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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahan didirikan tentu saja dengan adanya tujuan. Tujuan perusahaan 

baik itu perusahaan dalam bidang jasa, dagang maupun manufaktur rata-rata 

memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keberhasilan. Hal ini menimbulkan 

sebuah pertanyaan bagaimana sebuah perusahaan dapat dikatakan berhasil. 

Hal ini tentu saja perlu dukungan dari semua warga perusahaan terutama 

sumber daya manusia yang bekerja dalam perusahaan tersebut.  

Menurut Donni Juni Priansa (2016), pegawai merupakan salah satu unsur 

yang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuanya. Perusahaan perlu memberikan dorongan yang mampu memberikan 

kesadaran dan kemauan bagi para pegawai untuk bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan perusahaan. Dorongan yang diberikan ini kita sebut sebagai 

motivasi kerja, namun memberikan motivasi kerja terhadap pegawai bukanlah 

hal yang mudah. Motivasi kerja dapat kita lihat dari sikap dan perilaku yang 

nampak dan ditampilkan oleh pegawai dalam bekerja atau yang sering kita 

sebut kinerja.  

Kinerja dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan faktor motivasi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Keith Davis (Mangkunegara, 2006) yang menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah human performance, 
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motivation dan ability. Faktor kemampuan secara psikologis terdiri dari 

kemampuan potensi yang disebut IQ (Intelligent Quotient) dan kemampuan 

reality. Berarti bahwa pegawai dengan IQ tinggi dan  pendidikan yang 

memadai dan terampil dalam melakukan pekerjaan sehari-hari maka akan 

lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Selanjutnya faktor motivasi 

yang terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja.  

Menurut Donni Juni Priansa (2016), insentif merupakan salah satu alasan 

dan motivasi utama mengapa pegawai bekerja. Pegawai menggunakan tenaga, 

waktu, keterampilannya bukan semata-mata hanya ingin mengabdikan diri  

kepada perusahaan tapi juga ada tujuan lain yang ingin diraih yaitu imbalan 

atas hasil kinerjanya. Pemberian insentif merupakan salah satu cara 

perusahaan untuk meningkatkan kulitas pegawainya dan memenuhi kebutuhan 

pegawai. Seorang pegawai akan bekerja lebih giat jika perusahaan memenuhi  

kebutuhan pegawainya baik kebutuhan materi maupun non-materi. Umunya 

insentif terbagi dalam dua jenis, yaitu insentif material dapat berupa uang dan 

insentif non-material dapat berupa pemberian gelar, promosi dan pengakuan. 

Disamping memberikan insentif yang tepat yang dapat  memotivasi secara 

ekstrinsik, kita juga perlu mengetahui sebenarnya apakah pekerjaan yang 

dikerjakan oleh para pegawai ini memiliki makna bagi pegawai yang dapat 

menjadi pemicu motivasi intrinsik. Karena bisa saja pegawai berpikir bahwa 

pekerjaan nya ini penting sehingga dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh 

atau justru berpikir sebaliknya seperti pekerjaannya ini sebenarnya tidak 

penting maka dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu 
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munculah suatu istilah yang menarik untuk kita masukan dalam variabel 

penelitian mengenai insentif untuk para pegawai yaitu “Meaningful Work”. 

Walaupun belum ada suatu arti yang diterima secara umum mengenai definisi 

meaningful work. Meaningful Work memiliki pemahaman sebagai tugas yang 

mendapat pengakuan dari orang lain serta memiliki beberapa makna dan 

tujuan yang menjadi motivasi secara intrinsik. (Ariely, Kamnica dan Prelec 

2008, 672). Seperti contoh, ada percobaan langsung di lapangan yang 

diberikan pada seorang agen penggalangan dana. Agen penggalanan dana ini 

ditekankan bahwa tugasnya penting dengan cara melakukan 

pendokumentasian dana dampak sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan 

masyarakat dapat meningkatkan kinerja agen lebih dari 100% (Grant 2008). 

