bagian dari jenis pemberian 

kompensasi (Husein 2007 : 16 ). Insentif menurut Simamora 
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(2004:514) adalah program kompensasi yang mengaitkan 

bayaran dengan kinerja diatas rata-rata. Menurut Handoko ( 2002 

: 176 ) insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para 

karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari 

standar - standar yang telah ditetapkan. Insentif adalah pemberian 

upah yang berbeda bukan didasarkan pada evaluasi jabatan 

namun karena perbedaan prestasi kerja (Samsudin 2006:194).  

Istilah sistem insentif pada umumnya digunakan untuk 

menggambarkan rencana - rencana pembayaran upah yang 

dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai 

standar kinerja pegawai atau profitabilitas organisasi (Hani 

Handoko : 2012). Insentif diartikan Swasta dan Ibnu Sukojo 

(2012:270) sebagai sarana motivasi yang mendorong para 

pegawai untuk bekerja dengan lebih produktif. Insentif adalah 

bentuk motivasi dalam bentuk uang (Ranupandojo dan Suad 

Husnan 2002:161). Jadi insentif adalah sistem untuk menambah 

gairah karyawan agar kinerjanya meningkat. 

b. Jenis-jenis Insentif 

Menurut Sarwoto (2000:142-160), secara garis besar 

insentif dibagi menjadi 2 golongan yaitu: 

1) Insentif Materiil 

Insentif materil meliputi insentif dalam bentuk uang 

dan jaminan sosial, yaitu : 
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a) Bonus 

Balas jasa atas hasil kerja, biasanya diberikan 

secara selektif dan khusus kepada para pekerja yang 

berhak menerima. 

b) Komisi 

Bonus yang dibayarkan kepada pihak yang 

menghasilkan penjualan yang baik, biasanya 

dibayarkan kepada pekerja bagian penjualan. 

c) Profit share 

Pembayarannya dapat diikuti bermacam-

macam pola, tetapi biasanya mencakup pembayaran 

berupa sebagian dari laba bersih yang disetorkan ke 

dalam sebuah dana dan kemudian dimasukkan ke 

dalam daftar pendapatan setiap peserta. 

d) Kompensasi yang ditangguhkan  

Program balas jasa yang mencakup 

pembayaran di kemudian hari. 

e) Insentif dalam bentuk jaminan sosial 

1) Rumah dinas 

2) Pengobatan gratis 

3) Berlangganan surat kabar atau majalah gratis 

4) Kemungkinan untuk membayar secara 

angsuran atas barang-barang yang dibelinya 

dari koperasi anggota. 
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5) Cuti sakit yang tetap mendapat gaji 

6) Biaya pindah 

7) Pemberian tugas belajar untuk 

mengembangkan pengetahuan. 

2) Insentif Non Materiil 

a) Pemberian Penghargaan. 

Pemberian tanda jasa, medali atau piagam 

penghargaan. 

b) Promosi Jabatan. 

Perpindahan posisi kerja yang lebih baik karena 

prestasinya. 

c) Fasilitas 

Pemberian sebuah sarana dan prasarana. 

c. Insentif untuk Tenaga Penjualan 

Menurut Wilson (2012:292-294) tentang insentif untuk 

tenaga penjualan, dibayarkan berdasarkan kinerja dalam kegiatan 

pemasarannya baik secara individu maupun kelompok. 

Perusahaan menetapkan suatu standar tertentu sebagai target. 

Agar pekerjaannya berjalan dengan baik maka perlu dirangsang 

dengan insentif. Menurut Wilson (2012:292-294) insentif tenaga 

penjualan biasanya dalam berbagai bentuk, yaitu : 
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1) Pendapatan gaji 

Kegiatan yang beragam pada bidang pemasaran akan 

menentukan bentuk pembayaran yang akan diberikan 

kepada karyawan bagian penjualan. Karyawan penjualan 

yang melaksanakan pekerjaan bidang pelayanan dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada akan 

menerima gaji. Pembayaran gaji ini biasanya diberikan 

kepada tenaga penjualan yang masih baru karena mereka 

belum berpengalaman di kegiatan penjualan dan 

melindungi mereka untuk tetap mendapatkan pendapatan 

walaupun kinerjanya masih rendah. Setelah memahami 

pekerjaan bidang penjualan dengan baik, mereka akan 

ditugaskan pada bidang penjualan untuk melayani 

konsumen baru. 

