
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk

menyediakan barang dan jasa agar dapat melayani permintaan konsumen akan

kebutuhan (Trianto, 2010). Perusahaan pada era globalisasi, saat ini memiliki

persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan kompetitornya.Teknologi yang

semakin canggih menuntut setiap perusahaan harus dapat memiliki peralatan yang

canggih, perusahaan yang memiliki teknologi canggih adalah perusahaan yang

efektif dalam hal memproduksi produknya. Pernyataan tersebut membuat

perusahaan terfokus pada teknologi saja, kurang adanya perhatian pada sumber

daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimiliki

perusahaan.Menurut Hariandja (2002) sumber daya manusia merupakan salah satu

faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, di samping faktor lain seperti

modal.

Sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk dapat mengelola manajemen dengan

baik.Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mengacu pada kebijakan-

kebijakan, serta sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja

karyawan (Noe, 2010).
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PT Anugerah Karya Mebelindo adalah perusahaan yang bekerja di bidang

furniture.PT Anugrah Karya Mebelindo beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Desa

Banjar Negri No.77 B, Tegineneng Lampung Selatan adalah perusahaan yang

khusus memasarkan produk springbed dan kasur busa.PT Anugrah Karya

Mebelindo memiliki jumlah karyawan sebanyak 85. Jumlah karyawan dapat

dilihat secara rinci pada Tabel 1:

Tabel 1. Tabel Jumlah Karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo
Tahun 2014

Bagian/Divisi Jumlah

Factory Manager 1
Supervisor Marketing 1
Sales 5
Sales Counter 1
Adm. Barang Jadi 1
Kepala Gudang 1
Chief Accounting 1
Controller 1
Kas Besar Accounting 1
Kas Kecil accounting 1
Pajak Accounting 1
Collector Accounting 1
Hutang Dagang Accounting 1
Adm. Produksi 1
Supervisor Produksi 1
Staff Bahan Baku 1
Staff Produksi 37
Personalia 1
Staff gudang 16
Supir 7
Security 4

Total karyawan keseluruhan 85
Sumber: PT Anugrah Karya Mebelindo, Tahun 2015.

Tabel 1 mendeskripsikan bahwa jumlah karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo

berjumlah 85 orang.
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Upaya pencapaian tujuan perusahaan akan dapat dilakukan secara maksimal oleh

seorang karyawan, salah satunya dengan cara memberikan apresiasi berupa

reward, kompensasi, bonus dan penghargaan lainnya.

Berdasarkan teori yang dikemukan Ramayulis (2008) :

“Perusahaan akan memberikan reward kepada karyawan yang memliki

kerja yang baik, memiliki prestasi atas kerja yang dicapainya dan

bertanggung jawab atas pekerjaannya dan dengan adanya reward

karyawan akan lebih merasa dihargai atas hasil kerjanya“.

Menurut Indrakusuma (1993) reward adalah suatu yang berfungsi insentif, yaitu

suatu yang penting bagi karyawan yang dapat memperbesar kemungkinan

bertambah giatnya usaha untuk mempertinggi atau memperbaiki prestasi, maka

pemberian reward sangat penting.

Dessler (2009) lebih menekankan reward ini sebagai bentuk manfaat positif

sehingga tidak selalu reward diwujudkan dalam bentuk materi seperti gaji, bonus,

dan tunjangan, namun juga dapat berupa pujian, penghargaan ataupun hal-hal

positif lainnya.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak perusahaan dapat diketahui rincian

rewardberupa financial pada Tabel 2 berikut:
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Tabel 2.Data Rincian Reward PT Anugrah Karya Mebelindo Tahun 2014.

