
 

1   PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Pasar industri consumer goods di Indonesia mengalami pertumbuhan positif. 

Menurut Fisamawati (2013), peningkatan 9.6% di tahun 2011 dari tahun 

sebelumnya, dengan nilai pasar industri ini telah mencapai Rp165.95 triliun. Pada 

tahun 2010, nilai penjualan consumer goods naik 11% dibanding tahun 

sebelumnya. Prediksi besaran penjualan pada tahun 2012 dan 2013, diasumsikan 

paling sedikit mengalami pertumbuhan seperti tahun sebelumnya. Pertumbuhan 

yang terus-menerus positif tentunya turut menaikkan nilai investasi pada bidang 

ini nantinya. Pertumbuhan pasar dalam industri ini sangat erat kaitannya dengan 

peningkatan penjualan di beberapa perusahaan, baik itu perusahaan multinasional 

maupun lokal. Persaingan yang ketat dalam industri consumer goods pun tak 

dapat dihindari. Tiap-tiap pemain dalam industri ini biasanya memiliki spesifikasi 

produk khusus yang menjadi andalan. Setiap pemain di industri ini memiliki 

kategori produk yang beragam dan pangsa pasar yang berbeda-beda. Beberapa di 

antaranya melibatkan banyak pemain yang mengakibatkan persaingan pasar 

semakin ketat.  

Pertumbuhan positif selain ditandai dengan Gross Domestic Product (GDP) 

US$3 500 per kapita, juga faktor lain yang ikut memengaruhi adalah pertumbuhan 

kelas menengah yang mencapai 131 juta orang. Hal tersebut menyebabkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu naiknya permintaan 

maupun konsumsi produk-produk fast moving consumer goods (FMCG). Tak 

hanya itu, dibanding dengan negara-negara lain, tingkat konsumsi masyarakat 

Indonesia terhadap produk consumer goods masih relatif rendah. Kondisi ini 

membuka peluang bagi peningkatan konsumsi yang akhirnya meningkatkan 

pertumbuhan industri FMCG. Pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat kelas menengah yang berdampak pada meningkatnya 

permintaan terhadap pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan. Peningkatan 

permintaan bukan saja terhadap produk consumer goods, tapi juga berpotensi 

mendorong tumbuhnya produk dengan positioning yang mengarah pada kesehatan 

(Fisamawati 2013). 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) memperkirakan 

nilai penjualan produk makanan dan minuman pada 2015 menembus Rp1 000 

triliun (Bernando et al. 2015). Lebih lanjut Bernando et al. (2015) mengemukakan 

pertumbuhan rataan tahunan indeks penjualan riil makanan, minuman dan 

tembakau yang dirilis Bank Indonesia pada 2014 lebih tinggi daripada 2013. 

Meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan masyarakat middle class 

income, membaiknya proyeksi perekonomian yang disertai peningkatan daya beli 

masyarakat serta pesatnya gerai ritel modern menjadi penggerak permintaan 

industri makanan dan minuman. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 

selama 10 tahun terakhir, rataan pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan 

dan minuman 51% dari total pengeluaran. Sementara Bernando et al. (2015) 

mengemukakan studi AC Nielsen menunjukkan 48% dari total belanja middle 

class income di Indonesia adalah untuk FMCG, terutama makanan dan minuman. 

Industri makanan dan minuman mempunyai banyak diferensiasi produk. 
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Meningkatnya populasi masyarakat middle class income memberikan dampak 

nyata bagi perkembangan industri makanan dan minuman olahan di Indonesia. 

Healthy, convenience and lifestyle food product diperkirakan tumbuh pesat seiring 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perubahan gaya hidup. 

PT XYZ merupakan perusahaan PMA yang bergerak di industri manufaktur 

consumer goods berupa produk makanan dan minuman. Perusahaan ini selaku 

pemegang lisensi dari perusahaan induknya di Jepang, menghasilkan produk yang 

mengarah pada manfaat kesehatan (PT XYZ 2014). Perusahaan memiliki kantor 

pusat di Jakarta serta fasilitas produksi di dua tempat di Indonesia, yaitu pabrik 