2) Komisi 

Komisi adalah penghargaan yang diterima karyawan 

penjualan atas dasar banyaknya jumlah produk yang dijual. 

Komisi dapat diterima dalam bentuk komisi langsung, gaji 

ditambah komisi dan bonus-bonus. komisi langsung 

diberikan berdasarkan presentase tertentu yang sudah 

ditetapkan perusahaan. Suatu keuntungan bagi perusahaan 

bila semakin besarnya produk yang terjual melalui 

pembayaran dengan cara komisi langsung karena target 

penjualan akan tercapai. 
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3) Kombinasi gaji dan komisi 

Perusahaan memberikan gaji tetap kepada karyawan 

penjualan berkaitan dengan pekerjaan pelayanan 

pelangggan dan pendekatan konsumen. Pekerjaan tersebut 

tidak berkaitan dengan kinerja maka perusahaan 

mengantikannya dengan pekerjaan tertentu untuk 

membayar insentif. Sistem ini paling populer dilakukan 

dengan perbandingan 70 % gaji dan 30 % komisi. 

d. Tujuan  Insentif 

Tujuan utama pemberian insentif menurut Panggabean 

(2002:93) adalah untuk meningkatkan produktifitas individu atau 

kelompok. Secara terperincinya dapat dibedakan sebagai     

berikut : 

1) Bagi perusahaan  

Mendorong agar karyawan  bekerja lebih cepat, 

disiplin, cepat dan bersemangat. 

2) Bagi karyawan 

Karyawan akan mendapatkan keuntungan dari 

pemberian insentif yaitu : 

a) Standar prestasi kerja dapat diukur secara kuantitatif. 

b) Standar prestasi kerja digunakan sebagai dasar balas 

jasa yang akan diberikan. 

c) Karyawan yang berprestasi akan mendapatkan 

insentif yang besar. 
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e. Syarat Pemberian Insentif 

Menurut Panggabean (2002:92) syarat tersebut adalah : 

1) Sederhana, maksudnya peraturan insentif harus mudah 

dimengerti, jelas dang singkat. 

2) Spesifik, maksudnya karyawan mengetahui dengan tepat 

apa yang harus dilakukan. 

3) Dapat dicapai, maksudnya setiap karyawan mempunyai 

kesempatan yang masuk akal untuk memperolehnya. 

4) Dapat diukur, maksudnya sasaran yang dapat diukur 

merupakan dasar untuk menentukan rencana insentif. 

f. Program-program Pemberian Insentif 

Progam pemberian insentif menurut Rivai (2005:385)   

yaitu : 

1) Piecework 

Insentif berdasarkan jumlah output atau barang yang 

dihasilkan. 

2) Production Bonus 

Tambahan upah karena hasil kerja melebihi standar 

yang ditetapkan. 

3) Commission 

Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah barang 

yang terjual. 
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4) Maturity Curve 

Gaji yang dikelompokkan dalam suatu kisaran 

minimal sampai maksimal. 

5) Marit Pay 

Penerimaan kenaikan upah 

6) Pay-for-Knowledge/Pay-for-Skill Compensation 

Pemberian insentif berdasarkan yang dilakukan untuk 

organisasi melalui pengetahuan yang diperoleh. 

7) Nonmonetary Incentive 

Insentif dalam bentuk lain seperti cinderamata, 

sertifikat, liburan dan lain-lain. 

8) Insentif Eksklusif 

Bonus ataas peran yang telah mereka berikan untuk 

menetapkan dan mencapai tingkat keuntungan tertentu bagi 

organisasi. 

g. Keunggulan dan Kelemahan Insentif 

Keunggulan dan kelemahan insentif menurut Simamora 

(2004:520) yaitu : 

1) Keunggulan  : 

a) Berkontribusi meningkatan produktifitas, 

memangkas biaya-biaya produksi, dan meningkatkan 

pendapatan. 
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b) Mendorong karyawan menggurangi waktu yang 

hilang dan membuat penggunaan peralatan dan waktu 

yang lebih efektif. 

c) Menghasilkan penentuan biaya-biaya tenaga kerja 

yang lebih akurat. 