Bagian/Divisi Gaji Tunjangan
Jabatan

Insentif frekuensi

Factory Manager Rp 10.000.000 Rp 3.000.000 perbulan

Supervisor Marketing Rp 5.000.000 Rp 1.500.000 perbulan

Sales Rp 2.500.000 - 1% Penjualan perbulan

Sales Counter Rp 2.000.000 - perbulan

Adm. Barang Jadi Rp 2.500.000 - perbulan

Kepala Gudang Rp 3.000.000 Rp 1.000.000 perbulan

Chief Accounting Rp 5.000.000 Rp 1.700.000 perbulan

Controller Rp 3.000.000 - perbulan

Kas Besar Accounting Rp 2.500.000 - perbulan

Kas Kecil accounting Rp 2.500.000 - perbulan

Pajak Accounting Rp 3.000.000 - perbulan

Collector Accounting Rp 3.000.000 - perbulan

Hutang Dagang Accounting Rp 3.000.000 - perbulan

Adm. Produksi Rp 3.000.000 - perbulan

Supervisor Produksi Rp 5.000.000 Rp 1.500.000 perbulan

Staff Bahan Baku Rp 2.500.000 - perbulan

Staff Produksi Rp 2.500.000 - perbulan

Personalia Rp 5.000.000 Rp 1.500.000 perbulan

Buruh Produksi Rp 1.500.000 - perbulan

Buruh Gudang Rp 1.500.000 - perbulan

Supir Rp 1.400.000 - perbulan

Security Rp 1.400.000 - perbulan
Sumber: PT Anugrah Karya Mebelindo, Tahun 2015.

Mahsun (2006) berpendapat bahwa:

“ Pada dasarnya ada dua tipe reward yaitu: social reward yang berupa pujian

dan pengakuan diri dari perusahaan dan psychic rewardyang berkaitan dengan

harga diri, kepuasan diri, kebanggaan atas hasil yang dicapai.“

Data yang diberikan oleh PT Anugerah Karya Mebelindo (2015) terdapat

beberapa jenis reward diantaranya, bonus, tunjangan, penghargaan dalam bentuk

piagam, hadiah berupa barang, pujian dan rekreasi untuk karyawan terbaik.

Penghargaan atas karyawan terbaik diberikan satu tahun sekali oleh PT Anugrah
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Karya Mebelindo. Penghargaan tersebut dapat dinilai dari cara bekerja karyawan

selama satu tahun, prestasi karyawan di dalam bekerja, disiplin, tanggung jawab,

kemampuan mencapai target, ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan

kreatifitas karyawan.

Pemberian Reward dan penghargaan merupakan upaya perusahaan untuk

membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Di satu sisi perusahaan ingin

mendapatkan keuntungan yang besar, disisi lain karyawan menginginkan harapan

dan kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi. Kondisi tersebut jika terpenuhi akan

menimbulkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan.

Sehingga timbul rasa kepuasaan karyawan dalam bekerja. Berdasarkan teori yang

dikemukakan oleh (Ramayulis, 2008)

“Perusahaan akan memberikan reward kepada karyawan yang memliki

kerja yang baik, memiliki prestasi atas kerja yang dicapainya dan

bertanggung jawab atas pekerjaannya dan dengan adanya reward

karyawan akan lebih merasa dihargai atas hasil kerjanya“.

Menurut Hasibuan, (2006):

“kepuasaan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan

mencintai pekerjaannya sikap ini dicerminkan oleh moral kerja,

kedisplinan dan prestasi kerja, kepuasaan kerja dinikmati dalam pekerjaan

dan kombinasi anatar keduanya”.

Variabel yang berhubungan dengan tingkat kepuasan kerja salah satunya yaitu,

berhentinya karyawan (turnover) dan ketidakhadiran atau absensi (Kinicki, 2005).
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Tingkat turnover PT Anugrah Karya Mebelindo Tahun 2014 dapat dilihat pada

Tabel 3 berikut:

Perhitungan turnover menggunakan rumus (Hasibuan, 2003):

Trunover =

Tabel 3. Data Turnover Karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo,
Tahun 2014.

Bulan Keluar (orang) Masuk (orang) Total Turn Over (%)
Januari 2 1 89 1.11
Februari 2 0 87 2.25
Maret 0 0 87 0.00
April 0 0 87 0.00
Mei 2 1 86 1.13
Juni 0 0 86 0.00
Juli 3 3s 86 0.00

Agustus 2 1 85 1.14
September 1 1 85 0.00

Oktober 2 2 85 0.00
November 0 0 85 0.00
Desember 1 1 85 0.00

Sumber: PT Anugrah Karya Mebelindo, Tahun 2015.

