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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menghadapi keadaan zaman yang terus berkembang dari waktu ke 

waktu, perusahaan ditantang untuk dapat menciptakan hasil dan layanan yang 

memuaskan. Dalam upaya menyediakan hal tersebut, dibutuhkan efektifitas dan 

efisiensi di dalam setiap kegiatan operasionalnya. Ada banyak faktor yang dapat 

mempeengaruhi tingkat efektifitas suatu perusahaan, salah satunya adalah kinerja 

karyawan.  

Menurut Charity A & Timinepere (2011), karyawan  merupakan suatu 

elemen yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Keberhasilan sebuah 

perusahaan bergantung pada seberapa besar upaya karyawan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Tingginya kinerja karyawan tersebut akan membantu sebuah 

perusahaan untuk bersaing dengan kompetitornya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

karyawan harus termotivasi agar bekerja lebih baik. 

Motivasi terus menjadi aspek penting dalam setiap lingkungan kerja. 

Motivasi adalah kekuatan pendorong karyawan untuk bekerja. Motivasi merupakan 

kekuatan pendorong dari dalam untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. 

Motivasi akan membuat seseorang menjadi bergairah, terarah dan tekun untuk 

melakukan suatu tindakan yang mengarah pada sebuah tujuan. 

Karyawan dapat diibaratkan sebagai sebuah kendaraan, dimana reward di 

ibaratkan sebagai bahan bakar yang digunakan sebagai pemicu mesin untuk 

bergerak menunjukkan kinerjanya. Perusahaan hanya akan berhasil mencapai 
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tujuan dan berbagai sasarannya, apabila  semua komponen organisasi berupaya 

menampilkan kinerja yang optimal (Sajuyigbe, Bosede, & Adeyemi, 2013).  

Menurut Aktar, Kamruzzaman, & Ali (2012), alasan seseorang bekerja 

adalah untuk merealisasikan harapan-harapannya dari pekerjaan tersebut. 

Memperoleh tenaga kerja yang tepat dan kemudian mempertahankannya 

merupakan salah satu tantangan bagi perusahaan. Orang-orang termotivasi untuk 

bekerja karena mengharap sebuah reward dari apa yang mereka kerjakan. 

Walaupun uang bukanlah segalanya namun uang tetaplah penting. Dan 

reward dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk motivasi. Jika seorang karyawan 

mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan pribadinya, maka mereka harus 

meningkatkan kinerja. Meningkatnya kinerja karyawan akan meningkatkan kinerja 

perusahaan pula. Dengan demikian, meningkatnya motivasi karyawan akan 

meningkatkan kinerja individu, kelompok, maupun perusahaan.  

Reward merupakan salah satu elemen yang cocok untuk memotivasi 

karyawan untuk menunjukkan usaha terbaik mereka yang mengarah pada fungsi 

bisnis yang lebih baik dan kinerja yang maksimal. Meskipun mungkin tidak berlaku 

bagi semua orang, namun secara umum orang-orang tidak hanya ingin sekedar 

berupaya untuk mencari nafkah material saja, namun juga ingin agar harga dirinya 

tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Setiap karyawan juga ingin di hargai 

atas setiap pekerjaannya. 

Menurut Luthans (2000), reward dapat di kelompokkan menjadi 2, yaitu: 

finansial dan non finansial. Reward finansial merupakan reward yang dapat diukur 

dengan satuan uang. Reward finansial dapat berupa: gaji pokok, tunjangan hari 
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raya, bonus (insentif), dan komisi. Sedangkan reward Non-finansial merupakan 

reward yang intangible dimana bentuk reward ini sulit untuk di ukur secara 

moneter atau di ukur dalam satuan uang. Reward non-finansial dapat berupa: 

pujian, penghargaan, kepercayaan, pemberian kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan, dan kenaikan jabatan.  

Menurut  Perry, Mesch, & Paarlberg (2006), reward finansial bukanlah 

faktor yang paling memotivasi. Ada cara lain untuk menghargai karyawan yang 

tidak hanya fokus pada reward finansial, yaitu perlu di tambahkannya reward 

nonfinansial agar lebih memotivasi karyawan. Menurut Luthans (2000), ada dua 

tipe dasar reward yaitu reward berupa uang dan reward non-uang dan keduanya 

dapat dimanfaatkan secara positif untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

Reward merupakan suatu keharusan yang sangat mendasar yang harus 

diberikan kepada karyawan. Kedua reward (finansial dan non-finansial) tersebut 

harus di berikan kepada karyawan secara bersamaan. Jika karyawan hanya 

diberikan reward finansial saja, kinerja yang dihasilkan akan standard. Begitu pula 

jika hanya diberikan reward non-finansial saja, kinerja mereka juga tidak akan baik. 