Oleh sebab itu, peneliti tergerak untuk melakukan sebuah penelitian 

dengan melakukan eksperimen tapi beda sampel dengan peneliti sebelumnya, 

penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Kosfeld, 

Neckermann dan Yang (2016). Penelitian terdahulu dilakukan di Hangzhou, 

China yang menyatakan bahwa seseorang akan bekerja lebih giat apabila 

mengetahui bahwa pekerjaannya itu penting dan seseorang akan bekerja 

dengan malas apabila mengetahui pekerjaannya itu tidak penting. Dalam 

penelitian terdahulu juga di jelaskan bahwa insentif moneter (uang) dan 

insentif non-moneter (pengakuan) memiliki tingkat pengaruh yang hampir 

sama dalam memberi semangat kepada pegawai untuk meningkatkan 

kinerjanya.  
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Replikasi dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebenarnya 

insentif apa yang paling berpengaruh guna meningkatkan kinerja dalam 

meaningful work yang memiliki kondisi makna kerja tinggi (high meaning) 

atau meaningful work yang memiliki kondisi makna kerja rendah (low 

meaning), apakah insentif moneter (uang) atau non-moneter (pengakuan) 

karena di penelitian sebelumnya tidak ada kesimpulan insentif mana yang 

lebih berpengaruh terhadap kinerja dalam kondisi tertentu  supaya kinerja 

meningkat. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka 

peneliti menarik permasalahan sebagai berikut: 

a) Adakah perbedaan kinerja dalam kondisi high meaning 

dibandingkan low meaning? 

b) Adakah perbedaan kinerja saat individu diberi tipe insentif yang 

berbeda pada kondisi high meaning? 

c) Adakah perbedaan kinerja saat individu diberi tipe insentif yang 

berbeda pada kondisi low meaning? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah mengetahui insentif apa 

yang tepat diberikan perusahaan untuk pegawainya dalam meaningful work 

atau kondisi makna kerja tertentu, apakah tipe insentif moneter berupa uang 

atau insentif non-moneter berupa pengakuan apabila para pegawai dihadapkan 
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dalam pekerjaan yang memiliki makna tinggi (high meaning) dan insentif apa 

yang tepat diberikan untuk pegawai yang dihadapkan dalam pekerjaan yang 

kurang memiliki makna (low meaning) supaya kinerja para pegawai 

meningkat. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini secara praktik, dapat memberikan saran 

atau masukan terhadap perusahaan, insentif apa yang lebih berpengaruh  

diberikan perusahaan untuk pegawainya dalam kondisi tertentu dalam 

meningkatkan kinerja pegawai sehingga perusahan dapat dengan efektif 

memanfaatkan sumber dayanya untuk kemajuan pegawai dan perusahaan.  
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1.4 Kerangka Pikir  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Kinerja 

Individu 

Peneliti tertarik untuk mereplikasi 

penelitian dari Michael Kosfeld, Susanne 

Neckermann dan Xiaolan Yang (2016) 

yang telah melakukan sebuah penelitian 

yang membahas insentif moneter (uang), 

non-moneter(pengakuan) dan makna 

kerja berpengaruh pada kinerja. Makna 

kerja terbagi menjadi dua yaitu makna 

kerja penting (high meaning) dan makna 

kerja yang kurang penting (low meaning) 

Meaningful Work 

(High and Low 

Condition) 

Baseline Insentif 

uang 

Insentif 

Pengakuan 

Dengan pemberian insentiff and meaningful work yang sesuai maka kinerja individu akan 

terpacu hingga maksimal, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Replikasi dilakukan untuk mengetahui sebenarnyainsentif apa yang paling tepat di 

gunakan dalam kondisi high meaning atau low meaning, apakah insentif moneter (uang) atau 

non-moneter (pengakuan) karena di penelitian sebelumnya tidak ada kesimpulan insentif 

mana yang lebih berpengaruh terhadap kinerja dalam kondisi tertentu.  

 

Doni Juni Priansa (2016) menyatakan 

bahwa pegawai merupakan salah satu 

unsur yang menentukan keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan. 

 

Keith Davis (Mangkunegara, 

2006) menyatakan bahwa 

kinerja pegawai dipengaruhi 

oleh motivasi kerja. 

Doni Juni Priansa (2016) insentif 

merupakan motivasi utama mengapa 

pegawai bekerja. Pegawai bekerja 

tentu saja mendapatkan gaji tetap 

(baseline) namun juga perlu 

tambahan insentif berupa moneter 

(uang) atau non-moneter 

(pengakuan) 
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Ada lima bab sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu: 

BAB I    Pendahuluan 

Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, 

serta sistematika penelitian dalam penelitian ini. 

BAB II    Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

menguraikan teori-teori yang dgunakan dalam penelitian 

ini, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai 

dengan hipotesis yang dikembangkan di penelitian ini. 

BAB III Metodologi penelitian 

Menguraikan sumber dan jenis data yang digunakan, 

partisipan, metode pengumpulan data, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, desain eksperimen dan alat 

analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil analisis 

menguraikan hasil dan analisis data serta berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan 

keterbatasan dari analisis yang telah dilakukan pada bagian 

sebelumnya. 

 