Tabel 3 menunjukkan jumlah karyawan terakhir bulan Desember 2014 sebanyak

85 orang, dengan demikian terjadi pengurangan jumlah karyawan pada PT

Anugerah Karya Mebelindo sebanyak lima orang. Selain turnover, salah satu

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu ketidakhadiran atau absensi

(Kinicki, 2005).Tingkat ketidakhadiran pada PT Anugrah Karya Mebelindo

Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.
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Untuk penghitungan dilakukan dengan rumus berikut:

a. Total Hari Kerja=  Jumlah hari kerja x Jumlah Karyawan

b. Hadir= Total hari kerja – Jumlah hari absen

Jumlah hari kehadiran
c. Tingkat Kehadiran= x 100%

Total hari kerja

d. Tidak Hadir= Jumlah Ketidakhadiran karyawan selama 1 bulan

Jumlah hari absen
e. Tingkat Absensi = x 100%

Total hari kerja

f. Jumlah Karyawan= Seluruh karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo

Tabel 4.Data Absensi PT Anugrah Karya Mebelindo Tahun 2014.

Bulan

Jumlah
Hari
Kerja
(Hari)

Jumlah
Karyawan

(orang)

Total
Hari
Kerja
(Hari)

Hadir
(Hari)

Tidak
Hadir
(Hari)

Tingkat
kehadiran

(%)

Absensi
Rate
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Januari 24 85 2040 2028 12 99,42 0,58
Februari 24 85 2040 2028 12 99,42 0,58
Maret 25 85 2125 2113 12 99,44 0,56
April 25 85 2125 2111 14 99,35 0,65
Mei 23 85 1955 1946 9 99,54 0,46
Juni 25 85 2125 2116 9 99,58 0,42
Juli 23 85 1955 1931 24 98,78 1,22

Agustus 25 85 2125 2116 9 99,58 0,42
September 26 85 2210 2200 10 99,55 0,45
Oktober 26 85 2210 2100 10 99,55 0,45

November 25 85 2125 2116 9 99,58 0,42
Desember 25 85 2125 2117 8 99,63 0,37
Total 296 1020 25160 25022 138 1.193,42 6,58

Rata-Rata 24,67 85 1702 1690,33 11,67 99,45 0,54
Sumber: PT Anugrah Karya Mebelindo, 2015
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Tabel 4 mendeskripsikan data absen karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo

Tahun 2014 tingkat ketidakhadiran tertinggi adalah terjadi pada bulan Juli sebesar

1,22%.

Data yang diberikan pihak perusahaan data turnover menunjukkan bahwa adanya

tingkat perputaran karyawan yang cukup tinggi, dan ketidakhadiran yang relatif

tinggi hal ini memiliki dampak cukup berpengaruh terhadap kualitas kinerja

karyawan (Kinicki, 2005).

Rasa kepuasan kerja yang timbul dari para karyawan akan meningkatkan kinerja

karyawan karena Kinerja karyawan berhubungan erat terhadap beberapa faktor

seperti reward yang diberikan oleh pihak perusahaan dan kepuasan kerja yang

timbul dari dalam diri karyawan. Menurut Mangkunegara, (2009) kinerja

didefinisikan sebagai berikut:

“ Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya.“

PT Anugrah Karya Mebelindo mengalami penurunan produktivitas kerja

karyawan, hal tersebut dapat dilihat pada tingkat produktivitas kerja karyawan

selama satu periode yang ditunjukkan pada Tabe l5.

Produktivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh

(Umar, 2005) :
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Efektifitas menghasilkan Output Realisasi Penjualan
Produktivitas  = =

Efisiensi menggunakan input Jumlah Karyawan

Tabel 5. Jumlah Penjualan dan Produktivitas Kerja Karyawan PT Anugrah
Karya Mebelindo Tahun 2014

Bulan
Target

Penjualan
(Unit)

Realisasi
Penjualan

(Unit)

Jumlah
Karyawan

(orang)

Target
Produktivitas

kerja
perbulan

(unit/orang)

Produktivitas
kerja

perbulan
(unit/orang)

Januari 580 667 85 6,82 8,84
Februari 580 678 85 6,82 7,97
Maret 580 632 85 6,82 7,43
April 580 641 85 6,82 7,54
Mei 580 703 85 6,82 8,27
Juni 580 618 85 6,82 7,27
Juli 580 577 85 6,82 6,78
Agustus 580 568 85 6,82 6,68
September 580 576 85 6,82 6,77
Oktober 580 498 85 6,82 5,85
November 580 567 85 6,82 6,67
Desember 580 457 85 6,82 5,37
Total 6960 7182 1020 81,44 85,44
Rata-rata 580 598,5 85 6,82 7,12

Sumber: PT Anugrah Karya Mebelindo, Tahun 2015.

