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ABSTRAK

PENGARUH REWARD (PENGHARGAAN) TERHADAP KINERJA
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL

MODERASI

Oleh
Benedictus Ricky Gumawang Jati

BCA KCU (Kantor Cabang Utama) Bandarlampung merupakan kantor utama
yang menjadi pusat bagi seluruh BCA KCP (Kantor Cabang Pembantu) yang ada
di Bandarlampung dan Pringsewu. BCA KCU Bandarlampung menghargai
kontribusi karyawannya dengan memberikan reward, baik itu dalam bentuk
finansial, non finansial maupun dalam bentuk manfaat lainnya. Pemberian reward
pada dasarnya memiliki tujuan yang positif, namun yang menjadi permasalahan
adalah pada prakteknya tidak jarang pemberian reward justru dapat berdampak
sebaliknya. Karyawan yang hanya terfokus pada reward yang dapat mereka
peroleh dan hanya mementingkan hal itu saja dikhawatirkan dapat menimbulkan
sifat egois dan individualis. Hal ini memungkinkan karyawan cenderung berfokus
pada hasil akhir saja tanpa memperhatikan perilaku serta proses yang ada di
dalamnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
reward terhadap kinerja karyawan BCA KCU Bandarlampung dan untuk
mengetahui bagaimana komitmen organisasi memoderasi pengaruh reward
terhadap kinerja karyawan BCA KCU Bandarlampung. Metode pengumpulan
data menggunakan kuesioner yang diadopsi dari jurnal internasional dengan skala
likert dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linier sederhana dan analisis regresi moderasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reward berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja serta komitmen organisasi memperkuat pengaruh
reward terhadap kinerja karyawan BCA KCU Bandarlampung. Saran dari
penelitian ini yaitu BCA KCU Bandarlampung sebaiknya memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang reward yang hendak diberikan dan
bagaimana reward tersebut dapat diterima sehingga dapat benar-benar berdampak
positif bagi karyawan, BCA KCU Bandarlampung sebaiknya lebih menyesuaikan
kembali jumlah reward yang dapat diterima karyawan agar sesuai dengan
kontribusi yang mereka berikan, BCA KCU Bandarlampung sebaiknya lebih
meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya agar lebih mampu menghadapi
tugas yang sulit dan menantang demi kemajuan bank, Karyawan BCA KCU
Bandarlampung sebaiknya lebih mengutamakan etika dan peraturan yang telah
ditetapkan dan disetujui bersama dalam bekerja, BCA KCU Bandarlampung



sebaiknya lebih menghargai usaha dan kontribusi karyawan demi meningkatkan
komitmen mereka terhadap bank serta BCA KCU Bandarlampung sebaiknya
lebih meningkatkan pendekatan kepada setiap karyawannya agar keinginan
mereka untuk tetap tinggal di perusahaan juga meningkat.

Kata kunci: Reward, Kinerja dan Komitmen Organisasi



ABSTRACT

THE EFFECT OF REWARD ON EMPLOYEE PERFORMANCE WITH
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS MODERATOR

By
Benedictus Ricky Gumawang Jati

BCA KCU Bandarlampung is the headquarters for the entire sub-branches of
BCA in Bandarlampung and Pringsewu. BCA KCU Bandarlampung appreciates
the contribution of their employees by giving a financial and non-financial reward
or in the form of other benefits. The reward system is basically has a positive
goal, but the problem is in the practice of the reward system can actually have the
opposite effect. Employees who are only focused on the reward they can get is
feared could lead them to be a selfish and individualistic person. It allows
employees tended to focus on the final result without regard to behavior and
processes that exist in it.

The aim of this research are to find out the effect of reward on employee
performance in BCA KCU Bandarlampung and to find out the effect of
organization commitment as moderator on the effect of reward on employee
performance in BCA KCU Bandarlampung. Methods of data collection of this
research using a questionaire based on international journal with a likert scale and
to analyze the data, researcher used Simple Liniear Regression Analysis and
Moderating Regression analysis.

The results of this research showed that the reward has positive and significant
impact on the employee performance and organizational commitment strengthen
the effect of reward on employee performance in BCA KCU Bandarlampung.
Suggestions from this research that BCA KCU Bandarlampung should provide a
deeper understanding of the reward to be given and how the reward can be
received so that it can really have a positive impact for employees, BCA KCU
Bandarlampung should further readjust reward that can be accepted to conform
with their contribution, BCA KCU Bandarlampung employees should further
improve the ability in him to be more able to face a difficult task and a challenge
for the progress of the bank, BCA KCU Bandarlampung employees should
prioritize the ethics and regulations that have been established and approved in the
works, BCA KCU Bandarlampung should giving more appreciate of the efforts
and contributions of employees to increase their commitment to the bank and
BCA KCU Bandarlampung should further improve the approach to each of its
employees in order that their desires to remain in the company also increased.

Keyword: Reward, Performance and Organizational Commitment.
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1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting yang dapat dan

harus dikelola oleh organisasi agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

Pengetahuan dan keahlian dari para sumber daya manusia harus terus dikelola

secara dinamis agar dapat berkembang dan memberikan daya saing yang strategis

ketika nantinya diterapkan di dalam perusahaan. Organisasi diharapkan mampu

mempertahankan karyawannya yang berkualitas serta menjaga mereka agar dapat

terus termotivasi, salah satunya dengan menetapkan suatu sistem atau strategi

tertentu untuk memberikan keseimbangan antara kontribusi yang diharapkan

dengan apa yang telah diberikan dalam bentuk imbalan atau penghargaan tertentu

(Puwanenthiren, 2011). Imbalan yang baik merupakan cara yang efektif untuk

melibatkan karyawan dengan pekerjaan dan organisasi mereka. Bratton & Gold

(2003) dalam Fareed et al. (2013) mendefinisikan reward sebagai semua uang

tunai, non tunai dan pembayaran psikologis yang diberikan organisasi kepada

karyawannya sebagai imbalan atas kontribusi yang telah mereka berikan.

Organisasi dapat merancang sistem reward dengan cara menentukan tujuan

kelompok atau organisasi yang hendak dicapai serta perilaku atau kinerja yang

dapat menarik reward tersebut. Sistem reward berperan penting bagi organisasi

dalam hal menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk
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mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Reward yang diterima karyawan akan

membuat mereka merasa dihargai oleh organisasi dan merasa bahwa organisasi

serius terlibat dalam pengembangan karir mereka (Dewhurst, 2010). Menurut

Hatice (2012) reward dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu intrinsic reward

yang dapat berupa nilai positif atau rasa puas karyawan terhadap dirinya sendiri

karena telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup menantang dan

extrinsic reward yang mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak

langsung dan manfaat lainnya

Karyawan memiliki kebutuhan dan persepsi yang berbeda akan reward, ada

karyawan yang menganggap bahwa penghargaan berupa uang sudah cukup untuk

memenuhi kebutuhan mereka, sebagian lainnya juga menginginkan penghargaan

yang lebih bersifat intrinsik, seperti pemberian peran dalam pengambilan

keputusan, tanggung jawab yang lebih besar, kebebasan dan keleluasaan kerja

yang lebih besar dengan tujuan untuk meningkatkan harga diri dan lain-lain

(LaBelle, 2005). Dampak serta persepsi karyawan yang berbeda-beda berkaitan

dengan hal ini tidak dapat memungkiri bahwa pada dasarnya kedua jenis reward

tersebut dapat dimanfaatkan secara positif untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Menurut Ajila & Abiola (2004) dalam Fareed et al. (2013) reward berpengaruh

positif terhadap kinerja karyawan dalam organisasi karena dapat meningkatkan

efisiensi dan keefektifan mereka dalam bekerja. Reward digunakan manajemen

sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui motivasi.

Karyawan yang termotivasi akan lebih mampu bekerja serta menjalankan tugas

dan perannya dengan lebih baik lagi. Organisasi diharapkan mampu merancang

sistem reward dengan baik untuk memperkuat perilaku positif karyawan yang
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akan mengarah pada kinerja mereka. Penelitian telah membuktikan bahwa ketika

manusia merasa dihargai dan dipuji, mereka cenderung terdorong untuk

meningkatkan kinerja mereka (Torrington & Hall, 2008).

Menurut Soemowohadiwidjodjo (2015) reward yang diberikan organisasi

pada dasarnya memang bertujuan positif bagi karyawan, namun dalam prakteknya

tidak menutup kemungkinan bahwa reward tersebut justru dapat berdampak

sebaliknya,  ketika karyawan hanya terfokus pada reward yang dapat mereka

peroleh dan hanya mementingkan hal itu saja dikhawatirkan bahwa karyawan

akan cenderung bersifat egois dan individualis demi mendapatkan apa yang

mereka inginkan. Perilaku-perilaku negatif seperti menghalalkan segala cara demi

memperoleh reward tersebut dikhawatirkan dapat terjadi.  Karyawan yang hanya

fokus pada hasil akhir saja tanpa memperhatikan bagaimana proses di dalamnya

dapat menciptakan suatu masalah tersendiri, sehingga organisasi diharapkan

mampu merancang sistem pemberian rewrad yang baik agar karyawan dapat

memperhatikan proses bagaimana mereka akan mencapai reward tersebut

termasuk di dalamnya perilaku-perilaku positif karyawan yang akan mengarah

pada kinerjanya.

Murphy (1989) dalam Kappagoda et al. (2014) menekankan bahwa definisi

kinerja harus difokuskan pada perilaku atau proses daripada hasil, karena

karyawan bisa saja menemukan cara termudah untuk mencapai hasil tanpa

mempertimbangankan perilaku penting lainnya. Munandar (2001) mendefinisikan

kinerja sebagai suatu proses penilaian dari ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja dan

hasil kerja seorang karyawan yang dianggap menunjang untuk kerjanya yang
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digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang

tindakan-tindakan terhadapnya di bidang ketenagakerjaan. Peneliti lain juga ada

yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja, seperti halnya Mahsun (2005)

yang mendefinisikan kinerja sebagai suatu gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam

perencanaan strategi suatu organisasi. Kappagoda et al. (2014) mengungkapkan

bahwa kinerja dapat diukur dengan menggunakan 2 sub variabel, yaitu kinerja

tugas (task performance) dan kinerja kontekstual (contextual performance).

Menurut Borman & Motowlido (1993) dalam Jankingthong & Rurkkhum (2012)

kinerja tugas mengacu pada perilaku dan kegiatan yang secara langsung terlibat

dan memberikan kontribusi dalam kegiatan inti organisasi yang berkaitan dengan

kemampuan dalam menjalankan tugas, efisiensi dan pemecahan masalah,

sedangkan kinerja kontekstual lebih mengarah pada suatu upaya individu yang

tidak terkait langsung dengan kegiatan dan fungsi tugas utama mereka dalam

organisasi namun tetap mendukung sosial, psikologis dan lingkungan organisasi.

