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Abstrak 

Pemberian variasi tingkat kesulitan tujuan akan memberikan motivasi bagi 

individu untuk menghasilkan kinerja yang tinggi atau rendah. Hal ini terdapat 

pada goal setting theory yang menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang dapat 

dilakukan individu akan menghasilkan kinerja yang baik, salah satu faktor untuk 

memotivasi adalah pemberian reward bagi yang mencapai tujuan. Beberapa 

penelitian yang dilakukan dari pengaruh variasi tingkat kesulitan tujuan terhadap 

kinerja individu dengan memberikan tangible reward menghasilkan kinerja yang 

tinggi dibanding cash reward, sedangkan penelitian yang lain menyatakan bahwa 

cash reward yang menghasilkan kinerja lebih tinggi, serta penelitian yang lain 

menyatakan bahwa cash reward dan tangible reward tidak berpengaruh terhadap 

kinerja individu. Maka dalam penelitian ini saya akan menguji kembali pengaruh 

variasi tingkat kesulitan tujuan terhadap kinerja individu dengan memberi pilihan 

cash reward dan tangible reward namun akan dilakukan beberapa treatment untuk 

mengukur apakah kinerja individu tetap sama jika tingkat kesulitan sama atau 

berbeda dan pilihan reward yang sama atau pilihan reward yang berbeda. 

Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen dengan sampel adalah 

mahasiswa Unika Soegijapranata yang diambil secara acak. Hasil dari penelitian 

ditemukan bukti bahwa dengan memberikan beberapa treatment, kinerja individu 

yang memilih tangible reward dapat lebih tinggi daripada cash reward. Hal ini 

berbeda dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kinerja individu 

yang memilih cash reward kinerjanya akan lebih tinggi dari individu yang 

memilih tangible reward. 

 

 

 

 

 



1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu organisasi merupakan sekumpulan individu yang memiliki tujuan 

bersama  untuk dicapai. Dalam organisasi terdapat dua hal yang sama mulai dari 

pimpinan organisasi yang berwenang mengkoordinir serta mengarahkan seluruh 

bagian organisasi hingga individu pada tingkat yang lebih rendah. Organisasi 

memiliki tujuan yang hendak dicapai secara bersama baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek, begitu pula para individu dalam suatu organisasi. Para 

individu dalam suatu organisasi juga memiliki tujuannya sendiri yang hendak 

dicapai di dalam organisasi tersebut. Keefektifan organisasi dapat tercapai jika 

tujuan dari para individu organisasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi yang hendak dicapai, di situ tercipta keselarasan tujuan antara 

organisasi dan para individu organisasi.  

Reward dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi para karyawan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Reward dapat diberikan dalam dua bentuk 

yaitu penghargaan dalam bentuk Kas (Cash reward) serta penghargaan dalam 

bentuk hadiah nyata (Tangible reward). Tangible reward adalah insentif non  kas 

yang di dalamnya memiliki nilai moneter dan dapat berupa kupon, merchandise, 

atau  paket  liburan. (Condly, Clark, dan Stolovich 2003). Menurut Desler (2005) 

penghargaan dapat berupa pembayaran uang secara langsung (upah, gaji, insentif, 

dan bonus) dan dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung (hadiah, 

asuransi, dan liburan). Program penghargaan ini penting dalam organisasi, 

penghargaan yang baik akan dapat memuaskan para individu organisasi. Para 

individu yang terpuaskan akan termotivasi untuk berkinerja lebih baik lagi dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001:356) 

menyatakan bahwa “Sistem penghargaan berbasis kinerja mendorong personel 

untuk mengubah kecenderungan mereka dari semangat untuk memenuhi 

kepentingan sendiri ke semangat untuk memenuhi tujuan organisasi”. 



2 

  Beberapa hasil riset yang telah dilakukan mencoba untuk mengukur 

seberapa besar efek sistem penghargaan terhadap kinerja individu diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Jeffry (2009) menyatakan bahwa penghargaan 

berupa hadiah nyata (tangible reward) akan membuat kinerja (performance) 

individu menjadi lebih baik daripada reward berupa kas. Keinginan individual 

untuk memiliki barang mewah dengan pertimbangan akan kesulitan yang dialami 

dalam membeli barang tersebut dapat membuat reward berupa hadiah nyata 

bernilai lebih tinggi daripada penghargaan berupa kas.(Simamora, 2004:514). 

