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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian selanjutnya. Kegunaannya sebagai bahan perbandingan 

untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa 

hasil dari penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Penelitian Variabel 
Alat 

Analisis  
Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Insentif 

dan Tunjangan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

PT. BPR Wilis 

Putra Utama 

Banyuwangi 

(Lifana dkk, 2013) 

Independent: 

- Insentif 

- Tunjangan  

 

Dependent: 

- Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Insentif dan 

tunjangan 

berpengaruh secara 

simultan dan parsial 

terhadap kinerja 

karyawan. Insentif 

adalah variabel yang 

paling dominan 

2. Pengaruh 

Pelatihan, Insentif 

dan Tunjangan 

terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

PT. Paragon 

Technology and 

Innovation Kediri 

(Susanti, 2016) 

Independent: 

- Pelatihan 

- Insentif 

- Tunjangan 

 

Dependent: 

- Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 

Pelatihan, insentif, 

dan tunjangan 

berpengaruh secara 

parsial dan simultan 

terhadap kinerja 

karyawan  

3. Pengaruh Insentif 

dan Tunjangan 

Karyawan 

terhadap Kinerja 

Karyawan Auto 

2000 Malang 

Sutoyo 

(Pratiwi, 2017) 

Independent: 

- Insentif 

- Tunjangan 

 

Dependent: 

- Kinerja 

Karyawan 

- Rentang 

Skala 

- Regresi 

Linier 

Berganda 

- Uji t 

- Uji F 

Dalam proses 

penelitian 

Sumber: Lifana dkk (2013); Susanti (2016) 
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B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

Moeheriono (2010:61), mendefinisikan “Kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

organisasi baik secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas serta 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi”. 

Mangkunegara (2008:67), mendefinisikan “Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Hasibuan (2005:93) menyatakan “Kinerja merupakan suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan serta waktu”. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil dan perilaku kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan pada suatu periode tertentu. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Handoko (2008:193), mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: 

1) Kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Simamora 

(2004:445), mengelompokkan kompensasi terdiri dari: 
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a) Upah dan gaji  

Bentuk pembayaran periodik dari perusahaan pada karyawannya 

yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Istilah lain dari gaji 

adalah honor dan upah. 

b) Insentif  

Tambahan kompensasi di luar gaji atau upah yang diberikan oleh 

perusahaan.  

c) Tunjangan  

Kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat karyawan 

agar tetap bekerja pada perusahaan. Contoh-contoh tunjangan 

adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung 

perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang 

berkaitan dengan hubungan kepegawaian.  

d) Fasilitas  

Segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar 

kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Contoh: fasilitas seperti 

mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau 

akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. 

2) Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Kepuasan tersebut tampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan pekerjaan. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_kerja&action=edit&redlink=1


15 

3) Motivasi  

Merupakan faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia 

bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-

kebutuhan ini berhubungan dengan sifat hakiki untuk mendapatkan 

hasil terbaik dalam kerjanya.  

4) Tingkat stres  

Suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir. 

Tingkat stress yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan 

seseorang untuk mengadapi lingkungan sehingga dapat mengganggu 

pelaksanaan pekerjaan mereka.  

5) Kondisi pekerjaan  

Kondisi pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kondisi 

pekerjaan dalam hal ini adalah tempat kerja, ventilasi, penyinaran 

dalam ruang kerja, dan sebagainya. 

7) Desain pekerjaan  

Fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau 

kelompok karyawan secara organisasional. Dengan adanya desain 

pekerjaan yang jelas, maka karyawan dapat bekerja dengan baik 

sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. 

b. Pengukuran Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi pada periode waktu tertentu yang 

merefleksikan seberapa baik seseorang atau kelompok tersebut 

memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dalam usaha pencapaian tujuan 
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organisasi. Kinerja diukur dengan indikator menurut teori Mathis dan 

Jackson (2006:378) sebagai berikut: 

1) Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

2) Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati sempurna, 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan kegiatan 

dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

3) Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal 

yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4) Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang 

dimiliki oleh karyawan. 

5) Kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan seorang tenaga kerja 

untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu 

tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya 

guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

2. Insentif 

Rivai (2006:384), mendefinisikan “Insentif sebagai bentuk 

pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja dan gainsharing, sebagai 

pembagian keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau 

penghematan biaya”. Simamora (2004:514), mendefinisikan “Insentif 

merupakan program kompensasi yang mengaitkan bayaran (pay) dengan 

produktivitas”. Panggabean (2002:77) mengemukakan “Insentif merupakan 

imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi 
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melebihi standar yang ditentukan”. Mangkunegara (2002:39), mengartikan 

“Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang 

atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari 

pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap 

organisasi (perusahaan)”. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa insentif 

adalah sebuah pemberian tambahan diluar pembayaran gaji, yang digunakan 

sebagai pendorong motivasi karyawan dari pimpinan perusahaan kepada 

karyawan yang telah bekerja dengan baik dan mampu meraih prestasi dalam 

perusahaan. 

a. Jenis-jenis Insentif 

Jenis-jenis insentif dalam suatu perusahaan harus dituangkan 

secara jelas sehingga dapat di ketahui oleh pegawai dan oleh perusahaan 

tersebut, sehingga dapat dijadikan kontribusi yang baik untuk dapat 

menambah gairah kerja bagi karyawan yang bersangkutan.  

Hasibuan (2005:201), menggolongkan insentif menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

1) Insentif material adalah perangsang yang diberikan kepada karyawan 

berdasarkan prestasi dan kinerjanya (berbentuk uang atau barang). 

2) Insentif non material adalah perangsang yang diberikan kepada 

karyawan yang berbentuk penghargaan atau pengukuran prestasi dan 

kinerjanya, seperti: piagam, piala, mendali, dan sebagainya yang 

nilainya terkira. 
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3) Insentif sosial adalah perangsang pada karyawan yang diberikan 

berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuannya, seperti: promosi, mengikuti 

pendidikan, naik haji, dan sebagainya. 

Kaswan (2012:147), mengklasifikasikan insentif terbagi dua, 

yaitu: 

1) Insentif finansial langsung adalah penghargaan/ ganjaran yang disebut 

gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu 

yang tetap (bonus, insentif, komisi) 

2) Insentif finansial tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan/ 

manfaat lainnya bagi para pekerja diluar gaji atau upah tetap, seperti: 

tunjangan, asuransi pesangon, sekolah anak, cuti sakit, dll. 

Wibowo (2014:301) menunjukkan adanya beberapa bentuk dalam 

pemberian insentif, yaitu: 

1) Piece work adalah teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja 

pegawai berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam 

jumlah unit produksi. 

2) Production bonuses merupakan penghargaan yang diberikan atas 

prestasi yang melebihi target yang ditetapkan. 

3) Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan 

tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan. 

4) Merit raises, merupakan pembayaran kenaikan upah diberikan setelah 

evaluasi kinerja. 
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5) Pay for knowledge/ pay for skills, merupakan kompensasi karena 

kemampuan menumbuhkan inovasi. 

6) Non monetary incentives, merupakan penghargaan diberikan dalam 

bentuk plakat, sertifikat, liburan, dan lain-lain. 

7) International incentive, diberikan karena penempatan seseorang untuk 

penempatan luar negeri. 

Berdasarkan jenis-jenis insentif tersebut, maka perusahaan 

mampu mendorong motivasi dan gairah kerja karyawan, sehingga 

karyawan akan terus menjaga dan meningkatkan hasil kerjanya yang 

pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan tersendiri dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Tujuan Pemberian Insentif  

Fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung 

jawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa 

karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan 

produktivitas kerja individu maupun kelompok (Panggabean, 2002:93). 

Secara lebih spesifik tujuan pemberian insentif dapat dibedakan 

dua golongan, yaitu:  

1) Bagi Perusahaan  

Tujuan dari pelaksanaan insentif dalam perusahaan adalah untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan jalan mendorong 

atau merangsang agar karyawan bekerja lebih bersemangat dan cepat, 

bekerja lebih disiplin dan kreatif.  
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2) Bagi Karyawan  

Dengan adanya pemberian insentif karyawan akan mendapat 

keuntungan:  

a) Standar kinerja dapat diukur secara kuantitatif.  

b) Standar kinerja diatas dapat digunakan sebagai dasar pemberian 

balas jasa yang diukur dalam bentuk uang.  

c) Karyawan harus lebih giat agar dapat menerima uang lebih besar. 

c. Sistem Pemberian Insentif 

Rivai (2006:387) mengemukakan bahwa salah satu alasan 

pentingnya pembayaran insentif karena adanya ketidaksesuaian tingkat 

kompensasi yang dibayarkan kepada eksekutif dengan pekerja lain. 

