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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia memiliki peranan penting dalam organisasi 

yang dapat dijadikan  dalam pencapaian tujuan organisasi maupun 

perusahaan. Sumber daya manusia merupakan investasi yang sangat 

berharga dalam suatu organisasi maupun perusahaan yang akan mengelola 

dan memanfaatkan unsur-unsur yang terkait dalam organisasi maupun 

perusahaan sehingga nantinya unsur-unsur tersebut. 

Untuk dapat mengikuti segala perkembangan yang ada dan 

tercapainya tujuan suatu perusahaan maka perlu adanya suatu motivasi 

agar pegawai mampu bekerja dengan baik, dan salah satu motivasi iu 

adalah dengan memenuhi keinginan-keinginan pegawai antara lain: gaji 

atau upah yang baik, pekerjaan yang aman, suasana kerja yang kondusif, 

pengharagaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Selain untuk motivasi karyawan insentif tersebut juga haruslah diberikan 

kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Hal ini merupakan sebuah 

penghargaan kepada kinerja yang meningkatkan penghasilan atau kinerja 

perusahaan. Penghargaan diberikan agar mereka mempertahankan kinerja yang 

baik, karena tidak menutup kemungkinan karyawan memperbaiki kinerjanya 

karena harapan memperole penghargaan dari perusahaan sehingga dapat 

memperbaiki taraf hidupnya kearah yang lebih baik. 
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Menurut yunarisih dan Swasto mengemukakan bahwa insentif adalah: 

“penghargaan / tambahan yang diberikan untuk memotivasi pekerja / 

anggota organisasi agar motivasi produktivitasnya kerjanya tinggi, sifatnya 

tidak tetap sewaktu- waktu” 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa isentif merupaka 

elemen penghasilan atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau 

bersifat variable tergantung padakondisi pencapaian prestasi kerja 

karyawan (Kadarisman, 2014). 

Dengan menurunnya produktifitas dan semangat kerja pegawai maka 

insentif perlu ditingkatkan untuk menunjang kerja pegawai dalam 

meningkatkan kualitas pekerjaan. Dalam peraturan Bupati Sumenep nomer 

2 tahun 2016 Tentang Tambahan Pegawai Negri Sipil Dan Calon Pegawai 

Negri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 

Anggaran 2016. Dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana 

yang dimaksud pasal 4 ayat 1 tambahan penghasilan sebagaimana pasal 1 

dan 2 diberikan kepada pegawai negri sipil dan calon pegawai negri sipil 

yang masuk kerja secara penuh pada bulan yang bersangkutan dan apabila 

tidak melaksakan tugas dinas di lampiri dengan surat keterangan / izin 

tertulis. Ayat 2 pegawai negri sipil dan calon pegawai negri sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diberikan sepanjang SKPD 

mengajukan tambahan penghasilan sesuai ketetuan yang berlaku (Perbup 

Koperasi nomer 53, 2016). 
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Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melaukan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PEMBERIAN 

INSENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS 

KOPERASI DAN USAHA MIKRO SUMENEP” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemberian insentif terhadap kinerja pegawai, 

mulai dari permohonan sampai dengan pencairan pada Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Sumenep tersebut ? 

2. Faktor apa saja yang menunjang pemberian insentif terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha mikro Sumenep ? 

3. Hambatan  dan Solusi apa saja yang ditemukan dalam pemberian 

insentif terhadap pegawai pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 

Sumenep ? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk mengindari pembahasan yang menyimpang dari 

permasalahan tentang apa yang dikaji atau dianalisi, maka dalam 

pembahasan nantinya hanya menyangkut pada Pelaksanaan Pemberian 

Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 

Sumenep, mulai dari permohonan sampai pencairan dana tersebut, faktor 
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apa saja yang menunjang pemberian insentif terhadap kinerja pegawai, 

serta hambatan dan solusi yang ditemukan dalam pemberian insentif 

tersebut. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian insentif  terhadap kinerja

pegawai pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Sumenep mulai

dari permohonan sampai dengan pencairan dana tersebut.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menunjang pemberian

insentif terhadap pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

c. Untuk mengetahui hambatan dan solusi apa saja yang ditemukan

dalam pemberian insentif terhadap kinerja pegawai pada Dinas

Koperasi Dan Usaha Mikro Sumenep.

2. Manfaat Penlitian

a. Dari hasil penulisan dapat dijadikan  sebagai sumber informasi dan

masukan bagi kantor Koperasi Dan Usaha Mikro di Sumenep

b. Bagi penulis dari hasil penelitian dapat menambah wawasan dan

pengetahuan dalam masalah pemberian insentif kepada pegawai.


