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BAB III 

IMPLEMENTASI SISTEM INSENTIF  

BERBASIS KELOMPOK 

 

3.1 Sumber Daya Manusia 

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya 

adalah sumber daya manusia. Manusia memiliki keinginan personal dan keinginan 

berkelompok dalam wujud yang lebih besar (organisasi). Oleh sebab itu manusia sebenarnya 

adalah anggota organisasi yang selalu bekerja sama dan selalu mengadakan aktivitas. Semua 

aktifitas itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Agar tujuan organisasi dapat 

efektif dan efisien , semua orang yang terlibat di dalamnya perlu dikelola dan diatur dengan 

sebaik-baiknya. Proses pengelolaan dan pengaturan manusia ini kemudian kita kenal dengan 

manajemen sumber daya manusia (MSDM). 

MSDM merupakan manajemen sentral yang menggerakkan organisasi sehingga suatu 

organisasi, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, menjadi dinamis sesuai dengan 

karakter manusianya. Lahirnya MSDM menjadikan organisasi tetap eksis dan memiliki 

kinerja yang dapat dinikmati oleh semua anggota dalam organisasi serta dapat memberikan 

manfaat yang diharapkan oleh semua pihak yang terkait dalam organisasi. 

Menurut Michael Armstrong (1990), MSDM adalah suatu pendekatan terhadap manajemen 

manusia yang berdasarkan empat prinsip dasar. Pertama, sumber daya manusia adalah harga 

yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif 

adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua, keberhasilan ini sangat mungkin 

dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari 
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perusahaan tersebut saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian 

tujuan perusahaan dan perencanaan strategis. Ketiga, kultur dan nilai perusahaan, suasana 

organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan 

pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Kultur ini harus ditegakkan, 

yang berarti bahwa nilai organisasi perlu dirubah atau ditegakkan, dan upaya yang terus 

menerus mulai dari puncak, sangat diperlukan agar kultur tersebut dapat diterima dan 

dipatuhi. Keempat, MSDM berhubungan dengan integrasi menjadikan semua anggota 

organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 

Sutrisno (2010) memberikan gambaran tentang fungsi MSDM sebagai fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian. Sedangkan Anwar Prabu 

Mangkunegara (2007), membagi fungsi MSDM kedalam pengadaan tenaga kerja, 

pengembangan tenaga kerja, pemberian balas jasa, integrasi, pemeliharaan tenaga kerja dan 

pemisahan tenaga kerja. 

Sumber daya manusia yang dilibatkan dalam proyek DM Village terbagi kedalam 2 

kelompok : 

1). Sumber Daya Manusia Internal 

Sumber daya manusia internal terbagi ke dalam 2 tim sebagai berikut : 

a. Sumber daya manusia yang direkrut secara permanen atau menjadi karyawan tetap, 

yaitu yang ada dalam struktur perusahaan yang meliputi manajer, staff administrasi 

dan umum, serta staf bagian teknik. Dibayar secara bulanan yaitu gaji perbulan. 
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b. Sumber daya manusia yang direkrut khusus selama proyek berlangsung, yaitu tenaga 

tukang sebagai pelaksana pembangunan. Tenaga tukang ini dipimpin oleh seorang 

mandor, digaji secara harian dengan sistem pembayaran perminggu. 

2). Sumber Daya Manusia Eksternal 

Merupakan pihak ketiga untuk melaksasanakan beberapa bagian pekerjaan yang bersifat 

khusus dari proyek pembangunan DM Village. Beberapa pekerjaan yang diserahkan 

kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan, meliputi pekerjaan persiapan awal seperti pembuatan konsep 

perumahan mulai dari pembuatan konssep rumah sampai konsep lingkungan 

perumahan. Selanjutnya tahap perizinan mulai dari pemecahan sertifikat sampai 

proses pengajuan perizinan. 

b. Tenaga Pemasaran 

Selain mempersiapkan karyawan internal yang salah satu tugasnya mengurusi 

pemasaran, keterlibatan pemasar-pemasar eskternal juga diakomodasi. Pemasar-

pemasar ekternal ini berkoordinasi dengan staf adminsitrasi dan umum. 

3.2 Sistem Insentif 

Salah satu bagian dari fungsi manajemen adalah pemberian kompensasi yang salah satu 

bentuknya adalah insentif. Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. 