Kinerja individu merupakan suatu hal penting yang tidak dapat dipandang

sebelah mata. Kinerja individu dapat mencerminkan bagaimana kinerja organisasi

tersebut, karena kinerja suatu organisasi dihasilkan dari upaya dan kerja keras

para karyawannya. Kinerja dari para karyawan dapat menjadi suatu modal penting

bagi organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga penting bagi organisasi untuk

dapat memberikan kontrol yang baik serta memperhatikan bagaimana

karyawannya berkinerja.
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Banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja seseorang, selain reward yang

sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat faktor-faktor lain yang juga dapat turut

memengaruhi, salah satunya adalah komitmen mereka terhadap organisasi. Liu

(2006) menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset

terpenting bagi sebuah organisasi, sehingga penting bagi organisasi untuk mampu

meningkatkan komitmen karyawan yang nantinya akan berdampak pada kinerja

mereka. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat

dimanfaatkan organisasi untuk memahami perilaku karyawan yang berkaitan

dengan kinerjanya. Komitmen organisasi merupakan suatu keyakinan dan

identifikasi seorang karyawan terhadap organisasinya, di mana seorang karyawan

merasakan adanya kesamaan antara nilai-nilai dan tujuan yang dimilikinya dengan

nilai-nilai dan tujuan organisasi sehingga menumbuhkan rasa kesukarealaan

mereka untuk terus berusaha dan bekerja serta tetap tinggal sebagai bagian dari

organisasi tersebut. Komitmen yang tumbuh pada diri karyawan dapat

meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, hal ini juga dapat

mengurangi kemungkinan bagi karyawan untuk berhenti atau keluar dari

organisasi tersebut. Ivansevic et al. (2008) menjelaskan bahwa seorang karyawan

yang berkomitmen akan mempersepsikan dan mengintegrasikan tujuan individu

dengan tujuan organisasi yang dalam hal ini menunjukkan bahwa karyawan dapat

berpikir mengenai tujuan dirinya dan tujuan organisasi sebagai satu kesatuan yang

hendak dicapai. Buchanan (1974) dalam Yeh & Hong (2012) mendefinisikan

komitmen organisasi sebagai suatu keyakinan yang menghubungkan nilai-nilai

dan tujuan individu dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Serupa dengan

Buchanan (1974), Chen & Aryee (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasi
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menunjukkan tujuan individu yang mirip atau identik dengan tujuan organisasi

yang dapat merangsang produktivitas dan loyalitas karyawan. Komitmen yang

tinggi merupakan suatu indikasi bahwa karyawan memiliki identifikasi yang kuat

terhadap organisasi. Karyawan yang mampu mengidentifikasikan dirinya dan

merasa bahwa mereka adalah bagian dari organisasi akan terdorong untuk bekerja

lebih giat lagi untuk mencapai tujuan organisasi.

Meyer & Allen (1991) dalam Albdour & Alatarawneh (2014) membagi

komitmen organisasi ke dalam tiga dimensi, yaitu komitmen afektif, normatif dan

berkelanjutan. Komitmen afektif menunjukkan kepercayaan dan penerimaan

terhadap tujuan dan nilai organisasi dengan keinginan untuk terus bekerja bagi

organisasi tersebut karena merasakan adanya kesamaan akan nilai dan tujuan

tersebut. Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap berada

dalam organisasi karena memang harus begitu dan tindakan tersebut merupakan

hal benar yang harus dilakukan, sedangkan untuk komitmen berkelanjutan

didasarkan pada persepsi yang berhubungan dengan biaya atau kerugian yang

diterima apabila meninggalkan organisasi, misalnya kehilangan manfaat,

senioritas dan lain-lain.

Banyak faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja seorang karyawan,

namun dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada reward yang diterima

karyawan sebagai variabel bebas dan komitmen mereka terhadap organisasi

sebagai variabel moderasi. Penelitian sebelumnya oleh Fareed et al. (2013)

menyatakan bahwa reward berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan

karena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan
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karyawan dalam bekerja, sedangkan untuk komitmen organisasi sejauh ini peneliti

belum menemukan penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh moderasi

dari komitmen organisasi untuk pengaruh reward terhadap kinerja. Peneliti

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan komitmen

organisasi sebagai variabel moderasi, salah satunya yang dilakukan oleh Groff

(2012) yang melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh moderasi

dari komitmen organisasi terhadap hubungan antara guncangan kerja dan hasil

kerja. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak

secara signifikan memoderasi hubungan antara guncangan dan hasil kerja,

sedangkan untuk penelitian kali ini, peneliti ingin mencoba mengidentifikasi

bagaimana efek moderasi yang ditimbulkan dari variabel komitmen organisasi.

Reward yang diberikan organisasi kepada karyawan dapat memotivasi mereka

untuk dapat berkinerja dengan lebih baik lagi dan ketika karyawan merasa puas

terhadap reward yang diterimanya ditambah dengan kemampuan mereka dalam

mengidentifikasikan dirinya terhadap organisasi, maka peneliti ingin

mengidentifikasi apakah hal ini akan semakin memperkuat atau melemahkan

pengaruhnya terhadap kinerja mereka dalam organisasi.

Adanya dampak pemberian reward terhadap kinerja dan keterkaitannya

dengan komitmen organisasi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

BCA KCU Bandarlampung sebagai objek penelitian. BCA telah menjadi salah

satu bank terbesar di Indonesia, sesuai dengan visinya untuk menjadi bank pilihan

utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian

Indonesia. BCA menghargai sumber daya manusia yang ada sebagai aset dan

modal utama keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan industri



8

perbankan yang semakin kompetitif. BCA berkomitmen untuk menghasilkan

sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas tinggi, karena sumber daya

manusia yang berkualitas merupakan aspek penting dalam mempertahankan

keunggulan kompetitif dan mendukung strategi bisnis BCA. Salah satu langkah

yang dilakukan BCA adalah dengan mengembangkan kemampuan dan

kompetensi seluruh karyawan secara optimal melalui berbagai program pelatihan

dan pengembangan yang diselenggarakan baik secara internal maupun eksternal.

BCA menerapkan salah satu program yang bermanfaat bagi para lulusan baru

yaitu program magang bakti BCA. Mereka yang terlibat dalam program ini akan

diberikan berbagai pelatihan yang menunjang untuk menjadi calon pekerja

professional dengan kemampuan yang mumpuni. Karyawan bakti yang

berkompeten dan berniat untuk menjalin hubungan kerja lebih jauh lagi dengan

BCA juga diberikan peluang dan kesempatan besar untuk menjadi karyawan tetap.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, BCA juga menjalin kerjasama dengan

pihak ketiga untuk memanfaatkan sumber daya manusia khususnya untuk bidang

keamanan dan kebersihan. Berikut daftar karyawan yang ada di BCA dapat dilihat

pada Tabel 1.1:
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TABEL 1.1 JUMLAH KARYAWAN BCA KCU BANDARLAMPUNG
TAHUN 2015

Keterangan Jumlah

Kepala KCU 1

Security Administrator 1

Kepala Sentra Bisnis Komersial (BIC) 1

Staff (BIC) 3

Kepala Operasional Cabang 1

Kepala Pengembangan Bisnis Cabang 1

Account Officer 8

Kepala KCP 1

Kepala Layanan 1

Kepala Pendukung Operasi 1

Kepala Prioritas 1

Kepala CSO 1

Kepala Teller 1

Kepala BCA BIZZ 1

Kepala Bagian ATM 1

Kepala Bagian Kliring 1

Kepala Bagian Kredit 1

Kepala Bagian Valas 1

Kepala Bagian Operasional 1

Kepala Bagian Administrasi Cabang 1

Kepala Bagian CSO Prioritas 1

Kepala Bagian Teller Prioritas 1

Staff (Pendukung Operasi) 25

CSO (Layanan dan Prioritas) 12

Teller (Layanan dan Prioritas) 28

Pramukarya (Satpam, OB) 30

JUMLAH 126

Sumber : PT. Bank Central Asia Tbk KCU Bandarlampung (2015)

Karyawan merupakan aset dan modal perusahaan dalam jangka pendek dan

jangka panjang, sehingga penting bagi organisasi untuk mampu mempertahankan



10

tenaga kerjanya yang berkualitas. Sistem reward yang adil dan menjamin

kesejahteraan seluruh tenaga kerja merupakan salah satu cara yang dilakukan

BCA untuk mempertahankan karyawannya yang berkualitas. Fay & Thompson

(2001) juga menekankan bahwa sistem reward dapat berperan penting bagi

organisasi dalam hal menarik karyawan yang potensial dan mempertahankan

karyawan yang berkualitas untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Pemberian peran dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab yang lebih

besar melalui promosi jabatan merupakan salah satu reward non finansial yang

dapat diterima karyawan di BCA. Promosi yang diberikan BCA kepada karyawan

didasarkan pada persyaratan jabatan, pendidikan dan kompetensi sesuai dengan

jabatan yang akan diisi.  BCA memberikan kesempatan promosi kepada karyawan

yang berpotensi dan dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, objektif

dan berkeadilan. Reward dalam bentuk finansial juga turut diberikan BCA kepada

karyawannya berupa:

1. Gaji bulanan

Pembayaran gaji bulanan dilakukan oleh BCA setiap tanggal 25 bulan

berjalan. Jumlah besaran gaji didasarkan pada jenjang kepangkatan yang dimiliki

karyawan, mulai dari pangkat P1 (Pramukarya 1) hingga SGM (Senior General

Manager). BCA memberikan fasilitas berupa kenaikan gaji secara berkala setiap

setahun sekali dimana besarnya kenaikan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan

pada penilaian prestasi kerja, skala upah/gaji yang berlaku dan kemampuan

perusahaan.
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2. Gaji lembur

Karyawan yang bekerja lembur akan diberikan transportasi pengantar pulang

dan uang untuk membeli makanan oleh perusahaan. Karyawan yang lembur pada

hari kerja dimulai dari 1,5 (satu setengah) jam dari berakhirnya jam kerja akan

diberikan uang untuk membeli makanan sebesar Rp 30.000,00, sedangkan bila

lembur dilakukan pada hari libur selama 1,5 (satu setengah) jam s/d 5 (lima) jam

akan memperoleh 1 (satu) kali uang makan dan berlaku untuk kelipatannya.

Khusus bagi jabatan Kepala Bagian atau setara yang bertugas mengawasi staf di

bawahnya yang bekerja lembur akan diberikan insentif Rp 100.000,00 per hari

lembur.

3. Tunjangan dan bantuan

BCA memberikan tunjangan dan bantuan kepada karyawan dalam bentuk

Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan akhir tahun, bantuan pernikahan, bantuan

kematian, bantuan bencana alam, bantuan natura, bantuan pakaian dan sepatu

serta tunjangan lain-lain. Tunjangan hari raya diberikan sejumlah 1 (satu) bulan

gaji kepada karyawan yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara

terus menerus, sedangkan untuk karyawan yang bermasa kerja 3 (tiga) bulan atau

lebih tapi kurang dari 12 (dua belas) bulan akan diberikan secara proporsional.

