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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Reward 

a. Pengertian Reward 

Reward adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau 

kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang 

tertentu. Menurut Akhmad Tohari penghargaan adalah ganjaran yang 

diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya 

tinggi.
8
 

Sedangkan menurut Nawawi reward adalah usaha 

menumbuhkan perasaan diterima (diakui) di lingkungan kerja, yang 

menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja 

yang satu dengan yang lainnya. Manajer mengevaluasi hasil kinerja 

individu baik secara formal maupun informal.
9
 

Dengan demikian reward adalah semua bentuk return baik 

finansial maupun non-finansial yang diterima karyawan karena jasa 

yang disumbangkan ke perusahaan. Reward dapat berupa finansial 

yaitu berbentuk gaji, upah, bonus, komisi, asuransi karyawan, bantuan 

sosial karyawan, tunjangan, libur atau cuti tetapi tetap dibayar, dan 
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sebagainya. Reward non-finansial seperti tugas yang menarik, 

tantangan tugas, tanggung jawab tugas, peluang kenaikan pangkat, 

pengakuan, dan lain-lain. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa  

reward memiliki makna yang sama dengan kompensasi. Sebagai mana 

yang di ungkapkan oleh Saydan bahwa kompensasi ini dmaksudkan 

sebagai balas jasa (reward) perusahaan terhadap pengorbanan waktu, 

tenaga, dan pikiran yang telah diberikan mereka kepada perusahaan.
10

 

Sedangkan menurut Mahirot Tua E.H yang dikutip oleh 

Danang Suntoyo, kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang 

diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan 

diorganisasi dalam bentuk uang dan lainnya, yang dapat berupa gaji, 

upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan 

kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. 

Pembayaran kompensasi diatas ada yang dikaitkan langsung dengan 

kinerja seperti upah atau gaji, bonus, dan komisi sehingga sering 

disebut kompensasi langsung, dan ada yang tidak dikaitkan langsung 

dengan kinerja sebagai upaya meningkatkan ketenangan dan kepuasan 

kerja pegawai seperti tunjangan-tunjangan.
11
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b. Tujuan Reward 

Ada beberapa tujuan reward yang perlu diperhatikan, yaitu
12

 : 

1) Menghargai Prestasi Kerja 

Dengan pemberian reward yang memadai adalah suatu 

penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. 

Selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku atau 

kinerjakaryawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, 

misalnya produktifitas yang tinggi. 

2) Menjamin Keadilan 

Dengan adanya sistem reward yang baik akan menjamin 

terjadinya keadilan diantara karyawan dalam organisasi. Masing-

masing karyawan akan memperoleh reward yang sesuai dengan 

tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja. 

3) Mempertahankan Karyawan 

Dengan sistem reward yang baik, para karyawan akan lebih 

survival bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah 

keluarnya karyawan dari organisasi itu mencari pekerjaan yang 

lebih menguntungkan. 

4) Memperoleh Karyawan yang Bermutu 

Dengan sistem reward yang baik akan menarik lebih 

banyak calon karyawan akan lebih banyak pula peluang untuk 

memilih karyawan yang terbaik. 
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5) Pengendalian Biaya 

Dengan sistem pemberian reward yang lebih baik akan 

mengurangi seringnya melakukan rekrutmen, sebagai akibat 

semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang 

lebih menguntungkan ditempat lain. Hal ini berarti penghematan 

biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. 

6) Memenuhui Peraturan-peraturan 

Sistem reward yang baik merupakan tuntutan dari 

pemerintah. Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem 

administrasi reward yang baik. 

c. Imbalan Intrinsik dan Ekstrinsik 

Ada dua jenis imbalan, yaitu imbalan intrinsik dan ekstrinsik. 

Kendatipun imblan intrinsik berbeda dengan imbalan ekstrinsik, kedua 

imbalan ini sangat berkaitan. Penyediaan imbalan ekstrinsik 

memberikan imbalan intrinsik bagi penerimanya. Contohnya dalah 

seorang karyawan yang menerima imbalan ekstrinsik dalam bentuk 

kenaikan gaji mungkin pula mengalami perasaan pencapaian pribadi 

(imbalan intrinsik) dengan mempersepsikan gaji itu sebagai tanda 

prestasi kerja yang baik. 
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Tabel 2.1 