Sukabumi Jawa Barat dan pabrik Pasuruan Jawa Timur. Produk yang dihasilkan 

dipasarkan di seluruh Indonesia dan ekspor ke beberapa negara seperti Singapura, 

Taiwan, Thailand, Hongkong, Egypt dan Timur tengah. Ketatnya tingkat 

persaingan industri makanan dan minuman, serta pertumbuhan masyarakat middle 

class income membuat perusahaan perlu secara konsisten meningkatkan mutu 

produknya. Selain peningkatan mutu, adanya tingkat persaingan yang ketat 

membuat perusahaan harus mampu untuk melakukan efisiensi waktu dan biaya 

produksi agar dapat bersaing lebih kompetitif. Efisiensi dan efektivitas dalam 

menjalankan kegiatan bisnis perusahaan perlu didukung kinerja sumber daya 

manusia (SDM) bermutu (PT XYZ 2014). 

SDM pada dasarnya adalah salah satu faktor penentu keberhasilan atau 

kegagalan suatu organisasi selain berbagai faktor lain yang memengaruhi. SDM 

kini merupakan salah satu komponen yang sangat penting, karena segala aktivitas 

perusahaan pada dasarnya akan kembali kepada manusia yang terdapat di 

dalamnya. Manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu organisasi 

yang harus senantiasa dikembangkan dan dikelola dengan baik (Handoko 2001). 

Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas 

perusahaan. Rivai dan Sagala (2009) mengatakan bahwa perusahaan yang ingin 

berumur panjang dan sustainable harus menempatkan SDM yang handal sebagai 

human capital. Potensi setiap SDM yang ada dalam perusahaan harus dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memberikan output 

optimal. Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 

modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Menurut Purwadi (2012), 

manajer bekerja dengan tiga sumber daya organisasi yaitu fisik, sumber daya 

keuangan dan manusia, tetapi SDM adalah yang paling penting karena memiliki 

tempat strategik. 

Pegawai akan lebih termotivasi untuk melakukan tanggungjawab atas 

pekerjaannya apabila perusahaan mengerti dan memperhatikan betul akan 

kebutuhan para pegawai yang pada dasarnya bekerja untuk mendapatkan 

penghargaan baik berbentuk material maupun non material. Menurut Soetjipto 

(2002), demi terciptanya peningkatan mutu SDM, maka organisasi perlu 

memberikan penghargaan kepada setiap anggotanya, yakni memberikan 

kompensasi yang mencerminkan prinsip keadilan. Pemberian kompensasi 

dimaksudkan untuk menstimulasi pegawai agar termotivasi dalam melakukan 

pekerjaan, sehingga diharapkan kinerja yang akan dihasilkan pegawai jauh lebih 

baik dan maksimal.  

Setiap anggota dari suatu organisasi mempunyai kepentingan dan tujuan 

sendiri ketika bergabung pada organisasi tersebut. Bagi sebagian pegawai, 
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harapan untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk material merupakan satu-

satunya alasan untuk bekerja, namun bagi sebagian lain material hanyalah salah 

satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang bekerja akan 

merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan dengan yang 

tidak bekerja. 

Pimpinan organisasi bisa memberikan perhatian dengan memberikan 

kompensasi untuk menjamin tercapainya keselarasan tujuan, karena kompensasi 

merupakan bagian dari hubungan timbal balik antara organisasi dengan SDM. 

Adanya pemberian kompensasi dengan harapan terciptanya ikatan kerjasama, 

kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas pegawai, disiplin, serta 

pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Terpenuhinya kompensasi yang baik akan 

meningkatkan produktivitas dan kinerja para pegawai. Kinerja adalah hasil kerja 

yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan 

perannya di organisasi (Hariandja 2007). Kinerja pegawai merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya dan 

menciptakan sumber daya profesional dan kontributif. 

Hariandja (2007) mengemukakan perusahaan akan menghadapi tantangan 

seperti perubahan-perubahan lingkungan bisnis dan lingkungan kerja, sehingga 

perusahaan harus melakukan pengembangan SDM secara proaktif. Hal tersebut 

agar tidak terjadi keusangan kemampuan pegawai dan juga guna meningkatkan 

produktivitas. Beberapa aspek yang perlu dipahami antara lain aspek perencanaan, 

pelatihan, pengelolaan karir dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai 

manusia untuk memelihara dan meningkatkan loyalitas SDM terhadap organisasi 

dengan merencanakan sistem pengupahan, insentif, bagi hasil dan tunjangan-

tunjangan, serta kesejahteraan yang baik. Perusahaan dapat mencapai tujuan 

utamanya melalui kebijakan dan sistem pengupahan yang tepat, sehingga 

menjamin perusahaan itu mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi 

pegawai bermutu tinggi. Dengan mempunyai dan menerapkan kebijakan sistem 

yang tepat dan baik, reputasi perusahaan akan terangkat dan SDM bermutu tinggi 

akan terpikat melamar kerja ke perusahaan itu. 

