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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Persaingan yang semakin ketat antar perusahaan otomotif, maka 

perusahaan dituntut harus mampu bertahan dan berkompetensi dengan 

perusahaan lainnya. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar 

mampu bertahan dalam persaingan adalah meningkatkan motivasi kerja 

karyawan dengan jalan memberikan insentif dan tunjangan yang memadai. 

Pemberian insentif dan tunjangan kepada karyawan akan memacu kinerja 

karyawan, secara keseluruhan akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Jumlah karyawan (tenaga kerja) yang melimpah, mengharuskan sebuah 

organisasi atau perusahaan untuk berpikir mengenai bagaimana memanfaatkan 

dan mengoptimalkan kinerja karyawan. Kinerja perusahaan tidak akan optimal 

tanpa dukungan kinerja karyawan yang optimal pula. Kinerja yang dimiliki 

oleh organisasi ataupun perusahaan pada hakikatnya merupakan suatu akibat 

dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh karyawan. 

Munculnya sebuah organisasi adalah sebagai wadah interaksi antara 

berbagai komponen seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, 

sumber daya fisik dan sumber daya informasi. Interaksi tersebut merupakan 

proses yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi yaitu pencapaian 

hasil kerja maksimal yang sering disebut sebagai kinerja. Masalah kinerja 

karyawan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kinerja merupakan salah satu 

tantangan bagi organisasi disamping tantangan akan kualitas teknologi dan 

informasi. 
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Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja memiliki peranan penting 

bagi perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan tenaga kerja terdidik, terlatih, dan 

siap pakai untuk mendukung pengembangan perusahaan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Mangkunegara (2008:9) bahwa “hasil kinerja secara kualitas 

maupun kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan dalam melakukan tugasnya 

dimana sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Untuk 

dapat bersaing dengan industri otomotif sejenis, maka perusahaan harus 

memiliki keunggulan kompetitif, dimana keunggulan kompetitif dapat 

diperoleh dari sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif, memiliki 

semangat yang tinggi, dan loyalitas terhadap perusahaan.  

Karyawan yang memiliki kriteria tersebut dapat diperoleh dari 

penerapan konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang tepat 

serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kinerja seorang karyawan di perusahaan dapat dilakukan dengan 

cara perusahaan memberikan imbalan yang sebanding dengan pekerjaan yang 

telah mereka lakukan. Apabila seorang karyawan telah bekerja dengan baik 

dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan perusahaan, maka karyawan 

mendapatkan imbalan dari hasil kinerja yang telah dicapai tersebut. 

Bentuk imbalan tersebut adalah insentif. Rivai (2006:384) menyatakan 

bahwa insentif adalah salah satu bentuk pembayaran yang berkaitan dengan 

kinerja, atau dengan kata lain sebagai salah satu bentuk pembagian keuntungan 

bagi karyawan. Sedangkan Mangkunegara (2002:90) mengemukakan bahwa 

insentif adalah salah satu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk 

finansial atas dasar kinerja dan sebagai rasa pengakuan dari perusahaan 

terhadap kinerja dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. 
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Insentif merupakan peningkatan gaji sebagai hadiah yang diberikan 

kepada karyawan pada satu waktu yang ditentukan berdasarkan gaji pokok 

yang lebih tinggi, biasanya didasarkan secara eksklusif pada kinerja individual 

karyawan (Dessler, 2007:141). Insentif umumnya diberikan sebagai strategi 

untuk peningkatan kinerja dan efisiensi perusahan dengan memanfaatkan 

perilaku karyawan yang memiliki kecenderungan bekerja secara santai dan 

cenderung tidak optimal, sehingga dengan pemberian insentif yang diberikan 

kepada karyawan, hal tersebut akan memberikan dampak kepada peningkatan 

kinerja karyawan. 

Beberapa pendapat dari para ahli di atas semakin menjelaskan bahwa 

insentif merupakan balas jasa di luar gaji yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan sebagai pengakuan terhadap kinerja karyawan kepada 

perusahaan. Apabila insentif yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan 

harapan karyawan, maka pemberian insentif tersebut akan memberikan 

kepuasan kerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, 

pemberian insentif menjadi hal yang penting dalam upaya mempertahankan 

karyawan. 