2) Kelemahan  : 

a) Resiko kecelakaan kerja dapat meningkat. 

b) Memerlukan biaya tambahan. 

c) Kualitas produk mungkin sangat buruk. 

d) Kemungkinan-kemungkinan sukses mungkin terlalu 

mudah. 

3. Motivasi Kerja 

a. Definisi dan Teori Motivasi 

Motivasi menurut Hasibuan Malayu S.P dalam  Sunyoto 

Danang (2012:191) adalah suatu perangsang keinginan daya 

gerak kemauan bekerja seseorang, setiap motif mempunyai 

tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut Asa’ad dalam 

Harbani (2010:140) motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan kerja.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan yang dapat 

membangkitkan kemauan kerja karyawan untuk memulai 

melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.  
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Teori kebutuhan McClelland (dalam Walgito : 2002) 

menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan/kekuatan dan 

hubungan merupakan tiga kebutuhan penting yang dapat 

membantu menjelaskan motivasi.  Kebutuhan pencapaian 

merupakan dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, 

dan berjuang lebih keras untuk memperoleh pencapaian pribadi 

ketimbang memperoleh penghargaan. Kebutuhan kekuasaan 

adalah individu yang termotivasi oleh kekuasaan menjadi 

berpengaruh dan mengendalikan. Individu tersebut termotivasi 

oleh kebutuhan untuk reputasi dan harga diri. Kebutuhan 

hubungan atau afiliasi yaitu individu  yang memiliki dorongan 

untuk lingkungan yang ramah dan mendukung. Individu tersebut 

yang berkinerja efektif dalam tim. Orang-orang ingin disukai oleh 

orang lain. 

Teori hierarki kebutuhan Maslow dalam Robbins dan Judge 

(2016:128), membagi kebutuhan manusia sebagai berikut:  

1) Kebutuhan fisiologis  

Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan mendasar 

seperti makan,minum, perumahan, oksigen, tidur dan 

sebagainya. 

2) Kebutuhan rasa aman  

Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan, 

perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan 

kelangsungan pekerjaannya dan emosional 
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3) Kebutuhan Sosial  

Kebutuhan untuk persahabatan, kasih sayang, rasa 

memiliki dan penerimaan.  

4) Kebutuhan Penghargaan  

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk 

dihormati, dihargai atas prestasi, pengakuan atas 

kemampuan dan keahlian seseorang serta status.  

5) Kebutuhan Aktualisasi diri  

Aktualisasi diri berkaitan dengan proses 

pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.  

Teori Aldefer dalam Munandar (2001) merupakan teori 

motivasi yang mengatakan bahwa individu mempunyai 

kebutuhan tiga hirarki yaitu : ekstensi, keterkaitan, dan 

pertumbuhan.  

1) Kebutuhan untuk eksistensi. 

Kebutuhan ini lebih terpuaskan akan kondisi material 

dibanding hubungan interpersonal. 

2) Kebutuhan untuk menjalin hubungan. 

Kebutuhan yang terpuaskan oleh hubungan 

interpersonal. 

3) Kebutuhan untuk berkembang. 

Kebutuhan yang inggin pengembangan diri. 

Teori X dan Y oleh Dauglas McGregor dalam Robbins dan 

Judge (2016:129) mengusulkan dua sudut pandang yaitu dalam 
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sudut negatif yang disebut teori X mengasumsikan pekerja tidak 

suka bekerja, tidak menyukai tanggung jawab, malas dan harus 

dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan dalam sudut pandang 

positif yang disebut teori Y mengasumsikan pekerja suka bekerja, 

mencari tanggung jawab, kreatif dan mengajukan diri untuk 

melakukan pekerjaan. 

b. Model Motivasi 

Tiga model motivasi menurut Ranupandojo (2002:201-

203) sebagai berikut : 

1) Model Tradisional 

Model ini menyebutkan aspek yang dangat penting 

dari pekerjaan para manajer adalah bagaimana membuat 

para karyawan dapat menjalankan pekerjaan mereka yang 

membosankan dan berulang-ulang dengan cara yang paling 

efisien. Secara tradisional para manajer mendorong atau 

memotivasi karyawan dengan memberikan imbalan yang 

semakin meningkat. 