Perusahaan/organisasi mengharapkan agar kompensasi yang dibayar memperoleh imbalan 

prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. (Hasibuan, 2000).  

Heneman (2001) mengemukakan bahwa tujuan utama dari kompensasi adalah 

menyelaraskan tujuan dan keinginan karyawan dengan tujuan dan keinginan organisasi. 

Keinginan organisasi, misalnya, adalah memiliki karyawan yang berfikir dan berperilaku 
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seperti pemilik bisnis. Untuk hal-hal pokok seperti tujuan organisasi dan penghargaan untuk 

setiap pencapaian perlu diketahui semua karyawan melalui strategi korporat yang membantu 

menentukan tujuan yang diraih karyawan dan sistem kompensasi yang menghubungkan 

upaya karyawan meraih tujuan tersebut. 

Simamora (1997) mengemukakan:”kompensasi insentif (incentive compensation) adalah 

program-program kompensasi yang mengaitkan bayaran (pay) dengan produktifitas”. 

Kompenasasi dalam bentuk insentif tersebut dimaksudkan untuk memberikan upah yang 

berbeda, bukan didasarkan pada evaluasi jabatan, namun karena adanya perbedaan prestasi 

kerja. Sedangkan Rivai (2005) maupun Hariandja (2002), mengemukakan hal yang 

sama:”Insentif diartikan sebagai bentuk pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja dan 

gainsharing, sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas 

atau penghematan biaya”. 

Dasar penetapan insentif adalah efisiensi kerja yang diukur menurut output yang dihasilkan 

dibanding standar output yang ditetapkan. Turner et.al (1993) membagi metode pembayaran 

upah sebagai berikut : 

1). Hari kerja. Dalam metode ini pekerja dibayar hanya berdasarkan jumlah jam kerjanya. 

Metode ini sederhana dan mudah diaplikasikan, tetapi denga menggunakan metode ini 

tingkat produksi cenderung lambat dan mungkin tidak menentu. Disamping itu, jadwal 

dan estimasi biaya sulit untuk dilakukan untuk berbagai tingkat kepercayaan. Metode ini 

biasaya bila tidak ada cara standar dalam melakukan suatu pekerjaan dan tidak terdapat 

usaha-usaha langsung yang dibuat oleh tenaga kerja untuk bekerja lebih keras dengan 

tujuan menambah upah. 
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2). Hari kerja yang dihitung. Metode ini sama dengan metode hari kerja. Kelebihan metode 

ini adalah penggunaan standard an leporan secara periodic. Metode ini biasanya tidak 

digunakan untuk memberikan insentif tetapi cenderung untuk memberikan kenaikan gaji. 

3). Insentif berdasakan pekerjaan (piecework). Dalam metode ini, tenaga kerja dibayar 

berdasarkan output yang mereka hasilkan. Insentif diberikan bila tenaga kerja 

menghasilkan output diatas tingkatan dasar (based rate). 

4). Insentif berdasarkan waktu kerja standar. Metode ini sama dengan metode piecework, 

perbedaanya pada cara penghitungan upah. 

5). Insentif kelompok.perencanaan insentif kelompok menawarkan pendekatan yang lain. 

Dengan metode ini, masing-masing tenaga kerja akan mendapatkan insentif berdasarkan 

kinerjanya dibanding keseluruhan kelompok. Output kelompok dapat dihitung 

berdasarkan criteria-kriteria tertentu yang dipilih oleh manajemen. Metode ini mungkin 

akan lebih mendorong semangat kelompok. 

Menurut Kadarisman (2014), pemberian insentif kelompok memungkinkan manajemen balas 

jasa untuk juga dapat memberikan insentif pada unit kerja yang secara tidak langsung 

menentukan tingkatan jumlah dan mutu produksi perusahaan. Besaran insentif yang 

diperoleh tiap jabatan penunjang bergantung pada tingkat konstribusi relative jabatan tersebut 

terhadap proses produksi unit kerja yang besangkutan. Hal tersebut akan mendorong 

terbentuknya kerjasama yang solid di dalam unit kerja tersebut. Secara umum Kadarisman 

(2014) membagi insentif kelompok kedalam 4 jenis: 

a. Production sharing plan. Kelompok pegawai pada suatu unit kerja mendapatkan insentif 

bila jumlah dan mutu produksi unit tersebut melampaui standar atau target jumlah dan 

mutu produksi yang telah ditentukan. 