Selain itu, tunjangan juga memegang peranan penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan, salah satu alasan utama seseorang bekerja 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang akan bekerja secara 

maksimal agar mendapat tunjangan yang sesuai. Dalam suatu perusahaan, 

karyawan senantiasa mengharapkan penghasilan yang lebih memadai. Dalam 

situasi yang demikian menyebabkan timbulnya keinginan untuk mencari 

tunjangan lain di luar gaji. 
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Tunjangan merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap 

karyawannya dengan memenuhi kebutuhannya akan rasa aman, sosial, 

pengakuan dan aktualisasi diri sehingga karyawan tersebut meningkatkan 

loyalitasnya terhadap perusahaan. Pemberian tunjangan karyawan pada 

umumnya terkait dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

pegawainya akan rasa aman, sebagai bentuk pelayanan kepada pegawai serta 

menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pegawainya 

(Wungu dan Brotoharsojo, 2003:97). 

Tunjangan selain berguna untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

pemberian tunjangan juga dapat mempertahankan kinerja. Hal ini merupakan 

suatu penghargaan kepada kinerja mereka yang baik dan meningkatkan 

penghasilan atau kinerja perusahaan. Penghargaan diberikan agar mereka tetap 

mempertahankan kinerja yang baik, karena tidak menutup kemungkinan 

karyawan memperbaiki kinerjanya dengan harapan memperoleh penghargaan 

dari perusahaan sehingga dapat memperbaiki taraf hidupnya kearah yang lebih 

baik lagi. Dessler (2007:136), mengemukakan bahwa tunjangan merupakan 

pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima 

karyawan yang bertujuan untuk mengikat karyawan agar tetap bekerja pada 

perusahaan. 

AUTO 2000 Malang Sutoyo merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang otomotif dibawah naungan Astra International. AUTO 2000 Malang 

Sutoyo meliputi showroom, service dan penjualan spare part ini melayani 

hampir seluruh bengkel suku cadang di kota Malang. Keberadaan karyawan 

yang memiliki etos kerja yaitu semangat kerja, dedikasi yang tinggi terhadap 
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perusahaan, serta dapat menjalin rasa kekeluargaan antar sesama karyawan 

mutlak sangat diperlukan. Karena pemberian motivasi di AUTO 2000 umum 

yaitu berupa insentif (reward) dan tunjangan. Dengan pemberian motivasi 

tersebut, dapat tercapainya kinerja kerja yang tinggi sesuai harapan perusahaan. 

Fenomena yang terjadi di Auto 2000 Malang Sutoyo karena ada rasa 

ketidakpuasan dari karyawan terhadap perusahaan, yaitu kurang optimalnya 

partisipasi dan dorongan dari perusahaan dalam meningkatkan kinerja, salah 

satunya pemberian kompensasi berupa insentif yang tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan karyawan yang menyebabkan kinerja karyawan menurun. 

Insentif yang diberikan kepada karyawan dirasakan tidak sesuai dengan 

pekerjaan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Permasalahan gaji pada Auto 

2000 Malang Sutoyo tidak ada permasalahan karena gaji yang diberikan sudah 

tepat pada waktunya, di mana gaji yang diberikan kepada para karyawan juga 

berbeda sesuai dengan jabatan dan kinerjanya.  

Kondisi kinerja karyawan Auto 2000 Malang Sutoyo fluktuatif 

dikarenakan karyawan terkadang tidak dapat memenuhi target perusahaan. Ada 

kalanya target perusahaan bersifat standar namun ada kalanya target 

perusahaan sangat tinggi. Tingginya target perusahaan tersebut terkadang tidak 

mampu dipenuhi oleh karyawan Auto 2000 Malang Sutoyo. Mereka tidak 

mampu bekerja sesuai target perusahaan. Selain itu, dinamika kerja akhir-akhir 

ini selalu menanamkan suatu sikap dimana individu harus memiliki 

kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu dalam bekerja, maupun dalam 

menyelesaikan tugas yang dijalani. Pentingnya kemampuan individu dalam 

bekerja secara tepat waktu bertujuan agar perusahaan dapat mencapai target 

yang telah ditentukan.  