Serupa dengan tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun diberikan kepada

karyawan sebesar 1 (satu) bulan gaji setiap tanggal 20 Desember dengan

perhitungan yang sama dengan tunjangan hari raya. BCA juga memberikan

bantuan pernikahan kepada karyawan yang akan menikah sebesar Rp

2.200.000,00  dan anak dari karyawan yang akan menikah sebesar Rp

1.500.000,00. Perihal pekerja yang meninggal dunia, BCA memberikan bantuan
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kematian dalam bentuk uang duka dan bantuan pemakaman kepada ahli warisnya

yang sah sebesar Rp 20.000.00,00. Upah/gaji karyawan yang bersangkutan dalam

bulan berjalan serta seluruh hak-haknya yang telah diatur dalam ketentuan dan

perundang-undangan berlaku juga turut diberikan. Bantuan lain yang turut

diberikan BCA berupa bantuan kepada karyawan yang tertimpa musibah atau

bencana alam dalam bentuk uang sebesar Rp 21.500.000,00 untuk kategori

kerusakan berat dan Rp 7.000.000,00 untuk kategori kerusakan ringan. Bantuan

natura juga diberikan BCA kepada karyawan dalam bentuk beras sebanyak 25

(dua puluh lima) kg setiap bulannya untuk karyawan dengan pangkat pramukarya,

sedangkan untuk karyawan lainnya akan diberikan minuman susu cair (setara

dengan satu gelas) untuk setiap hari kerja. Bantuan berupa pakaian seragam dan

sepatu diberikan BCA kepada karyawan setiap tahun beserta uang tunai sebesar

Rp 400.000,00 s/d Rp 700.000,00 sebagai ongkos jahit. Tunjangan lain diberikan

kepada karyawan dan dilakukan secara proporsional yang berdasarkan pada

kehadiran dan dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan. Jumlah besarannya

disesuaikan mulai dari Rp 475.000 s/d Rp 700.000,00. Tunjangan juga dberikan

khusus pada hari raya keagamaan sebesar Rp 4.500.000,00 yang diberikan

bersamaan dengan tunjangan hari raya.

4. Bonus

Bonus diberikan kepada karyawan ketika ada laba dalam 1 (satu) tahun buku

dan telah ada laporan audit dari akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku,

kemudian direksi dengan persetujuan komisaris akan memutuskan pemberian

bonus.
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5. Jaminan kesehatan

BCA memberikan fasilitas berupa jaminan kesahatan kepada karyawan dan

keluarga dalam bentuk asuransi, bantuan biaya rawat jalan dan rawat inap.

6. Dana pensiun

Dana pensiun adalah dana dari karyawan dan perusahaan yang dikumpulkan

oleh perusahaan dan selanjutnya disetorkan kepada rekening dana pensiun. BCA

menyelenggarakan program dana pensiun bagi karyawan menurut ketentuan

Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dan peraturan

pelaksanaannya.

7. Fasilitas rekreasi dan olah raga

BCA mengadakan rekreasi dan olah raga setiap tahunnya di mana dana yang

digunakan merupakan anggaran dari perusahaan itu sendiri. BCA menganggarkan

biaya untuk rekreasi sebesar Rp 650.000,00 per pekerja. Sisa dana yang terkumpul

setelah dilakukannya kegiatan tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan akhir tahun.

Segala bentuk reward yang diterima karyawan bertujuan untuk menghargai

dan memotivasi mereka agar dapat berkinerja dengan lebih baik lagi karena pada

dasarnya pemberian reward memang memiliki tujuan yang positif. Pemberian

reward yang baik antara intrinsik dan ekstrinsik akan memberikan dampak yang

positif, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam prakteknya justru dapat

berdampak sebaliknya. Karyawan yang hanya terfokus pada reward yang dapat

mereka peroleh dan hanya mementingkan hal itu saja dikhawatirkan bahwa

karyawan akan cenderung bersifat egois dan individualis demi mendapatkan apa

yang mereka inginkan. Perilaku-perilaku negatif seperti menghalalkan segala cara
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demi memperoleh reward tersebut dikhawatirkan dapat terjadi. Hal ini serupa

dengan beberapa kasus yang terjadi pada kurun waktu tahun 2016 dan 2017 di

BCA KCU Bandarlampung bahwa ditemukan karyawan yang memanipulasi

beberapa data kesehatan demi mendapatkan reward berupa biaya rawat jalan dan

lainnya yang mengakibatkan hukuman bagi mereka, beberapa diantaranya

diberhentikan. Kasus ini menjadi salah satu pendukung teori yang menyatakan

bahwa walaupun pemberian reward pada dasarnya bertujuan positif, namun pada

prakteknya tidak menutup kemungkinan justru dapat terjadi dampak yang

sebaliknya.

Kinerja individu seorang karyawan merupakan aspek penting bagi sebuah

perusahaan karena kinerja yang baik dari para karyawan akan membantu

perusahaan mencapai tujuannya. Banyak aspek yang dapat dilihat untuk

mengetahui bagaimana kinerja sebuah bank dalam beberapa waktu terakhir, salah

satunya dengan melihat perbandingan antara target dan realisasinya. Berikut

merupakan target penjualan jasa simpanan dan pinjaman periode Januari-

Desember 2015 BCA KCU Bandarlampung:
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TABEL 1.2 TARGET PENJUALAN JASA SIMPANAN DAN PINJAMAN
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2015

(Rp. 000.000)

Bulan
Simpanan Pinjaman

Target Realisasi Keterangan Target Realisasi Keterangan

Januari 177.465 1.628.723 Tercapai 135.654 1.282.487 Tercapai

Februari 360.566 1.523.443 Tercapai 249.347 1.328.348 Tercapai

Maret 552.736 1.834.273 Tercapai 365.486 1.171.324 Tercapai

April 730.173 1.481.324 Tercapai 559.363 1.251.231 Tercapai

Mei 934.720 1.437.932 Tercapai 643.429 1.295.132 Tercapai

Juni 1.122.355 2.287.124 Tercapai 753.654 1.343.934 Tercapai

Juli 1.311.829 1.477.624 Tercapai 845.757 1.369.625 Tercapai

Agustus 1.500.832 1.583.234 Tercapai 1.013.647 1.025.145 Tercapai

September 1.674.852 1.336.723 Tidak Tercapai 1.254.342 1.172.348 Tidak Tercapai

Oktober 1.889.550 1.372.448 Tidak Tercapai 1.356.547 1.283.724 Tidak Tercapai

November 2.192.343 1.248.923 Tidak Tercapai 1.487.234 1.287.324 Tidak Tercapai

Desember 2.309.234 1.754.765 Tidak Tercapai 1.582.798 1.387.348 Tidak Tercapai

Sumber : PT. Bank Central Asia Tbk KCU Bandarlampung (2015)

Tabel 1.2 merupakan data tentang Target Penjualan Jasa Simpanan dan

Pinjaman Periode Januari-Desember 2015 BCA KCU Bandarlampung.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa target penjualan jasa simpanan

dan pinjaman dapat tercapai bahkan terlampaui pada 8 bulan pertama saja,

sedangkan 4 bulan terakhir target tidak tercapai. Target yang belum tercapai

mengindikasikan kinerja yang belum maksimal. Realisasi dari target tersebut

secara keseluruhan juga belum menunjukkan pergerakan yang positif, karena

masih diperoleh adanya penurunan realisasi pada bulan tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja karyawan belum dapat dikategorikan sangat baik

karena target penjualan jasa simpanan dan pinjaman pada periode tersebut masih

belum dapat terealisasikan, khususnya pada 4 bulan terakhir.
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Banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja seorang karyawan dalam

organisasi, selain reward yang telah dijelaskan, kemampuan seorang karyawan

untuk mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi juga turut memengaruhi

bagaimana nantinya mereka berkinerja. Karyawan yang mampu

mengidentifikasikan dirinya ke dalam organisasi akan lebih menunjukkan

kemauan mereka dalam bekerja karena merasa bahwa antara dirinya dan

organisasi memiliki pandangan yang serupa terhadap nilai-nilai dan tujuan.

Komitmen dari para karyawan dalam sebuah organisasi secara umum dapat dilihat

dari bagaimana tingkat turnover organisasi yang bersangkutan dalam beberapa

waktu ke belakang, khususnya karyawan yang keluar. Karyawan yang secara

emosional berkomitmen pada  organisasinya akan menunjukkan performa kerja

yang tinggi, mengurangi  tingkat ketidakhadiran dan kemungkinan yang rendah

untuk berhenti dari  pekerjaan. Tingkat turnover karyawan mencerminkan kualitas

pengelolaan SDM di sebuah perusahaan. Tingkat turnover pada BCA KCU

Bandarlampung dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1.3  DATA TURNOVER BCA KCU BANDARLAMPUNG
Tahun Jumlah Karyawan

Masuk
Jumlah Karyawan

Keluar
Turnover Rate

2013 14 6 5,4%

2014 16 11 9,4%

2015 18 8 6,3%

Sumber : PT. Bank Central Asia Tbk KCU Bandarlampung (2015)

Tingkat turnover yang terjadi di BCA KCU Bandarlampung pada periode 2013-

2015 menunjukkan angka yang cukup besar, khususnya pada tahun 2014 yang

mencapai 9,4%. Turnover rate diperoleh menggunakan rumus tingkat perputaran

karyawan, sehingga diperoleh pada tahun 2013 sebesar 5,4% dan mengalami
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peningkatan pada tahun 2014 menjadi 9,4% kemudian pada tahun berikutnya

mengalami penurunan menjadi 6,3%. Penurunan pada tahun 2014 menjadi 6,3%

merupakan hal yang baik bagi perusahaan, namun bila dilihat dari tahun-tahun

sebelumnya angka ini tetap lebih besar dari tahun 2013 yang hanya mencapai

5,4%. Roseman (1981) dalam Widjaja (2004) menyatakan bahwa tingkat turnover

tahunan suatu perusahaan dikategorikan tinggi ketika mencapai atau melebihi

10%. Turnover rate BCA KCU Bandarlampung pada tahun 2013-2015 memang

tidak mencapai atau bahkan melebihi 10%, namun angka yang meningkat cukup

tinggi dari tahun 2013 mencapai 9,4% pada tahun 2014 mengindikasikan suatu

permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan pada latar belakang, dapat peneliti kategorikan bahwa terdapat

beberapa permasalahan yang terjadi di BCA KCU Bandarlampung berkaitan

dengan reward, kinerja, dan komitmen organisasi. Reward yang diberikan

perusahaan pada dasarnya cukup untuk menjamin kesejahteraan karyawannya,

namun pada prakteknya masih ditemukan beberapa oknum yang memanipulasi

data guna memperoleh reward tersebut. Kejadian ini mendukung pernyataan

Soemowohadiwidjojo (2015) bahwa reward yang pada dasarnya memiliki tujuan

positif disisi lain juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi karyawan,

salah satunya kecenderungan untuk menimbulkan sifat egois dan individualis.