2) Model Hubungan Manusiawi 

Model ini menekannkan pada faktor kontak sosial 

yang dialami para karyawan daripada faktor imbalan. Para 

manajer dapat memotivasi karyawan dengan membuat 

mereka merasa penting dan berguna. 
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3) Model Sumber Daya Manusia 

Model ini timbul akibat kritikan terhadap model 

hubungan manusiawi. Para pengkritik menggangap 

motivasi yang penting adalah pengembangan tanggung 

jawab bersama untuk mencapai tujuan organisasi dimana 

setiap karyawan menyumbangkan sesuai kepentingan dan 

kemampuan mereka.  

c. Unsur Pengerak Motivasi 

Unsur pengerak motivasi menurut Sagir (dalam Siswanto 

2003:269-270) sebagai berikut : 

1) Prestasi 

Keinginan berprestasi merupakan suatu kebutuhan 

untuk mendorong mencapai sasaran. David McCleland 

menyatakan keinginan untuk berprestasi merupakan naluri 

manusia. 

2) Penghargaan 

Pengakuan akan prestasi merupakan motivator yang 

kuat. Penghargaan seperti berupa piagam akan 

menimbulkan kepuasan batin yang tinggi. 

3) Tantangan 

Tantangan sebagai motivator karena memancing 

manusia mengatasinya. Semakin tinggi tantangannya maka 

motivasi menyelesaikannya semakin kuat. 
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4) Tanggung jawab 

Muculnya rasa ikut memiliki akan menimbulkan 

motivasi untuk bertanggung jawab. 

5) Pengembangan 

Kesempatan untuk lebih maju dan kemampuan yang 

berkembang dari pengalaman kerja dapat menjadikan 

motivasi bagi karyawan untuk bekerja lebih giat dan 

bergairah.  

6) Keterlibatan 

Rasa ikut terlibat baik dalam keputusan atau saran 

merupakan motivasi yang cukup kuat bagi karyawan. 

7) Kesempatan 

Jenjang karir yang terbuka merupakan motivator 

yang kuat karena disitu ada harapan untuk perbaikan nasib. 

4. Hubungan antar variabel 

a. Hubungan insentif terhadap kinerja karyawan  

Menurut Simamora (2004:514) insentif adalah program 

kompensasi yang mengaitkan bayaran dengan kinerja diatas rata-

rata. Sedangkan menurut Hani Handoko (2012) sistem insentif 

pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana - 

rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau 

tidak langsung dengan berbagai standar kinerja pegawai atau 

profitabilitas organisasi. Penelitian Ananda Bounita, dkk (2013) 

Pengaruh Pelatihan dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan 
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Bagian Marketing PT. Nasmoco Gombel Semarang menyatakan 

insentif mempunyai pengaruh sebesar 58,4 % terhadap kinerja. 

b. Hubungan motivasi terhadap kinerja 

Henry Simamora (dalam Mangkunegara, 2005:14) 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

diantaranya adalah faktor psikologis, dalam faktor ini terdapat 

variabel motivasi. Peryataan ini menunjukkan terdapat hubungan 

antara motivasi terhadap kinerja. Penelitian Angke Priatini (2012) 

mengenai hubungan motivasi dengan kinerja karyawan pada PT. 

Aro Perdana menunjukkan hasil jika motivasi mempunyai 

hubungan dengan kinerja karyawan. Berdasarkan kesimpulan 

hasil penelitian ini menyatakan jika motivasi karyawan tinggi 

maka kinerja karyawan pada PT. Aero Perdana akan tinggi. 

c. Hubungan insentif, motivasi dan kinerja 

Insentif adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada 

karyawan dalam bentuk upah agar mereka bekerja dengan 

motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam tujuan-tujuan 

organisasi (Mangkunegara, 2009:89). Menurut Handoko ( 2002 : 

176 ) insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para 

karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari 

standar - standar yang telah ditetapkan. Penelitian Hari Yogi, dkk 

(2015) pengaruh insentif terhadap motivasi dan kinerja karyawan 

hotel Pujon View Kabupaten Malang mendapatkan hasil insentif 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi, insentif juga 
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berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil ini membuktikan 

pemberian insentif yang adil dan layak akan berpengaruh positif 

terhadap kinerja. 

