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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan zaman saat ini, berbagai macam aspek keunggulan 

dibutuhkan oleh setiap organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Sebuah 

organisasi atau perusahaan sangat memerlukan adanya suatu potensi dan 

kekuatan internal yang kokoh dalam rangka menghadapi semua tantangan, 

hambatan serta perubahan yang ada. Hal ini dikarenakan organisasi yang maju 

dan berkembang setiap saat mampu mengatasi masalah dengan solusi yang tepat 

sesuai situasi dan kondisi yang ada. Faktor utama yang dibutuhkan dalam rangka 

mewujudkan harapan organisasi tersebut adalah faktor sumber daya manusia. 

Pendekatan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa melalui 

pendekatan psikologi, organisasi, budaya, serta agama. 

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas kinerja 

karyawan. Salah satu faktor tersebut adalah penghargaan (reward) dan sanksi 

(punishment). Pada suatu organisasi atau perusahaan sangat diperlukan adanya 

program penghargaan dan sanksi, sebab program ini merupakan salah satu bagian 

penting dari banyak program kerja perusahaan. 

Penghargaan dalam suatu organisasi itu penting karena organisasi memang 

menghargai mereka yang sudah berupaya mengubah cara kerjanya. Penghargaan 

juga akan memicu orang-orang untuk melakukan yang terbaik. Sebaiknya 

penghargaan bukan untuk mereka yang paling ahli di dalam bidangnya, 
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melainkan berikan target dan berikan penghargaan kepada mereka yang 

melampaui target yang ada. Penghargaan juga berfungsi untuk memperlihatkan 

bahwa seorang atasan menghargai kinerja mereka yang sesuai dengan aturan 

yang berlaku, misalnya penghargaan hanya akan diberikan kepada karyawan 

yang berprestasi atau memberikan beberapa tindakan yang bermanfaat bagi 

perusahaan. 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa penghargaan merupakan salah satu 

kebutuhan pokok bagi karyawan. Selain sebagai motivasi kerja yang tinggi, 

penghargaan juga memberikan arti bahwa karyawan  tersebut dianggap ada 

dalam perusahaan, terutama karyawan yang telah lama berkontribusi bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Selain bagi karyawan lama, pemberian 

penghargaan tersebut juga sangat berarti bagi karyawan yang berusaha keras 

untuk mencapai prestasi kerja yang baik. Dengan adanya penghargaan, karyawan 

akan merasa bahwa usaha dalam berprestasi dihargai oleh perusahaan dan hal itu 

tentu memacu dan memotivasi karyawan untuk berprestasi lebih baik lagi. 

Menurut Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Selain pemberian 

penghargaan dalam pengaruhnya dengan  kualitas kinerja  karyawan, perlu 

diketahui bahwa kinerja karyawan tidak selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang searah dengan kebutuhan dan keinginan karyawan, tetapi dipengaruhi juga 

dengan diberlakukannya cara yang berlawan dengan kebutuhan dan keinginan 

karyawan yaitu sanksi (punishment). 
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Dalam suatu kegiatan organisasi atau perusahaan, sanksi merupakan hal 

yang lumrah, sebab sanksi bertujuan untuk mendisiplinkan setiap karyawan agar 

bertindak sesuai peraturan-peraturan dan tata cara perilaku yang telah ditetapkan 

perusahaan. Pada beberapa kondisi tersebut, penggunan sanksi dapat lebih efektif 

untuk mengubah perilaku karyawan, yaitu dengan mempertimbangkan waktu, 

itensitas, jadwal, klarifikasi, dan impersonalitas (tidak bersifat pribadi). 

Dalam pengimplementasiannya, sanksi sering kali menjadi penyebab 

kontroversi dalam perusahaan, sebab sebagian karyawan menganggap sanksi 

adalah hal yang merugikan dan tidak wajar karena tidak memacu kerja. Meraka 

menganggap sanksi tersebut sebagai suatu pemaksaan. Jelas dalam anggapan 

bahwa sebagian karyawan tidak tertarik dan menentang diterapkannya sanksi 

dalam perusahaan. Di sini perlu ketegasan seorang pemimpin untuk menjelaskan 

fungsi dan tujuan dari pengimplementasian sanksi tersebut. Bahwa sanksi tidak 

akan diberlakukan pada karyawan yang tidak melanggar peraturan. 

PT. Mitra Beton Mandiri bergerak dibidang konstruksi bahan bangunan 

yang merupakan perusahaan industri yang menyediakan layanan dan kualitas 

terbaik bagi klien khusus siap produk beton Mix, bertempat di Jln. Melur Komp, 

villa Panam Blok A No. 15-16 Sidomuliyo Barat, Pekanbaru. PT. Mitra Beton 

Mandiri mempekerjakan 160 orang karyawan, yang mayoritas karyawan tersebut 

berasal dari Sumatera Barat dan bertempat tinggal di Pekanbaru. 