Table 5 merupakan tabel jumlah penjualan selama Tahun 2014, jumlah karyawan

dan jumlah produktivitas kerja karyawan PT Anugrah Karyawan Mebelindo.

Periode bulan Januari-Juni produktivitas kerja karyawan mengalami kenaikan,

bulan Januari sebesar 8,84 unit/orang, bulan Februari 7,97 unit/orang, bulan Maret

7,43 unit/orang, bulan April 7,54 unit/orang, bulan Mei 8,27 unit/orang, dan bulan

Juni 7,27 unit/orang. Periode bulan Juli-Desember produktivitas kerja karyawan

mengalami penurunan atau <6,82 unit/orang, yaitu pada bulan Juli sebesar 6,78
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unit/orang, bulan Agustus 6,68 unit/orang, bulan September 6,77 unit/orang, bulan

Oktober 5,85 unit/orang, bulan November 6,67 unit/orang, dan bulan Desember

5,37 unit/orang. Target produktivitas kerja pada periode Juli-Desember  masih

belum mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.produktivitas kerja

karyawan diduga menurun, berdasarkan hasil observasi di PT Anugrah Karya

Mebelindo. Para karyawan mengeluh akan berlebihannya jam kerja yang tidak

sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan target

penjualan dalam jumlah besar menuntut adanya ekstra time bagi karyawan,

khususnya buruh produksi. Batas kerja karyawan PT. Anugrah karya mebelindo

adalah sebesar 8,5 jam, jika pekerja melebihi batas normal jam kerja maka

perusahaan memberikan kompensasi lebih berupa bonus yang diberikan peroutput

yang terjual.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara produktivitas dengan kinerja

karyawan. Penurunan produktifitas bisa berdampak terhadap kinerja karyawan,

peneliti menemukan adanya dua sebab yaitu reward dan kepuasan kerja.

Penelitian internasional yang dilakukan oleh (Danish, 2010) yang berjudul Impact

of Reward and Recognition Job Satisfaction and Motivation: An Empirical Study

from Pakistan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara reward dan

kepuasan kerja.

Kemudian penelitian nasional yang dilakukan oleh (Febrianti, 2014) yang

berjudul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Motivasi Kerja serta

Dampaknya terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan PT Panin Bank. Area Mikro
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Jombang) adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Reward dengan

Kinerja.

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dalam rangka penyusunan skripsi dengan mengangkat judul:“Pengaruh Reward

dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Anugrah Karya

Mebelindo di Lampung Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Apakah reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

PT Anugrah Karya Mebelindo?

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo?

3. Apakah reward dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh reward terhadap kinerja karyawan PT Anugrah

Karya Mebelindo.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasaan kerja terhadap kinerja karyawan

PT Anugrah Karya Mebelindo.
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3. Untuk mengetahui pengaruh reward dan kepuasan kerja secara bersama-sama

terhadap kinerja karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisidapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk memperluas

wawasan sekaligus menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang

diharapkan dapat lebih melengkapi arah hasil penelitian yang lebih baik.

2. Bagi perusahaan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan

pemikiran yang bermanfaat bagi PT Anugrah Karya Mebelindo.

3. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang saya dapat

selama belajar di bangku kuliah ke dalam dunia praktek, khususnya ilmu

ekonomi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sumber Daya Manusia saat ini merupakan asset yang sangat penting yang di

miliki oleh perusahaan (Noe, 2010). Perusahaan dapat berjalan secara maksimal,

efektif, dan efisien jika para karyawan dapat berkerja sama dengan baik (Robbin,

2006).