Kinerja karyawan juga belum dapat dikategorikan sangat baik, hal ini dapat

dilihat dari data target penjualan jasa simpanan dan pinjaman periode Januari-

Desember 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada target yang belum

dapat terealisasikan, target yang sudah terealisasi juga belum menunjukkan

pergerakan yang positif karena masih diperoleh adanya penurunan realisasi pada
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bulan-bulan tertentu. Permasalahan yang juga timbul adalah berkaitan dengan

komitmen para karyawan terhadap organisasi, hal ini dapat dilihat dari turnover

rate pada tahun 2013-2015. Turnover tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang

mencapai 9,4%. Turnover rate pada tahun 2014 ini cukup tinggi karena hampir

mencapai 10%, mengacu pada pendapat Roseman (1981) dalam Widjaja (2004)

yang menyatakan bahwa tingkat turnover tahunan suatu perusahaan dikategorikan

tinggi ketika mencapai atau melebihi 10%. Kasus pemanipulasian data guna

memperoleh reward yang dilakukan karyawan juga menjadi suatu indikasi

kurangnya komitmen mereka terhadap organisasi. Berdasarkan pada latar

belakang serta permasalahan yang ada, dapat dilihat bahwa antara pemberian

reward, komitmen organisasi dan kinerja memiliki hubungan dan keterkaitan satu

sama lain sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Reward terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi

sebagai Variabel Moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah dan uraian diatas maka perumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah reward berpengaruh terhadap kinerja karyawan BCA KCU

Bandarlampung ?

2. Apakah komitmen organisasi memperkuat atau melemahkan pengaruh reward

terhadap kinerja karyawan BCA KCU Bandarlampung?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian

ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh reward terhadap kinerja karyawan BCA KCU

Bandarlampung.

2. Untuk mengetahui peran dari komitmen organisasi dalam memoderasi

pengaruh reward terhadap kinerja karyawan BCA KCU Bandarlampung.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian antara lain :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dan pihak lain yang

berkepentingan untuk dapat lebih memahami terkait dengan teori yang ada.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan

bagi peneliti lain sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam

penelitian selanjutnya.

2. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam

materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan sehingga nantinya dapat

diterapkan dengan baik teori yang ada ke dalam dunia nyata (dunia kerja).

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan

dapat dijadikan acuan serta sumber informasi bagi peneliti lain apabila ingin

melakukan penelitian sejenis.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Reward (Penghargaan)

2.1.1 Pengertian reward

Reward merupakan salah satu elemen yang dapat dimanfaatkan organisasi

untuk memotivasi karyawan agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

Reward memiliki makna yang luas dan tidak hanya terfokus pada finansial saja.

Thompson (2002) dalam Nnaji-Ihedinmah & Egbunike (2015) menekankan

bahwa reward tidak hanya mencakup unsur kuantitatif seperti gaji, upah dan lain-

lain, tetapi juga unsur lainnya yang berwujud bukan uang, seperti kesempatan

untuk melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar, peluang karir, kesempatan

untuk belajar dan berkembang, kualitas kehidupan yang layak dalam organisasi

dan lain-lain. Menurut Puwanethiren (2011) reward terdiri dari seluruh komponen

organisasi, proses, aturan serta kegiatan pengambilan keputusan dalam hal alokasi

untuk memberikan kompensasi dan manfaat kepada karyawan sebagai timbal

balik atas kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi.

Graham & Manus (2002) mendefinisikan reward sebagai semua jenis

penghargaan langsung dan tidak langsung serta intrinsik dan ekstrinsik yang

mencakup gaji, kompensasi, tunjangan serta penghargaan yang bersifat intrinsik

seperti pekerjaan itu sendiri, hubungan dengan rekan kerja dan atasan,

pembelajaran dan pengembangan serta pengalaman kerja itu sendiri.
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Hampir serupa dengan pendapat Graham & Manus (2002), Bratton & Gold

(2003) mendefinisikan reward sebagai semua uang tunai, non tunai dan

pembayaran psikologis yang diberikan organisasi kepada tenaga kerjanya sebagai

imbalan atas kontribusi yang telah mereka berikan. Menurut Armstrong & Brown

(2001) dalam Jiang et al. (2009) reward merupakan semua alat atau sarana yang

dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menarik, memotivasi dan

mempertahankan karyawan, di mana hal ini juga menujukkan bahwa reward atau

penghargaan termasuk dalam semua hal yang diharapkan karyawan dari nilai-nilai

yang dihasilkan dari hubungan kerja.

Reward dapat pula didefinisikan sebagai timbal balik yang diberikan

organisasi kepada karyawan ketika mereka telah melakukan tindakan atau tugas

yang diberikan organisasi  (Rahim & Daud, 2012). Pemberian reward akan lebih

efektif ketika diterapkan di sebuah organisasi dengan identifikasi yang kuat,

identifikasi yang kuat dalam hal ini maksudnya adalah ketika terdapat kesamaan

nilai dan perilaku antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Sistem

reward yang efektif membutuhkan beberapa hal dasar yang harus diperhatikan,

antara lain sikap eksperimental, sistem penyesuaian yang berkelanjutan , masukan

dari orang-orang yang terlibat dalam sistem serta evaluasi yang terus menerus

terhadap keefektifan sistem.

Soemohadiwidjojo (2015) menejelaskan bahwa setiap bentuk reward yang

diterima tentu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing berkaitan

dengan dampak yang diberikan kepada karyawan. Berikut keunggulan dan

kelemahan dari tiap-tiap reward yang dapat diterima karyawan:
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TABEL 2.1 KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PENGHARGAAN
EKSTRINSIK DAN INTRINSIK

Jenis Penghargaan Keunggulan Kelemahan

Ekstrinsik
Langsung dirasakan
dampaknya oleh karyawan

Kepuasan yang dirasakan
hanya dalam jangka pendek

Mempertahankan karyawan
yang kompeten

Biaya umumnya lebih besar

Menghargai individu secara
nyata

Cenderung menimbulkan
sifat egois dan individualis

Dapat dibakukan sebagai
sistem yang terukur dan adil
dalam penerapannya

Intrinsik
Karyawan sebagai individu
akan termotivasi oleh
dirinya sendiri

Cenderung menimbulkan
sifat egois dan individualis

Kepuasan yang dirasakan
dalam jangka panjang

Potensi timbulnya arogansi
kelompok atau unit kerja

Sumber: Soemowohadiwidjojo (2015)

2.1.2 Dimensi reward

Banyak ahli yang membagi reward menjadi beberapa dimensi. Mahsun (2006)

mengategorikan reward menjadi dua dimensi, yaitu:

1. Penghargaan sosial (social rewards)

Penghargaan sosial berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang

diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi yang merupakan faktor

penghargaan ekstrinsik (extrinsic rewards) yang diperoleh dari lingkungannya.

Penghargaan sosial ini dapat berupa materi  finansial dan piagam penghargaan.

2. Penghargaan psikis (psychic rewards)

Penghargaan psikis berkaitan dengan harga diri (self esteem), kepuasaan diri

(self satisfaction), dan rasa bangga atas pencapaian pribadi. Penghargaan psikis

(Psychic rewards) merupakan penghargaan intrinsik (instrinsic rewards) yang

datang dari dalam diri seseorang, seperti pujian, sanjungan, dan ucapan selamat
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yang dirasakan pegawai  sebagian bentuk pengakuan terhadap dirinya sehingga

mendatangkan kepuasan bagi dirinya sendiri.

Nnaji-Ihedinmah & Egbunike (2015) juga turut mengemukakan pendapatnya

terkait dimensi reward. Mereka mendimensikan reward menjadi dua, yaitu:

1. Intrinsic reward

Intrinsic reward merupakan nilai positif atau rasa puas karyawan terhadap

dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup

menantang. Intrinsic reward merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri, seperti

tanggung jawab, tantangan, dan karakteristik umpan balik dari pekerjaan.

Penghargaan ini tidak berbentuk materi atau finansial.

2. Ekstrinsic reward

Ekstrinsic reward ekstrinsic reward biasanya mencakup kompensasi langsung,

kompensasi tidak langsung dan manfaat lainnya. Penghargaan ini berbentuk

finansial, material, atau sosial dari lingkungan. Penghargaan  ini merupakan

penghargaan yang bersifat eksternal yang diberikan  terhadap kinerja yang telah

diberikan oleh pekerja

Perin (2005) dalam Armstrong (2007) juga turut mengemukakan pendapatnya

terkait dimensi reward. Mereka membagi total reward menjadi dua dimensi, yaitu

transactional reward dan relational reward.

1. Relational reward

Relational reward pada dasarnya hampir serupa dengan intrinsic reward, yaitu

reward yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri, bersifat non finansial dan
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tidak berwujud. Relational reward ini merupakan nilai positif atau rasa puas

karyawan terhadap dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang

baginya cukup menantang. Teknik-teknik pemerkayaan pekerjaan, seperti

pemberian peran dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab yang lebih besar,

kebebasan dan keleluasaan kerja yang lebih besar dengan tujuan untuk

meningkatkan harga diri karyawan serta pengembangan karir secara intrinsik

merupakan imbalan bagi karyawan. Relational reward ini juga berkaitan dengan

pembelajaran dan pengembangan yang diterima karyawan, termasuk juga

bagaimana proses pengembangan karir dan pengalaman kerja di dalamnya.

2. Transactional reward

Transactional reward merupakan istilah lain dari extrinsic reward, yaitu

segala bentuk penghargaan yang berwujud dan biasanya diberikan dalam bentuk

finansial atau berupa manfaat bagi karyawan yang bersangkutan. Transactional

reward yang dikategorikan finansial ini biasanya mencakup gaji pokok, upah

lembur, pembayaran insentif, tunjangan dan bonus, sedangkan transactional

reward yang diaktegorikan manfaat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan dana

pensiun, jaminan sosial, asuransi, libur dan cuti kerja.

2.1.3 Sistem reward

Eugene & Nic (2000) membagi sistem reward ke dalam beberapa bentuk,

yaitu sebagai berikut:
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1. Penggajian berdasarkan nilai waktu

Sistem reward yang didasarkan pada nilai waktu mengacu pada jumlah jam

kerja yang telah dilakukan karyawan. Nilai waktu berupa jam kerja ini dapat

dijadikan sebagai suatu dasar dalam memberikan gaji/upah mingguan atau

bulanan. Penerapan sistem reward ini memiliki keuntungan dalam hal

pengelolaan dan penyediaan biaya tenaga kerja yang relaitf mudah diprediksikan,

namun di sisi lain penerapan sistem ini tidak menekankan pada kuantitas output

yang mengakibatkan menurunnya kualitas hasil kerja.

2. Penggajian berdasarkan hasil

Sistem reward ini diterapkan dengan berdasar pada hasil kerja dari setiap

karyawan. Penerapan sistem ini memiliki beberapa keuntungan antara lain mudah

diterapkan terutama pada karyawan yang bekerja yang mengutamakan kuantitas,

karyawan dapat lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas karena ada reward

yang dijanjikan, namun di sisi lain sistem ini sulit diterapkan pada karyawan yang

menghasilkan output yang mengutamakan kualitas.

3. Penggajian berdasarkan prestasi

Sistem ini tidak hanya mempertimbangkan hasil-hasil atau output tetapi juga

perilaku aktual dari pekerjaan. Kinerja seorang karyawan diukur berdasarkan

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam job descripton. Sistem ini

memiliki beberapa keuntungan tersendiri ketika diterapkan, bila prestasi karyawan

dapat diukur dan adanya sistem reward yang berjalan baik maka prestasi akan

cukup memotivasi usaha dan uang akan dapat dihemat jika organisasi

menargetkan reward untuk mereka yang berprestasi. Karyawan juga akan
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menerima umpan balik yang bermanfaat atas prestasinya, namun di sisi lain reward

individual yang berpusat pada diri sendiri berpotensi merusak kerja sama dalam

tim dan hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi diri karyawan dan organisasi.