Program insentif adalah salah satu cara untuk memungkinkan seluruh 

pekerja merasakan bersama kemakmuran perusahaan.  

1) Bonus Tahunan 

Umumnya bonus ini lebih sering dibagikan sekali dalam setahun. 

Bonus mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

peningkatan gaji. Pertama, bonus meningkatkan arti pembayaran 

karena karyawan menerima upah dalam jumlah yang besar. Kedua, 

bonus memaksimalkan hubungan antara bayaran dan kinerja. 

2) Insentif Langsung 

Insentif langsung tidak didasarkan pada rumus, kriteria khusus, atau 

tujuan. Imbalan atas kinerja yang kadang-kadang disebut bonus kilat 

ini dirancang untuk mengakui kontribusi luar biasa karyawan.  
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3) Insentif Individu 

Insentif individu adalah bentuk bayaran insentif paling tua dan paling 

populer. Dalam jenis ini, standar kinerja individu ditetapkan dan 

dikomunikasikan sebelumnya, dan penghargaan didasarkan pada 

output individu. 

4) Insentif Tim 

Insentif tim berada di antara program individu dan program seluruh 

organisasi seperti pembagian hasil dan pembagian laba. Insentif tim 

menghubungkan tujuan individu dengan tujuan kelompok. 

5) Pembagian Keuntungan 

Program pembagian keuntungan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, 

program distribusi sekarang menyediakan persentase untuk dibagikan 

tiap triwulan atau tiap tahun kepada karyawan. Kedua, program 

distribusi yang ditangguhkan menempatkan penghasilan dalam suatu 

dana tujuan untuk pensiun, pemberhentian, kematian, atau cacat. 

Ketiga, program gabungan yang membagikan sebagian keuntungan 

langsung kepada karyawan, dan menyisihkan sisanya dalam rekening 

yang ditentukan. 

6) Bagi Hasil 

Biasanya program bagi hasil melibatkan seluruh karyawan dalam 

suatu unit kerja atau perusahaan. 

d. Proses Pemberian Insentif 

Panggabean (2002:90-91), menyatakan bahwa proses pemberian 

insentif dibagi menjadi dua, yaitu : 
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1) Proses Pemberian Insentif berdasarkan kelompok 

Insentif akan diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka 

melebihi standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara: 

a) Seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan yang 

diterima oleh mereka yang paling tinggi prestasi kerjanya. 

b) Semua anggota kelompok menerima pembayaran yang sama 

dengan pembayaran yang diterima oleh karyawan yang paling 

rendah prestasinya. 

c) Semua anggota menerima pembayaran yang sama dengan rata-rata 

pembayaran yang diterima oleh kelompok. 

2) Proses Pemberian Insentif berdasarkan perorangan 

Rencana insentif individu bertujuan untuk memberikan penghasilan 

tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai 

standar prestasi tertentu. 

3. Tunjangan 

Bangun (2012:294), mendefinisikan “Tunjangan sebagai kompensasi 

keuangan dan bukan keuangan yang diterima karyawan secara tidak 

langsung untuk keberlanjutan pekerjaan mereka pada perusahaan tempatnya 

bekerja”. Nawawi (2005:316-317), mendefinisikan “Tunjangan adalah 

program pemberian penghargaan/ ganjaran dengan variasi yang luas, 

sebagai pemberian bagian keuntungan suatu organisasi/ perusahaan”. 

Moekijat (2002:173), mendefiniskan “Tunjangan adalah balas jasa tidak 

langsung yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerjanya diluar upah dan 

gaji guna meningkatkan semangat kerja karyawan”. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tunjangan merupakan pembayaran keuangan tidak langsung yang diberikan 

kepada karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

a. Jenis-jenis Tunjangan  

Sutrisno (2009:189), mengklasifikasikan jenis-jenis tunjangan, 

yaitu: 

1) Tunjangan kesehatan, seperti menyediakan pengobatan poliklinik, 

dokter perusahaan, atau memberi kesempatan karyawan untuk berobat 

dengan biaya perusahaan, atau dengan penggantian sebagian biaya 

pengobatan, jaminan sosial, asuransi dan sebagainya. 