  Sementara penelitian dari Shaffer dan Arkes (2009) menyatakan hasil 

yang berbeda. Penelitian Shaffer dan Arkes (2009) melakukukan eksperimen 

dengan memberikan tugas kognitif (menyelesaikan anagram) terhadap partisipan 

yang diberi reward berupa uang tunai ($250) dan partisipan yang diberi hadiah 

nyata  dengan nilai yang setara dengan reward kas tadi yaitu berupa iPod, 

penerima satelit radio, dll.  Dari hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa tipe 

reward seperti kas dan hadiah nyata tidak memiliki dampak apa- apa terhadap 

kinerja individu.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Adam Pressle dkk. (2011), menyatakan 

bahwa reward berupa kas akan membuat individu untuk memilih pencapaian 

tujuan yang lebih sulit dicapai dari pada yang memilih reward berupa hadiah 

nyata. Pemberian sistem reward ini dapat berpengaruh pada pilihan individu 

terhadap tingkat pencapaian tujuan yang akan dicapai. Dimana bila seseorang 

dapat memilih sendiri pencapaian goalnya dapat memberikan efek peningkatan 

kinerja individu yang lebih baik.  Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan 

eksperimen terhadap perusahaan konsultan keuangan di Amerika Serikat. 

Eksperimen itu untuk mengukur seberapa besar tipe reward mampu 

mempengaruhi kinerja individu. Individu yang memilih reward kas akan 

mendapatkan uang tunai, sementara yang memilih reward hadiah nyata akan 

mendapatkan barang mewah seperti mesin pembuat kopi.  
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  Penelitian yang dilakukan Adam Pressle dkk. (2011) menggunakan 

pendekatan teori goal setting (teori penetapan tujuan) untuk menjelaskan model 

riset penelitian mereka. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi perusahaan selain dari reward itu 

sendiri adalah goal difficulty (tingkat kesulitan tujuan), dari beberapa hasil 

keseluruhan riset yang telah dilakukan tersebut hanya mengukur seberapa besar 

pengaruh/efek tipe reward terhadap kinerja dalam sebuah tingkat pencapaian 

tujuan. Penelitian tersebut tidak mengukur apakah tingkat kinerja seseorang tetap 

sama jika diberikan tingkat goal yang lebih sulit dengan pilihan reward yang 

sama atau dengan reward yang berbeda. Berdasar hal tersebut maka disini peneliti 

akan memperbaiki desain riset yang telah dilakukan Adam Pressle dkk(2011) 

untuk mengukur apakah kinerja individu tetap sama jika tingkat kesulitan yang 

berbeda pada treament pertama dan kedua dengan reward yang sama atau reward 

yang berbeda.  

 Maka dalam penelitian ini saya akan meneliti “Pengaruh variasi tingkat 

kesulitan tujuan terhadap kinerja individu dengan tipe reward sebagai 

varibel moderasi”.  
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1.2.       Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang diatas, Perumusan masalah dalam penilitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja subjek pada kondisi tingkat 

kesulitan yang sama dengan pilihan cash reward dan tangible reward? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja subjek pada kondisi tingkat 

kesulitan yang rendah yang memilih cash reward dan subjek pada 

tingkat kesulitan rendah yang memilih tangible reward? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja subjek pada kondisi tingkat 

kesulitan tinggi yang memilih cash reward dan subjek pada kondisi 

tingkat kesulitan tinggi yang memilih tangible reward? 

1.3.       Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kinerja subjek pada kondisi tingkat kesulitan 

yang sama dengan pilihan cash reward dan tangible reward 

2. Mengetahui pengaruh kinerja subjek pada kondisi tingkat kesulitan 

yang rendah yang memilih cash reward dan subjek pada 

tingkat kesulitan rendah yang memilih tangible reward 

3. Mengetahui pengaruh kinerja subjek pada kondisi tingkat kesulitan 

tinggi yang memilih cash reward dan subjek pada kondisi 

tingkat kesulitan tinggi yang memilih tangible reward 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Teori  

Hasil riset Ini diharapkan dapat menjelasakan teori goal setting 

pada individu yang menerima tingkat kesulitan tujuan dengan 

pilihan reward yang berbeda.  

2. Bagi Praktiknya 

Dapat menentukan tingkat kesulitan yang tepat untuk pilihan 

reward yang berbeda pada individu dalam meningkatkan kinerja. 




