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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bonus tahunan diberikan perusahaan kepada karyawan dengan tujuan 

untuk memicu karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan. 

Karyawan dituntut untuk memberikan kemampuannya secara maksimal agar tugas 

maupun target yang diberikan oleh perusahaan segera dapat diselesaikan dengan 

baik. Bonus tahunan diberikan berdasarkan persentase dari gaji pokok yang 

diterima oleh karyawan. Disini manager memberikan kontribusi yang besar 

dengan memberikan tugas kepada bawahannya. Pemberian bonus tahunan ini 

sendiri biasanya dilakukan karena perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba 

yang lebih pada tahun tersebut. Dalam penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, 

para manajer dan karyawan sudah bekerja keras dalam bekerja sehingga ada 

keuntungan lebih yang didapat oleh perusahaan. Sehingga dapat dibagikan kepada 

para karyawannya. Pemberian bonus tahunan diharapkan bisa memotivasi para 

karyawan dalam bekerja, agar target bisa tercapai dan hasil sebisa mungkin dapat 

melebihi target  yang sudah ditetapkan.  

Pembagian bonus tahunan yang diberikan oleh perusahaan pada penelitian 

ini didasarkan pada persepsi keadilan dimana persepsi keadilan ini dinilai 

berdasarkan kepada pengorbanan atau dengan kata lain kerja keras dari karyawan 

dalam meneyelesaikan suatu misi target akan seimbang atau setara dengan bonus 

yang akan diberikan oleh perusahaan nantinya. Pemberian bonus sendiri melihat 
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pada prestasi maupun hasil yang dapat dihasilkan oleh masing-masing karyawan. 

Jika seorang karyawan dapat menyelesaikan target lebih, dapat menyelesaikan 

tugas lebih mereka akan diberikan bonus yang lebih tinggi juga nantinya. Tetapi 

jikalau sebaliknya yang terjadi dimana karyawan hanya mencapai target kurang 

dari yang ditentukan dan tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

perusahaan maka bonus yang akan diberikan juga lebih sedikit atau bisa tidak 

diberi bonus oleh perusahaan. Pemberian target bonus ini merupakan jika 

didasarkan pada persepsi keadilan yang dilakukan oleh perusahaan maka akan 

banyak peminatnya yaitu para pekerja-pekerja potensial yang akan bergabung 

dengan perusahaan. Dimana mereka tertarik dengan bonus nantinya yang akan 

diberikan karena mereka merasa dapat mengkerahkan potensi yang mereka miliki 

untuk perusahaan. Selain sebagai motivasi untuk para karyawan pemberian bonus 

ini sendiri merupakan hasil dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan melalui 

pencapaian yang didapat perusahaan pada tahun tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian ulang dari penelitian yang dilakukan 

oleh (Voußem, Kramer, & Schäffer, 2016) yang meneliti mengenai persepsi 

keadilan pembayaran bonus tahunan dengan pengaruh kinerja subjektif dan 

pencapaian target bonus. Penelitian ulang ini dilakukan untuk meningkatkan 

validitas eksternal. Peneilitian ulang ini dilakukan kembali di Semarang dengan 

melakukan survey ke Perusahaan manufaktur di Semarang. 

Persepsi keadilan yang digunakan merupakan persepsi keadilan distributif 

dan persepsi keadilan prosedural. Keadilan distributif merupakan penilaian 

seorang karyawan berdasarkan kepada keadilan atau hasil yang diterima karyawan 
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dari organisasi. Berarti pula keadilan distributif menilai dari pengeluaran dan 

pemasukan yang diberikan oleh karyawan, sehingga mempengaruhi bonus yang 

akan diberikan oleh perusahaan. Sedangkan keadilan prosedural keadilan yang 

dapat dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan dalam mengalokasikan 

keputusan (Musante, Gilbert, & Thibaut, 1983).  

Para manajer diharapkan untuk menggunakan persepsi keadilan sebagai 

standar penilaian untuk menilai kinerja karyawannya. Disini manajer diharapkan 

untuk melihat proses maupun progress yang dikeluarkan dan dihasilkan oleh 

karyawan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja yang karyawan dengan 

begini para manajer dengan secara adil dapat memberikan pembagian bonus yang 

sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan. Penilaian kinerja subjektif 

membantu manager untuk melihat kontribusi yang diberikan oleh karyawan bagi 

perusahaan. Dengan penilaian kinerja subjektif diharapkan manajer dapat menilai 

bagaimana karyawan menunjukan niat baiknya dan melihat kinerja yang 

dihasilkan sehingga para manajer juga dapat mengevaluasi hasil kerja karyawan. 

Dengan begitu manajer juga dapat menilai dengan seimbang mana karyawan yang 

bekerja dengan maksimal dan mana yang kurang maksimal.  

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah persepsi keadilan distributif 

maupun keadilan prosedural berpengaruh dengan kinerja subjektif dan pencapaian 

target bonus. Dan dengan ini peneliti menentukan judul penelitian yaitu 

“Pengaruh Pengukuran Kinerja Subjektif dan Pencapaian Target Bonus terhadap 

Persepsi Keadilan dalam Pemberian Bonus Tahunan”.  
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1.2Rumusan Masalah 

a. Apakah pengukuran kinerja subjektif berpengaruh positif pada persepsi 

keadilan distributif? 

b. Apakah pengukuran kinerja subjektif berpengaruh positif pada persepsi 

keadilan prosedural? 

c. Apakah pencapaian target bonus berpengaruh positif pada persepsi 

keadilan distributif? 

d. Apakah pencapaian target bonus berpengaruh positif pada persepsi 

keadilan prosedural?  

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif antara persepsi keadilan 

distributif dengan pengukuran kinerja subjektif. 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif antara persepsi keadilan 

prosedural dengan pengukuran kinerja subjektif. 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif antara persepsi keadilan 

distributif dengan pencapaian target bonus. 

d. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif antara persepsi keadilan 

prosedural dengan pencapaian target bonus.  

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberi manfaat-manfaat seperti: 

a. Manfaat Teoritis 
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Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menambahkan dan melengkapi 

landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang sejenis terhadap 

persepsi keadilan distributif dan keadilan prosedural dengan kinerja subjektif serta 

pencapaian target bonus.  

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini berguna untuk perusahaan untuk menilai apakah penilaian yang 

dilakukan untuk menentukan bonus  sudah adil dan bagi karyawan perusahaan 

dapat mengetahui apakah pemberian bonus yang diberikan oleh perusahaan adil.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BAGIAN I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAGIAN II  : LANDASAN TEORI 

Landasan teori terdiri dari tinjauan teori, tinjauan empiris, 

penelitian-penelitian terdahulu, pengembangan dan perumusan 

hipotesis, kerangka pikir, serta definisi dan pengukuran variabel.  

BAGIAN III : METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian terdiri dari obyek dan lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik 

analisis data/ uji hipotesis.  

BAGIAN IV : HASIL ANALISIS 

Hasil analisis terdiri dari menganalisis data dan pembahasan yang 

dilakukan peneliti untuk menjawab rumusan masalah.  

BAGIAN V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran terdiri dari kesimpulan, saran, dan 

keterbatasan penelitian.  
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