2) Tunjangan transportasi, tunjangan transportasi untuk pergi ke tempat 

kerja seperti disediakannya mobil atau bus perusahaan, sopir 

perusahaan, atau perusahaan memberikan semacam tunjangan 

transportasi perbulan sebagai pengganti fasilitas antar jemput. 

3) Tunjangan pensiun, perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu 

sebagai balas jasa atas usaha yang telah diberikan karyawan terhadap 

perusahaan selama bekerja.  

4) Tunjangan makan, seperti menyediakan kantin tempat makan 

perusahaan dengan biaya perusahaan/ dibayar sendiri oleh karyawan. 

5) Tunjangan perumahan, seperti rumah dinas, perumahan karyawan, 

atau perusahaan menyediakan biaya pengganti fasilitas perumahan. 

6) Tunjangan rekreasi, dalam periode tertentu perusahaan mengadakan 

rekreasi untuk para karyawan dan keluarganya untuk berwisata ke 

tempat tertentu. 
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7) Tunjangan perawatan anak, tunjangan perawatan anak berbeda-beda 

mulai dari penyediaan penyuluhan sampai pelayanan perawatan yang 

sebenarnya. Sebagian perusahaan menyediakan biaya pendidikan bagi 

anak karyawan yang didasarkan kepentingan bersama. 

8) Tunjangan fasilitas koperasi simpan pinjam, yaitu sekelompok orang 

yang terorganisasi yang mengumpulkan uang mereka dan setuju untuk 

memberikan pinjaman satu sama lain. 

9) Pelayanan-pelayanan lain seperti pemberian pakaian seragam, 

pemberian konseling dan lain-lain. 

Rowley dan Jackson (2012:152), menyimpulkan bahwa jenis-jenis 

dari program tunjangan sangat beraneka ragam, tetapi biasanya dapat 

dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: 

1) Jaminan rasa aman karyawan (employee securty) 

2) Gaji dan upah yang dibayarkan pada saat karyawan tidak dapat 

bekerja (pay for time not worked)  

3) Bonus dan penghargaan (bonuses and reward)  

4) Program pelayanan (service programs). 

b. Dimensi Tunjangan  

Dimensionalisasi tunjangan menurut Wungu dan Brotoharsojo, 

(2003:98):, yaitu: 

1) Tunjangan untuk keamanan dan kesehatan, yaitu memberikan 

beberapa bentuk perlindungan terhadap pengeluaran biaya ekstra yang 

disebabkan oleh karena kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, 

sakit atau memberikan rasa aman pegawai. 
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2) Tunjangan untuk pelayanan pada karyawan, yaitu usaha 

mempertahankan karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif 

untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 

c. Tujuan Pemberian Tunjangan  

Simamora (2004:550), tujuan dari pemberian tunjangan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan moral kerja pegawai 

2) Memotivasi pegawai 

3) Meningkatkan kepuasan kerja 

4) Memikatkan pegawai-pegawai baru 

5) Mengurangi putaran pegawai 

6) Menggunakan kompensasi secara lebih baik 

7) Meningkatkan keamanan pegawai 

8) Mempertahankan posisi yang menguntungkan 

9) Meningkatakan citra organisasi di kalangan pegawai 

Program tunjangan karyawan haruslah direncanakan secara 

cermat dan tujuan-tujuannya disusun dengan teratur untuk digunakan 

sebagai pedoman guna menyususn program dalam menentukan 

kombinasi tunjangan yang optimal. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Insentif dengan Kinerja Karyawan 

Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan 

produktivitas, insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang 

diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang 
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telah ditentukan (Pangabean, 2002:93). Pemberian insentif dimaksudkan 

untuk memberikan upah/ gaji yang berbeda berdasarkan kinerja yang 

terbaik, sehingga hal ini akan memotivasi karyawan untuk memiliki 

kinerja yang lebih baik. Kinerja yang baik akan mempermudah 

perusahaan untuk mencapai keberhasilan. 