4. Penggajian berdasarkan keterampilan

Reward yang didasarkan pada keterampilan memberikan tekanan kepada input

meliputi keterampilan dan kompetensi dari diri karyawan. Manajemen yang baik

mampu memanfaatkan reward ini untuk mendukung dan mendorong perubahan

perilaku yang diperlukan. Reward yang diberikan berdasarkan keterampilan ini

dapat meningkatkan kinerja karyawan, namun bagi mereka yang merasa tidak

memiliki keterampilan dan tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan

keterampilannya, maka sistem pemberian kompensasi ini dapat mengakibatkan

karyawan tersebut frustrasi.

2.1.4 Tujuan reward

Menurut Rivai (2005) tujuan diberikannya reward oleh perusahaan kepada

karyawannya adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh SDM yang berkualitas

Reward yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada

para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan

permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan

karyawan yang diharapkan.

2. Mempertahankan karyawan yang ada

Para karyawan dapat keluar jika besaran reward tidak kompetitif dan akibatnya

akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi.
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3. Menjamin keadilan

Pemberian reward selalu berupaya untuk mewujudkan keadilan internal dan

eksternal. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan

nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan

besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja

merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja.

4. Penghargaan terhadap perilaku yang di inginkan

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang di inginkan dan bertindak

sebagai insentif untuk perbaikan perilaku dimasa depan, perencanaan reward yang

efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-

perilaku lainnya.

5. Mengendalikan biaya

Sistem reward yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan

mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. Tanpa reward

yang efektif, bisa jadi pekerja dibayar dibawah atau diatas standar.

6. Mengikuti aturan hukum

Gaji dan upah yang baik mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan

pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan.

7. Memfasilitasi pengertian

Sistem manajemen reward hendaknya dengan mudah dipahami oleh spesialis

SDM, manajer operasi, dan para karyawan.

8. Meningkatkan efisiensi administrasi

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat dikelola

dengan efisien, membuat sistem informasi SDM optimal, meskipun tujuan ini
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hendaknya sebagai pertimbangan sekunder dibandingkan dengan tujuan-tujuan

lain.

2.1.5 Faktor-faktor yang memengaruhi reward

Menurut Rivai (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi reward terbagi

menjadi dua yaitu, lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi reward dan berasal dari luar

perusahaan, seperti pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah,

dan serikat pekerja, sedangkan untuk lingkungan internal berkaitan dengan hal-hal

di dalam perusahaan yang turut memengaruhi reward tersebut.

1. Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja mempengaruhi pemberian reward dalam dua cara, yang

pertama tingkat persaingan tenaga kerja sebagian menentukan batas rendah atau

floor tingkat pembayaran. Tingkat pembayaran suatu perusahaan yang terlalu

rendah, tenaga kerja yang memenuhi syarat tidak akan bersedia bekerja

diperusahaan itu. Kedua, pada saat yang sama, mereka menekan pengusaha untuk

mencari alternatif, seperti penyediaan tenaga kerja asing, yang harganya mungkin

lebih rendah, atau teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

2. Kondisi Ekonomi

Salah satu aspek yang juga mempengaruhi reward sebagai salah satu faktor

eksternal adalah kondisi-kondisi ekonomi industri, terutama derajat tingkat

persaingan, yang mempengaruhi kesanggupan untuk membayar perusahaan itu

dengan gaji tinggi.
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3. Peraturan Pemerintah

Pemerintah secara langsung mempengaruhi tingkat reward melalui pengendalian

upah dan petunjuk yang melarang peningkatan dalam reward untuk para pekerja

tertentu pada waktu tertentu, dan hukum yang menetapkan tingkat tarif upah

minimum, gaji, pengaturan jam kerja, dan mencegah diskriminasi. Pemerintah

juga melarang perusahaan mempekerjakan pekerja anak-anak dibawah umur

(yang telah ditetapkan).

4. Serikat Pekerja

Pengaruh eksternal penting lain pada suatu program reward kerja adalah serikat

kerja. Kehadiran serikat pekerja diperusahaan sektor swasta diperkirakan

meningkat upah 10 sampai 15 persen dan menaikan tunjangan sekitar 20 sampai

30 persen. Perbedaan upah antara perusahaan yang mempunyai serikat pekerja

dengan yang tidak mempunyai serikat pekerja tampak paling besar selama periode

resesi dan paling kecil selama periode inflasi.

5. Anggaran Tenaga Kerja

Anggaran tenaga kerja secara normal identik dengan jumlah uang yang tersedia

untuk reward karyawan tahunan. Tiap-tiap unit perusahaan dipengaruhi oleh

ukuran anggaran tenaga kerja. Suatu anggaran perusahaan tidak secara normal

menyatakan secara tepat jumlah uang yang dialokasikan ke masing-masing

karyawan melainkan berapa banyak yang tersedia untuk unit atau divisi.

6. Siapa yang membuat keputusan reward

Kita lebih mengetahui siapa yang membuat keputusan reward dibanding sekitar

beberapa faktor lain, tetapi masalah ini bukan suatu hal sederhana. Keputusan atas

berapa banyak yang harus dibayar, sistem apa yang dipakai, manfaat apa untuk
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ditawarkan, dan sebagainya, dipengaruhi dari bagian atas hingga dibawah

perusahaan.

2.2 Kinerja

2.2.1 Pengertian kinerja

Beberapa ahli mendefinisikan kinerja sebagai suatu hasil kerja atau prestasi

kerja. Hsu (2005) dalam Yeh & Hong (2012) mendefinisikan kinerja sebagai hasil

kerja karyawan secara keseluruhan termasuk efikasi, efisiensi, dan efektivitas.

Serupa dengan definisi sebelumnya, Mahsun (2005) mendefinisikan kinerja

sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan,

program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi.

Tidak semua ahli berpendapat bahwa kinerja hanya sebatas pada hasil akhir

saja, karena sebenarnya kinerja memiliki cakupan makna yang lebih luas dan tidak

hanya terbatas pada hasil akhir saja, tetapi termasuk bagaimana proses di

dalamnya (Wibowo, 2014). Menurut Murphy (1989) dalam Kappagoda et al.

(2014) definisi kinerja harus lebih difokuskan pada perilaku atau proses daripada

hasil, karena karyawan bisa saja menemukan cara termudah untuk mencapai hasil

tanpa mempertimbangkan perilaku penting lainnya. Armstrong (2009) lebih

menekankan kinerja sebagai suatu proses sistematis, sedangkan Bacal (2012) lebih

menekankan kinerja sebagai suatu proses komunikasi. Menurut Armstrong (2009)

dalam Wibowo (2014) kinerja adalah proses sistematis untuk memperbaiki kinerja

organisasional dengan mengembangkan kinerja individual dan tim. Berbeda

dengan Armstrong (2009) , Bacal (2012) dalam Wibowo (2014) mendefinisikan
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kinerja sebagai suatu proses komunikasi yang sedang berjalan, dilakukan dengan

kemitraan antara pekerja dengan atasan langsung mereka yang menyangkut

menciptakan harapan yang jelas dan saling pengertian tentang pekerjaan yang

harus dilakukan.

Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam suatu organisasi, karena

kinerja karyawan yang baik akan menghantarkan organisasi pada sebuah

keberhasilan. Kinerja karyawan yang tinggi akan membantu organisasi untuk

mencapai tujuan strategis sekaligus mempertahankan keunggulan kompetitif yang

dimiliki. Motowidlo et al. (1999) dalam Jayaweera (2014) juga mendefinisikan

kinerja sebagai perilaku atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan

sasaran organisasi. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai seluruh perilaku dan

tindakan karyawan yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan berada di

bawah kontrol individu. Jayaweera (2013) menjelaskan secara sederhana bahwa

kinerja merupakan pemenuhan tugas kerja terkait oleh karyawan dengan

keterampilan yang dimiliki.

2.2.2 Dimensi kinerja

Borman et al. (1995) dan Motowidlo & Van Scotter (1994) dalam Kappagoda

et al., (2014) membagi kinerja dalam dua dimensi, yaitu kinerja tugas (task

performance) dan kinerja kontekstual (contextual performance).

1. Kinerja tugas (task performance)

Menurut Wi1liams & Karau (1991) dalam Sonnentag et al. (2010) kinerja

tugas merupakan kontribusi seorang karyawan terhadap organisasi berupa

perliaku dan tindakan yang sebagaimana telah ditentukan dalam deskripsi
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pekerjaan. Serupa dengan pernyataan sebelumnya, Borman &Motowidlo (1997)

dalam Jankingthong & Rurkkhum (2012) menekankan bahwa kinerja tugas

mengacu pada perilaku dan kegiatan yang secara langsung terlibat dan

memberikan kontribusi dalam kegiatan inti organsiasi. Kinerja tugas dapat diukur

menggunakan tiga sub dimensi, antara lain kemampuan dalam menjalankan tugas,

efisiensi dan pemecahan masalah.

2. Kinerja kontekstual (contextual performance)

Borman & Motowidlo (1993) dalam Sonnentag et al. (2010) mendefinisikan

kinerja kontekstual sebagai upaya individu yang tidak terkait langsung dengan

kegiatan dan fungsi tugas utama mereka dalam organisasi. Kinerja kontekstual

tidak secara langsung terlibat atau berkontribusi terhadap kegiatan inti organisasi,

namun tetap mendukung sosial, psikologis dan lingkungan organisasi

(Jankingthong & Rurkkhum, 2012). Kinerja kontekstual diukur dengan

menggunakan 6 sub dimensi, antara lain kesukarelaan untuk melaksanakan tugas,

bertahan dengan upaya ekstra, keinginan untuk membantu dan bekerja sama

dengan orang lain, mengikuti aturan dan prosedur organisasi, saling mendukung

serta mendukung aturan dan budaya organisasi (Kappagoda et al.,2014).

2.2.3 Penilaian kinerja

Simamora (2004) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai suatu alat

manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

akuntabilitas. Dharma (2004) menekankan bahwa pengukuran kinerja harus

mempertimbangkan kuantitas berupa jumlah yang harus diselesaikan harus
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dicapai, kualitas berupa mutu yang harus dihasilkan dan ketepatan waktu

berkaitan dengan sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Rivai (2005) menjelaskan bahwa dalam melakukan penilaian kinerja terdapat

dua metode yang dapat dilakukan, yaitu metode penilaian yang berorientasi masa

lalu dan metode penilaian yang berorientasi masa depan. Teknik-teknik penilaian

kinerja dengan metode yang berorientasi pada masa lalu dapat berupa:

1. Skala peringkat (rating scale)

Metode ini mengharuskan para penilai melakukan suatu penilaian yang

berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala kerja tertentu, mulai

dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

2. Daftar pertanyaan (checklist)

Metode ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menjelaskan beraneka ragam

tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu.

3. Metode dengan penilaian terarah (forced choice methode)

Metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi

subjektivitas dalam penilaian.

4. Metode peristiwa kritis (critical incident methode)

Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan kritis penilai

atas prilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan

pekerjaan.