Contoh Imbalan Intrinsik dan Imbalan Ekstrinsik 

Imbalan Intrinsik Imbalan Ekstrinsik 

- Perasaan kompensasi pribadi 

- Perasaan pencapaian pribadi 

- Tanggung jawab dan otonomi 

pribadi 

- Perasaan pertumbuhan dan 

pengembangan pribadi 

- Status  

- Kepuasan kerja 

- Gaji 

- Tunjagan karyawan 

- Sanjungan dan pengakuan 

- Pengakuan formal 

- Promosi 

- Hubungan sosial 

- Lingkungan kerja 

- Pembayaran insentif 

 

1) Imbalan Intristik 

Pengertian dari Imbalan Intristik adalah imbalan yang 

dinilai di dalam dan dari mereka sendiri. Imbalan Intristik bersifat 

internal bagi individu dan normalnya bersasl dari keterlibatan 

dalam aktifitas-aktivitas atau tugas tertentu. imbalan intrinsik 

melekat pada aktiviats itu sendiri dan pemberiannya tidak 

tergantung pada kehadiran atau tindakan orang lain atau hal 

lainnya.
13

 

Imbalan intristik berpotensi untuk memberikan pengaruh 

yang kuat terhadap perilaku individu di dalam organisasi, dan 

memiliki beberapa manfaat sebagai alat imbalan intrinstik adalah 

self administered dan dialami langsung akibat pelaksanaan 

pekerjaan yang efektif. 
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2) Imbalan ekstrensik 

Imbalan ekstrensik dihasilkan secara eksternal oleh 

seseorang atau sesuatu yang lainnya. imbalan ekstrensik tidak 

mengikuti kinerja sebuah aktivitas secara alamiah atau secara 

inheren, namun diberikan kepada seseorang oleh pihak eksternal 

dari luar. Sebagian besar imbalan ekstrinsik dikendalikan dan 

dibagikan secara langsung oleh organisasi dan lebih berwujud 

daripada imbalan intrinstik. Imbalan ekstrinsik sering diaplikasikan 

oleh organisasi dalam usaha untuk memengaruhi perilaku dan 

kinerja anggotanya. Uang merupakan imbalan ekstrinsik yang 

paling sering digunakan di dalam organisasi dan diberikan dalam 

bermacam-macam bentuk dan dengan berbagai jenis. Gaji, bonus, 

dan program pembagian keuntungan merupakan indikasi di mana 

uang dimanfaatkan sebagai imbalan ekstrinsik di dalam 

organisasi.
14

 

 

2. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan 

mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang 

mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil 

dicapai akan memuaskan atau memernuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. Dengan kebutuhan dimaksudkan suatu keadaan dalam diri 
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yang menyebabkan hasil-hasil atau keluaran-keleuaran tertentu 

menjadi menarik.
15

  

Selanjutnya, Peak mengatakan bahwa dalam membicarakan 

tingkah laku, perlu mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran, 

motivasi, persepsi, sikap, dan harapan. Ini berarti motivasi merupakan 

salah satu sebab atau penentu tingkah laku. Sesungguhnya suatu 

tingkah laku itu adalah dimunculkan oleh faktor-faktor internal dan 

eksternal. Salah satu faktor internal tersebut adalah motivasi.
16

  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang 

untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan 

tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya.
17

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri 

karyawan yang perlu dipenuhi agar karyawan tersebut dapat 

menyelesaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi 

adalah kondisi yang menggerakkan karyawan agar mampu mencapai 

tujuan dari motifnya.
18

 

Menurut Hasibuan motivasi mempersoalkan bagaimana gairah 

kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan 
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semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. Menurut Robbins dari defenisi tersebut digaris bawahi 

bawah kata kunci pengertian motivasi yaitu upaya (effort), tujuan 

organisasi (organizational goals), dan kebutuhan (need) Unsur upaya 

merupakan ukuran sistematis.
19

  

Menurut Robbins motivasi mempersoalkan bagaimana cara 

mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras 

dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Dorongan atau tenaga tersebut 

merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif 

tersebut merupkan suatu driving force yang menggerakkan manusia 

untuk bertingkah laku.
20

 

b. Teori Motivasi Hirarki Abraham Maslow 

Teori hirarki kebutuhan adalah teori motivasi yang paling 

dikenal. Menurut teori ini seseorang berperilaku/bekerja, karena 

adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. 

Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang 

berjenjang, artinya bila kebutuhan yang pertama telah dipenuhi, maka 

kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Selanjutnya jika 

kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka muncul kebutuhan 

tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. 

Tingkat urutan kebutuhan tersebut menurut Maslow adalah : 
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1) Kebutuhan sosiologis 

Kebutuhan sosiologis dalam hirarki Maslow merupakan 

kebutuhan pertama yang harus terlebih dahulu. Menurut Gomes 

kebutuhan ini merupakan kebutuhan mempertahankan hidup, dan 

manivestasinya yang nyata akan tampak dalam pemenuhan 

kebutuhan akan sandang pangan dan perumahan.  

2) Kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan rasa aman yaitu kebutuhan akan perlindungan 

terhadap bahaya, ancaman dan penderitaan baik bersifat fisik 

maupun mental. Para pekerja dalam melaksanakan tugasnya perlu 

mendapatkan perlindungan keselamatan kerja, agar para pekerja 

dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sehingga mampu 

meningkatkan prestasi kerja.  

3) Kebutuhan sosial 

Yaitu bahwa kebutuhan untuk sosialisasi dengan orang lain. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain, kebutuhan akan 

perasaan diterima oleh orang lain dimana mereka hidup dan 

bekerja, kebutuhan akan perasaan dihormati, dan kebutuhan untuk 

bisa berpartisipasi dalam kelompok atau masyarakat. Agar pekerja 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, perlu diciptakan 

iklim kerja atau suasana kerja yang harmonis yaitu terciptanya 

hubungan yang akrab dan penuh kekeluargaan, baik antar sesama 

pegawai maupun antara pegawai dengan atasannya. 
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4) Kebutuhan penghargaan 

Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan akan pemberian 

penghargaan oleh pimpinan atas prestasi karyawan dalam 

menjalankan pekerjaan. Pengakuan pimpinan atas prestasi ini 

merupakan motivator yang kuat bagi karyawan. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri 

Seseorang ingin mengembangkan kemampuannya mentalnya 

dan kemampuan kerjanya melalui pengembangan pribadinya. 

Karena itu pada tingkat kebutuhan aktualisasi diri ini, orang 

cenderung untuk selalu bisa mengembangkan diri dan berbuat 

yang terbaik dengan hasil prestasi yang luar biasa.
21

 

Sedangkan menurut Frederick Herzberg melihat dari teori 

Maslow  faktor-faktor yang mendorong aspek motivasi ialah 

keberhasilan, pengakuan, sifat pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab sesorang, kesempatan meraih kemajuan, dan pertumbuhan. 

Sedangkan faktor-faktor higiene yang menonjol ialah, kebijaksanaan 

perusahaan, supervisi, kondisi pekerjaan, upah dan gaji, hubungan 

dengan rekan sekerja, kehidupan pribadi, hubungan dengan para 

bawahan, status, dan keamanan. 

Teori Herzberg ini adalah bahwa karyawan dapat dibagi 

menjadi dua golongan besar mereka yang termotivasi oleh faktor-

faktor instrinsik yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri 
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masing-masing dan faktor-faktor ekstirnsik adalah pendorong yang 

datang dari luar diri seseorang. Terutama dari organisasi tempatnya 

bekarya. Teori ini cukup populer di kalangan para praktisi 

manajemen terutama dalam menyelnggarakan fungsi perencananaan 

dan pengembangan.
22

 

c. Upaya-Upaya Peningkatan Motivasi Kerja 

Pentingnya peran karyawan terhadap perkembangan 

perusahaan, mendorong sebagaian besar pempinan perusahaan untuk 

selalu memotivasi para karyawan agar bisa bekerja secara optimal. 

Upaya-upaya pimimpin untuk meningkatakan motivasi kerja karyawan 

antara lain: 

1) Tingkatkan motivasi kerja karyawan melalui training 

2) Berikan reward bagi karyawan yang berprestasi 

3) Lakukan pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan 

4) Adakan sebuah kegiatan khusus untuk membangun kekeluargaan 

antara karyawan dan perusahaan.
23

 

Sedangkan menurut Schein Edgar ciri-ciri karyawan yang 

memiliki motivasi tinggi adalah: 

1) Bersaing dalam berprestasi 

2) Ingin segera mengetahui hasil konkret dari usaha 

3) Tingkat aspirasinya menengah 
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4) Berorientasi pada masa akan datang 

5) Tidak suka membuang-buang waktu 

6)  Mempunyai rasa tanggung jawab 

7) Percaya diri dan ulet dalam menjalankan tugas 

Sebaliknya ciri-ciri karyawan yang memiliki motivasi kerja 

yang rendah adalah kemampuan bersaing dalam berprestasi rendah, 

cenderung tidak peduli dengan hasil pekerjaan yang dilakukan, tingkat 

aspirasinya rendah, berorientasi saat ini, suka membuang-buang waktu, 

tidak bertanggung jawab, tidak percaya diri, dan tidak elut dalam 

bekerja. 
24

 

d. Sumber Motivasi Kerja 

Teori motivasi yang sudah lazim dipakai untuk menjelaskan 

sumber motivasi sedikitnya bisa digolongkan menjdai dua, yaitu 

sumber motivasi dari dalam diri (intrinsik) dan sumber motivasi dari 

luar (ekstrinsik). 