Kedua jenis reward ini akan memberikan perbedaan pengaruh terhadap kinerja. 

Oleh karena itu, mengkombinasikan antara kedua reward tersebut akan 

meningkatkan kinerja karyawan.  

Karyawan akan bekerja secara maksimal ketika mereka memiliki perasaan 

percaya bahwa usaha mereka akan dihargai oleh pihak manajemen perusahaan. Jika 

seorang karyawan beranggapan bahwa reward yang didapatkan tidak sesuai dengan 
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apa yang diharapkan oleh mereka, maka mereka akan cenderung menurunkan 

kinerja mereka. 

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian sebelumnya 

mengenai pengaruh pemberian reward finansial dan non-finansial terhadap kinerja 

karyawan perusahaan manufaktur di Nigeria. Penelitian Charity A & Timinepere 

(2011), dilakukan di Nigeria dengan 312 karyawan senior dan junior sebagai 

responden yang diambil secara strataan. Hasil dari penelitian Charity A & 

Timinepere (2011) menunjukkan boahwa reward finansial dan nonfinansial 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 Penelitiaan Charity A & Timinepere (2011) dilakukan di Nigeria dan hanya 

meneliti 3 perusahaan manufaktur dari 32 perusahaan yang ada, oleh sebab itu 

penulis ingin melakukan penelitian di wilayah Semarang dengan jenis sub sektor 

sampel yang lebih luas ( seperti perusahaan roti, garmen, F&B, dan perusahaan 

manufaktur selain yang diteliti oleh peneliti sebelumnya )  untuk mengeneralisasi 

dari hasil penelitian sebelumnya atau yang disebut sebagai external validity. Pada  

penelitian Charity A & Timinepere (2011). hanya meneliti perusahaan manufaktur 

yang memproduksi elektronik, minyak sayur dan kaca. Berdasarkan pada latar 

belakang tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh reward finansial dan non-

finansial terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di Semarang”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh positif antara reward finansial terhadap 

kinerja karyawan perusahaan manufaktur ? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif antara reward non-finansial terhadap 

kinerja karyawan perusahaan manufaktur ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh reward terhadap 

kinerja karyawan. Selain itu, terdapat tujuan khusus, yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengaruh positif pemberian reward finansial 

terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. 

b. Untuk mengetahui pengaruh positif pemberian reward non-finansial 

terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :  

a. Bagi perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi 

perusahaan untuk mengetahui dampak atau pengaruh reward finansial 

dan non finansial terhadap  kinerja karyawan di perusahaannya agar 

perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki maupun 

mempertahankan sistem reward di perusahaan tersebut. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai referensi atau acuan bagi peneliti di masa yang akan 

datang. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian Charity A & Timinepere, 

(2011) menyebutkan bahwa dalam 

memotivasi karyawan terdapat 2 

cara.yaitu dengan memberikan 

reward finansial dan nonfinansial 

 

 

Reward finansial ( VI1) 

Kinerja karyawan 

(VD) 

 

Reward non-finansial (VI2) 

Hasil dari penelitian Charity A & Timinepere, 

(2011)  

Terdapat pengaruh positif antara reward 

finansial terhadap kinerja karyawan perusahaan 

manufaktur di Nigeria. 

Terdapat pengaruh positif reward non-finansial 

terhadap kinerja karyawan perusahaan 

manufaktur di Nigeria 

 

 

Penulis termotivasi untuk 

melakukan replikasi 

penelitian di Semarang 

Meningkatkan Eksternal 

Validity 
Charity A & Timinepere (2011), hanya 

meneliti 3 dari 32 perusahaan manufaktur 

di Nigeria  

H1 

H2 

Peneliti termotivasi oleh peneliti 

sebelumnya yang meneliti mengenai 

pemberian reward finansial dan reward 

non-finansial terhadap kinerja karyawan 

perusahaan manufaktur di Nigeria 

 

Mengeneralisasi hasil penelitian sebelumnya di 

perusahaan manufaktur di Semarang dengan 

jenis sub sector sampel yang lebih luas ( seperti 

perusahaan roti, garmen, F&B, dan perusahaan 

manufaktur selain yang di teliti oleh peneliti 

sebelumnya) 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian, 

pengembangan dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variable, dan teknik analisis data, serta 

uji hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

 Bab ini berisi pembahasan menganai hasil penelitian 

dan analisis hipotesis yang telah dikembangkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran 

untuk perbaikan penelitian selanjutnya, dan 

keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian


