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ABSTRAK

Angka produktivitas karyawan yang tinggi merupakan impian setiap perusahaan, 
karena dengan tingginya produktivitas kerja akan berdampak pada peningkatan 
pendapatan perusahaan. Pada dasarnya karyawan memasuki perusahaan dikarenakan 
adanya ketertarikan mereka terhadap balas jasa seperti kompensasi berupa insentif. 
Insentif sendiri diartikan sebagai bentuk pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja 
sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan sebagai akibat peningkatan 
produktivitas.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Pertama, bagaimanakah 
peranan insentif terhadap produktivitas kerja karyawan? Kedua,bagaimanakah peran 
daya beli masyarakat terhadap produktivitas kerja karyawan? Ketiga, bagaimanakah 
pandangan Ekonomi Islam mengenai peranan insentif dan daya beli masyarakat 
yang ada di CV Prima Jaya Motor  terhadap produktivitas kerja karyawannya? Dan 
tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan insentif dan daya beli 
masyarakat terhadap produktivitas kerja karyawan dan juga untuk mengetahui 
pandangan Ekonomi Islam tentang peranan insentif dan daya beli masyarakat yang 
ada di CV Prima Jaya Motor.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field search) yang 
ditunjang dengan adanya penelitian kepustakaan (library search). Penelitian yang 
dilakukan adalah bersifat deskriptif analisis dengan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik 
dalam pengolahan kuesioner dengan teori prosentase/kuantitatif sederhana dengan 
rumus P = f/Nx100% yaitu ketika hasil prosentase diperoleh maka peneliti akan 
memberikan interprestasi terhadap data yang berbentuk kuantitatif tersebut. 
Penelitian ini juga merupakan penelitian populasi dimana jumlah total dari populasi 
menjadi objek penelitian yaitu berjumlah 39 orang karyawan.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa insentif yang diberikan kepada 
karyawan hanay sebatas memberikan semangat kerja kepada karyawan namun tidak 
memiliki peranan secara langsung terhadap produktivitas kerja karyawan. karena 
melihat dari penjualan motor enam tahun terakhir mengalami penurunan disetiap 
tahunnya dan hanya pada tahun 2011 saja perusahaan mampu macapai target bahkan 
melampaui target.hal tersebut dikarenakan adanya peranan dari daya beli masyarakan 
yang berbanding lusrus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat diKabupaten 
Tulang Bawang Baratyang sebagian besar mata pencahariannya yaitu berkebun dan 
bertani.penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa CV Prima Jaya Motor telah 
memenuhi unsure-unsur keadilan dan kelayakan dalam pandangan Ekonomi Islam 
yaitu ditunjukan dengan pihak perusahaan memenuhi kewajiban dan tanggung 
jawabnya dengan pembayaran balas jasa yang diberikan secara tepat waktu dan 
disesuaikan dengan kinerja karyawan. 
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           MOTTO

َعَرقُھُ  أَْعطُوا األَِجیَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن یَِجفَّ 

“Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya”

(HR.Ibnu Majah)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu 

akan dijelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini guna menghindari kekeliruan 

atau kesalah pahaman dalam pemaknaan maka perlu adanya penegasan judul. 

Hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat memperoleh gambaran yang jelas 

dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Peran 

Insentif dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pada CV Prima 

Jaya Motor Dayamurni, Tulang Bawang Barat)”.

Adapun beberapa istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk 

mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok permasalahan atas bagian-

bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman secara 

keseluruhan.1

Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

tertentu yang prestasinya berada diatas prestasi standar. Insentif merupakan alat 

yang dipergunakan untuk mendukung prinsip adil dalam pemberian 

kompensasi.2

                                                          
1 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2010, hlm. 621
2 Drs. Malayu S.P Hasibuan, Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 118
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Daya Beli adalah kemampuan seseorang, keluarga atau masyarakat untuk 

memperoleh suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup.3

Produktivitas Kerja adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu daya 

produksi yaitu sebagai campuran produksi dan aktivitas.4

Karyawan adalah orang yang bekerja disuatu lembaga.5

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai Islam.6

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah diatas maka dapat dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui 

dan mengkaji mengenai seberapa besar peranan insentif yang diberikan CV 

Prima Jaya Motor Dayamurni, Tulang Bawang Barat terhadap produktivitas 

kerja karyawannya.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

CV Prima Jaya Motor Dayamurni, Tulang Bawang Barat merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang penjualan motor Honda, suku cadang, jasa 

pelayanan sekaligus jasa servis sepeda motor. Dan jika dilihat dari tingkat 

penjualan enam tahun terakhir CV Prima Jaya Motor yaitu pada tahun 2011-

2016 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Begitu juga dengan jasa servis 
                                                          

3 Kamus Bahasa Indonesia online, diunduh pada tanggal 9 Februari 2018
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2011, hlm.702
5Ibid., hlm 339
6 Mustofa Edwin Nasution dkk, Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, 2007, 

hlm.15
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dan juga penjualan spare part yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap 

tahunnya. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat produktivitas 

perusahaan. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

mengenai produktivitas kerja karyawan.

2. Alasan Subjektif

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis yakni 

Ekonomi Islam.

b. Kemudahan dalam hal perizinan penelitian dari CV Prima Jaya Motor 

karna tidak semua perusahaan berkenan untuk memberikan data yang 

besinggungan dengan finansial perusahaan.

C. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis sekarang ini dituntut untuk menciptakan produktivitas kerja

karyawan yang tinggi bagi pengembangan perusahaan karena perusahaan harus

senantiasa membangun dan meningkatkan produktivitasnya agar tujuan-tujuannya 

dapat tercapai. Dan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satu faktor pentingnya yaitu adanya 

peranan karyawan.7 Karyawan merupakan sumber daya yang unik dibandingkan 

dengan sumber daya lainnya seperti, finansial, fisik, ataupun teknologi. Karyawan 

menjadi sumber daya yang berkontribusi besar terhadap kemajuan perusahaan 

karena tanpa adanya karyawan yang bekerja maka sumber daya lainnya tidak 

                                                          
7 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gadjah Mada Univercity Press, 

Yogyakarta, 2010, hlm. 103



4

dapat berjalan dan mengakibatkan perusahaan akan sulit untuk mencapai 

tujuannya. Oleh karena itu, karyawan memiliki kedudukan yang strategis dalam 

mengembangkan dan memajukan perusahaan dengan produktivitas kerjanya.

Tingginya angka produktivitas karyawan yang bekerja merupakan impian 

setiap perusahaan, karena dengan tingginya produktivitas kerja karyawan akan 

berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan dimana hal tersebut menjadi 

cita-cita dan tujuan perusahaan. Akan tetapi produktivitas dalam bekerja

kemungkinan akan mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Tiffin dan Cormick yaitu :

1. Faktor yang ada pada individu, yaitu umur, tempramen, keadaan fisik 

individu, motivasi.

2. Faktor yang ada diluar individu, yaitu kondisi fisik seperti suara, 

penerangan, waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, lingkungan 

sosial, dan keluarga.8

Disuatu perusahaan, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh 

seorang pimpinan yaitu menentukan cara yang tepat untuk meningkatkan 

produktivitas kerja diperusahaannya. Dan hal tersebut berkaitan dengan usaha 

dalam memotivasi karyawannya. Jika melihat dari faktor-faktor yang telah 

disebutkan diatas, salah satu faktor yang mempengaruhi adanya produktivitas 

kerja karyawan yaitu adanya upah atau bisa disebut juga sebagai kompensasi.

Untuk menjamin tercapainya keselarasan tujuan dan agar dapat memaksimalkan 

                                                          
8 Sutrisno Edi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2010, hlm 103
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potensi yang ada dalam diri para karyawan untuk turut berpatisipasi dalam 

memajukan perusahaan, maka pimpinan perusahaan bisa memberikan 

perhatiannya berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan karyawan yaitu dengan

memenuhi dan memberikan kompensasi yang cukup dan sesuai dengan kontribusi 

yang telah diberikan oleh karyawan tersebut sebagai salah satu bentuk motivasi 

dalam meningkatkan produktivitas kerjanya.

Pada dasarnya alasan yang dimiliki karyawan untuk masuk disuatu 

perusahaan dikarenakan adanya ketertarikan mereka terhadap balas jasa yang 

diberikan yaitu adanya kompensasi. Ada beberapa macam jenis kompensasi dan 

salah satunya yaitu kompensasi berupa insentif. Insentif diartikan sebagai bentuk 

pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja dan gainsharing, sebagai pembagian 

keuntungan bagi karyawan sebagai akibat peningkatan produktivitas atau 

penghematan biaya. Sistem ini merupakan bentuk lain dari kompensasi langsung 

diluar gaji dan upah yang merupakan kompensasi tetap yang disebut sistem 

kompensasi berdasarkan kinerja (pay for performance plan).9 Adapun fungsi dari 

insentif itu sendiri adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan bagi 

karyawan dan memberikan jaminan bahwa karyawan akan mengarahkan 

usahanya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa insentif sering dianggap 

sebagai faktor yang dominan dalam mempengaruhi motivasi dan produktivitas 

kerja. Sebagaimana contoh penelitian yang telah dilakukan oleh John Foster 

                                                          
9 Veitzal Rivai Zainal, dkk, Islamic Human Capital Manajement Sumber Daya Islami, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 581
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Marpaung yang berjudul “Pemberian Insentif Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Pada PT Inited Dico Citas”. Dan dari penelitian ini didapatkan hasil 

bahwa “Pemberian insentif memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap 

produktivitas tenaga kerja karna melihat dari angka yang diperoleh yaitu sebesar 

99,125% yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pemberian 

insentif dengan produktivitas. Produktivitas tenaga kerja terlihat terus menerus 

mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan kenaikan pemberian insentif yang terus 

meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan pemberian insentif yang 

diberikan ternyata dapat memacu produktivitas tenaga kerja lebih tinggi sehingga 

dapat menghasilkan laba yang lebih besar bagi perusahaan”.10 Melihat dari hasil 

penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang cukup 

kuat dari adanya pemberian insentif sebagai sarana dalam memotivasi karyawan 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Setiap manusia pasti memiliki tujuan yaitu tujuan untuk meraih kebahagiaan

dan manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan 

keinginannya terpenuhi baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang.11 Islam adalah agama yang mendorong 

umatnya untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri 

dari sifat malas. Allah berfirman dalam QS Surat An-Najm ayat 39-40 :

نسَٰ ِن إِالَّ َما َسَعىٰ  َوأَن لَّْیَس لِْإلِ

                                                          
10 John Foster Marpaung, Pemberian Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 

PT Inited Dico Citas, Volume 15 No 1 Juni 2014,  Jurnal Mantik Penusa, Medan
11 P3EI, Ekonomi Islam,  Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 1
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َسْوَف یَُرىٰ      َوأَنَّ َسْعیَھُۥ 

Artinya: “Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah 
diusahakannya (39). Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat 
(kepadanya )(40)”12

Islam menjamin dan melindungi mereka yang mau bekerja keras dan

menyuruh para pemberi kerja untuk membalas kerja keras orang yang mau 

bekerja kepadanya. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 

Ibnu Umar juga disebutkan bahwa :

أَْعطُوا األَِجیَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن یَِجفَّ َعَرقُھُ 

Artinya:“Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum kering 
keringatnya”.(H.R Ibnu Majah)13

Dari Hadist diatas jelas bahwa seseorang yang bekerja wajib mendapatkan

imbalan atas apa yang telah dikerjakannya. Begitu juga seorang pemimpin wajib 

memenuhi hak karyawannya yaitu imbalan atas usaha yang telah dilakukan dan 

membayarkan imbalan itu tepat pada waktu yang telah disepakati dan guna

menambah semangat kerja karyawan juga meningkatkan produktivitas kerjanya 

dengan memberikan kompensasi diluar gaji seperti halnya insentif. Meskipun ada 

beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa insentif tidak memberikan peranan 

yang cukup kuat karena adanya faktor lain seperti kondisi tempat kerja, hubungan 

dengan rekan kerja, hubungan atasan dengan bawahan, dan lain sebagainya.

                                                          
12Departemen Agama RI, Al-Qur’an Surat An-Najm (53):39-40, CV. Penerbit Diponegoro, 

Bandung, 2005
13 FATWA DSN, Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007, Tentang Ketentuan Review Ujrah Pada 

Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 2
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CV Prima Jaya Motor merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang  penjualan  motor  Honda. Honda sendiri merupakan salah satu industri 

sepeda motor yang ada di Indonesia dan memiliki tingkat penjualan yang tinggi 

jika dibandingkan dengan industri sepeda motor lainnya. Bahkan pada tahun 2016 

Honda menjadi market leader didaerah Lampung dengan tingkat pencapaian 

perseptember 2016 mencapai 83,2% atau sebanyak 9.242 unit.14 Selain dari 

penjualan sepeda motor merk Honda, CV Prima Jaya Motor juga bergerak 

dibidang penjualan suku cadang sekaligus jasa servis sepeda motor Honda.

Perusahaan ini juga telah cukup lama berdiri yaitu sejak tahun 1997 dan disekitar 

lokasi CV Prima Jaya Motor juga terdapat pesaing yang cukup memberikan 

pengaruh terhadap kondisi pasar seperti Yamaha yang berlokasi dekat dengan 

perusahaan.

CV Prima Jaya Motor memiliki pangsa pasar di daerah Tulang Bawang 

Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri merupakan daerah penghasil 

produk pertanian seperti padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Selain dari sektor 

pertanian terdapat sektor perkebunan yang memberikan kontribusi besar bagi 

perekonomian yaitu perkebunan karet dan juga kelapa sawit yang bisa dijumpai 

hampir disetiap kecamatan. Ada juga sektor perikanan dan sektor pariwisata yang 

beberapa diantanya telah selesai pengerjaannya.15 Pendapatan masyarakat yang 

diperoleh  merupakan cerminan dari adanya daya beli karena jumlah barang atau 

                                                          
14http://www.saibumi.com/artikel-80703-bulan-september-2016-sepeda-motor-honda-kuasai-

lampung-dengan-market-share-832-persen.html diunduh pada tanggal 20 september 2017
15 https://issuu.com/humastbb/docs/selayang_pandang_finish_2014, diunduh pada tanggal 12 Februari 
2018
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jasa yang diminta akan semakin tinggi manakala pendapatan juga meningkat 

begitupun sebaliknya. Contohnya saja, pada saat harga karet tinggi maka terjadi 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani. Peningkatan 

pendapatan petani inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi 

untuk barang dan jasa. Petani mampu untuk mengalokasikan pendapatannya 

untuk membeli barang-barang kebutuhan sekunder antara lain kendaraan 

bermotor, barang-barang elektronik, barang-barang furnitur dan barang sekunder 

lainnya. Namun kondisi yang sebaliknya terjadi pada saat harga karet rendah. 

Turunnya pendapatan petani terutama bagi buruh sadap berakibat pada turunnya 

daya beli petani. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian secara 

umum. Akibat dari daya beli yang merosot, perputaran roda perekonomian di 

daerah menjadi melemah.16

Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis mencoba untuk menganalisis

sistem insentif yang diterapkan di CV Prima Jaya Motor dan apakah insentif yang 

diberikan oleh pihak perusahaan tersebut memiliki peranan terhadap produktivitas 

kerja karyawan dan adanya faktor eksternal seperti lingkungan yaitu mengenai 

daya beli masyarakat Tulang Bawang Barat dalam memenuhi kebutuhan hidup 

mereka apakah memberikan pengaruh terhadap produktivitas perusahaan untuk 

kemudian akan dibahas dalam sebuah judul “Analisis Peran Insentif dan Daya 

Beli Masyarakat Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”.

                                                          
16Lina Fatayati Syafira, dkk, “Dampak Rendahnya Harga Karet Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Petani Karet di Sumatera Selatan” Jurnal Penelitian Karet, 34 (1) 1 April 2016, hlm. 123
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci 

masalah di atas dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran insentif terhadap produktivitas kerja karyawan CV Prima 

Jaya Motor?

2. Bagaimanakah peran daya beli masyarakat terhadap produktivitas kerja 

karyawan CV Prima Jaya Motor?

3. Bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam terhadap insentif yang ada di CV 

Prima Jaya Motor serta peranan dari daya beli masyarakat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis perananan dari pemberian insentif  

yang ada di CV Prima Jaya Motor dan peranan daya beli masyarakat 

terhadap produktivitas kerja karyawan.

b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam mengenai 

insentif yang diberikan di CV Prima Jaya Motor.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis adalah sebagai sarana menambah wawasan karna dapat 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama diperkuliahan, serta 

penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk mengetahui peranan 

dari kebijakan pemberian insentif terhadap produktivitas karyawan dan 

peranan daya beli masyarakat.
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b. Bagi pihak perusahaan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memperoleh masukan yang positif  dan membangun bagi perusahaan.

c. Adapun untuk pihak-pihak lain yang turut membaca karya tulis ini nantinya 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik 

penulisan dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan dibidang

sumber daya manusia khususnya tentang insentif, daya beli dan 

produktivitas kerja.

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan adalah penelitian yang langsung di lapangan atau pada 

responden.17 Selain itu peneliti menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research) untuk mendukung penelitian lapangan. Penelitian 

kepustakaan sendiri merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal maupun 

laporan hasil penelitian terdahulu, sebagai pendukung kelengkapan data.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh, kemudian menganalisis secara kualitatif 

untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

                                                          
17 Iqbal Hasan,Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia,Bogor, 

2002, hlm. 11
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b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian 

yang memaparkan data yang didapatkan dilapangan dan selanjutnya 

dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan landasan teori yang ada 

sebagai pijakan dalam menganalisis.18

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber

yang diamati dan dicatat pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer 

bersumber dari wawancara dengan PIC Dealer dan SPV Marketing juga dari 

hasil penyebaran kuesioner (angket) kepada para karyawan yang menerima 

insentif serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dan observasi yang dilakukan hanya dengan mengamati tanpa ambil 

bagian dalam kehidupan yang diobservasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang 

telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Untuk memperoleh 

data sekunder peneliti merujuk pada buku, website, Al Qur’an dan Hadits 

yang dapat menunjang atau memperkuat data yang telah didapat dari CV 

                                                          
18 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dn Praktik, Rineka Cipta, 2011, Jakarta, 

hlm. 97
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Prima Jaya Motor tentang peranan insentif dan daya beli masyarakat 

terhadap produktivitas kerja karyawan.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.19 Wilayah yang terdiri 

dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Saat 

ini jumlah karyawan dikantor CV Honda Prima Jaya Motor pada tahun 2017 

berjumlah 39 orang. 

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang akan diteliti dan 

mewakili sebagian populai responden dengan teknik tertentu. Tujuan 

mengambil sample ini adalah memperoleh keterangan melalui objeknya 

dengan jalan hanya mengamati sebagian dari populasi. Karena populasi 

berjumlah kurang dari 100, menurut pendapat Arikunto (2006 : 112) yaitu 

“Apabila objek kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi”. Maka sesuai dengan 

pendapat tersebut jumlah sampel yang akan diteliti adalah jumlah total dari 

populasi yaitu 39 orang.

                                                          
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 

2001, hlm. 74
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4. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi sebagai teknik pengumpulan data adalah dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Sifat observasi yang 

dilakukan oleh penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu

pengamatan yang dilakukan seorang peneliti terhadap objek penelitian, 

tanpa berperilaku seperti orang atau objek yang diteliti.Berdasarkan definisi 

diatas, maka observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati 

dan menganalisa prilaku karyawan yang ada di CV Prima Jaya Motor.

b. Metode Interview (Wawancara)

Interview adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau 

lebih dengan berhadapan secara fisik, yang satu melihat wajah dan yang lain 

mendengarkan dengan telinga masing-masing atau dengan kata lain 

interview merupakan proses pengumpulan data melalui tanya jawab dengan 

orang yang dimintai keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Jenis interview yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

interview bebas terpimpin, yaitu interviewer membawa kerangka-kerangka 

pertanyaan untuk disajikan dan interviewer memberikan kebebasan kepada 

orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. 
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Adapun responden yang akan diinterview yaitu PIC Dealer dan SPV 

Marketing CV Prima Jaya Motor.

c. Metode Angket atau Kuesioner

Metode angket atau kuesioner disini adalah berupa daftar pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Kuntjara Ningrat, metode 

kuesioner merupakan suatu daftar yang tertulis yang berkaitan dengan suatu 

rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau dalam suatu bidang.20

Pengambilan dan penyimpulan data dengan menggunakan metode kuesioner 

yaitu dengan teori prosentasi/kuantitatif sederhana dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :

P = f /Nx 100 %

Keterangan :

P = Angka prosentase yang dicari

F = Frekuensi yang dicari prosentasenya

N = Number of Case (jumlah frekuensi atau banyaknya individu.21

Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner yang bersifat kuantitatif 

maka selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memberikan interprestasi 

atas hasil tersebut.

                                                          
20Kuntjara Ningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.129
21Op, Cit, hlm. 64
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d. Metode Dokumentasi 

Cara pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah dengan 

mencari data berupa bukti tertulis dari objek penelitian guna memperkuat 

data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data mengenai sistem 

pemberian insentif, tingkat penjualan, gambaran umum perusahaan, visi dan 

misi serta struktur organisasi yang ada di CV Prima Jaya Motor.

G. Teknik Pengolahan Data

Menurut Kartini Kartono, yang dimaksud dengan pengolahan data yaitu 

menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan data. Jadi, setelah 

penulis mengadakan penelitian kemudian data yang sudah terkumpul akan 

dianalisis sebagaimana data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, 

kuesioner dan pengumpulan hasil dokumentasi. Dan berikut merupakan langkah-

langkah dalam pengelolaan data yang akan dilakukan:

a. Menyusun data yang telah terkumpul lalu dipisahkan menurut bagiannya 

antara data primer dan data sekunder.

b. Pemeriksanaan ulang dengan meneliti data-data tersebut terhadap kesalahan 

dan maupun kekurangan atau kesalahan dalam pencatatan pada saat 

pengumpulan data.

c. Melakukan pengolahan dengan menggabungkan data-data tersebut sehingga 

dapat diketahui keadaan yang sebenarnya yang ada pada masalah yang diteliti.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Insentif

1. Pengertian Insentif

Insentif merupakan program kompensasi yang mengaitkan bayaran (pay)

dengan produktivitas. Hal ini ditujukan untuk dapat meningkatkan 

produktivitas para karyawan guna mencapai suatu keunggulan kompetitif.1

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas lagi tentang insentif, maka 

dibawah ini ada beberapa ahli manajemen yang mengemukakan pengertiannya 

mengenai insentif :

Malayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa ”Insentif adalah tambahan 

balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya berada 

diatas prestasi standar. Insentif merupakan alat yang dipergunakan untuk 

mendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi”.2

Hani Handoko menyatakan bahwa “Insentif adalah perangsang yang 

ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih 

tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan”. Pemberian insentif tehadap

karyawan merupakan upaya untuk memelihara karyawan agar dapat bekerja 

lebih baik dan maksimal. Insentif juga dikatakan sebagai imbalan atas prestasi 

                                                          
1Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN, 2003, hlm. 516
2 Drs. Malayu S.P Hasibuan, Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 118



18

dengan semakin tinggi prestasi karyawan maka seharusnya perusahaan juga 

memberikan imbalan lebih kepada karyawannya.3

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat penulis simpulkan 

bahwa insentif merupakan salah satu bentuk perangsang untuk memberi

dorongan atau motivasi yang dimaksudkan untuk menggerakkan pekerja agar 

bekerja dengan baik dan membangkitkan gairah kerja sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam bekerja sampai pada akhirnya mencapai 

tingkat kerja yang lebih optimal. 

Dalam Islam, salah satu konsekuensi logis dari bekerja adalah manusia 

mendapatkan balasan dari hasil pekerjaannya dan balasan ini dapat berupa 

dimensi yang bersifat non material seperti halnya kepuasan batin. Orang yang 

mau bekerja pasti akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang 

telah dikerjakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Hud ayat 15

ْنیَا َوِزینَتَھَا نَُوفِّ إِلَْیِھْم أَْعمَٰ لَھُْم فِیھَا َوھُْم فِیھَا َال یُْبَخُسون َمن َكاَن یُِریُد ٱْلَحیَوٰ ةَ ٱلدُّ

Artinya : Barang siapa yang menghendaki kehidupan didunia dan 
perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan 
mereka didunia dengan sempurna dan mereka didunia itu tidak  akan 
dirugikan.4

Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap 

insan. Karena dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat 

                                                          
3 Dr.Badriah Djuala, Pengaruh Insentif Terhadap Perstasi Kerja Karyawan, FEBI UNG,

hlm. 1
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an Surat Al Hud (11) : 15, CV. Penerbit Diponegoro. 

Bandung, 2005
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memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Ayat diatas menjelaskan 

bahwa Allah akan memberikan balasan dengan memberikan balasan

kenikmatan baik didunia dan juga akhirat. Karyawan yang bekerja lebih 

dikarenakan adanya ketertarikan mereka terhadap imbal jasa yang diberikan 

oleh perusahaan dan salah satu contoh imbalan tersebut yaitu berupa 

kompensasi yang diantara macam-macam bentuknya yaitu berupa insentif. 

Insentif merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan sebagai seorang 

individu, karena besarnya insentif merupakan cerminan atau ukuran nilai 

pekerjaan karyawan itu sendiri. Insentif sebagai sarana motivasi yang 

mendorong para karyawan untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal 

dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah 

ditentukan. Pemberian insentif dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan 

para karyawan dan keluarga mereka.5 Rosulullah bersabda :

أَْجَرهُ َر قَبْ َل أَْن یَِجفَّ َعَرقُھُ  أَْعطُْوا اْألَِجيْ 

Artinya : Berikanlah olehmu upah, sebelum keringatnya kering”(H.R. Ibnu 
Majah)6

Berdasarkan hadits diatas Rosul memerintahkan agar para pemimpin 

perusahaan dapat membayarkan bayaran kepada pekerjanya sesegera 

mungkin dan tidak menunda pembayaran dengan alasan yang tidak 

dibenarkan. Jadi, sangat penting bagi pimpinan perusahaan untuk memenuhi 

                                                          
5Rosmida S.E, dkk, Pengaruh Insentif terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume 1, No 1 Des 
2012, hlm.19

6Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram, AkbarMedia, 
Jakarta,2012, hlm.245
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kesepakatan kontrak kerja dengan karyawannya. Dan dalam menjelaskan 

Hadits diatas juga Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa sesungguhnya 

seorang pekerja hanya berhak atas bayaranya jika ia telah menunaikan 

pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat 

Islam terkait dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal dan mengalalkan yang haram. Namun jika pekerja 

itu membolos tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan 

tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya karena 

setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama pekerja mendapatkan bayaran

secara penuh, maka kewajibannya juga dipenuhi. Sepatutnya hal ini 

dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-

masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.7

Dengan merujuk pada ayat dan hadits diatas  maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa suatu kesuksesan perusahaan itu memerlukan strategi yang 

efektif yang harus dicapai untuk menuju keberhasilan. Para manajer dan 

departemen SDI dapat menggunakan insentif maupun bagi hasil sebagai alat 

untuk memotivasi para pekerja guna mencapai tujuan organisasi, sebab ini 

adalah kompensasi yang berorientasi pada hasil kerja.

                                                          
7Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997,hlm. 

232
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2. Tujuan Insentif

Tujuan pemberian insentif adalah untuk memenuhi kepentingan semua 

pihak, yaitu :

a. Bagi Perusahaan

1) Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar 

loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan.

2) Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja karyawan yang 

tujuannya untuk meminimalisir tingkat perputaran tenaga kerja, ketidak 

disiplinan dan absensi.

3) Meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi 

bertambah untuk setiap unit persatuan waktu dan penjualan yang 

meningkat.

b. Bagi Karyawan

1) Meningkatkan standar kehidupannya dengan penerimaan diluar gaji 

pokok.

2) Meningkatkan semangat kerja karyawan.

Sedangkan menurut Veitzal Rivai (2014 : 582)  tujuan dari insentif 

adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan 

dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. 

Sebagaimana Allah Berfirman daam QS Muddatsir : 74 
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بَِما َكَسبَْت َرِھینَةٌ  ُكلُّ نَْفسٍۭ 

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya”.

Sedangkan bagi perusahaan, insentif merupakan strategi dalam 

meningkatkan produktivitas dan efesiensi perusahaan dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dimana produktivitas menjadi satu hal yang 

sangat penting.

3. Penggolongan Insentif

Pada dasarnya pemberian insentif ditujukan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja individu maupun kelompok. Untuk mencapai tujuan 

pemberian diatas, maka insentif ada yang berupa insentif individu dan ada juga 

yang berupa insentif kelompok. 

a. Rencana Insentif Individu

Program rencana insentif individu ini bertujuan untuk memberikan 

pengahasilan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar 

prestasi tertentu. Dan berikut adalah sistem insentif individual :8

1) Piecework

Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah output atau barang yang 

dihasilkan pekerja. Sistem ini bersifat individual, standarnya output

perunit, biasanya sangat cocok bagi pekerjaan yang output nya sangat 

                                                          
8 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Islamic Human Capital Manajement,  Raja garafindo Persada, 

Jakarta,  2014, hlm 581-583
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jelas dan dapat dengan mudah diukur dan umumnya terdapat pada level 

yang sangat operasional dalam organisasi.

2) Production Bonus

Tambahan upah yang diterima karena hasil kerja melebihi standar 

yang ditentukan, dimana karyawan juga mendapatkan upah pokok. 

Bonus yang didapat karena pekerja menghemat waktu penyelesaian 

pekerjaan. Pada umumnya bonus dihitung berdasarkan tingkat tarif 

tertentu untuk masing-masing unit produksi.

3) Commission

Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang terjual. 

Sistem ini biasanya digunakan untuk tenaga penjualan atau wiraniaga. 

Sistem ini bersifat individual, standarnya adalah hasil penjualan yang 

dapat diukur dengan jelas.

4) Maturity Curve

Gaji dapat dikelompokan berdasarkan gaji kisaran dari minimal 

sampai maksimal. Ketika seorang (biasanya karyawan ahli atau 

profesional sudah mencapai tingkat gaji maksimal, untuk mendorong 

karyawan terus berprestasi, organisasi mengembangkan apa yang disebut 

dengan maturity curve atau kurva kematangan, yang merupakan kurva 

penunjuk jumlah tambahan gaji yang dapat dicapai sesuai dengan 

prestasi kerja dan masa kerja sehingga mereka diharapkan terus 

meningkatkan prestasi.
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5) Pay For Knowledge / Pay For Skill Compensation

Pemberian insentif yang didasarkan bukan pada apa yang dikerjakan 

oleh karyawan akan menghasilkan produk nyata, tetapi pada apa yang 

dapat dilakukan karyawan untuk organisasi melalui pengetahuan yang 

diperoleh, yang diasumsikan memiliki pengaruh besar dan penting bagi 

organisasi. Dasar pemikirannya adalah seorang yang memiliki tambahan 

pengetahuan mempunyai tambahan kemungkinan tambahan tugas yang 

dapat dilakukan. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi organisasi 

melalui karyawan internal dan meningkatkan fleksibilitas karyawan 

untuk mengisi beberapa jabatan yang berbeda, dimana ini menjadi suatu 

keuntungan bagi perusahaan.

6) Insentif Executive

Bonus yang diberikan kepada para manajer atau peran yang mereka 

lakukan untuk menetapkan dan mencapai tingkat keuntungan tertentu 

bagi organisasi. Insentif ini bisa dalam bentuk bonus tahunan yang biasa 

disebut bonus jangka pendek, atau kesempatan pemilikan perusahaan 

melalui pembelian saham perusahaan dengan harga tertentu yang 

biasanya disebutkan dibonus jangka panjang.

7) Tunjangan

Tunjangan adalah pembayaran dan jasa yang melindungi juga 

melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian 

dari tunjangan ini. Efek utama dari tunjangan yaitu untuk 
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mempertahankan karyawan didalam perusahaan dalam jangka panjang.  

Tunjangan dibagi kedalam tiga kategori. Pertama, tunjangan yang 

menggantikan penghasilan seperti tunjangan keamanan sosial, waktu 

pensiun atau sakit. Kedua,  tunjangan yang memberikan peningkatan rasa 

aman bagi karyawan dengan mengeluarkan tambahan biaya ekstra yang 

dialami karyawan secara tidak terduga. Program tunjangan dalam hal ini 

seperti contoh perawatan gigi atau yang berkaitan dengan kesehatan 

karyawan. Ketiga,tunjangan yang terakhir yaitu tunjangan yang berkaitan 

dengan kualitas kehidupan karyawan yang terpisah dari pekerjaan seperti 

adanya pembayaran biaya kuliah sampai liburan dan libur dihari-hari 

besar.

8) Non Monetary Insentif

a) Promosi Jabatan atau adanya jenjang karir yaitu kenaikan suatu 

jabatan dalam suatu perusahaan karena bentuk prestasi karyawan 

tersebut dinilai baik.

b) Hiburan, contohnya adalah dengan mengadakan gathering yaitu

melakukan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 

sebagai sarana refreshing dengan harapan semangat kerja karyawan 

akan pulih dan dengan adanya kegiatan ini selain menciptakan 

kesenangan dapat juga mempererat tali silaturahmi antar karyawan.

c) Penghargaan, contoh dari adanya penghargaan yaitu diberikannya 

apresiasi oleh pimpinan dalam bentuk penghargaan berupa pujian 
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secara lisan atau pengakuan atas hasil pekerjaan yang baik dan juga 

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengemukakan 

pendapat maupun keluhan.

b. Rencana Insentif Kelompok

Pembayaran insentif individu seringkali sukar untuk dilaksanakan 

karena untuk menghasilkan sebuah produk dibutuhkan kerjasama atau 

ketergantungan dari seseorang dengan orang lain. Oleh sebab itu insentif 

akan diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga melebihi 

standar yang telah ditetapkan.9 Karena merupakan sebuah kenyataan bahwa 

dalam banyak organisasi, prestasi kerja bukan hanya karna keberhasilan 

individual melainkan karena keberhasilan suatu kelompok kerja yang 

mampu bekerja sebagai sebuah tim.

4. Sistem Pemberian Insentif

a. Bonus Tahunan

Bonus tahunan ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan peningkatan gaji karena dapat meningkatkan arti pembayaran 

dengan karyawan menerima upah dalam jumlah yang besar. Kedua, bonus 

memaksimalkan hubungan antara bayaran dan kinerja. 

b. Insentif Langsung

                                                          
9 Veithzal Rivai, Op, Cit,hlm. 584



27

Bonus langsung ini tidak didasarkan pada rumus, kriteria kinerja 

khusus, atau tujuan. Imbalan atas kinerja yang kadang-kadang disebut 

bonus kilat ini dirancang untuk mengakui kontribusi luar biasa karyawan. 

c. Insentif Individu 

Insentif ini adalah bentuk bayaran paling tua dan paling popular. Dalam 

jenis program ini, standar kinerja individu ditetapkan dan dikomunikasikan 

sebelumnya, dan penghargaan didasarkan pada output individu.

d. Insentif Tim

Insentif tim berada diantara program individu dan program seluruh 

organisasi seperti pembagian hasil dan pembagian laba. Sasaran kinerja 

disesuaikan secara spesifik dengan apa yang dilaksanakan tim kerja. Secara 

strategis, insentif tim menghubungkan tujuan individu dengan kelompok 

kerja yang biasanya dihubungkan dengan tujuan-tujuan finansial.

e. Pembagian Keuntungan yang terbagi dalam tiga kategori :

1) Program distribusi sekarang menyediakan pesentase untuk dibagikan 

tiap triwulan atau tiap tahun kepada karyawan.

2) Program distribusi yang ditangguhkan menempatkan penghasilan dalam 

suatu dana titipan pensiun, pemberhentian, kematian, atau cacat. 

3) Program gabungan sekitar 20%, program ini membagian sebagian 

keuntungan langsung kepada karyawan, dan menyisihkan sisanya dalam 

rekening yang ditentukan.
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f. Bagi Hasil

Program bagi hasil (gainsharing) dilandasi oleh asumsi adanya 

kemungkinan mengurangi biaya dengan menghilangkan bahan-bahan dan 

buruh yang mubazir, dengan mengembangkan produk dan jasa, yang baru 

atau yang lebih bagus. Biasanya program bagi hasil melibatkan seluruh 

karyawan dalam suatu unit kerja atau perusahan.10

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Insentif

Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :11

a. Kinerja

Sistem insentif dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya insentif 

dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. 

Berarti besarnya insentif tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang 

dicapai dalam waktu kerja. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja 

diukur secara kuantitatif. Memang dapat dikatakan bahwa dengan cara ini 

dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif 

dalam bekerja. Di samping itu juga sangat menguntungkan bagi karyawan 

yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Sebaliknya sangat 

tidak  favourable bagi karyawan yang bekerja lamban atau karyawan yang 

sudah berusia agak lanjut.

                                                          
10 Veithzal Rivai Zainal, Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 

Perushaan dari Teori ke Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 770-771
11Dr. Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, 

hlm. 223
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b. Lama Kerja

Besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya karyawan 

melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya 

dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu ataupun per bulan. 

Umumnya cara yang diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan 

cara pemberian insentif berdasarkan kinerja.

c. Senioritas

Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas 

karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya 

adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari 

karyawan yang bersangkutan pada organisasi di mana mereka bekerja. 

Semakin senior seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada 

organisasi, dan semakin mantap dan tenangnya dalam organisasi. 

Kelemahan yang menonjol dari cara ini adalah belum tentu mereka yang 

senior ini memiliki kemampuan yang tinggi atau menonjol, sehingga 

mungkin sekali karyawan muda (junior) yang menonjol kemampuannya 

akan dipimpin oleh karyawan senior, tetapi tidak menonjol kemampuannya. 

Mereka menjadi pimpinan bukan karena kemampuannya tetapi karena masa 

kerjanya. Dalam situasi demikian dapat timbul di mana para karyawan 

junior yang lebih energik dan lebih mampu tersebut keluar dari 

perusahaan/instansi.
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d. Kebutuhan

Hal ini menunjukkan bahwa insentif pada karyawan didasarkan pada 

tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti 

insentif yang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk 

memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak 

berkekurangan. Hal seperti ini sangat  memungkinkan karyawan untuk 

dapat bertahan dalam perusahaan/instansi.

e. Keadilan dan Kelayakan

1) Keadilan

Dalam sistem insentif bukanlah harus sama rata tanpa pandang bulu, 

tetapi harus terkait pada adanya hubungan antara pengorbanan (input) 

dengan (output), makin tinggi pengorbanan semakin tinggi insentif yang 

diharapkan, sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah 

pengorbanannya yang diperlukan oleh suatu jabatan. Input dari suatu

jabatan ditunjukkan oleh spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang 

memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi pula output

yang diharapkan. Output ini ditunjukkan oleh insentif yang diterima para 

karyawan yang bersangkutan, di mana di dalamnya terkandung rasa 

keadilan yang sangat diperhatikan sekali oleh setiap karyawan penerima 

insentif tersebut. Untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak 

yakni antara pekerja dengan perusahaan. Penerapan prinsip adil 

sangatlah penting. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nahl : 90 
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َ یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاِء  إِنَّ هللاَّ

َواْلبَْغِي یَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ  َواْلُمْنَكرِ 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan 
berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS An-
Nahl : 90)

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif 

di kitab al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia 

dan sosial kaum Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, 

kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi. Adil dan 

keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah 

Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan 

seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain.

Begitu juga dengan pemimpin yang harus berlaku adil dalam 

memberikan bayaran yang sesuai untuk para karyawannya.12

Adapun makna adil dalam pandangan Islam yakni :

a) Adil bermakna jelas dan transparan, dari Abd ar-Razzaq dari Abu 

Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW 

bersabda :

َمِن اْستَأَْجَر أَِجْیًرا فَْلیُْعلِْمھُ أَْجَرهُ 

                                                          
12 http://indonesian.irib.ir/islam/al-quran/item/85554-tafsir-al-quran,-surat-an-nahl-ayat-90-

92, diuduh pada tanggal 18 Februari 2018
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Artinya : “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 

upahnya”.13

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa prinsip utama 

keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen 

melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi 

antara pekerja dengan pengusaha. 

b) Adil bermakna proporsional 

Prinsip dasar yang digunakan Rosulullah SAW dan 

khulafaurasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan 

pembayaran karyawan tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. 

Tujuannya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok 

mereka.14

2) Kelayakan

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparasi serta 

proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan 

dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan 

Islam yakni :

a) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. Rosulullah 

bersabda :

                                                          
13FATWA DSN, NO : 09/DSN-MUI/IV/2000, Pembiayaan Ijarah, hlm. 39
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     َعْن أَبِْي ھَُرْیَرةَ رضي هللا عنھ َعِن النَّبِيِّ صلى هللا علیھ وسلم قال

لِْلَمْملُْوِك طََعاُمھُ َوِكْسَوتُھُ َوَال یَُكلَُّف ِمَن اْلَعَمِل إِالَّ َما یُِطْیُق (رواه المسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu bahwasanya 

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : Seorang budak 

itu berhak mendapatkan pangan dan sandang (dari tuannya) dan 

janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai 

dengan kemampuannya. (HR. Muslim)

b) Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Allah berfirman dalam QS Asy Syua’ra ayat 183

َوَال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشیَاَءھُْم َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض ُمْفِسِدینَ 

Artinya :Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya 
dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi membuat kerusakan.15

Ayat diatas bermakna janganlah seorang merugikan orang lain, 

dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh.begitupun 

dengan pemimpin perusahaan yang seharusnya memberikan hak-hak 

bagi para pekerjanya berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Makna lain dari layak yaitu membandingkan besarnya insentif dengan 

perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha sejenis. Apabila 

insentif di dalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan lain, maka perusahaan/instansi akan 

                                                          
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an Surat Asy Syu’ara’(26) : 183, CV. Penerbit Diponegoro,

Bandung, 2005
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mendapat kendala yakni berupa menurunnya kinerja karyawan yang 

dapat diketahui dari berbagai bentuk akibat ketidak puasan karyawan 

mengenai insentif tersebut.

f. Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan 

membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan 

lain dalam suatu organisasi. Seperti contoh karyawan yang menjabat 

sebagai manajer memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatur 

perusahaan serta para stafnya karna itu manajer pantas mendapatkan 

insentif yang bisa lebih besar dari karyawan yang ada dibawahnya. Ini yang 

menyebabkan perlu adanya penentuan nilai relatif atau harga dari suatu 

jabatan guna menyusun rangking dalam penentuan insentif.

6. Persyaratan Program Insentif yang Efektif

Ada beberapa persyaratan dasar bagi sebuah program insentif yang 

efektif, yaitu :16

a. Aplikasi prosedur dan metode yang akurat untuk menilai kinerja karyawan. 

Jika insentif ingin didasarkan pada kinerja, para karyawan harus meyakini 

bahwa kinerja mereka dan kinerja yang lainnya dievaluasi secara akurat dan 

adil.

                                                          
16 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya manusia, Edisi III, STIE YKPN, 2003, hlm. 

516-518



35

b. Basis kompetitif yang memadai untuk gaji pokok dan tunjangan yang 

diatasnya insentif dapat memberikan penghasilan (income variable). 

Program insentif dianggap memiliki dorongan rill ketika program itu 

memungkinkan seorang karyawan mendapatkan 30% diatas pembayaran 

pokok. Tetapi bayaran pokok itu harus cukup tinggi untuk membiayai hidup 

tanpa adanya bayaran insentif.

c. Insentif harus berdasarkan pada kinerja dimana program insentif ini 

mensyaratkan bahwa karyawan merasakan adanya hubungan langsung 

antara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang mereka terima. Maka 

situasinya harusnya situasi dimana karyawan bekerja lebih keras, cerdik, 

kreatif atau benar-benar ada membuat perbedaan hasil.

d. Adanya hasil yang terukur. Situasi individu ataupun kelompok dimana 

outputnya adalah objektif, terkuantifikasi, dan dapat ditunjukan dengan 

jelas adalah yang paling tepat untuk bentuk insentif. Dalam hal ini para 

karyawan harus memahami basis bayaran insentif mereka dan mempercayai 

manajemen untuk menyimpan catatan yang akurat tentang keluaran 

karyawan.

e. Standar produksi yang menjadi basis program insentif harus disusun dan 

disimpan secara cermat. Standar produktivitas dan insentif tidak boleh 

terlalu ringan ataupun teralu berat.
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f. Waktu yang masuk akal. Agar insentif memberikan dampak yang 

maksimal, maka harus diberikan sesegera mungkin setelah kinerja berjalan 

dengan efektif.

g. Adanya iklim organisasi yang sehat dan positif dimana perjuangan terhadap 

keunggulan individu dan kelompok digalakan. 

B. Daya Beli Masyarakat

1. Pengertian Daya Beli

Daya beli yaitu kemampuan seseorang, keluarga atau masyarakat untuk 

memperoleh suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup.17 Daya 

beli masyarakat ditandai dengan meningkat maupun menurun, dimana daya 

beli meningkat jika lebih tinggi dibandingkan periode lalu sedangkan daya beli 

menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat 

daripada periode sebelumnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Beli

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya beli 

masyarakat antara lain yaitu : 

a. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau 

pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji.Makin 

                                                          
17 Kamus Bahasa Indonesia online, diunduh pada tanggal 9 Februari 2018
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tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin 

beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya. 

b. Tingkat Pendidikan 

Makin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang 

ingin dipenuhinya.Contohnya seorang sarjana lebih membutuhkan 

computer dibandingkan seseorang lulusan sekolah dasar. 

c. Tingkat Kebutuhan 

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota daya 

belinya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tinggal di desa. 

d. Kebiasaan Masyarakat 

Di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme 

didalam masyarakat.Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan 

membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak 

langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup. 

e. Harga Barang 

Jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun 

sedangkan jika harga barang dan jasa turun maka daya beli konsumen akan

naik. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan.
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f. Mode 

Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan 

laku keras di pasar sehingga konsumsi bertambah. Dengan demikian mode 

dapat mempengaruhi konsumsi.18

3. Pengukuran Daya Beli Masyarakat

Menurut Dr. Supawi Pawenang pengukuran daya beli masyarakat dapat 

dilakukan dengan dua indeks yaitu indeks harga konsumen dan indeks harga 

produsen. 

a. Indeks harga konsumen, yaitu suatu pengukuran keseluruhan biaya 

pembelian produk oleh rata-rata konsumen. dimana dalam pengukuran 

indeks ini perlu memperhatikan beberapa hal yaitu harga, kuantitas, tahun 

dasar, dan tahun pembelian. 

b. Indeks harga produsen, yaitu pengukuran biaya untuk memproduksi barang 

yang akan dibeli konsumen.

C. Produktivitas

1. Pengertian Produktivitas

Produktivitas kerja berasal dari kata produktif yang artinya segala 

kegiatan yang menimbulkan kegunaan (utility). Jika seorang bekerja, ada 

hasilnya ia dikatakan produktif. Tapi kalau ia menganggur, ia disebut tidak 

                                                          
18 Supawi Pawenang, Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis, (Surakarta: Program 

Pascasarjana, UNIBA, 2016)  
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produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat.19 Produktivitas adalah 

suatu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu; daya produksi.20

Handari Nawawi menjelasakan secara konkrit konsep produktivitas kerja 

sebagai berikut; Produktivitas kerja merupakan perbandingan terbaik antara 

hasil yang diperoleh dengan jumlah kerja yang dikeluarkan. Produktivitas 

dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga 

kerja yang dipergunakan.21

Sedangkan Melayu S.P Hasibuan mengemukakan bahwa produktivitas 

adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika 

produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efesiensi 

(waktu, bahan, tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya 

peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.22Hani Handoko juga 

mendefinisikan produktifitas sebagai hubungan antara masukan-masukan dan 

keluaran- keluaran suatu sistem yang produktif.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka yang dapat dipahami bahwa 

produktivitas menyangkut masalah hasil akhir, yakni seberapa besar hasil 

akhir yang diperoleh, atau dengan kata lain produktivitas adalah bagaimana 

menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin 

dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Jadi, dari beberapa 

                                                          
19 Bukhori Alma, Donni Juni Priansa, Manjemen Bisnis Syariah, Alfabeta,  Bandung, 2009, 

hlm. 171
20 Drs. Tri Ramaka, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya, hlm. 396
21 Handari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Syariah Yang 

Kompetitif, Gadjah Mada Univercity Pers, Bandung, 2008, hlm. 67
22 Melayu S.P Hasibuan, Op,Cit, hlm. 126
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pengertian di atas produktivitas merupakan perbandingan antara penghasilan 

(output) dan pengorbanan (input). Output atau keluaran merupakan sesuatu 

yang diproduksi atau dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan input atau 

masukan merupakan semua sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan.

Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi kehidupan dengan bekerja 

dan tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia serta menganjurkan pada 

umatnya untuk berproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas 

ekonomi. Islam memberkati orang yang bekerja dan menjadikannya bagian 

dari ibadah dan jihad bila diniatkan karena Allah SWT. Dengan bekerja, 

individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan 

keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya. Karna kerja merupakan 

bagian dari hidup yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia dan menjadikan 

manusia hidup lebih bermakna. Allah berfirman dalam QS. Al Jasiyah ayat 13:

َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیًعا ِمْنھُ ۚ  َر لَُكْم َما فِي السَّ لَِك َآلیَاٍت لِقَْوٍم إِنَّ فِي ذَٰ َوَسخَّ

یَتَفَكَُّرونَ 

Artinya : “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa 
yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
kaum yang berfikir”.23

Isyarat tentang amal shaleh banyak dijumpai dalam Al Quran karena itu, 

Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk kreatif dan 

                                                          
23Departemen Agama RI, Al-Qur’an Surat Al Jasiyah (45) : 13, CV. Penerbit Diponegoro. 

Bandung, 2005
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produktif. Apabila kita menentukan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam, 

didalamnya tergantung dorongan untuk hidup produktif. Terlebih lagi Islam 

mengajarkan bahwa hidup seorang muslim merupakan amal shaleh yang 

mengandung makna ibadah. Oleh karena itu, seyogyanya umat Islam dapat 

berkembang dan meningkatkan kemajuan dengan mengembangkan 

produktivitas yang didorong oleh nilai-nilai agama. 

Islam tidak hanya sekedar memerintahkan untuk bekerja tanpa terkendali 

antara imam dan amal (kerja) harus selalu ada interaksi. Iman yang tumbuh 

dalam kalbu seorang akan mendorong seorang untuk berbuat dan melakukan 

sesuatu yang membuktikan adanya iman yang berfungsi dalam dirinya. 

Sebaliknya, amal yang dilakukan tentu saja sesuaikan bahkan dikendalikan 

oleh imannya. Amal yang demikian itu, akan menambahkan ketinggian nilai 

imannya. Islam juga menekankan pada umatnya bahwa dalam bekerja 

hendaknya penuh dengan kecermatan, dengan penuh gairah dan rajin, tidak 

bekerja seadanya. Kecermatan ini dalam Islam dikenal dengan nama Ihsan. 

Ihsan inilah yang akan menjamin  terwujudnya kerja yang berkualitas.

Orang-orang yang produktif tentu dikatakan memiliki produktivitas 

kerja yang tinggi dan produktivitas ini tidak hanya diukur dari kuantitas 

(jumlah) hasil yang dicapai seseorang saja tetapi juga oleh mutu (kualitas) 

pekerja yang semakin baik. Makin baik mutu seorang pekerja, maka makin 

baik tingkat produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu dalam Islam amal seorang 

tidak dilihat dari segi jumlahnya, tapi lebih penting mutu tersebut.
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2. Tujuan Produktivitas Kerja Karyawan

Ada beberapa tujuan produktivitas kerja yaitu sebagai berikut :24

a. Memenuhi kebutuhan manusia

b. Mencari keuntungan atau laba dengan memproduksi

c. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan

d. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi

e. Memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri

f. Meningkatkan kemakmuran

g. Memperluas lapangan usaha

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan adalah sebagai berikut :

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang 

diperoleh secara formal maupun non formal yang memberikan kontribusi 

bagi seseorang didalam pemecahan masalah, daya cipta,  termasuk dalam 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Sehingga karyawan diharapkan 

mampu melakukan pekerjaan secara produktif.

b. Keterampilan (skill)

                                                          
24 Umar Husein, Riset SDM Dalam Organisasi, PT. Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 111
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Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional 

mengenai bidang tertentu yang bersifat kekayaan. Berkaitan dengan hal ini, 

keterampilan merupakan aspek yang penting yang perlu diperhatikan dalam 

memilih karyawan yang nantinya mampu mengemban tanggung jawab  

yang diberikan kepadanya.

c. Pelatihan 

Pelatihan kerja (training) adalah proses pembelajaran yang melibatkan 

perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan 

kinerja karyawan.25 Pelatihan merupakan suatu usaha sadar yang disengaja 

dirancang untuk mencapai tujuan karena jika manusia ingin memperoleh 

sesuatu maka ia harus berusaha. 

d. Tingkat penghasilan

Pada dasarnya manusia bekerja juga dikarnakan ingin memperoleh 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang 

karyawan mulai menghargai adanya kerja keras dan semakin menunjukan 

loyalitasnya kepada perusahaan dan balasan yang diberikan yaitu adanya 

penghargaan atas prestasi kerjanya dengan adanya kompensasi. 

e. Disiplin Kerja

Disiplin kerja adalah sikap kewajiban seseorang atau kelompok yang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan 

yang telah ditentuan. Disiplin kerja memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan adanya motivasi, kedisiplinan dengan suatu latihan antara lain 
                                                          

25  HendrySimamora, Op Cit, hlm. 35
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dengan bekerja  menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap produktivitas kerja karyawan.

f. Lingkungan Kerja dan Iklim Kerja

Lingkungan kerja dari karyawan disini termasuk hubungan kerja antar 

karyawan, hubungan dengan pemimpin, suhu serta lingkungan kerja, 

penerangan dan sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak 

perusahaan.

g. Jaminan Sosial

Dalam kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan 

terjadinya malapetaka dan bencana, seperti kematian, kebakaran rumah, 

kecelakaan berkerdara atau sebagainya. Segala malapetaka itu menimpa 

manusia merupakan qadha dan qadar Allah SWT. Namun manusia tetap 

harus berikhtiar melakukan tindakan berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam 

suatu perusahaan perlu adanya perhatian dan pelayanan kepada setiap 

karyawan berupa jaminan sosial yang akan menunjang kesehatan dan 

keselamatan atas resiko-resiko yang bisa saja terjadi pada karyawan saat 

bekerja. Karna dengan adanya jaminan sosial akan menyebabkan 

karyawannya merasa terlindungi dan merasa aman pada saat melaksanakan 

pekerjaannya.26

h. Efesiensi waktu

Perbandingan hasil yang dicapai dengan keseluruhnya sumber daya 

yang digunakan. Masuk dan keluran merupakan aspek produktivitas yang 
                                                          

26Panji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 178-179
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memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. Efesiensi 

waktu yaitu tingkat kehematan dalam hal waktu saat pelaksanaan hingga 

kapan proyek itu selesai.

4. Indikator-Indikator Produktivitas

a. Kemampuan

Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, kemampuan 

seseorang sangat bergantung pada keterampilannya yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. Hal ini memberikan daya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diemban mereka.

b. Pengembangan diri

Pengembangan diri yaitu individu-individu yang mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan yang mereka 

miliki melalui usaha-usaha yang diarahkan oleh diri sendiri. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan 

dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya maka 

semakin pengembangan diri harus dilakukan. Begitupula harapan untuk 

menajadi  lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada 

keinginan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.

c. Mutu

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari hari yang 

lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukan kualitas 
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kerja seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk 

memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna 

bagi perusahaan dan dirinya sendiri.

5. Pengukuran Produktivitas

Pengukuran produktivitas merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan produktivitas, dimana hasil pengukuran akan digunakan 

sebagai acuan melihat produktivitas tenaga kerja pada masa yang lalu 

diperbaiki untuk masa yang akan datang. Menurut Muchdarsyah Sinungan 

secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis : 

a. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 

pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan 

sekarang ini memuaskan atau tidak, namun hanya mengetengahkan 

apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 

b. Perbandingan pelaksanaan satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) 

dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian relatif. 

c. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya dan inilah yang 

terbaik sebagai memusatkan perhatian sasaran dan tujuan. 

Manfaat dalam pengukuran produktivitas dalam suatu perusahaan yaitu

antara lain.27

                                                          
27 Juju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia, Alfabeta Bandung, 2009, hlm. 64
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BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum CV Prima Jaya Motor

1. Sejarah Singkat Berdirinya CV Prima Jaya Motor

CV Prima Jaya Motor yang memiliki motto “Pelayanan Prima dalam 

Nuansa Kekeluargaan” merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

penjualan motor Honda, suku cadang,  jasa pelayanan sekaligus jasa servis 

sepeda motor dan berkantor pusat di Jln. Jendral Sudirman No. 4 Dayamurni, 

Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Telepon : (0724) 351300-351310-351166

Fax : (0724) 351189

Email : primajaya313@yahoo.co.id

CV Prima Jaya Motor didirikan oleh Bapak H. Putra Jaya Umar selaku 

pimpinan dan penanam modal tunggal pada tahun 1997. Awalnya perusahaan 

ini bergerak dibidang perbengkelan (AHASS) yang merupakan sebuah bengkel 

resmi sepeda motor Honda dan didirikan pada tanggal 1 Agustus 1997. Dan 

pada tahun 1998 beliau membuka usaha baru yang bergerak dibidang 

penyediaan suku cadang (Spare Part) kendaraan bermotor Honda.

Berada dinegara yang berkembang seperti Indonesia, CV Prima Jaya 

Motor memiliki tujuan untuk dapat memajukan pembangunan di segala bidang 

seperti : perdagangan,jasa penyewaan, jasa angkut dan lain-lain. Dan untuk 
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mewujudkan hal tersebut diperlukan bantuan dan kerjasama dari pihak 

pengusaha-pengusaha selaku mitra kerja. Berdasarkan pemikiran itulah, pada 

tahun 1998 Bapak H. Putra Jaya Umar mengembangkan usahanya dalam 

bidang penjualan kendaraan sepeda motor merk Honda dan berkerjasama 

dengan beberapa perusahaan seperti : PT. Tunas Dwipa Matra selaku Main 

dealer resmi sepeda motor merk Honda untuk wilayah lampung. PT. FIF 

Group Tbk. (Federal International Finance), PT. MCF Tbk. (Mega Central 

Finance) dan PT. Adira Finance Tbk. yang merupakan Perusahaan 

Pembiayaan (Leasing) penjualan sepeda motor merk Honda. Hal ini, dilakukan 

sebagai pengembangan usahanya dalam bidang penyediaan kendaraan 

bermotor di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Mesuji 

khususnya serta Provinsi Lampung umumnya.

CV Prima Jaya Motor diresmikan berdasarkan surat pengangkatan oleh 

PT. Tunas Dwipa Matra dengan no. surat : 019/TDM/SPA/AHAS/1998.

Sampai saat ini CV Prima Jaya Motor memiliki 20 Outlet penjualan dan 

bengkel servis yang memadai. 20 Outlet penjualan tesebut adalah sebagai 

berikut :1

1. Pos Makarti Tumijajar 11. Pos Brabasan Mesuji

2. Pos Kibang Budi Jaya 12. Pos Tunas Asri Tuba Tengah

3. Pos Mulya Kencana Tuba Tengah 13. Pos Bukoposo Mesuji

4. Pos Kibang Jaya 14. Pos Ujung Batu Lampung Utara

                                                
1 Sumber : CV Prima Jaya Motor  2017
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5. Pos Gunung Terang Tubaba 15.Pos Panaragan Jaya Tuba Tengah

6. Pos Sungai Nibung 16. Pos KM 43 ILP Tulang Bawang

7. Pos Mulya Asri Tuba Tengah 17. Pos Daya Sakti Tumijajar

8. Pos Nakula ILP Tuba 18. Pos Margo Mulyo Tumijajar

9. Pos Pidada Rawa Jitu 19. Pos Lingkaran Mesuji

10. Pos Lambu Kibang 20.Pos Candra Kencana TubaTengah

2. Visi dan Misi CV Prima Jaya Motor

a. Visi CV Prima Jaya Motor

“Menjadi Mitra Terpercaya Bagi Masyarakat Untuk Kepemilikan Sepeda 

Motor Honda”

b. Misi CV Prima Jaya Motor

“Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan khususnya dan 

semua lapisan masyarakat pada umumnya”

3. Struktur Organisasi

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi sangat 

diperlukan guna mencapai tujuan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan 

sehingga kegiatan-kegiatan yang ada akan terkoordinir dan terlaksana dengan 

baik dan rapi. Berikut adalah struktur organisasi pada CV Prima jaya yang

dapat dilihat pada gambar bagan beserta penjabaran tugasnya.
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Struktur Organisasi CV Prima Jaya Motor

Direktur

PIC Dealer

Kasir

Sales

SLS Counter

Kasir

Driver

Kep Mekanik

Service Advisor

PIC Spare Parts

Manajer 

Accounting

SPV Marketing

Mekanik

Administrator

Staf Promosi
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Keterangan :

a. Direktur

Tugas seorang direktur adalah bertanggung jawab dalam memimpin dan 

menjalankan perusahaan. 

b. PIC Dealer

Bertugas mengelola cabang dibidang penjualan, administrasi, servis serta 

mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam usaha pencapaian target.

c. SPV Marketing

Bertugas untuk melakukan pengiriman kendaraan yang telah dijual kepada 

pelanggan, memantau hasil kerja salesman.

d. Manajer Accounting

Bertugas mengontrol uang keluar dan masuk, melakukan penagihan dan 

menangani masalah perpajakan berserta pembayaran.

e. PIC Spare Parts

Bertugas dalam melakukan control dan pertanggung jawaban secara fisik 

atas fungsi gudang sparepart.

f. Service Advisor

Bertugas melayani kebutuhan pelanggan yang datang dan keluar bengkel 

dengan  mendengarkan, menganalisa, dan menjelaskan tentang kerusakan 

kendaraan.

g. Kepala Mekanik
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Bertugas mengelola seluruh kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan 

mutu dan kecepatan pelayanan.

h. Driver

Bertugas mengirimkan kendaraan baru kepada konsumen atau mengambil 

kendaraan baru dari kantor pusat atau bisa dari dealer lain.

i. Tim Salesman dan Sales Counter

Bertugasmenjual dan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.

j. Administrator

Bertugas melakukan pencatatan, mengumpulkan kwitansi hasil 

pembayaran konsumen yang telah ditagih untuk kemudian diinput kesistem 

jaringan perusahaan.

k. Staff Promotion

Bertugas mendesign, menetapkan, dan mengatur segala promosi dibagian 

pemasaran baik itu melalui media cetak maupun media elektronik, 

menjalin layanan dengan pelanggan melalui media online dan membangun 

relationship dengan konsumen.

l. Mekanik

Mengerjakan perbaikan dan perawatan kendaraan.

m. Kasir

Melaksanakan pembayaran berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang telah 

disetujui. Menerima pembayaran dan membuat bukti penerimaan atas uang 

tunai/cek/bilyet giro dari pelanggan maupun dari pihak ketiga.
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B. Insentif Karyawan CV Prima Jaya Motor

Untuk mengetahui apa saja insentif yang diberikan kepada para karyawan di

CV Prima Jaya motor, maka akan penulis paparkan berdasarkan hasil wawancara 

dengan Hendri Supedi S.E. selaku PIC CV Prima Jaya Motor. Dan berikut 

merupakan pemaparannya mengenai insentif yang ada diperusahaan :

1. Insentif yang diberikan kepada semua karyawan

Insentif yang diberikan berupa :

a. Insentif berupa bonus langsung yang diberikan apabila karyawan dapat 

bekerja dengan baik, misalkan dengan karyawan tidak absen ataupun tidak 

datang terlambat dan juga ketika karyawan bekerja secara lembur.

b. Insentif berupa JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang 

diberikan kepada para karyawan untuk mengcover biaya apabila karyawan 

mengalami hal yang tak terduga seperti kecelakaan. 

c. Insentif berupa uang makan, uang transportasi, free service motor dibengkel 

AHASS sebesar 75.000 setiap bulannya.

d. Gathering atau jalan-jalan (liburan) yang dilakukan setelah perusahaan 

mencapai target, ketika para karyawan memiliki kesempatan atau waktu 

luang, hal ini ditujukan untuk mempererat kebersamaan diantara para 

karyawan.

e. Adanya insentif dalam bentuk jenjang karir atau adanya promosi jabatan, 

misalkan jenjang karir yang diberikan kepada tenaga sales force ataupun 

sales counter dimana apabila mereka dapat menjual unit motor sesuai 

dengan target selama tiga bulan maka perusahaan akan menjadikan 
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karyawan tersebut sebagai karyawan tetap. Dan jika dalam beberapa bulan 

kemudian dengan adanya evaluasi kerja produktivitas karyawan tersebut 

sangat baik maka akan diberikan promosi jabatan sebagai koordinator sales.

f. Serta tunjangan hari raya dan pemberian bonus jika produktivitas 

perusahaan meningkat pada tahun tersebut maka jumlah bonus yang didapat 

juga akan lebih banyak dan jika tidak maka bonus akhir tahun yang 

diberikan disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pihak 

perusahaan.

g. Adanya pemberian fasilitas berupa kendaraaan bagi beberapa karyawan 

guna menunjang produktivitas kerjanya. Seperti pemberian fasilitas berupa 

kendaraan bermotor bagi para koordinator sales dan mobil bagi manajer 

yang ada diperusahaan.

2. Insentif yang diberikan khusus kepada sales force dan sales counter

a. Insentif berupa komisi yang khusus diberikan kepada tenaga sales

berdasarkan jumlah barang yang terjual. jika sales dapat menjual produk 

sesuai target atau bahkan melebihi target maka sales akan diberikan 

insentif sesuai dengan kelipatan pada kriteria atau syarat pemberian insentif 

oleh perusahaan.2

CV Prima Jaya Motor mempunyai sistem gaji bulanan, pemberian uang 

makan, uang transportasi dan juga bonus lembur. Hendri Supendi. S.E selaku 

PIC Dealer juga menjelaskan bahwa baik gaji, insentif ataupun bonus yang 

                                                
2 Wawancara dengan Bapak Hendri Supendi S.E, PIC CV Prima Jaya Motor, tanggal 2 

November 2017
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diberikan kepada para karyawannya selalu diberikan setiap bulan yaitu diawal 

bulan yang tepatnya ditanggal 2 dan apabila ada keterlambatan itupun paling 

lambat hanya satu hari dari tanggal yang telah ditentukan. Bagi karyawan yang 

bekerja dibagian penjualan akan mendapatkan tambahan gaji berupa insentif 

dalam bentuk komisi dengan kriteria perhitungan insentifnya yaitu :

Tabel 1 Kriteria Perhitungan Insentif CV Prima Jaya Motor

Pencapaian atas target Penjualan Motor 

/ Unit

Insentif Yang Diberikan 

Rp/Unit

1-5 Rp.100.000

6-10 Rp.150.000

>10 Rp.200.000

Penjualan Tunai Rp.150.000

Sumber : CV Prima Jaya Motor, 2017

Kriteria diatas merupakan dasar manajemen dalam pemberian insentif 

dengan kelipatan yang sama. Akan tetapi apabila ada karyawan yang lebih 

menonjol dibandingkan dengan karyawan lainnya, maka karyawan tersebut akan 

mendapatkan tambahan insentif yang akan diberikan pada bulan berikutnya. Dan 

untuk karyawan yang bekerja dibagian jasa service dan penjualan suku cadang 

atau (Spare part) juga diberlakukan adanya target yang harus mereka capai dalam 

waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya saja bagi karyawan yang 

bekerja sebagai mekanik dimana perusahaan menetapkan target yang harus 



55

dicapai oleh seorang mekanik adalah minimal menerima dan melakukan jasa 

service sebanyak 8 unit motor. Dan untuk bagian penjualan suku cadang (Spare 

part) diberlakukan target pencapaian dalam satu bulan yaitu mampu 

menghasilkan Rp.25.000.000 perbulannya.

C. Evaluasi Kerja dan Produktivitas CV Prima Jaya Motor 

1. Evaluasi Kerja di CV Prima Jaya Motor

Evaluasi kerja yang ada di CV Prima Jaya Motor dilakukan setiap 

minggu, bulan dan juga tahun berdasarkan pada kinerja, prestasi kerja 

karyawan maupun tingkat absensi masing-masing karyawan. Hal ini dilakukan 

agar karyawan yang ada diperusahaan selalu terpantau kinerjanya dalam 

bekerja. 

PIC Dealer Hendri Supendi menuturkan bahwa evaluasai kerja juga 

dipergunakan untuk menentukan kompensasi berupa gaji dan besaran insentif 

yang akan diberikan kepada karyawan. Misalnya saja evaluasi terhadap 

tingkat absensi karyawan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya maka akan 

dikenakan sanksi berupa pemotongan gaji jika absen yang dilakukan tanpa 

keterangan tersebut telah lebih dari tiga kali. Dan evaluasi kerja yang 

dipergunakan dalam perhitungan pemberian insentif berupa komisi yang 

diberikan kepada karyawan bagian penjualan.Untuk target dan cara 

perhitungan insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawan bagian 

penjualan yaitu sales force dan sales counter, insentif yang mereka terima 

berdasarkan pada penjualan unit yang dapat mereka jual. Untuk sales force



56

dan sales counter jika target minimal yang ditetapkan tidak tercapai, maka 

mereka tidak akan mendapatkan insentif tetapi hanya akan mendapatkan gaji 

pokok serta uang makan dan uang transportasi. Untuk sales force jika target 

tidak tercapai dalam tiga bulan, maka karyawan tersebut akan terkena PHK 

atau diberhentikan bekerja dari perusahaan, hal ini merupakan perjanjian 

antara perusahan dengan karyawan yang bersangkutan. Jadi, insentif yang 

diterima antara karyawan satu dengan yang lainnya tidaklah sama, tergantung 

pada jasanya terhadap perusahaan.3

Dan bagi karyawan yang bekerja dibagian jasa service, evaluasai kerja 

yang dilakukan yaitu meninjau dari jumlah unit yang mampu di service dalam 

setiap bulannya oleh seorang mekanik dimana setiap mekanik diberikan target 

yaitu 8 unit perbulannya. Jika dalam sebulan mekanik mampu mencapai target 

yang ditetapkan maka akan diberikan insentif sebesar 45% dari gaji yang 

diterima. Sedangkan untuk bagian penjualan spare part ketika karyawan yang 

ada pada bagian penjualan ini mampu menjual dan menghasilkan sebesar 

yang ditargetkan oleh perusahaan yaitu Rp.25.000.000 perbulannya maka 

akan diberikan insentif. Meskipun baik karyawan bagian penjualan motor, 

jasa service maupun penjualan spare part tidak dapat mencapai target tetapi 

untuk gaji maupun kompensasi lainnya akan tetap diberikan dan juga insentif 

yang diterima akan disesuaikan dengan hasil kerja para karyawannya.

2. Produktivitas CV Prima Jaya Motor Tahun 2011-2016

                                                
3 Wawancara dengan PIC CV Prima Jaya Motor,  tanggal 2 November 2017
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Berikut merupakan data produktivitas yang ada di CV Prima Jaya Motor 

yaitu produktivitas bagian penjualan motor, jasa service dan juga penjualan 

suku cadang (spare part).