112 
 

b. Profit sharing plan. Insentif untuk kelompok pegawai ditentukan berdasarkan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu sebagian keuntungan tersebut dibagikan 

kepada pegawai. 

c. Cost reduction plan. Pola insentif jenis ini mendasarkan diri pada penghitungan jumlah 

cost atau biaya (tenaga kerja, bahan, jumlah waktu yang digunakan atau komponen 

biaya lainnya) yang berhasil dihemat atau dikurangi. Pola ini akan mendorong kelompok 

pegawai pada suatu unit kerja yang berciri cost center atau kegiatan kerja yang bersifat 

proyek untu menemukan gagasan-gagasan baru mengenai metode kerja yang lebih 

hemat. 

d. Insentif bagi eksekutif. Dalam menentukan insentif bagi manajer atau kelompok 

eksekutif perlu menimbang keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan prestasi 

kerja jangka panjang. 

Atas dasar pertimbangan diatas, maka model insentif yang diterapkan di DM Village adalah 

insetif berbasis kelompok, sehingga capaian prestasi produktvitas dihasilkan dari semangat 

kerja kelompok yang pada akhirnya terciptanya kekompakan dalam bekerja. Disamping itu, 

semangat prestasi kelompok ini juga bisa mendorong terciptanya pengawasan secara 

bersama-sama dari anggota kelompok terhadap anggota kelompok yang lain sehingga ritme 

kerja yang direncanakan bisa senantiasa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Mengenai tujuan pemberian insentif, Simamora (1997) mengemukakan bahwa tujuan 

mendasar dari semua program insentif (incentive plan) adalah meningkatkan produktifitas 

para karyawan guna mencapai suatu keunggulan kompetitif. Program-program insentif 

membayar seorang individu atau kelompok untuk apa yang mereka persis dihasilkannya. 

Sementara menurut Rivai (2005), tujuan utama insentif adalah untuk memberikan 
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tanggungjawab dan dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

kuantitas hasil kerjanya. Sedangkan bagi perusahaan, insentif merupakan strategi untuk 

meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat, yaitu produktifitas menjadi suatu hal yang sangat penting. Sedangkan 

Handoko (2001), tujuan utama insenfit pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan 

motivasi karyawan dalam berupaya mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan menawarkan 

perangsang financial diatas dan melebihi upah dan gaji dasar. Perbedaan tipe rencana 

insentif ditujukan pada tipe perilaku karyawan yang berbeda pula. 

3.3 Desain Sistem Insentif 

Perancangan sistem insentif berbasis kelompok ini meliputi penentuaan siapa yang 

mendapatkan insentif, penentuan variable dalam menentukan pemberian insentif dan 

penentuan model pembobotan variable. Dalam menentukan desain sistem insentif kelompok 

ini teori yang digunakan adalah production sharing plan dengan memperhitungkan mutu 

dengan target waktu penyelesaian pekerjaan, serta cost reduction plan dengan menjadikan 

RAB sebagai dasar biaya (cost). 

a. Penerima Insentif 

Insentif berbasis kelompok ini hanya diberikan kepada sumber daya manusia internal 

yang meliputi karyawan tetap dan tenaga kontrak. Pemberian insentif ditentukan sebagai 

berikut : 

 Karyawan tetap mendapatkan porsi 20% 

 Tenaga kontrak mendapatkan porsi 80% 

Tenaga kerja kontrak mendapatkan porsi yang lebih besar karena jumlah orangnya juga 

jauh lebih banyak daripada karyawan tetap. 
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b. Variable Penentuan Insentif 

Variable yang dijadikan dasar penentuan insentif adalah : 

 Waktu pekerjaan, dengan penentuan prestasi jika pekerjaan bisa diselesaikan 

sebelum limit penyelesaian waktu pekerjaan yang telah ditentukan 

 Anggaran, dengan penentuan prestasi jika pengeluaran untuk seluruh proyek 

pekerjaan lebih kecil daripada anggaran yang telah ditetapkan. 

c. Pembobotan Variabel  

 

 

 

 

 

 

3.4. Implementasi Insentif Berbasis Kelompok 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, insentif diberikan kepada sumber daya manusia 

internal atas pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan. Pekerjaan-pekerjaan yang 

dilaksanakan pihak internal adalah berikut data dan anggaran adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Variabel Penentuan Prestasi Bobot 