Rivai (2006:387) mengatakan bahwa salah satu alasan pentingnya 

pembayaran insentif karena adanya ketidaksesuaian tingkat kompensasi 

yang dibayarkan kepada eksekutif dengan pekerja lain. Program insentif 

adalah salah satu cara untuk memungkinkan seluruh pekerja merasakan 

bersama kemakmuran perusahaan. Selain itu, ada kesadaran yang tumbuh 

bahwa program pembayaran tradisional seringkali tidak bagus dalam 

menghubungkan pembayaran dengan kinerja.  

Hasil penelitian Susanti (2016), menyimpulkan bahwa insentif 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak insentif yang diberikan kepada karyawan, maka 

kinerja karyawan akan mengalami peningkatan. 

b. Hubungan Tunjangan dengan Kinerja Karyawan 

Simamora (2004:540), mengartikan tunjangan karyawan adalah 

pembayaran dan jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok dan 

perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini. Tunjangan 

sebagai faktor yang penting dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan 

dan sebagai perangsang dalam mendorong karyawan agar tujuan 

perusahaan tercapai.  
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Hasil penelitian Lifana dkk (2013), menyimpulkan bahwa bahwa 

tunjangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Tanpa adanya 

tunjangan maka kinerja karyawan akan rendah atau menurun sehingga 

akan menimbulkan masalah yang akan mengganggu jalannya 

perusahaan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Insentif dapat diartikan sebagai tambahan diluar gaji yang mana 

diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi atau 

bekerja di atas standar yang telah ditetapkan, sebagai tanda balas jasa atau 

dengan kata lain insentif yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja yang berdasarkan prinsip adil dan layak serta 

dapat memenuhi kebutuhan pegawai, sehingga karyawan merasa puas atas 

balas jasa yang diberikan. 

Selain pemberian insentif, Hariandja (2002:278) mengungkapkan 

bahwa pemberian tunjangan juga merupakan bentuk perhatian perusahaan 

terhadap karyawannya dengan memenuhi kebutuhannya akan rasa aman, 

sosial, pengakuan dan aktualisasi diri sehingga karyawan tersebut 

meningkatkan loyalitasnya terhadap perusahaan. Perusahaan harus 

memperhatikan tunjuangan yang diberikan kepada karyawannya didasari oleh 

pertimbangan-pertimbangan yang kemudian ditetapkan untuk meningkatkan 

kinerja karyawannya.   

Pemberian insentif merupakan salah satu cara untuk memotivasi para 

pegawai dalam usahanya untuk meningkatkan prestasi kerja mereka seperti 



28 

yang diungkapkan sujak dikutip Mangkunegara (2008:89) bahwa penghargaan 

berupa insentif atas dasar prestasi kerja yang tinggi merupakan rasa pengakuan 

dari pihak organisasi terhadap prestasi pegawai dan kontribusi kepada 

organisasi. 

Dengan adanya pemberian insentif sertu tunjangan, setiap karyawan 

akan memiliki semangat dan gairah kerja yang lebih baik, maka hal ini akan 

meningkatkan prestasi kerjanya, dan peningkatan hasil yang dicapai oleh setiap 

karyawan berarti akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Apabila 

insentif dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan efektif, maka reaksi 

dari para karyawan adalah dengan memberikan hasil kerja yang optimal 

dengan kata lain prestasi kerja pegawai optimal. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, 

maka dapat dikemukakan kerangka pikir seperti gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesa 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lifana dkk (2013), menyatakan 

bahwa insentif dan tunjangan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap 

kinerja karyawan. Dari uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan.  

Insentif (X1) 

- Insentif material (X1.1) 

- Insentif non material (X1.2) Kinerja Karyawan (Y)  

- Kualitas kerja (Y1) 

- Kuantitas kerja (Y2) 

- Ketepatan waktu (Y3) Tunjangan Karyawan (X2) 

- Jaminan rasa aman (X2.1) 

- Program pelayanan (X2.2) 
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H1 : Insentif dan tunjangan karyawan secara parsial dan simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2 : Variabel yang lebih berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

insentif 