Tabel 2 Produktivitas Penjualan Motor

CV Prima Jaya Motor

No Tahun Target (Unit) Realisasi (Unit)

1 2011 4623 5019

2 2012 3471 2020

3 2013 2011 1964

4 2014 1.950 1779

5 2015 1.790 1.021

6 2016 1.318 522

Sumber : CV Prima Jaya Motor, 2017

Tabel diatas menunjukan tingkat penjualan perusahaan pada setiap 

tahunnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun 

waktu enam tahun yaitu dari tahun 2011-2016, target penjualan pertahun hanya 

dapat tercapai pada tahun 2011 saja sedangkan pada tahun 2012-2016 

penjualan yang dilakukan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan 

perusahaan. Padahal jika dilihat dari target penjualan sudah diturunkan setiap 

tahunnya, namun tetap saja penjualan tidak dapat mencapai target. Hal inilah 

yang menyebabkan turunnya produktivitas CV Prima Jaya Motor secara 

keseluruhan.
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Tabel 3 Produktivitas Jasa Service 

CV Prima Jaya Motor

No Tahun Target (Unit) Realisasi (Unit)

1 2011 576 590

2 2012 480 497

3 2013 384 368

4 2014 480 359

5 2015 288 305

6 2016 384 371

Data diatas merupakan produktivitas kerja dari karyawan yang bekerja 

dibagian jasa service dan target yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 

berdasarkan pada jumlah mekanik yang bekerja yaitu seorang mekanik 

ditargetkan untuk melakukan jasa service perbulannya sebanyak 8 unit motor 

dan hal tersebut merupkan kebijakan yang diberikan oleh AHASS kepada para 

mekaniknya. Dan jika melihat dari target yang ditetapkan dengan realisasi unit 

terlihat bahwa jika pada bagian penjualan motor hasil realisasi target setiap 

tahun menurun maka pada bagian jasa service mengalami hasil pencapaian

yang bersifat fluktuatif atau tidak menetap.
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Tabel 4 Produktivitas Penjualan suku cadang 

(Spare Part) CV Prima Jaya Motor

No Tahun Target Realisasi 

1 2011 Rp.215.000.000 Rp.275.058.000

2 2012 Rp.225.000.000 Rp.250.875.000

3 2013 Rp. 240.000.000 Rp.203.975.000

4 2014 Rp.250.000.000 Rp. 273.986.000

5 2015 Rp.285.000.000 Rp.269.550.000

6 2016 Rp.300.000.000 Rp. 281.570.000

Sumber : CV Prima Jaya Motor, 2017

Dalam meningkatkan produktivitas perusahan ada beberapa kendala yang 

dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan pemaparan PIC Dealer yaitu Bapak 

Hendri Supendi, beliau  mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan penurunan angka produktivitas perusahaan dalam beberapa 

tahun terakhir. Dan faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Fluktuatifnya harga karet, sawit, dan jagung sehingga menyebabkan 

penurunan gairah pasar (masyarakat) diwilayah Tulang Bawang terhadap 

pembelian produk sepeda motor karena pada dasarnya sebagian besar dari 

masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat bermata pencaharian sebagai 

petani.

b. Pada tahun 2012 juga adanya pembukaan cabang baru CV Prima Jaya 

Motor yang bertempat di Panaragan Jaya dan hal tersebut  mengharuskan 
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pihak perusahaan untuk membagi wilayah pemasaran sehingga 

menyebabkan penurunan tingkat produktivitas dikantor pusat.

c. Adanya turn over karyawan bagian penjualan dan lamanya waktu 

pembinaan ulang bagi sales baru yaitu ditiga bulan pertama. Dimana waktu 

yang harusnya produktif menjadi berkurang dengan adanya pembinaan.

d. Kurangnya minat masyarakat untuk datang langsung ketempat penjualan 

dan dengan adanya kemajuan dalam hal tekonologi dan informasi serta 

mudahnya masyarakat dalam mengakses internet terkadang ada sebagian 

masyarakat yang datang ketempat penjualan untuk menanyakan produk 

sepeda motor Honda terbaru yang diketahui melalui pengaksesan internet 

namun pihak perusahaan belum memiliki stock atau produk tersebut baru di

lounching sehingga menyebabkan pelanggan pergi dan mencari ditempat 

penjualan lain.

e. Cukup tingginya tingkat persaingan yaitu dengan adanya perusahaan yang 

menjual produk sejenis seperti perusahaan Yamaha, dan Suzuki dikawasan 

Tulang Bawang Barat

D. Data Karyawan CV Prima Jaya Motor

Karyawan dalam suatu perusahaan merupakan salah satu modal terpenting 

dalam mengembangkan perusahaan. Karyawan menjadi masalah serius jika tidak 

diperhatikan oleh manajemen perusahaan sehingga dalam perekrutan karyawan 

ini harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. Pada saat ini, jumlah karyawan yang bekerja diCV Prima Jaya Motor
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pada tahun 2017 ada 39 orang yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 9 orang 

perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 Data Nama dan Jabatan Karyawan

Di CV Prima Jaya Motor

No Nama Jabatan

1 Hendri Supendi S.E PIC Dealer

2 Efendi SPV Marketing

3 Heni Setiawati Manajer Accounting

4 Kamerun PIC Spare Part

5 Amsir Ali Service Advisor

6 Sugiyanto Kepala Mekanik

7 Ahmad Surya Mekanik

8 Ari Anto Mekanik

9 Ahmad Sukron Mekanik

10 Surahmad Mekanik

11 Wisnu Mekanik

12 Syarif Yuliyanto Driver

13 Febri Driver

14 Evi Nuraiti Sales Counter

15 Denty Apriyani Sales Counter

16 Iin Mayanti Sales Girl

17 Iin Warniasih Sales Girl
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18 Desi Triana Sales Girl

19 Marhendra S Sales Man

20 Yuda S Sales Man

21 Suganda Sales Man

22 Basuki Sales Man

23 Indra Sales Man

24 Suprayitno Sales Man

25 Yusro Hadi Sales Man

26 Masdian Sales Man

27 Joko Supriyanto Sales Man

28 Subangun Sales Man

29 Eka Sari Kasir

30 Hermawati Administrator

31 Andi Fatonah Staf Promotion

32 Ahmad Tahrul Staf Promotion

33 Heri Santi Frondesk

34 Markum Part Man

35 Surono Part Man

36 Andriyadi Office Boy

37 Edi Office Boy

38 Widodo Security

39 Daud M Arif PIC Pos
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E. Hasil Jawaban Kuesioner

Untuk memperoleh data tentang peran insentif CV Prima Jaya Motor 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 24 

butir untuk 39 karyawan. Berdasarkan sebaran kuesioner tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut :

a. Hasil jawaban kuesioner mengenai peran insentif di CV Prima Jaya Motor

Tabel 6

No Prinsip Keadilan Jawaban Jumlah Presentase

1 Insentif yang dibayarkan telah 

disesuaikan dengan prestasi kerja 

karyawan

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, karyawan yang bekerja dan menjawab 

telah  mendapatkan bayaran insentif yang sesuai dengan prestasi kerjanya yaitu 

berjumlah 39 orang atau 100%. Hal ini menjunjukan bahwa perusahaan telah 

memberikan bayaran insentif yang sesuai dengan prestasi kerja karyawannya. Jadi, 

karyawan tidak akan merasa dirugikan dengan hasil kerja yang telah dilakukan  bagi 

perusahaan karena mereka juga akan mendapatkan balasan yang sesuai.
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Tabel 7

No Prinsip Keadilan Jawaban Jumlah Presentase

2 Insentif yang diterima telah disesuaikan 

dengan jabatan karyawan

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, karyawan yang bekerja dan menjawab 

telah  menerima insentif yang sesuai dengan jabatannya diperusahaan yaitu berjumlah 

39 orang atau 100%. Hal ini menjunjukan bahwa perusahaan telah berlaku adil 

dengan pemberian insentif bagi para karyawannya karna adanya perbedaan jabatan 

dan tentu tanggung jawab dari masing-masing karyawan maka pemberian insentif 

yang diberikan akan berbeda pula antara karyawan satu dengan yang lainnya.

Tabel 8

No Bonus Jawaban Jumlah Presentase

3 Meskipun hasil kerja karyawan melebihi

standar, tetapi perushaan tidak 

memberikan bonus sebagaimana 

mestinya

Ya 1 3%

Tidak 38 97%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, karyawan yang menjawab tidak 

mendapatkan bonus sebagaimana mestinya meski kerja mereka melebihi standar yang 

telah ditentukan yaitu berjumlah 1 orang atau 3% dan 38 orang atau 97% yang 

menjawab bahwa perusahaan memberikan bonus sebagaimana mestinya. Hal ini 

menunjukan bahwa karyawan merasa bahwa perusahaan telah memberikan reward 

berupa bonus yang sesuai dengan hasil kerjanya.

Tabel 9

No Komisi Jawaban Jumlah Presentase

4 Perhitungan komisi yang ada 

diperusahaan sudah cukup jelas

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa, karyawan yang menjawab perhitungan komisi 

yang ada diperusahaan sudah cukup jelas yaitu berjumlah 39 orang atau 100%. Hal 

ini menunjukan bahwa karyawan memahami mengenai cara perhitungan komisi yang 

ada diperusahaan dengan jelas.

Tabel 10

No Tunjangan Jawaban Jumlah Presentase

5 Tunjangan yang telah diberikan oleh  

perusahaan disesuaikan dengan tanggung 

jawab pekerjaan karyawan 

Ya 39 100%

Tidak 0 0%
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Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa, karyawan yang menjawab tunjangan yang 

diberikan perusahaan telah disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan 

karyawannya yaitu berjumlah 39 orang atau 100%. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan sangat memperhatikan kualitas kehidupan karyawan yang terpisah dari 

pekerjaan seperti adanya pemberian tunjangan hari raya.

Tabel 11

No Promosi Jabatan Jawaban Jumlah Presentase

6 Dipromosikan untuk kenaikan jabatan 

karena prestasi karyawan yang baik

Ya 35 90%

Tidak 4 10%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, karyawan yang menjawab pernah 

diberikan promosi untuk kenaikan jabatan karna prestasi yang baik yaitu berjumlah 

35 orang atau 90% dan yang menjawab “Tidak” berjumlah 4 orang atau 10%. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan memberikan kesempatan bagi para karyawannya 

yang berprestasi untuk mendapatkan kenaikan jabatan.
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Tabel 12

No Hiburan Jawaban Jumlah Presentase

7 Dengan adanya kesempatan resfreshing

dapat mengembalikan semangat kerja 

karyawan 

Ya 32 82%

Tidak 7 18%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, karyawan yang menjawab dengan 

adanya refreshing dapat mengembalikan semangat kerjanya yaitu berjumlah 32 orang 

atau 82% dan yang menjawab “Tidak” yaitu 7 orang atau 18%. Hal ini menunjukan 

masih adanya beberapa karyawan yang merasa bahwa dengan adanya kegiatan 

liburan atau bersenang-senang tidak memacu semangat kerjanya.hal ini bisa 

dikarnakan adanya faktor lain seperti masalah pribadi ataupun kondisi lingkungan 

kerja yang menyebabkan kurang termotivasinya karyawan untuk semangat bekerja.

Tabel 13

No Hubungan Atasan dengan Bawahan Jawaban Jumlah Presentase

8 Atasan memberikan apresiasi atas hasil 

kerja karyawannya

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang menjawab atasan 

perusahaan memberikan apresiasi atas hasil kerja karyawannya yaitu berjumlah 39 

orang atau 100%. Hal ini menunjukan bahwa pemimpin perusahaan senantiasa 

memberikan apresiasi bagi para karyawannya baik itu dengan memberikan pujian 

maupun memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengemukakan pendapat 

mereka.

b. Hasil jawaban kuesioner mengenai produktivitas karyawan CV Prima Jaya 

Motor

Tabel 14

No Keterampilan Jawaban Jumlah Presentase

1 Dengan adanya keterampilan dapat 

memudahkan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan

Ya 37 95%

Tidak 2 5%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, karyawan yang menjawab dengan 

adanya keterampilan yang karyawan miliki dapat memudahkan mereka dalam 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan yaitu berjumlah 37 orang atau 95% 

dan yang menjawab “Tidak” yaitu berjumlah 2 orang atau 5%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa dengan adanya keterampilan yang dimiliki dapat menunjang dan 

memudahkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya seperti contoh 
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keterampilan yang dimiliki karyawan bagian jasa servis motor dimana mereka harus 

memiliki keterampilan sebagai seorang mekanik.

Tabel 15

No Efesiensi Waktu Jawaban Jumlah Presentase

2 Karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya tepat pada waktu yang 

telah ditetapkan

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang dapat menyelesaikan 

pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan yaitu berjumlah 39 orang atau 

100%. Hal ini menunjukan bahwa seluruh karyawan yang ada diperusaahaan 

menyadari bahwa penting bagi mereka untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan 

yang diberikan kepada mereka. Karena jika hasil kerja mereka baik maka akan 

berdampak baik pula bagi perusahaan dan tentu perusahaan pun akan memberikan

imbalan yang sesuai atas kontribusi yang karyawan lakukan.

Tabel 16

No Pelatihan Jawaban Jumlah Presentase

3 Dengan adanya pelatihan dapat Ya 38 97%
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meningkatkan keterampilan karyawan Tidak 1 3%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang menjawab dengan 

adanya pelatihan dapat meningkatkan keterampilannya yaitu berjumlah 38 orang atau 

97% dan yang menjawab “Tidak” berjumlah 1 orang atau 3%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa dengan adanya pelatihan yang diberikan akan mampu 

meningkatkan keterampilan karyawannya. Seperti contoh pelatihan yang diberikan 

kepada calon sales force dengan pelatihan yang dilakukan selama beberapa hari 

dikantor cabang Lampung Honda yang ditujukan agar calon sales force tersebut  

memiliki keterampilan dalam hal marketing.

Tabel 17

No Kemampuan Jawaban Jumlah Presentase

4 Tugas yang diberikan perusahaan telah 

sesuai  dengan kemampuan yang dimiliki 

karyawan 

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang menerima tugas yang 

diberikan perusahaan telah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yaitu 

berjumlah 39 orang atau 100%. Hal ini menunjukan bahwa pihak perusahaan tidak 
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membebankan karyawannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang bukan pada 

bidang kompetensinya karna adanya pembagian tugas yang jelas dimana setiap 

pekerjaan yang dilakukan karyawan berdasarkan pada posisi atau jabatannya 

diperusahaan.

Tabel 18

No Jaminan Sosial Jawaban Jumlah Presentase

5 Dengan adanya jaminan sosial yang 

diberikan perusahaan dapat membuat 

karyawan merasa aman dan nyaman 

dalam bekerja

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang menjawab jika dengan 

adanya jaminan sosial yang diberikan perusahaanakan membuat karyawan merasa 

aman dan nyaman dalam bekerja yaitu berjumlah 39 orang atau 100%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa  sangat penting menciptakan rasa aman terhadap karyawan, karna 

dengan adanya jaminan sosial jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti 

kecelakaan saat bekerja akan mampu tercover biaya perawatannya oleh perushaan.

Tabel 19

No Penghasilan Jawaban Jumlah Presentase

6 Penghasilan yang diberikan perusahaan Ya 35 90%
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telah sesuai dengan kebutuhan hidup 

karyawannya

Tidak 4 10%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang menjawab jika 

penghasilan yang diberikan oleh perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan hidup 

karyawannya yaitu berjumlah 35 orang atau 90% dan yang menjawab tidak yaitu 

berjumlah 4 orang atau 10%. Hal tersebut menujukan bahwa sebagaian besar 

karyawan yang bekerja telah menerima penghasilan yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Meskipun ada beberapa karyawan yang mengaku bahwa penghasilan 

tersebut tidak  sesuai atau tidak cukup untuk menunjang pemenuhan kebutuhannya. 

Hal itu tentu menjadi hal yang wajar karna kebutuhan setiap orang itu berbeda dan 

juga adanya tingkat perbedaan kepuasan dari para karyawan. 

Tabel 20

No Disiplin Jawaban Jumlah Presentase

7 Karyawan mengikuti dan mematuhi 

setiap peraturan-peraturan yang ada 

diperusahaan

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang mengikuti dan mematuhi 

setiap peraturan yang ada diperusahaan berjumlah 39 orang atau 100%. Hal ini 

menujukan tingginya tingkat kedisiplinan yang dilakukan oleh karyawan yang 

bekerja diperushaan. Meskipun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan PIC 

Hendri Supendi yang menuturkan bahwa ada beberapa karyawannya yang memang 

terkadang melakukan ketidak disiplinan seperti datang terlambat ataupun absen tanpa 

adanya pemberitahuan namun pihaknya tidak memberikan punishment atau hukuman

tetapi hanya berupa teguran selama hal tersebut dilakukan dalam batas yang wajar.