C. Kerangka pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk mengambarkan suatu keterkaitan 

antara kinerja, insentif dan motivasi. Berdasarkan konsep teori dapat 

dijelaskan jika insentif semakin baik maka kinerja akan semakin tinggi dan 

motivasi sebagai variabel moderasi akan memperkuat hubungan insentif 

dengan kinerja., maka dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir ini menjelaskan insentif sebagai variable independen 

dengan indikator Sarwoto (2000:142-160) yaitu insentif material. Insentif 

tersebut berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan sebagai variable 

dependen dengan indikator menurut Robbins (2006:260) yaitu kuantitas kerja 

Insentif (X) 

1. Komisi 

2. Bonus wisata 

3. persistensi polis 

 

Motivasi (Z) 

1. Dorongan kebutuhan untuk 

eksistensi. 

2. Dorongan kebutuhan untuk menjalin 

hubungan. 

3. Dorongan kebutuhan untuk 

berkembang 

Kinerja Karyawan (Y) 

1. Kuantitas kerja 

2. Ketepatan waktu 
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dan ketepatan waktu. Namun dalam kerangka pikir ini juga menunjukkan  

motivasi sebagai variable moderasi yang mempengaruhi hubungan antara 

insentif dengan kinerja karyawan dengan indikator Teori Aldefer dalam 

Munandar (2001) yaitu dorongan kebutuhan untuk eksis, dorongan kebutuhan 

untuk menjalin hubungan dan dorongan kebutuhan untuk berkembang.  

Kaitan insentif dengan kinerja dikemukakan oleh Hani Handoko (2012) 

yang menyatakan insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan 

rencana - rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak 

langsung dengan berbagai standar kinerja pegawai. Insentif diartikan Swasta 

dan Ibnu Sukojo (2012:270) sebagai sarana motivasi yang mendorong para 

pegawai untuk bekerja dengan lebih produktif. Penelitian Nuraini Firmandari 

(2014) membuktikan kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja dan motivasi memoderasi hubungan antara kompensasi 

dengan kinerja. 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan  

Insentif menurut Simamora (2004:514) adalah program 

kompensasi yang mengaitkan bayaran dengan kinerja diatas rata-rata. 

Sedangkan menurut Hani Handoko (2012) sistem insentif pada 

umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana - rencana 

pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung 

dengan berbagai standar kinerja pegawai atau profitabilitas organisasi. 
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Penelitian insentif terhadap kinerja karyawan  telah dilakukan 

oleh Firman alamsyah (2013) mendapatkan hasil insentif berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di Coal Mining Departement PT. 

Kalim Prima Coal adalah benar dan dapat diterima. Penelitian Ananda 

Bounita, dkk (2013) Pengaruh Pelatihan dan Insentif terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Marketing PT. Nasmoco Gombel Semarang 

menyatakan insentif mempunyai pengaruh sebesar 58,4 % terhadap 

kinerja. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dibuat hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1 : Insentif  berpengaruh positif terhadap kinerja agen PT. 

Jiwasraya Cabang Malang Kota. 

2. Hubungan insentif, motivasi dan kinerja 

Insentif adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada 

karyawan dalam bentuk upah agar mereka bekerja dengan motivasi 

yang tinggi dan berprestasi dalam tujuan-tujuan organisasi 

(Mangkunegara, 2009:89). Insentif adalah sarana motivasi yang 

mendorong para pegawai untuk bekerja dengan lebih produktif (Swasta 

dan Ibnu Sukojo 2012 :270).  

Penelitian Nuraini Firmandari (2014) tentang pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja dengan motivasi kerja sebagai variable 

moderasi pada bank syariah mandiri kantor cabang Yogjakarta 

membuktikan kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja dan motivasi memoderasi hubungan antara 

kompensasi dengan kinerja. Penelitian Hari Yogi, dkk (2015) pengaruh 
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insentif terhadap motivasi dan kinerja karyawan hotel Pujon View 

Kabupaten Malang mendapatkan hasil insentif berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi, insentif juga berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil 

ini membuktikan pemberian insentif yang adil dan layak akan 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan pemaparan diatas 

maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H2 : Motivasi memoderasi pengaruh insentif terhadap kinerja 

agen di PT. Jiwasraya Cabang Malang Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