6 

Dilihat dari ketercapaian kinerja karyawan dalam mendapatkan 

konsumen dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penjualan Mobil Auto 2000 Malang Sutoyo 

Tahun 2016 

 

Bulan 
Target Penjualan 

(Maksimal) 
Realisasi Selisih (%) 

Januari 170 unit 150 unit 11,76 

Februari 170 unit 147 unit 13,53 

Maret 170 unit 159 unit 6,47 

April 170 unit 140 unit 17,65 

Mei 170 unit 143 unit 15,88 

Juni 170 unit 110 unit 35,29 

Juli 170 unit 98 unit 42,35 

Agustus 170 unit 153 unit 10,00 

September 170 unit 154 unit 9,41 

Oktober 170 unit 140 unit 17,65 

November 170 unit 164 unit 3,53 

Desember 170 unit 160 unit 5,88 

Rerata 170 unit 143 unit 15,78 
Sumber: Auto 2000 Malang Sutoyo, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penjualan mobl di Auto 

2000 Malang Sutoyo selama tahun 2016 mengalami fluktuasi. Target yang 

ditetapkan sebanyak 170 unit. Pada bulan Juni dan Juli hasil penjualan mobil 

hanya mencapai 110 unit dan 98 unit, hal ini dikarenakan menjelang Hari Raya 

Idul Fitri sehingga penjualan menurun. Sedangkan menjelang akhir tahun, 

permintaan mobil meningkat, akan tetapi belum mampu melampaui target yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penjualan Mobil Auto 2000 Malang Sutoyo 

Tahun 2015 – 2016 

 

Tahun Target Penjualan  Realisasi Selisih (%) 

2015  1.694 unit 1.600 unit 5,55 

2016 2.040 unit 1.718 unit 15,78 

Rerata 1.867 unit 1.659 unit 10,7 
Sumber: Auto 2000 Malang Sutoyo, 2017 



7 

Guna mencapainya target tahun 2016, Toyota telah menyiapkan 

beberapa strategi, termasuk meluncurkan Fortuner seri terbaru. Selain 

mengandalkan produk baru, Toyota juga akan memaksimalkan varian yang 

sudah ada dan menjadi backbone pabrikan otomotif asal Jepang, seperti: 

Avanza, Agya, Kijang Innova, Rush, Yaris. Akan tetapi, strategi tersebut masih 

belum mampu meningkatkan target yang telah ditentukan. 

Insentif diberikan kepada karyawan pada Auto 2000 Malang Sutoyo 

dengan melihat dua Key Performance Indicator. Pertama adalah pencapaian 

Key Performance Indicator pada bulan tertentu dapat mencapai target rencana 

kerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dan yang kedua adalah Key 

Performance Indicator masing-masing individu karyawan yang berhubungan 

dengan disiplin kerja dan prestasi kerja seperti pencapaian produktivitas kerja 

dan pembuatan improvement yang bertujuan melaksanakan program Kaizen 

Toyota. Peraturan pemberian insentif didasarkan pada besaran pencapaian 

target individu maupun tim terdapat pada ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 1.3 Pemberian Insentif 

 

Besarnya Pencapaian Target Predikat Pemberian Insentif 

≤ 100% dari Target Tidak Berhasil - 

≥ 100% < 120% dari Target Berhasil 10% x Gaji Pegawai 

≥ 120% dari Taget Sangat Berhasil 20% x Gaji Pegawai 
Sumber: Auto 2000 Malang Sutoyo, 2017 

Pemberian insentif dirasakan kurang efektif dan kecil karena pada 

tingkatan predikat berhasil ke sangat berhasil besaran pemberian insentif hanya 

bertambah 10%, sehingga karyawan kurang termotivasi untuk mencapai 

predikat yang lebih tinggi, dan karyawan menganggap dengan predikat berhasil 

saja karyawan sudah merasa aman. Serta pemberian insentif dengan besaran 
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tersebut dirasakan kurang optimal, karena tidak ada perubahan atau 

penambahan pada besaran pemberian insentif sedangkan tuntutan pekerjaan 

untuk mencapai target semakin tinggi dan selalu bertambah pada setiap 

tahunnya, ditambah lagi kebutuhan standar hidup seperti sandang, pangan dan 

papan selalu mengalami kenaikan harga setiap tahunnya. 