Tabel 21

No Mutu Jawaban Jumlah Presentase

8 Dalam bekerja karyawan selalu berusaha 

untuk melakukan pekerjaannya lebih baik 

dari hari yang lalu

Ya 39 100%

Tidak 0 0%

Total 39 100%

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang berusaha untuk 

melakukan pekerjaannya lebih baik dari hari kemari yaitu berjumlah 39 orang atau  

100%. Hal tersebut menunjukan bahwa para karyawan selalu berupaya untuk 

meningkatkan mutu kerjanya dengan tujuan untuk memberikan hasil yang terbaik  

dan hal itu akan sangat bermanfaat bagi perusahaan dan bagi diri karyawan itu sendiri

dan menunjukan bahwa karyawan yang ada diperusahaan memiliki kualitas kerja 

yang baik dengan selalu memaksimalkan hasil pekerjannya.
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BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Peran Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV Prima 

Jaya Motor

Menghadapi era globalisasi saat ini dan dikondisi masyarakat yang 

sekarang seringkali ditemukan beberapa masalah yang menyababkan banyak 

perusahaan mengalami kegagalan baik disebabkan oleh ketidak mampuan 

beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun disebabkan oleh kurang baiknya 

hasil kerja sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. 

Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya manusia merupakan faktor 

terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, 

keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan 

sumber daya manusia yaitu orang-orang yang menyediakan tenaga, bakat, 

kreativitas dan semangat bagi perusahaan serta memegang peranan penting 

dalam fungsi operasional perusahaan.

Setiap orang mempunyai keinginan untuk bekerja karena mereka 

memerlukan pekerjaan itu untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Untuk 

itu, suatu perusahaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai 

besaran dalam pemberian kompensasi. Karena dengan adanya kompensasi 

karyawan yang bekerja dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya dan 

keluarganya. Dan dalam suatu perusahaan kompensai menjadi salah satu 

tantangan yang harus dihadapi karena sebuah imbalan bagi seorang karyawan 
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tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pemuas kebutuhan material saja akan 

tetapi telah dikaitkan dengan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan cara 

pemberiannya, kompensasi dibagi menjadi dua yaitu kompensasi yang diberikan 

secara langsung dan tidak langsung. Salah satu bentuk kompensasi langsung 

yaitu berupa insentif. Insentif sendiri diartikan sebagai perangsang yang 

ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih 

tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Pemberian insentif tehadap 

karyawan merupakan upaya untuk memelihara karyawan agar dapat bekerja 

lebih baik dan maksimal. Insentif juga dikatakan sebagai imbalan atas prestasi 

dengan semakin tinggi prestasi karyawan maka seharusnya perusahaan juga 

memberikan imbalan lebih kepada karyawannya.1

Konsep insentif ini telah lama dikenal dan diterapkan oleh banyak 

perusahaan sebagai sarana yang tepat untuk memotivasi karyawan untuk 

mencapai suatu target tertentu disamping pemberian gaji bagi para karyawan. 

Tujuan diberikannya insentif adalah agar terpenuhnya kebutuhan antara kedua 

belah pihak yaitu antara perusahaan dengan para karyawannya dan juga untuk 

menambah penghasilan karyawan diluar gaji dan upah.

Untuk melihat apakah insentif yang diberikan memberikan kontribusi 

yang positif maka perusahaan perlu mengadakan adanya evaluasi kerja bagi 

setiap karyawannya. Evaluasi yang dilakukan ini berdasarkan pada standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Hal ini dilakukan 

untuk melihat apakah insentif yang diberikan telah memberikan dampak terhadap 

kinerja karyawan. Oleh karena itu, untuk melihat program insentif itu bisa 

                                                          
1 BAB II : Landasan Teori, hlm. 32
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dikatakan memiliki peran apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat 

tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan hasil atau manfaat yang 

diinginkan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan besaran 

insentif yang akan diterima oleh karyawan yaitu kinerja, lamanya kerja, 

senioritas, kebutuhan, keadilan, kelayakan dan melalui hasil evaluasi kerja para 

karyawan. 

1. Kinerja

Insentif berdasarkan pada kinerja merupakan program insentif yang 

mensyaratkan bahwa karyawan yang bekerja harus memenuhi maupun 

melebihi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar 

karyawan yang bekerja merasa terdorong untuk lebih produktif. Pada

prakteknya, berdasarkan hasil jawaban responden yang ada di CV prima Jaya 

Motor bahwa mereka telah menerima bayaran insentif yang disesuaikan 

dengan kinerja mereka yaitu dengan peningkatan prestasi kerja. Hal ini 

berdasarkan pada jawaban kuesioner yang berjumlah 39 orang atau 100%. 

Karna pada dasarnya tujuan dari insentif itu sendiri yaitu untuk diberikan 

kepada karyawan yang dapat meningkatkan prestasi kerjanya dan dengan 

adanya pemberian insentif ini maka karyawan akan termotivasi untuk terus 

meningkatkan kinerjanya dalam bekerja dan menghasilkan produktivitas kerja 

yang tinggi.

2. Lama Kerja 

Pemberian insentif yang ditentukan dengan lamanya kerja 

menggunakan perhitungan perjam, perhari, ataupun perminggu. Dalam 
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prakteknya di CV Prima Jaya Motor menerapkan sistem pemberian insentif 

berdasarkan pada lamanya kerja yaitu seperti diterapkan pada bagian jasa 

service agar mereka menyelesaikan jasa servicenya sebanyak 8 unit motor 

dalam sehari.

3. Senioritas

Sistem insentif  ini didasarkan pada masa kerja karyawan. Dengan 

adanya sistem pemberian insentif berdasarkan senioritas diharapkan tidak ada

ketimpangan dan kecemburuan antara karyawan satu dengan karyawan 

lainnya karena insentif yang diterima berdasarkan pada penerimaan tugas atau 

tanggung jawab masing-masing karyawan. Seperti contoh, insentif yang 

diterima oleh karyawan bagian SPV Marketing yang menjabat akan 

mendapatkan insentif lebih besar dibandingkan dengan karyawan 

dibawahnya. Dengan perusahaan berlaku seadil mungkin maka karyawan pun 

akan merasa bahwa insentif yang diterimanya memang berdasarkan pada 

pelaksanaan tugas yang mereka lakukan atau kontribusi yang karyawan 

berikan. Hasil jawaban responden menunjukan bahwa pada prakteknya di CV 

Prima Jaya Motor, insentif yang mereka terima telah disesuaikan dengan masa 

kerja karyawan yang menjabat diperusahaan yaitu berjumlah 39 orang atau 

100%.

4. Keadilan dan Kelayakan

Pemberian insentif tidaklah harus sama rata namun disesuaikan dengan 

kontribusi yang diberikan oleh para karyawan. Hal tersebut dilakukan guna 
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menyelamatkan kepentingan antara kedua belah pihak. Selanjutnya 

berdasarkan pada faktor keadilan diCV Prima Jaya Motor terdapat kejelasan 

dalam perhitungan insentifnya agar karyawan tahu apakah antara komisi yang 

mereka terima dengan kontribusi yang mereka berikan telah sesuai. Dalam 

prakteknya, perhitungan dalam komisi yang ada di CV prima Jaya Motor 

bagian penjualan dimana hasil insentif yang akan diterima merupakan hasil 

dari pencapaian target yang diperoleh oleh karyawan yang kemudian akan 

dijumlah dengan kelipatan tingkatan pada kriteria pemberian insentif. Seperti 

hitungan penjualan 1-5 unit akan mendapatkan insentif sebesar Rp.500.000 

dari penjualan 1 unit yaitu sebesar  Rp.100.000. Dan akan berbeda nilai atau 

perhitungannya antara menjulan secara kredit dengan menjual secara tunai. 

Dan adapula perhitungan untuk bagian jasa servis dimana mereka harus 

mencapai target yaitu melakukan servis untuk 8 unit motor perharinya begitu 

juga untuk bagian spare part yang harus mencapai target Rp. 25.000.000 

perbulannya agar mereka bisa mendapatkan tambahan berupa insentif. 

Dengan adanya transparansi atau kejelasan dalam perhitungan komisi akan 

menjadikan karyawannya untuk terus mengukur kemampuannya dalam 

mencapai target yang telah ditentukan karena dengan semakin produktif 

karyawan maka akan semakin besar peluang yang akan didapatkan untuk 

mendapatkan tambahan diluar gaji seperti insentif dalam bentuk komisi.

Jika adil berbicara mengenai transparasi dan proporsionalitas maka 

layak berbicara mengenai besaran yang diterima oleh karyawan. berdasarkan 

hasil kuesioner CV Prima Jaya Motor telah memberikan penghasilan yang 
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sesuai dengan kebutuhan hidup karyawannya. Hal ini sesuai dengan hasil 

kuesioner yaitu sebanyak 35 orang atau 90%. 

5. Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan ini ditentukan dengan membandingkan nilai suatu 

jabatan dengan jabatan yang lain dimana antara jabatan satu dengan jabatan 

yang lain memiliki tugas maupun tanggung jawab yang berbeda. Dalam 

prakteknya yang ada di CV Prima Jaya Motor perusahaan memberikan 

insentif berupa tunjangan kepada beberapa karyawannya seperti pemberian 

fasilitas kendaraan seperti mobil bagi para manajer dan fasilitas motor bagi 

para SPV marketing yang ada diperusahaan 

Pada dasarnya setiap pekerja yang telah memberikan kinerja terbaiknya 

pasti mengharapkan imbalan di samping gaji atau upah sebagai tambahan 

penghasilan seperti halnya pemberian insentif. Dengan demikian, apabila 

perusahaan dapat memberikan insentif tersebut akan dapat meningkatkan 

motivasi para karyawan yang kemudian akan terbangun saling pengertian dan 

saling mempercayai antara pekerja dan atasan. Dalam memberikan insentif 

perusahaan harus mengetahui kebutuhan karyawannya. Karena dengan 

pemberian insentif yang tepat dan proporsional akan menciptakan rasa kepuasan 

dalam bekerja bagi karyawan dan karyawan pun akan akan lebih loyal terhadap 

perusahaan yang mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh para 

karyawannya tanpa merugikan pihak perusahaan. 

Setiap perusahaan pasti mengharapkan para karyawannya untuk 

memberikan hasil kerja yang baik dengan adanya produktivitas kerja yang tinggi. 
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Produktivitas kerja sendiri merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang 

diperoleh dengan jumlah kerja yang dikeluarkan. Produktivitas dikatakan tinggi 

jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga kerja yang 

dipergunakan.2 Dengan adanya produktivitas diharapkan pekerjaan akan 

terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat 

diperlukan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas pada 

dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa 

kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sikap yang demikian akan 

mendorong seseorang untuk tidak cepat merasa puas sehingga kayawan akan 

terus berusaha untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan

kerjanya dengan mencari perbaikan-perbaikan dan peningkatan.

Kegiatan dalam meningkatkan produktivitas harus dimulai dari upaya 

menumbuhkan dorongan atau motivasi supaya sukses dalam melaksanakan 

pekerjaan berdasarkan kesadaran. Bilamana motivasi telah dimiliki, maka 

diharapkan akan berkembang perasaan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya supaya karyawan memiliki kesediaan ikut serta dalam mencapai 

tujuan organisasi kerja melalui pelaksanaan tugas secara maksimal. Kondisi 

tersebut akan mewujudkan produktivitas kerja sebagaimana diharapkan atau 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada  yang bersangkutan. Dalam 

meningkatkan produktivitas ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi 

adanya produktivitas. Yaitu indikator kemampuan, pengembangan diri dan mutu 

yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan.

                                                          
2 BAB II : Landasan Teori, hlm. 43
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1. Kemampuan 

Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. 

Seseorang dikatakan mampu apabila dapat melaksanakan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan. Kemampuan seseorang sangat bergantung pada 

keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. 

Secara psikologi, kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi dan 

kemampuan pengetahuan.Berdasarkan hasil jawaban responden yang 

berjumlah 39 orang atau 100% menyebutkan bahwa karyawan telah menerima 

tugas yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Hal ini menunjukan bahwa pihak perusahaan tidak membebankan 

karyawannya untuk melakukan suatu pekerjaan yang bukan pada bidang 

kompetensinya. Karna pada dasarnya setiap orang mempunyai tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda sehingga adanya pembagian tugas yang jelas 

sangat dibutuhkan untuk diterapkan diperusahaan.

2. Pengembangan diri adalah individu-individu yang mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki 

melalui usaha-usaha yang diarahkan oleh diri sendiri. Dalam prakteknya di 

CV Prima Jaya Motor, karyawan yang menyatakan bahwa dengan adanya

bekal pendidikan yang mereka miliki baik itu dari jalur pendidikan formal 

seperti sekolah maupun yang karyawan peroleh dari jalur pendidikan non 

formal seperti adanya pelatihan yang diberikan oleh pihak perusahaan, 

karyawan menyatakan bahwa hal itu dapat menunjang dalam penyelesaian 

pekerjaan mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan yang diberikan 
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oleh pihak perusahaan seperti contoh pelatihan yang diberikan kepada para 

calon sales baru dimana merekan akan mendapatkan pelatihan selama tiga 

hari dikantor cabang Honda Lampung untuk selanjutkan akan dilakukan 

pembinaan berkelanjutan oleh koordinator sales selama tiga bulan, ini 

ditujukan agar para sales baru memiliki kemampuan atau keterampilan yang 

lebih memadai lagi untuk menjual produk yang akan dipasarkan oleh 

perusahaan. Dan berdasarkan hasil dari jawaban responden yaitu berjumlah 38 

orang atau 97% menyatakan bahwa dengan adanya pelatihan mampu 

meningkatkan keterampilan para karyawan.

3. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukan kualitas dari diri 

seorang karyawan. Karyawan yang berkualitas tentu akan selalu berusaha 

untuk menjalankan serta menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin 

sehingga mampu menghasilkan hasil pekerjaan yang baik pula. Ciri dari 

karyawan yang berkualitas juga salah satunya yaitu dengan tidak cepat merasa 

puas agar karyawan tetap selalu berusaha menjadi pribadi yang harus 

melakukan pekerjaan yang lebih baik dari kemarin. Dan berdasarkan hasil dari 

jawaban kuesioner, 39 orang atau 100% menyatakan bahawa karyawan selalu 

berusaha sebaik mungkin untuk dapat memaksimalkan hasil kerja dan juga 

selalu berusaha untuk bisa lebih baik dari hari kemarin. Dengan adanya hasil 

yang baik akan sangat bermanfaat bagi diri karyawan dan juga perusahaan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan jika melihat pada hasil 

yang diperoleh melalui data kuesioner menunjukan bahwa insentif yang ada di 

CV Prima Jaya Motor sebenarnya memiliki peran terhadap semangat kerja para 

karyawannya karena insentif yang karyawan terima telah disesuaikan baik itu 
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melalui hasil kinerja, jabatan, atau tanggung jawab yang dipegang oleh karyawan 

tersebut. Meskipun begitu, jika melihat pada produktivitas CV Prima Jaya Motor 

yaitu dalam kurun waktu 2011 sampai 2016 menunjukan bahwa produktivitas 

perusahaan mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hal ini berarti tidak 

tercapainya target perusahaan khususnya pada bagian penjualan motor dan hanya 

pada bagian jasa servis dan juga penjualan suku cadang yang mengalami 

kenaikan dan penurunan dalam waktu enam tahun terakhir.3. Berdasarkan uraian

tersebut penulis menyimpulkan bahwa insentif hanya memberikan peran 

terhadap semangat kerja karyawan namun tidak memberikan peran secara 

langsung pada produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Hal ini 

dimungkinkan terdapat faktor lain yang menyebabkan turunnya produktivitas 

perusahaan. Karena meskipun para karyawan mengakui bahwa insentif yang 

diberikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan semangat kerja mereka 

namun hal tersebut tidak sejalan dengan produktivitas perusahaan disetiap 

tahunnya.