5. Metode catatan prestasi

Metode ini berkaitan erat dengan peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan.
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6. Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku (Behaviorally Anchore Rating

Scale=BARS)

Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja satu kurun waktu

tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan

perilaku tertentu.

7. Metode peninjauan lapangan (field review methode)

Metode ini dilakukan dengan penilai yang turun ke lapangan bersama-sama

dengan ahli dari SDM.

8. Tes dan observasi prestasi kerja (comparative evaluation approach)

Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang karyawan lain

yang menyelenggarakan kegiatan sejenis.

Teknik-teknik penilaian kinerja dengan metode yang berorientasi pada masa

depan dapat berupa:

1. Penilaian diri sendiri (self appaisal)

Perusahaan mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan,

tujuan perusahaan dan tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan pada

karyawan.

2. Manajemen berdasarkan sasaran (manajemen by objective)

Suatu bentuk penilaian dimana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang.

3. Penilaian secara psikologis

Penilaian yang dilakukan oleh ahli psikologi untuk mengetahui potensi karyawan.
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4. Pusat penilaian (assessment center)

Serangkaian teknik penilaian oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi

seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar.

2.2.4 Tujuan dan manfaat penilaian kinerja

Menurut Ruky (2004) penilaian kinerja memiliki beberapa manfaat di

dalamnya, baik itu dari sisi karyawan, penilai, dan organisasi. Secara umum

penilaian kinerja dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyusunan program

pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga dapat diketahui dan

diidentifikasi pelatihan tambahan apa saja yang masih harus diberikan kepada

karyawan untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang

ditetapkan. Penilaian kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun program

sukesi dan kaderisasi, sehingga dapat diidentifikasi siapa saja karyawan yang

mempunyai potensi untuk dikembangkan kariernya dengan dicalonkan untuk

menduduki jabatan-jabatan yang tanggung jawabnya lebih besar dimasa depan.

Pembinaan Karyawan juga dapat dilakukan dengan mengacu pada penilaian

kinerja yang ada, sehingga dapat menjadi sarana untuk meneliti hambatan

karyawan untuk meningkatkan prestasinya.

Penilaian kinerja juga memiliki manfaat bagi karyawan, penilai dan organisasi,

yaitu sebagai berikut:

1. Karyawan bisa mendapatkan feedback dari kinerja mereka di masa lalu

dengan akurat.

2. Memberikan gambaran standar penilaian yang mereka harapkan.

3. Karyawan mendapat pengetahuan yang lebih baik mengenai kekuatan dan

kelemahan dari dirinya sendiri.
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4. Karyawan dapat membuat perencanaan pengembangan diri sendiri untuk

meningkatkan kinerjanya dan meminimalisir kelemahan yang mereka miliki.

5. Memberikan kesempatan bagi penilai untuk  mengukur dan mengidentifikasi

trend penilaian kinerja karyawan.

6. Membantu tim penilai agar dapat lebih memahami karyawannya.

7. Membantu tim penilai untuk dapat lebih mengembangkan kinerja

bawahannya.

8. Mengidentifikasi peluang untuk merotasi atau merubah tugas karyawannya.

9. Dari sisi organisasi, dapat meningkatkan komunikasi yang terjalin .

10. Organisasi dapat memberikan motivasi pada karyawannya.

11. Menciptakan hubungan yang lebih harmonis di lingkungan organisasi.

12. Sebagai bahan koreksi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja organisasi di

masa mendatang.

2.2.5 Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja

Menurut Dharma (2004) terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

karyawan yaitu :

1. Kejelasan dan penerimaan atas peranan seorang pekerja merupakan taraf

pengertian dan  penerimaan seorang individu atas tugas yang diberikan

kepadanya. Makin jelas pekerja mengenai persyaratan dan sasaran yang dapat

dikerjakan untuk kegiatan ke arah tujuan.

2. Pelatihan sebagai suatu kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan untuk proses

pembelajaran dengan  mengunakan teknik serta metode tertentu untuk

meningkatkan keahlian dan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam

lingkungan pekerjaan
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3. Motivasi terbentuk dari sikap seorang karywan dalam menghadapi situasi

kerja.  Motivasi merupakan kondisi pengerakkan diri karyawan yang terarah

untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Kemampuan, kepribadian dan minat yang sesuai merupakan kecakapan

seorang, seperti kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan pekerja dapat

mempengaruhi kinerja karyawan dalam berbagai cara.

5. Pendidikan sebagai suatu proses, teknik dan metode belajar dengan maksud

mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan

setandar yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3 Komitmen Organisasi

2.3.1 Pengertian komitmen organisasi

Pandangan para ahli tentang definisi komitmen organisasi sangat bervarisasi,

ada yang mendefinisikannya sebagai komitmen saja dan ada yang

mendefinisikannya sebagai komitmen organisasi. Wibowo (2014) berpendapat

bahwa secara umum komitmen lebih bersifat individual dan komitmen organisasi

lebih mengarah pada komitmen setiap individu terhadap organisasi. Ivansevic et

al. (2008) mendefinisikan komtimen sebagai perasaan identifikasi, pelibatan, dan

loyalitas yang dinyatakan oleh karyawan terhadap organisasi. Menurut Gibson et

al. (2012) komitmen organisasi adalah perasaan identifikasi, loyalitas, dan

pelibatan yang dinyatakan oleh karyawan terhadap organisasi atau unit dalam

organisasi. Wibowo (2014) kembali menjelaskan bahwa komtimen organisasi

adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai

bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi dan loyal

terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
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Loyalitas merupakan bagian dari komitmen organisasi, pekerja yang memiliki

komitmen organisasi yang tinggi biasanya akan mempunyai catatan kehadiran

yang baik, menunjukkan keinginan dan kesetiaan pada kebijakan perusahaan dan

memiliki tingkat turnover yang rendah (Newstrom, 2011). Buchanan (1974)

dalam Yeh & Hong (2012) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu

keyakinan yang menghubungkan nilai-nilai dan tujuan individu dengan nilai-nilai

dan tujuan organisasi. McMahon (2007) dalam Hassanzadeh et al. (2016)

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu pola pikir yang membentuk

perilaku dan mengikat individu untuk melakukan suatu tindakan yang relevan dan

sesuai dengan target tertentu. Komitmen organisasi mengacu pada keyakinan

individu terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi sehingga terjadi hubungan serta

identifikasi yang kuat antara nilai-nilai, perilaku dan tujuan individu terhadap

nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Menurut Robbins & Judge (2010) komitmen organisasi adalah  suatu

keterlibatan pekerjaan yang tinggi dimana seseorang karyawan memihak

organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan

keanggotaan dalam organisasi tersebut. Mowday et al. (1982) dalam Albdour &

Altarawneh (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu

kekuatan relatif dari identifikasi seorang individu terhadap keterlibatannya dalam

organisasi yang ditandai dengan keyakinan yang kuat serta penerimaan akan

tujuan dan nilai-nilai organisasi, kesediaan yang kuat untuk memberikan upaya

yang cukup bagi organisasi dan keinginan yang kuat untuk bertahan dalam

keanggotaan organisasi.
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2.3.2 Dimensi komitmen organisasi

Meyer & Allen (1991) dalam Albdour & Altarawneh (2014) membagi

komitmen organisasi ke dalam tiga dimensi, antara lain:

1. Komitmen afektif

Komitmen afektif mengacu pada keterikatan emosional, identifikasi serta

keterlibatan seorang karyawan pada suatu organisasi. Komitmen afektif seseorang

akan menjadi lebih kuat bila pengalamannya dalam suatu organisasi konsisten

dengan harapan-harapan dan memuaskan kebutuhan dasarnya dan sebaliknya.

Komitmen afektif menunjukkan kuatnya keinginan seseorang untuk terus bekerja

bagi suatu organisasi karena ia memang setuju dengan organisasi itu dan memang

berkeinginan melakukannya. Pegawai yang mempunyai komitmen afektif yang

kuat tetap bekerja dengan perusahaan karena mereka menginginkan untuk bekerja

di perusahaan itu.

2. Komitmen berkelanjutan

Komitmen berkelanjutan didasarkan pada kerugian yang berhubungan dengan

keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan senioritas

atas promosi atau benefit. Konsep side-bets orientation yang menekankan pada

sumbangan seseorang yang sewaktu-waktu dapat hilang jika orang itu

meninggalkan organisasi. Tindakan meninggalkan organisasi menjadi sesuatu

yang beresiko tinggi karena orang merasa takut akan kehilangan sumbangan yang

mereka tanamkan pada organisasi itu dan menyadari bahwa mereka tak mungkin

mencari gantinya.
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3. Komitmen normatif

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap berada dalam

organisasi karena memang harus begitu dan tindakan tersebut merupakan hal

benar yang harus dilakukan.

2.3.3  Manfaat komitmen organisasi

Ivancevich & Matteson (2002) menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat

penting yang dapat dirasakan dari adanya komitmen dalam diri karyawan, yaitu

sebagai berikut:

1. Para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap

organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk

menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi

2. Memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang

sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan

3. Sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena pekerjaan tersebut

adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan

sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi

2.3.4 Faktor yang memengaruhi komtimen organisasi

Steers & Porter (1983) membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen

terhadap perusahaan menjadi empat kategori, yaitu:
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1. Karakteristik personal

Pengertian karakteristik personal mencakup: usia, masa jabatan, motif  berprestasi,

jenis kelamin, ras, dan faktor kepribadian. Tingkat pendidikan berkorelasi negatif

dengan komitmen terhadap perusahaan. Karyawan yang lebih tua dan lebih lama

bekerja secara konsisten menunjukkan nilai komitmen yang tinggi

2. Karakteristik pekerjaan

Karakteristik pekerjaan meliputi kejelasan serta keselarasan peran,  umpan balik,

tantangan pekerjaan, otonomi, kesempatan berinteraksi, dan dimensi inti

pekerjaan. Biasanya, karyawan yang bekerja pada level pekerjaan yang lebih

tinggi nilainya dan karyawan menunjukkan level yang rendah pada konflik peran

dan ambigu cenderung lebih berkomitmen.

3. Karakteristik struktural

Faktor-faktor yang tercakup dalam karakteristik struktural antara lain ialah derajat

formalisasi, ketergantungan fungsional, desentralisasi, tingkat pastisipasi dalam

pengambilan keputusan, dan fungsi kontrol dalam perusahaan. Atasan yang

berada pada organisasi yang mengalami desentralisasi dan pada pemilik pekerja

kooperatif menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi.

4. Pengalaman bekerja

Pengalaman kerja dipandang sebagai kekuatan sosialisasi yang penting, yang

mempengaruhi kelekatan psikologis karyawan terhadap perusahaan. Pengalaman

kerja terbukti berkorelasi positif dengan komitmen terhadap perusahaan sejauh

menyangkut taraf seberapa besar karyawan percaya bahwa perusahaan

memperhatikan minatnya, merasakan adanya kepentingan pribadi dengan
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perusahaan, dan seberapa besar harapan-harapan karyawan dapat terpenuhi dalam

pelaksanaan pekerjaanya.