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat karyawan yang berkualitas

adalah dengan cara memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi.Jenis-

jenis reward menurut Mahsun (2006), pada dasarnya ada dua tipe reward:
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1. Social eward

Social reward adalah pujian dan pengakuan diri dari dalam dan luar

organisasiyang merupakan faktor ekstrinsik reward yang diperoleh dari

lingkungannya, seperti financial materi, dan piagam penghargaan.

2. Pysichic reward

Pysichic reward datang dari self esteem (berkaitan dengan harga diri), self

statisfaction (kepuasan diri) dan kebanggaan atas hasil yang dicapai, pysichic

reward adalah intrinsic reward yang datang dari dalam diri seseorang, seperti

pujian, sanjungan, dan ucapan selamat yang dirasakan pegawai sebagian

bentuk pengakuan terhadap dirinya dan mendatangkan kepuasan bagi dirinya

sendiri.

Reward dapat menimbulkan kepuasan kerja terhadap apa yang sudah dikerjakan.

Ada tiga indikator kepuasan kerja menurut Terry (2008) :

1. Produktivitas Kerja

Orang berpendapat produktifitas dapat dinaikan dengan meningkatkan kepuasan

kerja. Mungkin merupakan akibat dari produktifitas atau sebaliknya. Produktifitas

yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja hanya jika tenaga kerja

mempesepsikan bahwa apa yang telah dicapai perusahaan dengan apa yang

mereka terima yaitu adil dan wajar serta diasosiasikan dengan performa kerja

yang unggul. Dengan kata lain bahwa performansi kerja menunjukan tingkat

kepuasan kerja seseorang pekerja, karena perusahaan dapat mengetahui aspek-

aspek pekerjaan dari tingkat keberhasilan yang diharapkan.



14

2. Tingkat Absensi

Apabila seseorang karyawan tidak masuk kerja di tempat kerjanya, ia dikatakan

absen. Dengan makin banyaknya karyawan yang tidak masuk kerja atau tingkat

absensi yang besar akan semakin menyulitkan perusahaan dalam mencapai target

produktivitas yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran karyawan yang berlebihan

secara signifikan dapat menenggelamkan produktivitas dan keuntungan

perusahaan.Ketidakpuasan kerja dapat menjadi salah satu pemicu tinggi nya

tingkat absensi.

3. Tingkat Perputaran Karyawan (turnover)

Perputaran tenaga kerja atau karyawan adalah tingkat perpindahan karyawan yang

melewati batas keanggotaan dari sebuah organisasi.Berhenti atau keluar dari

pekerjaan mempunyai akibat ekonomis yang besar, maka besar kemungkinannya

berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja pada pekerjaan

dapat diungkapkan dalam berbagai cara misalnya selain dengan meninggalkan

pekerjaan, mengeluh, membangkang, mencuri barang milik organisasi,

menghindari sebagai tanggung jawab pekerjaan mereka dan lainya.

Kepuasan kerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berikut unsur-unsur

penilaian kerja menurut Sastrohadiwiryo (2003):

1. Prestasi kerja

Psrestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh tenaga kerja dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

2. Tanggung jawab

Kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelenggarakan tugas dan
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pekerjaan yang diserahkan kepadanya sebaik-baiknyadan tepat waktu serta

berani memikul risiko atas keputusan yang telah diambilnya atau tindakan

yang dilakukannya.

3. sKejujuran

Ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang

telah diberikan kepadanya.

4. Kerjasama

Kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja bersama- sama dengan orang

lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Adapun kerangka pemikiran dapat di lihat pada Gambar 1

Gambar 1 Pengaruh reward dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan
PT Anugra Karya Mebelindo di Lampung Selatan.

1. social reward
2. pysichic reward

Sumber: Mahsun
(2006)

Reward(X1)

Kinerja karyawan (Y)

1. Prestasi kerja
2. Tanggung jawab
3. Kejujuran
4. Kerjasama

Sumber: Sastrohardiwiryo
(2003)

Kepuasan kerja (X2)

1. Produktivitas kerja
2. Tingkat absensi
3. Tingkat turnover

Sumber:Terry (2008)
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1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran yang telah di

uraikan, maka penulisan merumuskan hipotesis bahwa:

1. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

PT Anugrah Karya Mebelindo.

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

PT Anugrah Karya Mebelindo.

3. Reward dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja karyawan PT Anugrah Karya Mebelindo.


