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BAB I : PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian Aktar (2012) “The Impact of Rewards on Employee 

Performance in Commercial Banks of Bangladesh: An Empirical Study” 

menggunakan 180 pegawai bank yang dipilih secara acak dari 12 bank 

sebagai sampel. Penelitian ini memberikan hasil bahwa rewardfinancial dan 

nonfinancial memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja. Penelitian Aktar 

(2012) ini memiliki keterbatasan dalam hal pengumpulan sampel yang 

terbatas hanya pada wilayah geografis tertentu yaitu Dhaka. Namun hasil 

penelitian Aktar (2012) yang menyatakan rewarddapat memberikan pengaruh 

langsung pada kinerja memiliki ketidaksesuaian dengan skema yang 

ditunjukkan oleh Gibson, Ivancevich, Donnelly (1985). 

Gibson, Ivancevich, Donnelly (1985) menunjukkan skema yang 

menggambarkan bahwa reward tidak dapat mempengaruhi kinerja secara 

langsung melainkan harus melewati kepuasan kerja terlebih dahulu sehingga 

akan menghasilkan motivasi dan akan berdampak pada kinerja.Penelitian ini 

ditujukan untuk menguji validitas eksternal dari penelitian Aktar (2012) yang 

memiliki keterbatasan dalam responden. Kepuasan dipengaruhi oleh rasa 

puas yang muncul dari financial dan nonfinancial reward yang diterima oleh 

manajer, oleh karena itu reward yang tersedia harus cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya.Rasa puas ini akan mendorong manajer untuk 
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menunjukkan sikap – sikap positif dimana sikap ini akan menjadi 

motivasi manajer untuk semakin produktif. 

Reward merupakan salah satu bentuk balas jasa perusahaan kepada manajer 

terhadap pekerjaan yang dilakukan yang berupa uang, barang langsung, 

maupun tidak langsung. Yang termasuk dalam financial reward yaitu: gaji 

pokok, bonus, dan insentif, sedangkan yang termasuk dalam nonfinancial 

reward: recognition, learning opportunity, challenging work, career 

advancement.Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003) dalam Sania (2012) 

rewardmerupakan salah satu aspek penting bagi manajer, karena besarnya 

reward mencerminkan ukuran nilai karnyanya. Faktor kunci dalam 

menentukan kepuasan kerja adalah adanya hubungan positif antara kepuasan 

kerja dan manfaat adanya reward. 

Banyak cara untuk mempertahankan loyalitas manajer salah satunya 

dengan mempertahankan tingkat kepuasannya. Menurut Colquitt, LePine, 

Wesson (2011) dalam Prof.Dr.Wibowo (2015) kepuasan kerja adalah tingkat 

perasaan menyenangkan yang diperoleh dari penilaian pekerjaan seseorang 

atau pengalaman kerja. Robbins dan Judge (2011) dalam Prof.Dr.Wibowo 

(2015) memberikan definisi kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang 

pekerjaan sebagai hasil evaluasi dari karakteristiknya. Menurut Miner (1992) 

dalam Oemar (2007) kepuasan kerja merupakan tanggapan emosional 

terhadap situasi kerja. Individu yang puas dengan pekerjaannya akan 

cenderung bertahan dengan pekerjaanya, berbeda dengan individu yang tidak 

puas dengan pekerjaanya akan cenderung keluar dari pekerjaanya. Menurut 
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Gibson (1985), tugas dasar seorang manajer adalah mengidentifikasi dan 

memeriksa penyebab keefektifitasan individu dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang. Dalam perusahaan manajer dibutuhkan untuk 

mengendalikan karyawan, oleh karena itu sangat perlu untuk memperhatikan 

kepuasan manajer, yaitu dengan cara memberikan imbalan yang sesuai dan 

memotivasinya agar kinerjanya meningkat sehingga dapat mencapai tujuan 

pribadi dan perusahaan. Menurut penelitian S.C.Davar & RanjuBala (2012) 

mengatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

terutama pada tingkatan manajer. 

Reward merupakan salah satu komponen yang dapat mendorong 

individu untuk bekerja lebih keras. Dengan pemberian rewardyang sesuai 

maka seseorang akan merasa bahwa hasil kerja nya dihargai. Banyak hal yang 

dapat mempengaruhi kinerja seseorang yaitu kondisi kerja, keamanan kerja, 

relasi dengan pekerja lain, tetapi dari semua faktor tersebut yang paling 

mempengaruhi kinerja individu adalah motivasi terhadap reward. 

Keefektifitasan manajer dapat terbatas jika manajer tidak termotivasi untuk 

melakukan pekerjaanya. Oleh karena itu menurut Delaney dan Huselid (1996) 

dalam Aktar (2012) salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan agar 

kinerjanya meningkat adalah memberikan kompensasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Rewardterhadap Kinerja Manajerial dimediasi oleh Kepuasan Kerja”. Peneli 

meneliti di perusahaan manufaktur untuk memperluas validitas eksternal. 

Peneliti memilih perusahaan manufaktur karenamenurut Menteri Koordinator 
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bidang Perekonomian Sofyan Djalil, indrustri manufaktur akan dikembalikan 

posisinya sebagai penopang ekonomi Indonesia. Indrustri manufaktur dinilai 

akan menjadi basis indrustri yang tidak akan naik turun, karena setiap orang 

akan tetap membutuhkan produk manufaktur. 

1.2 Perumusan Masalah 

1.1 Apakah kepuasan kerja dan motivasimemediasi hubungan antara  

financialreward terhadap kinerja? 

1.2 Apakah kepuasan kerja dan motivasi memediasi hubungan antara 

nonfinancialreward terhadap kinerja? 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mediasi kepuasan 

kerja dan motivasi terhadap hubungan antara reward dengan kinerja 

manajerial. 

1.3.2Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama, dalam bidang 

reward, kepuasan, motivasi dan kinerja. 

 

 

 



5 

 

 

 

2. Manfaat Praktik 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan untuk memberikan reward yang sesuai sehingga akan 

memperoleh kepuasan dan memotivasi manajer sehingga 

produktivitas akan meningkat 
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1.4 Kerangka Pikir 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat teori mengenai 

kepuasan kerja dan motivasi yang memediasi hubungan antara financial 

reward terhadap kinerja manajerial dan hubungan antara nonfinancial 

reward terhadap kinerja manajerial, perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam 

penelitian, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel dalam penelitian, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini menguraikan deskripsi dari obyek penelitian, analisis dari 

data serta pembahasan mengenai kepuasan kerja dan motivasi yang 

memediasi financial reward terhadap kinerja manajerial dan nonfinancial 

reward terhadap kinerja manajerial. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan 

kemudian dikemukakan beberapa keterbatasan dari penelitian. 
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