2.3.5 Konsekuensi dari komitmen organisasi

Menurut Greenberg & Baron (2000) terdapat beberapa konsekuensi utama yang

ditimbulkan dari komitmen seorang karyawan terhadap organisasi, yaitu:

1. Commited employees are less likely to withdraw

Karyawan yang memiliki komitmen mempunyai kemungkinan lebih keciluntuk

mengundurkan diri. Semakin besar komitmen karyawan pada organisasi, maka

semakin kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri. Komitmen mendorong

orang untuk tetap mencintai pekerjaannya dan akan bangga ketika dia sedang

berada di sana.

2. Commited employees are less willing  to sacrifice for the organization

Karyawan yang memiliki komitmen bersedia untuk berkorban demi

organisasinya.  Karyawan yang memiliki komitmen menunjukkan kesadaran

tinggi untuk membagikan dan berkorban yang diperlukan untuk kelangsungan

hidup organisasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai pengaruh reward terhadap kinerja

dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi yang menjadi referensi

bagi peneliti adalah:

1. Naji-Ihedinmah & Egbunike (2015) yang melakukan penelitian tentang

pengaruh reward terhadap kinerja karyawan pada sebuah bank dengan judul

penelitian “Effect of Rewards on Employee Performance in Organizations: A
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Study of Selected Commercial Banks in Awka Metropolis”. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa reward berpengaruh secara signifikan

terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa

terdapat perbedaan pengaruh antara penghargaan instrinsik dan ekstrinsik

terhadap kinerja karyawan. Penghargaan intrinsik dapat meningkatkan kinerja

karyawan dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan

penghargaan ekstrinsik, pemberian penghargaan ekstrinsik dapat menarik

karyawan untuk sebuah organisasi, namun tidak dapat menjaga mereka untuk

tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama.

2. Aktar et al. (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh reward

terhadap kinerja karyawan salah satu bank yang ada di Bangladesh. Penelitian

ini berjudul “The Impact of Rewards on Employee Performance in

Commercial Banks of Bangladesh: An Empirical Study”. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwa pemberian penghargaan memiliki pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

3. Groff (2012) yang melakukan penelitian dengan menggunakan variabel

komitmen organisasi sebagai moderasi. Penelitian dari Groff (2012) ini

berjudul “Examining the Moderating Role of Organizational Commitment in

the Relationship between Shocks and Workplace Outcomes”. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi

secara signifikan terhadap hubungan antara guncangan dan hasil kerja.

2.5 Rerangka Pemikiran

Reward merupakan timbal balik yang diberikan organisasi kepada karyawan

atas segala tindakan dan perilaku yang berkontribusi untuk mencapai tujuan
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organisasi (Rahim & Daud, 2012). Reward tidak hanya mencakup unsur

kuantitatif saja, tetapi juga unsur lainnya yang berwujud bukan uang yang dapat

dimanfaatkan oleh organisasi  untuk menarik dan mempertahankan karyawan

yang potensial dan berkualitas untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Salah

satu maksud dari diberikannya reward oleh organisasi adalah untuk memperkuat

perilaku positif para karyawannya.  Melihat pentingnya peran reward bagi

karyawan, organisasi diharapkan mampu membangun sistem reward yang adil

dan seimbang untuk menghargai kontribusi dari para karyawannya.

Merujuk pada pendapat Perin (2005) dalam Armstrong (2007), reward dapat

dibagi kedalam dua dimensi, yaitu:

1. Relational reward

2. Transactional reward

Tidak hanya untuk memperkuat perilaku positif, pemberian reward kepada

para karyawan juga dimanfaatkan organisasi untuk memotivasi mereka agar dapat

bekerja dengan lebih giat dan dapat berkinerja dengan lebih baik lagi. Kinerja

merupakan salah satu faktor terpenting dalam organisasi, karena dengan kinerja

yang baik dari para karyawan, target dan tujuan organisasi akan tercapai. Ada

yang memandang kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai, ada juga yang memandang bahwa kinerja juga termasuk pada proses di

dalamnya (Wibowo, 2014). Bukan tanpa alasan ketika definisi kinerja juga

difokuskan pada perilaku atau proses daripada hasil, serupa dengan pendapat

Murphy (1989) dalam Kappagoda et al. (2014) bahwa ketika kinerja hanya

difokuskan pada hasil akhir, karyawan bisa saja mencapai hasil tanpa

mempertimbangkan perilaku penting lainnya. Kinerja juga dapat didefinisikan
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sebagai seluruh perilaku dan tindakan karyawan yang berkontribusi terhadap

tujuan organisasi dan berada di bawah kontrol individu.

Merujuk pada pendapat Borman et al. (1995) dan Motowidlo &Van Scotter

(1994) dalam Kappagoda et al., (2014) kinerja dapat dibagi kinerja dalam dua

dimensi, yaitu:

1. Task performance

2. Contextual performance

Salah satu faktor penting yang dapat digunakan untuk memahami perilaku

karyawan berkaitan dengan kinerjanya dalam organisasi adalah komitmen

organisasi (Hassanzadeh et al.,2016). Komitmen organisasi adalah perasaan, sikap

dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi,

terlibat dalam proses kegiatan organisasi dan loyal terhadap organisasi dalam

mencapai tujuan organisasi (Wibowo, 2014). Komitmen organisasi yang ada pada

seorang karyawan merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Karyawan

dengan komitmen organisasi yang tinggi memiliki identifikasi yang kuat terhadap

organisasi, artinya ketika karyawan merasa bahwa mereka adalah bagian dari

organisasi, mereka akan termotivasi untuk berkinerja lebih giat lagi. Karyawan

dengan komitmen organisasi yang tinggi adalah hal baik bagi organisasi, karena

biasanya mereka akan memiliki catatan kehadiran yang baik, setia pada

perusahaan, menunjukkan kemauan dalam bekerja dan memiliki tingkat turn over

yang rendah. Merujuk pada pendapat Meyer & Allen (1991) dalam Albdour &

Altarawneh (2014), komitmen organisasi dapat dibagi ke dalam tiga dimensi,

antara lain:
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1. Komitmen afektif

2. Komitmen berkelanjutan

3. Komitmen normatif

GAMBAR 2.1 BAGAN RERANGKA PEMIKIRAN

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang

masih perlu diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini

yaitu :

Komitmen Organisasi (M) :

1. Komitmen afektif
2. Komitmen berkelanjutan
3. Komitmen normatif

Mayer & Allen (1991) dalam
Albdour & Altarawneh (2014)

H2

Reward (X) :

1. Relational reward
2. Transactional

reward

Perin (2005) dalam
Armstrong (2007)

Kinerja (Y) :

1. Task performance
2. Contextual

performance

Kappagoda et al.,
(2014)

H1
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1. Reward memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan Bank BCA KCU Bandarlampung.

2. Komitmen organisasi menguatkan pengaruh reward terhadap kinerja karyawan

Bank BCA KCU Bandarlampung.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini

adalah metode penelitian kausal. Penelitian kausal adalah suatau penelitian yang

dilakukan untuk menggambarkan skema hubungan dan pengaruh yang lebih

dalam dari dua tau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Penelitian

ini ditujukan untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan prilaku

atau status kelompok individual. Penelitian kausal merupakan tindak lanjut dari

penelitian korelasional. Penelitian korelasional menggambarkan derajat hubungan

antara dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti dan penelitian

kausal menggambarkan sedemikian rupa hubungan sebab akibat

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan BCA KCU Bandarlampung

sebagai objek penelitian. Objek penelitian ini difokuskan pada pemberian reward,

kinerja dan komitmen organisasi.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dalam
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penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap BCA KCU Bandarlampung. Jumlah

karyawan pada BCA KCU Bandarlampung dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang

diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber

data dan dapat mewakili seluruh populasi. Penentuan jumlah sampel total dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formula Slovin, yaitu:

= N1 + Ne
n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Penelitian ini menggunakan metode probability sampling dengan teknik

simple random sampling. Probability sampling adalah suatu teknik pengambilan

sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi

untuk menjadi sampel. Simple random sampling merupakan cara pengambilan

sampel secara acak dimana tiap unsur yg membentuk populasi diberi kesempatan

yg sama untuk terpilih menjadi sampel. Peneliti memilih teknik ini agar pemilihan

sampel dapat dilakukan dengan lebih merata sehingga validitas, reliabilitas dan

landasan generalisasi dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Populasi yang digunakan peneliti untuk dijadikan sampel adalah karyawan

tetap saja, sedangkan karyawan dengan status outsourcing tidak termasuk dalam

bagian dari sampel. Karyawan tetap memiliki kewajiban langsung terhadap

perusahaan, sedangkan karyawan dengan status outsourcing secara langsung
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bukan merupakan bagian dari perusahaan. Karyawan outsourcing merupakan

bagian dari perjanjian antara perusahaan dengan pihak ketiga sebagai penyedia

jasa tenaga kerja yang bersangkutan.

Jumlah populasi yang digunakan peneliti untuk menentukan sampel pada

penelitian ini adalah 96, dengan menggunakan rumus Slovin maka jumlah sampel

yang digunakan peneliti adalah 77 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, sumber data dalam penelitian ini

dapat dibedakan menjadi 2 jenis:

1. Data primer

Menurut Narimawati (2008) data primer adalah data yang berasal dari sumber

asli atau pertama. Data yang dikummpulkan bersifat kualitatif berupa data

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh reward, kinerja dan

komitmen organisasi. Data primer diperoleh peneliti melalui penyebaran

kuesioner yang dilakukan di BCA KCU Bandar Lampung.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2008) data sekunder adalah data yang didapat tidak secara

langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh peneliti melalui

dokumen-dokumen terkait, studi kepustakaan dan dari sumber-sumber lain yang

terkait.
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3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Nazir (2003) definisi operasional variabel penelitian adalah suatu

definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara

memberikan arti, menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu

operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut.

3.5.1 Variabel penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau

mempengaruhi timbulnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah reward atau penghargaan.

2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel tidak bebas, terikat dan dipengaruhi oleh

variabel bebas. Variabel terikat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

kinerja.

3. Variabel moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi sesuatu menjadi lebih

kuat ataupun lebih lemah dalam hubungannya dengan variabel bebas atau

variabel terikat. Variabel moderasi yang yang digunakan dalam penelitian ini

adalah komitmen organisasi.
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3.5.2 Definisi operasional

TABEL 3.1  DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel Definisi Indikator Skala
Reward

(X)
Reward merupakan
suatu strategi atau
kebijakan yang
digunakan untuk
mengapresiasi
kontribusi seseorang
didalam organisasi
yang berupa finansial
dan non-finansial
dengan tujuan untuk
memperoleh
keuntungan.

(Armstrong, 2007)

1. Transactional
reward,

2. Relational reward

Perrin (2005) dalam
Armstrong (2007)

5=Sangat
Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak
Setuju
1= Sangat

Tidak
Setuju

Kinerja
(Y)

Kinerja adalah segala
bentuk perilaku atau
kegiatan yang
berkontribusi dan
berorientasi pada
tujuan organisasi.