Disisi lain, tunjangan merupakan salah satu komponen kompensasi 

yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawannya. Dimana 

tunjangan merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada 

karyawan dalam rangka meningkatkan kepuasan, semangat dan ketenangan 

kerja. Tunjangan yang dikeluarkan oleh AUTO 2000 Malang Sutoyo pada 

karyawannya di tahun 2015 sebesar Rp 402.800.000, dan di tahun 2016 sebesar 

Rp 431.450.000 dimana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

sebesar 7.11%, tunjangan tersebut meliputi: tunjangan operasional dan 

transportasi, JAMSOSTEK, tunjangan kesehatan, serta tunjangan THR. Tetapi 

di sisi lain, karyawan merasa kurang puas terhadap pemberian tunjangan dari 

operasional dan transportasi, karena tunjangan ini diberikan setiap 2 bulan 

sekali. 

Pemberian tunjangan karyawan di AUTO 2000 Malang Sutoyo 

bertujuan untuk memotivasi para karyawan untuk dapat bekerja dengan baik 

dan optimal, tetapi di sisi lain tunjangan juga dapat menurunkan kinerja para 

karyawan. Hal ini disebabkan oleh para karyawan yang memiliki pemikiran 

bahwa apakah mereka layak atau tidak untuk menerima tunjangan yang 

diberikan oleh perusahaan mengingat kinerja yang mereka berikan kepada 

perusahaan. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi dalam perusahaan, maka 
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semakin tinggi tunjangan yang diperolehnya dari perusahaan serta akan 

memacu semangat karyawan dalam memberikan kinerja yang terbaik bagi 

perusahaan. 

Strategi dalam pemberian tunjangan, tergantung bagaimana perusahaan 

AUTO 2000 Malang Sutoyo menerapkan strategi-strategi tersebut. Rowley dan 

Jackson (2012:41-43), mendefinisikan tujuan dari strategi itu sendiri terdiri 

dari: tunjangan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam strategi, seperti apa 

konsistensi dari perlakuan tunjangan, karakteristik apa saja yang dapat 

membuat seorang pekerja dikatakan sebagai pekerja yang bernilai, dan apa 

yang akan menyebabkan perubahan di dalam sistem pemberian tunjangan. 

Setiap perusahaan perlu memperhatikan besarnya tunjangan yang akan 

didapatkan oleh karyawan.  

Hasil penelitian empirik Lifana dkk (2013), menyatakan bahwa Insentif 

dan tunjangan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan 

insentif dan tunjangan yang diberikan untuk karyawan sesuai dengan kinerja 

karyawan itu sendiri dimana suatu pekerjaan haruslah diimbangi dengan 

pendapatan sehingga keryawan menerapkan segala kemampuannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Insentif dan Tunjangan Karyawan terhadap 

Kinerja Karyawan Auto 2000 Malang Sutoyo”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana deskripsi insentif, tunjangan karyawan, dan kinerja karyawan? 

2. Apakah insentif dan tunjangan karyawan secara parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Diantara variabel insentif dan tunjangan karyawan manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan insentif, tunjangan karyawan, dan kinerja 

karyawan. 

2. Untuk menguji pengaruh insentif dan tunjangan karyawan secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui diantara insentif dan tunjangan karyawan yang lebih 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Batasan Masalah  

Agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka 

obyek yang diteliti difokuskan pada karyawan bagian pemasaran (marketing) 

di Auto 2000 Malang Sutoyo sebanyak 70 orang dengan masalah dibatasi pada 

variabel insentif berdasarkan teori Hasibuan (2005:201) dengan indikator: 

insentif material dan insentif non material; tunjangan karyawan berdasarkan 

teori Rowley dan Jackson (2012:152) dengan indikator: jaminan rasa aman dan 

program pelayanan; dan kinerja karyawan berdasarkan teori Mathis dan 
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Jackson (2006:378) dengan indikator: kuantitas kerja, kualitas kerja, dan 

ketepatan waktu. 

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Perusahaan Auto 2000

Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan saran atau

masukan kepada perusahaan guna memberikan insentif serta tunjangan yang

lebih tepat terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan rujukan bagi peneliatan

selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menganalisis

masalah serupa, serta sebagai perbandingan, pelengkap ataupun bahan

kepustakaan.