B. Analisis Daya Beli Masyarakat Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

CV Prima Jaya Motor, Dayamurni

Manusia senantiasa berusaha untuk memperoleh kepuasan setinggi-

tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dengan memenuhi berbagai macam 

kebutuhannya. Dan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, manusia

memerlukan adanya kemampuan daya beli. Daya beli merupakan kemampuan 

seseorang, keluarga atau masyarakat untuk memperoleh suatu barang atau jasa 

                                                          
3 BAB III : Laporan Hasil Penelitian, hlm. 62-64
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guna memenuhi kebutuhan hidup.4  Daya beli sendiri sangat dekat hubungannya 

dengan tingkat pendapatan masyarakat karena apabila pendapatan masyarakat 

tinggi maka akan berpengaruh pada kemampuan daya beli masyarakat begitupun 

sebaliknya jika pendapatan rendah maka daya beli masyarakat pun akan 

menurun.

CV Prima Jaya Motor merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan motor, suku cadang dan juga jasa service motor dan memiliki 

pangsa pasar di daerah Tulang Bawang Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat 

sendiri merupakan daerah penghasil produk pertanian seperti padi, jagung, 

kedelai dan ubi kayu. Selain dari sektor pertanian terdapat sektor perkebunan 

yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian yaitu perkebunan karet 

dan juga kelapa sawit yang bisa dijumpai hampir disetiap kecamatan. Ada juga 

sektor perikanan dan sektor pariwisata yang beberapa diantanya telah selesai 

pengerjaannya. Dari hasil wawancara dengan PIC Dealer yaitu Hendri Supendi, 

beliau mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan 

produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Dan salah satu penyebab 

menurunnya produktivitas perusahaan yaitu  :

“Fluktuatifnya harga karet, sawit, dan jagung yang menyebabkan penurunan 
gairah pasar (masyarakat) diwilayah Tulang Bawang terhadap pembelian produk 
sepeda motor karena pada dasarnya sebagian besar dari masyarakat Kabupaten 
Tulang Bawang Barat bermata pencaharian sebagai petani”

Karena tingkat pendapat yang rendah pada saat harga komuditas 

pertanian dan perkebunan menurun maka akan berakibat pada melesunya gairah 

                                                          
4 BAB II : Landasan Teori, hlm. 35
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pasar karena sebagaimana diketahui bahwa sektor perkebunan terutama karet dan 

kelapa sawit menjadi komoditas yang paling memberikan kontribusi terbesar 

bagi perekonomian Tulang Bawang Barat. Dan hal tersebut merupakan salah satu 

penyebab dari menurunnya produktivitas perusahaan karena karyawan yang 

bekerja terutama bagian sales akan kesulitan dalam mencari konsumen yang 

memang sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Meskipun insentif yang 

diberikan pihak perusahaan telah disesuaikan dengan kinerja para karyawannya 

namun tetap karyawan akan sulit untuk mendapatkan konsumen yang mau 

membeli produk perusahaan karena harganya yang tidak murah. Berbeda saat 

harga komoditas karet naik yaitu pada tahun 2011 di daerah Tulang Bawang 

Barat banyak dari masyarakat yang datang sendiri ke kantor perusahaan untuk 

membeli produk sepeda motor sehingga menjadikan tahun 2011 menjadi puncak 

dari penjualan terbaik dalam 6 tahun terakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa 

ketika pendapatan masyarakat tinggi maka daya beli masyarakat pun akan 

meningkat. Namun karena adanya harga komoditi pertanian dan perkebunan

yang bersifat fluktuatif menyebabkan menurunnya produktivitas perusahaan.

C. Analisis Peran Insentif dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan  di CV Prima Jaya Motor dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mengingat tenaga kerja dan manusia merupakan salah satu faktor 

produksi yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebuah perusahaan, maka dirasa perlu untuk memperhatikannya dan 

meninjau untuk kepentingan perusahaan dan juga para karyawan. Jika dari pihak 
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perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang memiliki produktivitas yang tinggi 

dengan biaya yang seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

perusahaan, maka sebaliknya jika meninjau dari sisi kepentingan karyawan dimana 

sebagai seorang manusia mereka dituntut untuk hidup layak demi menunjang 

keberadaanya dalam suatu masyarakat. Karena semakin tinggi penghasilan dari 

karyawan tersebut maka akan semakin tinggi pula kemampuannya dalam 

memenuhi tuntutan hidupnya. Maka dari itu karyawan menghendaki adanya 

imbalan jasa yang dirasakan cukup untuk dapat menutupi kebutuhan hidupnya.

Sebagai seorang pemimpin perusahaan selaku pemberi kerja wajib 

memberikan imbal jasa yang sesuai dengan jasa dan tenaga yang telah diberikan 

kepada perusahaannya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rosulullah yang berbunyi :

أَْعطُوا األَِجیَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن یَِجفَّ َعَرقُھُ 
Artinya: “Berikanlah olehmu upah, sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu 

Majah)
Berdasarkan hadits diatas dapat dijelaskan bahwa karyawan yang bekerja 

wajib diberikan upahnya dan pihak perusahaan perlu memberikan upah tersebut 

segera setelah pekerjaan tersebut terselesaikan atau diberikan tepat pada tanggal 

pembayaran upah. 

Upah atau kompensasi sendiri merupakan segala sesuatu yang diterima 

karyawan dari perusahaan berdasarkan pada kontribusi yang telah mereka 

berikan. Salah satu bentuk dari kompensasi yaitu berupa insentif. Insentif 

merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang 
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prestasinya berada diatas prestasi standar dan merupakan alat yang dipergunakan 

untuk mendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi.5

Islam memandang keadilan yang bukan berarti segala sesuatu itu harus 

dibagi sama rata, akan tetapi keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan 

(input) dengan penghasilan (output) atau dengan kata lain hal ini tergantung pada 

produktivitas kerja karyawannya. Perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan 

dalam kompensasi mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang 

bertaqwa. 

Disuatu perusahaan, adil yang dimaksudkan yaitu adil yang bermakna 

jelas atau transparan dimana antara perusahaan dengan karyawan ada kejelasan 

akad yang harus dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada 

prakteknya, berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan berdasarkan 

pada hasil wawancara yang dilakukan dengan PIC CV Prima Jaya Motor Hendri 

Supendi S.E, beliau menuturkan bahwa diperusahaan tersebut dalam sistem 

pemberian kompensai baik itu berupa gaji, ataupun insentif yaitu berupa bonus 

maupun komisi selalu diberikan setiap bulan yaitu diawal bulan yang tepatnya 

ditanggal 2 dan apabila ada keterlambatan itupun paling lambat hanya satu hari 

dari tanggal yang telah ditentukan.6 Hal ini menunjukan bahwa perusahaan telah 

melaksanakan kewajiban dalam memberikan bayarannya kepada para karyawan 

tanpa mendzalimi karyawan dengan adanya keterlambatan pada pembayaran 

mereka. Kejelasan akad juga terjadi pada penilaian evaluasi kerja seperti contoh 

                                                          
5 BAB II : Landasan Teori, hlm. 31
6 BAB III : Laporan Hasil Penelitian, hlm. 59
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pada karyawan bagian penjualan dimana apabila sales tidak mampu mencapai 

target dalam tiga bulan maka akan dikenakan pemutusan hubungan kerja oleh 

pihak perusahaan dan hal ini telah menjadi kesepakan diawal perjanjian atau 

kontrak antara kedua belah pihak. Transparansi juga diterapkan di perusahaan 

CV Prima Jaya Motor seperti perhitung untuk komisi yang akan diterima oleh 

sales force maupun sales counter dan perhitungan insentif yang akan didapatkan 

oleh karyawan bagian jasa servis juga bagian penjualan suku cadang.7

Adil bermakna Proporsional, yaitu karyawan yang  bekerja menerima 

pembayaran dari perusahaan dengan jumlah yang tidak sedikit atau juga terlalu 

banyak. Artinya semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang 

diharapkan dan memberikan penghasilan kepada karyawan berdasarkan pada 

hasil kerjanya merupakan kewajiban dari perusahaan. Selain dari prinsip 

keadilan, dalam Islam juga ada prinsip kelayakan. Jika adil berbicara tentang 

kejelasan, transparasi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka 

layak berhubungan dengan besaran yang diterima. 

Adapun makna layak disini yaitu layak bermakna cukup pangan sandang 

dan papan, artinya pembayaran yang diberikan harusnya dapat memenuhi 

kebutuhan dari para karyawannya. Pada prakteknya di CV Prima Jaya Motor

karyawan menerima adanya kompensasi seperti gaji, insentif, tunjangan ataupun 

komisi. Hal ini berdasarkan pada jawaban kuesioner, 35 orang atau 90% 

karyawan menyebutkan bahwa penghasilan yang diberikan perusahaan telah 

mampu menunjang kebutuhan hidup mereka meskipun terdapat 4 orang atau 

                                                          
7 BAB III : Laporan Hasil Penelitian, hlm. 77
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10% dari karyawan yang merasa bahwa penghasilan yang diberikan oleh 

perusahaan dirasa masih belum cukup dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

Perbedaan tersebut dikarnakan adanya perbedaan kebutuhan antara satu orang 

dengan orang lain dimana menyangkut soal kepuasan dalam bekerja juga 

menjadi faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut. Dengan adanya 

pemberian penghasilan karyawan akan merasa lebih dihargai dan dengan 

diberikannya penghasilan yang sepadan tersebut maka akan meningkatkan 

semangat kerja sehingga produktivitas kerja karyawan pun akan meningkat.

Layak bermakna sesuai dengan pasaran artinya yaitu pembayaran yang 

diberikan harusnya disesuaikan dengan harga yang diberikan oleh perusahan-

perusahan yang sejenis ataupun yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah 

soal pengupaha sehingga karyawan tidak akan merasa dirugikan. Untuk 

kelayakan dalam pemberian kompensasi, PIC CV Prima Jaya Motor juga 

menuturkan bahwa perusahan telah berupaya untuk memberikan insentif yang 

seadil mungkin bagi karyawannya. Hal ini berdasarkan adanya pengevaluasian 

kerja, melalui prestasi maupun jabatan dan tanggung jawab yang diemban oleh 

karyawan sehingga karyawan menerima baik itu gaji dan insentif sesuai dengan 

kontribusi mereka kepada perusahaan. Perusahaan juga telah memberikan 

karyawannya kompensasi berupa insentif yang disesuaikan dengan pendapatan 

yang diterima oleh karyawan yang ada diluar perusahaan seperti insentif yang 

diberikan oleh perusahaan yang bergerak dalam usaha yang sejenis. Meskipun 

untuk gaji yang diterima oleh beberapa karyawan masih berada dibawah 

peraturan pemerintahan kabupaten atau UMK Tulang Bawang Barat namun hal 
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itu berdasarkan pada jabatan atau tanggung jawab yang karyawan duduki. Seperti 

gaji yang diterima oleh karyawan bagian sales baru yang menerima gaji sebesar 

Rp.1000.000. Namun dengan adanya pemberian insentif berupa komisi, jika 

karyawan memiliki kinerja yang baik dan mampu mencapai target perusahaan 

maka akan mendapatkan penghasilan yang bisa melebihi standar UMK yang ada.

Berdasarkan kondisi diatas, bahwasanya kompensasi baik itu berupa gaji 

maupun insentif yang diberikan oleh CV Prima Jaya Motor dalam nilai-nilai

Ekonomi Islam dapat dikatakan telah memenuhi unsur adil dan layak karena 

telah memberikan penghasilan yang sesuai dengan harapan, pengorbanan dan 

kebutuhan para karyawannya. Dan dengan insentif tersebut karyawan merasa 

lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik.



91

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan menganalisis terhadap data yang 

diperoleh dalam penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa insentif yang diberikan kepada 

para karyawan hanya memberikan semangat kerja kepada karyawan namun 

tidak memiliki peranan secara langsung terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Hal ini sesuai dengan tabel 2 yaitu mengenai produktivitas penjualan motor 

yang setiap tahunnya menurun dan juga tabel 3, 4 yang merupakan 

produktivitas jasa servis dan penjualan suku cadang pada enam tahun terakhir 

mengalam kenaikan dan penurunan. 

2. Berdasarkan penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa daya beli masyarakat 

sangat memberikan peranan terhadap menurunnya tingkat produktivitas 

perusahaan. Hal tersebut berdasarkan pada hasil wawancara dengan PIC 

Dealer yang menyebutkan bahwa fluktuatifnya harga komoditas baik itu 

pertanian dan perkebunan sehingga mengakibatkan menurunnya minat beli 

masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan menyulitkan pihak perusahaan 

mendapatkan konsumen baru.

3. Dalam penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa CV Prima Jaya Motor telah 

memenuhi unsur-unsur keadilan dan juga kelayakan dalam pandangan 

Ekonomi Islam yaitu ditunjukan dengan pihak perusahaan memenuhi 
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kewajiban dan tanggung jawabnya dengan memberikan gaji ataupun insentif 

tepat pada waktunya dan juga memberikan insentif sesuai dengan perhitungan 

yang ada diperusahaan. Berdasarkan hasil kuesioner juga mengenai 

penghasilan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan yaitu 90% yang 

membuktikan bahwa karyawan telah menerima hak atas pekerjaannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan beberapa

saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan semangat dan kinerja karyawan sebaiknya

perusahaan lebih memperhatikan aspek kompetensi para karyawan dan 

berupaya mempertimbangkan kembali adanya peningkatan insentif agar dapat

lebih memotivasi karyawan dan juga menghasilkan produktivitas yang optimal.

2. Untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi seperti  kondisi ekonomi 

masyarakat yang sedang sulit pihak perusahaan bisa membuat strategi-strategi 

baru guna menarik perhatian calon konsumen seperti membeli secara kredit 

dengan bunga yang rendah atau penambahan jangka waktu pembayaran 

angsuran.

3. Islam Memandang bahwa bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah 

manakala dikerjakan sesuai dengan aturan Allah SWT. Pemberi kerja pun wajib 

membayar balas jasa tepat waktu dan disesuaikan dengan pekerjaan yang telah 

karyawan lakukan
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