(Motowlido et al.,
1997 dalam
Kappagoda et al.,
2014)

1. Kinerja tugas
2. Kinerja kontekstual

(Kappagoda et al.,
2014)

5=Sangat
Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak
Setuju
1= Sangat

Tidak
Setuju

Komitmen
Organisasi

(M)

Komitmen organisasi
adalah suatu kekuatan
relatif dari identifikasi
seorang individu
terhadap
keterlibatannya dalam
organisasi yang
ditandai dengan
keyakinan yang kuat
serta penerimaan akan
tujuan dan nilai-nilai
organisasi, kesediaan
yang kuat untuk
memberikan upaya
yang cukup bagi

1. Komitmen afektif
2. Komitmen

berkelanjutan
3. Komitmen

normatif

(Meyer & Allen, 1991
dalam Albdour &
Altarawneh, 2014)

5=Sangat
Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak
Setuju
1= Sangat

Tidak
Setuju
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3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data

(Sugiyono, 2008). Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,

antara lain:

3.6.1 Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang

dijadikan responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini nantinya akan berisi tentang

beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur bagaimana pengaruh

pemberian reward terhadap kinerja beserta komitmen organisasi dari para

karyawannya. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan untuk setiap variabel

yang hendak diteliti. Variabel reward terdiri dari 18 poin pertanyaan yang dikutip

dari Perin (2005) dalam Armstrong (2007). Variabel kinerja terdiri dari 7 poin

pertanyaan untuk kinerja tugas yang dikutip dari Borman et al. (1994) dalam

Kappagoda et al. (2014) dan 11 poin pertanyaan untuk kinerja kontekstual yang

dikutip dari Motowlido & Van Scotter (1995) dalam Kappagoda et al. (2014).

organisasi dan
keinginan yang kuat
untuk bertahan dalam
keanggotaan
organisasi.

(Meyer & Allen,
1991 dalam Albdour
& Altarawneh, 2014)
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Variabel komitmen organisasi teridiri dari 13 pertanyaan yang dikutip dari Meyer

& Allen (1991).

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert

dengan interval 1-5. Menurut Sugiyono (2008) skala Likert digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Pemberian skala ini juga bertujuan untuk memberikan bobot

atau skor terhadap masing-masing tingkat kesetujuan pada masing-masing

pertanyaan. Jawaban yang tidak atau kurang mendukung akan diberi skor rendah,

seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.2  SKALA LIKERT

Kriteria Jawaban Skor

Sangat Setuju SS 5

Setuju S 4

Netral N 3

Tidak Setuju TS 2

Sangat Tidak Setuju STS 1

3.6.2 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaahan terhadap buku, litertur, catatan dan laporan yang ada hubungannya

dengan masalah yang dipecahkan.
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3.7 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas

data yang diperoleh peneliti melalui kuesioner yang telah disebar sebelumnya.

Data yang diperoleh akan dalam bentuk angka nantinya akan diolah menggunakan

metode statistik.

3.7.1 Uji validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur tersebut mengukur

apa yang seharusnya diukur. Menurut Ghozali (2005) suatu kuesioner dikatakan

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat intrakolerasi antar variabel serta

dapat atau tidaknya dilakukan analisis faktor diukur dengan menggunakan kaiser-

meyer-olin measure of sampling adequecy (KMO MSA). Analisis porses dapat

dilanjutkan apabila nilai KMO MSA>0,5. Validitas suatu butir kuesioner dapat

dapat diketahui jika nilai KMO>0,5. Nilai MSA yang dianggap layak untuk

dilanjutkan pada proses selanjutnya adalah 0,5. Suatu indikator dinyatakan valid

jika memiliki loading factor di atas 0,5 terhadap konstruk yang dituju. Nilai

loading factor yang kurang dari 0,5 dengan item pertanyaan yang mengalami

cross loading dengan nilai terkecil harus dikeluarkan dan begitu seterusnya

sampai tidak ada lagi nilai yang kurang dari 0,5.

3.7.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan

oleh instrumen pengukuran (Umar, 2000). Istilah reliabilitas dipakai untuk

menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran
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diulangi dua kali atau lebih. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah

alat pengumpulan data telah menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan atau

konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok

individu. Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program

statistik SPSS dan uji reabilitas menggunakan teknik pengukuran Chronbach

Alpha, hasil pengujian dapat dikatakan reliabel apabila Chronbach Alpha > 0,6

yaitu:

= 1- Σ

Keterangan:

= reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan∑ = jumlah varian butir

= varian total

Uji reliabilitas diukur dengan kriteria berikut ini:

1. Apabila rii > r tabel maka instrumen dapat dikatakan reliabel.

2. Apabila rii < r tabel maka instrumen dapat dikatakan tidak reliabel.

3.7.3 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, ketika asumsi ini dilanggar

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan
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analisis grafik dan uji statistik. Normal atau tidaknya data dilihat dengan

menggunakan uji statistik. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai

signifikansi >0,05 (Ghozali, 2011).

3.8 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti baik itu dari kuesioner dan sumber lain kemudian

diolah dan dilakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

3.8.1 Deskripsi hasil survei

Deskripsi hasil survei digunakan untuk menganalisis bagaimana kondisi

variabel-variabel yang diteliti terhadap objek penelitian guna mencari pemecahan

masalah dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada berkaitan dengan

reward, kinerja dan komitmen organisasi.

3.8.2 Analisis regresi

Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan

nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen dimanipulasi (Sugiyono,

2011). Teknik perhitungan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan

Simple Linier Regression dan Moderating Regression Analysis (MRA). Simple

linier regression didasarkan pada hubungan kausal satu variabel, sedangkan MRA

digunakan untuk menguji dan melihat bagaimana variabel moderasi memengaruhi

hubungan antara variabel bebas dan terikat (Sugiyono, 2011), yang dalam

penelitian ini dinyatakan dalam bentuk model persamaan sebagai berikut:

= β1X

= β1X + β2M + β3 XM
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Keterangan :

Y = Kinerja

X = Reward (Penghargaan)

M = Komitmen Organisasi

XM = Interaksi antara Reward dan Komitmen Organisasi

β1,2,3 =  Koefisien regresi masing-masing variabel independen

3.9 Pengujian Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis. Hipo berarti kurang dari,

sedangkan tesis berarti pendapat. Hipotesis dapat disimpulkan sebagai

suatu pernyataan dugaan (conjectural) tentang hubungan antara dua variabel atau

lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan

menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan

variabel yang lainnya. Hipotesis berfungsi untuk memberi suatu pernyataan

berupa dugaan tentang hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam

penelitian. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan

pengujian secara parsial (uji t).

3.9.1 Koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

terletak antara nol sampai satu, berikut penjelasannya:

1. Jika mendekati 0, berarti variabel independen tidak mampu menjelaskan

persentase pengaruhnya terhadap variabel dependen.
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2. Jika mendekati 1, berarti variabel independen mampu menjelaskan persentase

pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Perbandingan koefisien determinan R² yang diperoleh digunakan untuk melihat

bagaimana komitmen organisasi sebagai moderasi berpengaruh terhadap reward

dan kinerja.  Nilai R² dari persamaan pertama (yang tidak mengandung variabel

moderat) apabila > nilai R² model persamaan kedua maka dapat disimpulkan

bahwa variabel moderasi tersebut mempengaruhi variabel X dan variabel Y.

Penggunakan R² seringkali menimbulkan permasalahan berupa nilai yang akan

selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model

sehingga akan menimbulkan bias, maka dari itu peneliti menggunakan nilai

adjusted R² karena nilai adjusted R² dapat naik atau turun dengan adanya

penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas

tambahan tersebut dengan variabel terikatnya.

3.9.1 Uji t (parsial)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat secara parsial. Dikatakan berpengaruh apabila sig < a

(0,05). Pengujian ini dilakukan dengan tingkat

keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika t hitung > t tabel (0,05), maka hipotesis didukung.

b. Jika t hitung < t tabel (0,05), maka hipotesis tidak didukung.

Rumus yang digunakan : =
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Keterangan:

b = koefisien regresi variabel dependen.

b = standar deviasi koefisien regresi variabel independen.

Hasil uji t dapat dilihat pada output coefficient dari hasil analisis regresi sederhana

menggunakan SPSS.
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V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai

pengaruh variabel reward (transactional reward, relational reward) terhadap

kinerja (kinerja tugas, kinerja kontekstual) yang dimoderasi oleh variabel

komitmen organisasi (komitmen afektif, komitmen normatif, komitmen

berkelanjutan) karyawan BCA KCU Bandarlampung, maka dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu:

1. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan BCA

KCU Bandarlampung. Hal ini menunjukkan bahwa reward yang diterima

karyawan baik itu dalam bentuk transactional reward dan relational reward

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja mereka di

dalam perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dan

semakin karyawan mampu memaknai serta merasakan adanya manfaat yang

mereka terima dari reward tersebut maka akan semakin meningkatkan kinerja

mereka bagi organisasi, dalam hal ini BCA KCU Bandarlampung.

2. Komitmen organisasi memperkuat pengaruh reward terhadap kinerja karyawan

BCA KCU Bandarlampung. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan seorang

karyawan dalam mengidentifikasikan dirinya terhadap organisasi memiliki

dampak yang positif bagi perilaku mereka terhadap organisasi. Identifikasi

yang kuat seorang karyawan dalam bentuk komtimen mereka terhadap
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organisasi akan semakin memperkuat pengaruh positif dari reward yang

diterimanya terhadap kinerja mereka bagi organisasi.

5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian serta telah menarik kesimpulan, maka

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BCA KCU Bandarlampung sebaiknya memberikan pemahaman yang lebih

mendalam tentang reward yang hendak diberikan dan bagaimana reward

tersebut dapat diterima sehingga dapat benar-benar berdampak positif bagi

karyawan.

2. BCA KCU Bandarlampung sebaiknya lebih menyesuaikan kembali jumlah

reward yang dapat diterima karyawan agar sesuai dengan kontribusi yang

mereka berikan.

3. Karyawan BCA KCU Bandarlampung sebaiknya lebih meningkatkan

kemampuan yang ada pada dirinya agar lebih mampu menghadapi tugas yang

sulit dan menantang demi kemajuan bank.

4. Karyawan BCA KCU Bandarlampung sebaiknya lebih mengutamakan etika

dan peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama dalam bekerja.

5. BCA KCU Bandarlampung sebaiknya lebih menghargai usaha dan kontribusi

karyawan demi meningkatkan komitmen mereka terhadap bank.

6. BCA KCU Bandarlampung sebaiknya lebih meningkatkan pendekatan kepada

setiap karyawannya agar keinginan mereka untuk tetap tinggal di perusahaan

juga meningkat.
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5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penyebaran kuesioner, sehingga adanya keterbatasan penelitian berupa

jawaban yang diberikan oleh responden terkadang tidak menunjukkan keadaan

yang sesungguhnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang digunakan dalam penelitian ini

hanya terdiri dari reward sebagai variabel bebas dan komitmen organisasi

sebagai variabel moderasi untuk pengaruh reward terhadap kinerja, sedangkan

masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja karyawan.

3. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya karyawan yang bekerja

di BCA KCU Bandarlampung saja. Bagi peneliti selanjutnya, penulis

memberikan saran untuk memperluas ukuran sampel, sehingga tingkat

generalisasi lebih tinggi.
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