Waktu Selesai sebelum waktu yang ditentukan 1 % dari RAB 

Anggaran Pengeluaran lebih rendah dari RAB 2 % dari RAB 

Gabungan Waktu lebih cepat anggaran lebih hemat 3,5 % dari RAB 

 
Tabel 2.20: Bobot Variabel Insentif 

Jenis Pekerjaan Anggaran Waktu 

Renovasi Toko 75,232,000 1 Bulan 

Maingate dan Fasum 376,920,000 2,5 Bulan 

Pembangunan Rumah Tahap 1 1,782,280,000 8 Bulan 

 

Tabel 2.21 : Perencaan Anggaran dan Waktu Pekerjaan 
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Dalam pelaksanaannya, terdapat variable pekerjaan tercapai ada juga yang tidak tercapai, 

dengan data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jenis Pekerjaan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi Keterangan 

Renovasi Toko 75,232,000 84,960,000 Tidak Tercapai 

Maingate dan Fasum 376,920,000 350,755,000 Tercapai 

Pembangunan Rumah Tahap 1 1,782,280,000 1,675,255,000 Tercapai 

 
Tabel 2.22 : Perencanaan dan Realisasi Anggaran 

 

Jenis Pekerjaan 
Waktu 

Perencanaan Realisasi Keterangan 

Renovasi Toko 1 Bulan 1,5 Bulan Tidak Tercapai 

Maingate dan Fasum 2,5 Bulan 3 Bulan Tidak Tercapai 

Pembangunan Rumah Tahap 1 8 Bulan 7 Bulan Tercapai 

 
Tabel 2.23 : Perencanaan dan Realisasi Waktu Pekerjaan 

 

Jenis Pekerjaan 
Insentif 

Anggaran Waktu Gabungan 

Renovasi Toko 0 0 
0 

Maingate dan Fasum 3,769,200 0 
0 

Pembangunan Rumah Tahap 1 0 0 
62,379,800 

 
Tabel 2.24 : Besaran Insentif 
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4.4. Tabel Ilustrastif Perencanaan SDM dan Realisasi 

Uraian Perencanaan Realisasi 

 Sumber daya Manusia Internal dan Eksternal Tidak ada perubahan 

 Desain Insentif   

 Penerima Insentif Karyawan tetap 20%, kontrak 

80% 

Tidak ada perubahan 

 Variabel Insentif Waktu pengerjaan, anggaran Tidak ada perubahan 

 Pembobotan variabel terlampir Tidak ada perubahan 

 Implementasi Terlampir Ada yang tercapai, ada yang 

tidak tercapai 

 

 

4.5. Analisa Terhadap Penerapan Insentif Berbasis Kelompok Antara Sistem dengan 

Impementasi 

Jika dipelajari dari pelaksanaan sistem inssentif berbasis kelompok ini terhadap kinerja 

proyek DM Village, maka bisa ditarik beberapa analisa sebagai berikut : 

a. Dalam penentuan variable penentu pencapaian prestasi terutama tentang tenggat waktu 

yang ditentukan, semua perencanaan ditentukan oleh bagian perencanaan tanpa 

mengajak serta pihak pelaksana lapangan. Akibatnya ada gap dalam hal ini, yang dalam 

teori sumber daya manusia disebut gap SDM. Gap ini yang menjadi salah satu 

penyebab tidak tercapainya seluruh prestasi yang diharapkan. 

Tabel 2.25 : Proporsi Insentif 

 

Jenis Pekerjaan 
Insentif 

Tetap Kontak 

Renovasi Toko 0 0 

Maingate dan Fasum 753,840 3,015,360 

Pembangunan Rumah Tahap 1 12,475,960 49,903,840 

 

Tabel 2.26 : Perbandingan Rencana dan Realisasi 
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b. Jika dilihat dari variabel pencapaian insentif, hanya insentif yang nilai valuasinya besar 

yang tercapai. Ada kecenderungan pengabaian dari pekerjaan yang valuasi yang 

nilainya kecil  karena insentifnya juga relatif kecil. Untuk mengantisipasi hal ini, maka 

seharusnya antara masing-masing pekerjaan mempunyai koneksi terhadap penentuan 

variabel penentu pencapaian insentif pada proses-proses berikutnya sehingga ada 

kemungkinan semua bagian pekerjaan bisa tercapai sesuai dengan prestasi yang 

diinginkan. 

 

  