1) Motivasi Intrinsik 

Yang dimasud dengan motivasi intrinsik adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang 

dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Faktor individual yang biasanya 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu adalah: 
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a) Minat 

Seseorang akan merasa terdorong untuk melakukan 

suatu kegiatan kalau kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

yang sesuai dengan minatnya. 

b) Sikap positif 

Seseorang yang mempunyai sifat positif terhadap 

suatu kegiatan dengan rela ikut dalam kegiatan tersebut, dan 

akan berusaha sebisa mungkin menyelesaikan kegiatan yang 

bersangkutan dengan sebaik-baiknya. 

c) Kebutuhan 

Setiap orang tetentu dan akan berusaha melakukan 

kegiatan apapun asal kegiatan tersebut bisa memenuhi 

kebutuhannya. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri 

individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi 

atas dasar kemauan sendiri. Motivasi pada dasarnya memang 

sudah ada di dalam diri setiap orang, seperti asal kata motivasi 

yaitu motif yang berarti daya penggerak untuk melakukan 

sesuatu. 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstirnsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi 

ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang 

didalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan 



 22 

dorongan dari luar yang tidak berkaitan dengan dirinya. Jadi 

motivasi ekstrinsik ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar 

individu, apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari lain 

orang sehingga dengan keadaan demikian sesorang mau 

melakukan sesuatu tindakan.
25

 

 

B. Kajian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nopri Jumeldi pada tahun 2011, 

mahasiswa Manajemen Universitas Sumatera Utara berjudul Pengaruh 

Penghargaan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT.PERTAMINA 

EP Region Sumatera Field Rantau Kuala Simpang Aceh Tamiang.
26

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bob Hans Philip Tampubolon pada tahun 

2013, mahasiswa Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang berjudul 

Penghargaan dan Sanksi (Studi pada karyawan pelaksanaan 

PT.Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Mayang).
27

 

 

C. Definisi Konsepsional Dan Operasional Variabel 

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari adalah 

Pengaruh Reward terhadap Motivasi Kerja Karyawan di PT.PLN Rayon 

Rengat Kota Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan kerangka teoritis diatas 
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penulis melanjutkan ke konsep operasional. Dalam konsep operasional 

didapatkan indikator-indikator sebagai tolak ukur dalam penelitian. 

1. Defenisi Konsep Operasional 

Defenisi operasional merupakan bagian yang mendefenisikan 

kesebuah konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat 

pada dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variabel. Dimensi atau 

indikator dapat berupa: perilaku, aspek, atau sifat atau karakteristik. 

Definisi operasional bukanlah defenisi teoritis, tetapi difenisi yang 

berisikan ukuran dari suatu varibel. 

2. Operasional Variabel 

Untuk mengetahui pola dari pengaruh reward terhadap motivasi 

kerja karyawan di PT.PLN (Persero) Rayon Rengat Kota Kabupaten 

Indragiri Hulu : 

Tabel 2.2 

Operasional Variabel 

Reward (X) Motivasi Kerja (Y) 

- Menghargai prestasi kerja 

- Menjamin keadilan 

- Mempertahankan karyawan 

- Memperoleh karyawan yang 

bermutu 

- Pengendalian biaya 

- Memenuhi peraturan – peraturan 

Imbalan Intrinstik 

Imbalan ekstrinsik 

- Kebutuhan Sosiologis 

- Kebutuhan Rasa Aman 

- Kebutuhan Sosial 

- Kebutuhan Penghargaan 

- Kebutuhan Aktualisasi Diri 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Untuk 
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menjawab hipotesis, penulis melakukan hasil uji parsial (Uji t), berdasarkan 

pernyataan yang dikemukan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah 

Pengaruh Reward terhadap Motivasi Kerja Karyawan di PT.PLN (Persero) 

Rayon Rengat Kota Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun rumusan Hipotesis 

alternatif (Ha) dan Hipotesis Nol (H0). 

1. Hipotesis alternative (Ha) 

Terdapat pengaruh reward yang signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan di PT.PLN (Persero) Rayon Rengat Kota Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

2. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak terdapat pengaruh reward yang signifikan terhadap motivasi 

kerja karyawan di PT.PLN (Persero) Rayon Rengat Kota Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

 


