
ABSTRAK 

 

 

Analisis Pemberian Insentif Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan 

CV. Meubel Herlina Banjarmasin”.  Ibu HJ. Lamsah, SE, MM (Selaku pembimbing I) dan 

Ibu HJ. Farida Yulianti, SE, MM (Selaku Pembimbing II). 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 1) Pentingnya pemberian insentif 

yang selama ini diberikan CV. Meubel Herlina Banjarmasin terhadap motivasi karyawan. 2) Ingin 

mengetahui sistem pemberian insentif yang sebaiknya dilakukan CV. Meubel Herlina untuk 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  menggunakan  

metode  penelitian  lapangan (field  research  method),  yaitu  mengadakan  penelitian  langsung  

di  lapangan (obyek penelitian) guna memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan. 
Hasil penelitian, Sistem pemberian insentif yang diterapkan oleh perusahaan CV. Meubel 

Herlina sekarang ini masih dianggap belum adil oleh sebagian karyawan, karena didalam 

pemberian insentif tidak didasarkan pada pendidikan formal, dan pengalaman kerja sehingga 

karyawan yang mempunyai pendidikan S1 insentif yang diterimanya sama dengan karyawan yang 

mempunyai pendidikan SD. 

Manajemen perusahaan dalam hal ini hendaknya dapat berkomunikasi dengan baik dengan 

para karyawan ataupun pekerja, kemudian untuk lebih meningkatkan motivasi kerja karyawan 

maka pimpinan hendaknya dapat memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan secara 

langsung kepada para karyawan ataupun pekerja.  
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ABSTRACT 



 

 

The purpose of this study is intended to find out 1) The importance of providing incentives that 

have been given CV. Furniture Herlina Banjarmasin on employee motivation. 2) Want to know the 

incentive delivery system that should be done by CV. Furniture Herlina to increase employee motivation. 
The research method used in this research is to use the field research method, which is to conduct 

direct research in the field (research object) in order to obtain accurate data in accordance with the problem. 

The results of the study, the system of giving incentives implemented by the company CV. Herlina 
Furniture today is still considered unfair by some employees, because in the provision of incentives is not 

based on formal education, and work experience so that employees who have S1 education the incentives 

they receive are the same as employees who have elementary education. 
Company management in this case should be able to communicate well with employees or workers, 

then to further increase employee motivation, leaders should be able to provide guidance, guidance and 

supervision directly to employees or workers. 
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1. Pendahuluan 

Pelaksanaan pemberian insentif merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

terhadap motivasi kerja karyawan tersebut, karena apabila didalam pemberian insentif 

tersebut tidak ditemukan adanya keadilan didalam penetapan kebijakan pemberian insentif 

maka akan dapat berpengaruh secara langsung terhadap motivasi kerja yang pada akhirnya 

dapat menurunkan aktivitas produksi. Pemberian insentif pada perusahaan yang dianggap 

masih belum adil terhadap pemberian insentifnya, kepada seluruh karyawan sama dalam 

arti tidak memandang pendidikan, pengalaman kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, sehingga 

ketidakadilan tersebut dapat menimbulkan semangat dan gairah kerja karyawan menurun 

2. Landasan Teori 

1) Insentif Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2008) dalam Kadarisman (2012) adalah 

penghargaan/ imbalan yang diberikan untuk memotivasi pekerja/ anggota organisasi 

agar motivasi dan produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-

waktu.”  

2) Motivasi 

Menurut Greenberg dan Baron (2003) dalam Wibowo (2012) menyatakan  bahwa 

“motivasi merupakan serangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan 

menjaga perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. 

3. Penelitian Terdahulu 

1) Piko Dharma Putra, Febsri Susanti, Pengaruh Pemberian Insentif dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. FIF Group Pos Painan. 

2) Abellia Marthadini, 2017, Pengaruh Disiplin Kerja dan Pemberian Insentif  Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Mensana Aneka Satwa Cabang Lampung Dengan 

Mempertimbangkan Motivasi Kerja. 



3) Jaelani Bahtiar, Pengaruh Insentif, Kepuasan Kerja dan Daya Saing Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Pada UD. Jepara Karya Furniture, Tuminting. 

4.  Metodologi Penelitian 

1) Liberary Research (Studi kepustakaan) 

2) Field Research (Riset lapangan) 

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1) Hasil Penelitian 

Insentif dan motivasi kerja mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana insentif 

merupakan komponen dalam meningkatkan motivasi karyawan dan keduanya sangat 

menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapaai tujuan 

yang telah ditentukan. 

2) Pembahasan 

Didalam pemberian insentif yang sekarang ini diterapkan oleh perusahaan CV. Meubel 

Herlina lebih menitikberatkan pada jenis insentif material yaitu uang, yang dibayarkan 

sama pada semua karyawan tanpa memandang tingkat pendidikan, pengalaman kerja, 

kondisi kerja dan prestasi kerja. 

6. Penutup 

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi kerja pimpinan perusahaan harus 

merubah sistem pemberian insentif dengan cara membuat standarisasi pemberian insentif 

yang berdasarkan pada pendidikan dan pengalaman kerja.  

Manajemen perusahaan dalam hal ini pimpinan selaku pemilik perusahaan hendaknya 

dapat berkomunikasi dengan baik dengan para karyawan ataupun pekerja, kemudian untuk 

lebih meningkatkan motivasi kerja karyawan maka pimpinan hendaknya dapat 



memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan secara langsung kepada para 

karyawan ataupun pekerja.  
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