Di dalam kegiatan operasionalnya PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru 

memiliki kebijakan bentuk-bentuk penghargaan dan sanksi yang telah ditetapkan 
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sesuai dengan standar perusahaan. Namun penerapan dan pelaksanaan 

penghargaan dan sanksi tersebut terkadang tidak berjalan merata sesuai dengan 

kebijakan perusahaan. Hal ini disebabkan PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru 

menetapkan bentuk kebijakan penghargaan dan sanksi tersendiri, begitu juga 

dengan kurangnya pemahaman karyawan terhadap penghargaan dan sanksi. 

Seperti halnya pemberian penghargaan dan sanksi (reward dan punishment)bagi 

karyawan. 

TAHUN 
JUMLAH 

(Orang) 

PENGHARGAAN YANG 

DITERIMA 

2015 1 Umroh 

2016 2 Naik Jabatan 

2017 1 Naik Jabatan 

2018 0 - 

Tabel 1.1 Reward Tahun 2015-2018 

Berdasarkan tabel diatas jumlah karyawan yang mendapat Reward dari 

tahun 2015-2018 sebanyak 4 karyawan, yaitu penghargaan berupa Umroh (1 

karyawan) dan naik jabatan (3 karyawan). 

TAHUN 
JUMLAH 

(Orang) 
SANKSI YANG DITERIMA 

2015 
5 2 Pemutusan hak kerja (PHK), 3 

berupa teguran (surat peringatan) 

2016 
3 1 Pemutusan hak kerja (PHK), 2 

berupa teguran (surat peringatan) 

2017 2 2 berupa teguran (surat peringatan) 

2018 1 Berupa teguran (surat peringatan) 

Tabel 1.1 Punishment Tahun 2015-2018 
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Berdasarkan tabel diatas jumlah karyawan yang mendapat Punishment dari 

tahun 2015-2018 sebanyak 11 karyawan, yaitu 3 Pemutusan Hak Kerja (PHK) 

dan 8 karyawan berupa teguran (surat peringatan). 

Pemberian reward (penghargaan) bagi karyawan pada PT. Mitra Beton 

Mandiri Pekanbaru dinilai masih rendah dilihat dari adanya indikasi, antara lain 

menurunnya semangat kerja karyawan, rendahnya tingkat disiplin, taggung jawab 

terhadap tugas yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, merasa tidak dihargai 

atas prestasi kerja, adanya kecenderungan tidak mematuhi ketentuan atau 

perintah bahkan sering terjadi keluar masuknya karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memilih judul tugas akhir 

ini yaitu : “Sistem Reward dan Punishment pada PT. Mitra Beton Mandiri 

Pekanbaru “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang dihadapai perusahaan yaitu “Bagaimana sistem 

Reward dan Punishment pada PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru?” 

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 

Untuk mengetahui sistem reward dan punishment yang diterapkan di PT. 

Mitra Beton Mandiri Pekanbaru. 

2. Adapun manfaat yang diproleh yaitu : 
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a. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diproleh dari perkuliahan dan 

menambah pengetahuan mengenai sistem reward dan punishment terhadap 

karyawan. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi PT. Mitra Beton 

Mandiri Pekanbaru dan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat 

yang ingin melamar sebagai karyawan. 

c. Bagi Pihak Lain 

Laporan ini bermanfaat sebagai bahan referensi yang nantinya akan dapat 

memberikan perbandingan dalam melakukan laporan pada bidang yang sama 

dimasa yang akan datang. 

1.4 Metode Penelitian 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan objek yang diteliti adalah sistem Reward dan 

Punishment dan dilaksanakan selama izin penelitian diperusahaan PT. Mitra 

Beton Mandiri Pekanbaru pada bulan Juli 2018. 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Sekunder 
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Data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk laporan yang telah 

disusun berkaitan dengan tugas akhir ini. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan selama izin penelitian yaitu dengan cara 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dari yang menjadi objek tugas akhir. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Pengamatan langsung ditempat izin penelitian yang penulis lakukan pada 

PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru. 

b. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan 

suatu keadaan fenomena yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk 

memperoleh kesimpulan kemudian menganalisa data tersebut berdasarkan teori-

teori yang mendukung pemecahan masalah. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika penulisan dalam laporan ini di bagi menjadi IV bab, 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar 

belakang perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan 

PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru yang terdiri dari 

sejarah singkat perusahaan, aktivitas dan struktur organisasi 

perusahaan. 

BAB III   TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini membahas tentang pembahasan dan hasil pelaporan 

dan pembahasan laporan ini. 

BAB IV   PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran yang mungkin berguna bagi pimpinan organisasi 

atau karyawan dimasa yang akan datang. 

 

 

 