Kinerja pegawai yang optimal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

produktivitas dan menjaga kelangsungan hidup organisasi. Setiap organisasi atau 

perusahaan tidak akan pernah luput dari hal pemberian balas jasa yang merupakan 

masalah penting dalam menciptakan iklim dan motivasi kerja pegawai. 

Pemenuhan yang sesuai untuk peningkatan kinerja pegawai. Remunerasi 

merupakan sebuah istilah yang sering dikaitkan dengan dunia ketenagakerjaan. 

Remunerasi merupakan bagian dari kompensasi yang lebih ke arah sistem 

pengupahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV 

Departemen Pendidikan Nasional, remunerasi diartikan sebagai uang yang 

diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.  Remunerasi sendiri 

diartikan sebagai penghargaan yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang 

ataupun bukan uang berdasarkan jabatan, kinerja dan/atau tempat kedudukan dan 

ditujukan untuk memberikan penghargaan atas kinerja yang telah dicapai oleh 

pegawai, meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai, mendapatkan dan 

mempertahankan pegawai terbaik. Sistem remunerasi dapat menciptakan 

persaingan kerja positif antar pegawai. Perbedaan akan tampak antara pegawai 

rajin dengan yang pemalas, pegawai yang mau belajar dengan tidak. Dengan 

begitu, pegawai akan terpacu untuk mengembangkan dirinya.  
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Beberapa penelitian mengenai masalah pengupahan menunjukkan bahwa 

sistem remunerasi efektif dapat berpengaruh terhadap tingkat kemangkiran, 

produktivitas dan mutu pekerjaan dari pegawai, serta prestasi dan berbagai 

perilaku lainnya yang akan mempunyai dampak menyeluruh terhadap organisasi 

atau perusahaan. Dengan kata lain, sistem remunerasi dapat menjadi motivator 

penting bagi pencapaian tujuan perusahaan secara umum (Purwani 2009). Akan 

tetapi dalam beberapa kemungkinan bisa saja terjadi hal sebaliknya. Sistem 

remunerasi yang dikaitkan dengan motivator prestasi dapat menemui risiko bahwa 

sistem itu menjadi tidak berfungsi dan mengakibatkan situasi lebih buruk yang 

dapat mengganggu sasaran perusahaan, seperti kontra produktif, inefisiensi dan 

lainnya pada saat kondisinya tidak tepat. Kemungkinan terburuk tadi dapat saja 

terjadi, apabila sistem remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi ini tidak dapat 

diukur secara tepat, lengkap dan sah. 

Pay for performance system dikenal sebagai sistem penggunaan pengukuran 

kinerja yang dikaitkan dengan pemberian imbalan yang sesuai. Menurut kajian 

Stiffler (2006) tentang Incentive Compensation Management : Making Pay-For-

Performance a Reality sebagai berikut: simple one, the people who have greatest 

impact of the success the organization receive the greatest share of the rewards: 

merit increases, bonuses, promotions and recognition. Likewise, the opportunity 

for greater rewards motivates employees to improve their performance and strive 

for greater achievements”. Penelitian yang dilakukan Widyastuti (2010) 

menunjukkan besarnya pengaruh sikap remunerasi pegawai, motivasi kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja sangat kuat dan nyata. Penelitian lainnya dilakukan 

Boedianto (2012) menunjukkan bahwa peubah remunerasi memiliki hubungan 

positif terhadap kinerja pegawai. Penelitian tersebut menunjukkan apabila peubah 

remunerasi mengalami perubahan (meningkat), maka kinerja pegawai juga akan 

berubah secara positif (meningkat pula), di mana setiap kenaikan peubah bebas 

tersebut akan meningkatkan peubah terikatnya.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

Ahmad (2013) mengemukakan penguasaan teknologi produksi, akses 

terhadap dana dan sukses masa lampau ternyata bukan merupakan jaminan bagi 

sukses bisnis di masa depan. Keberhasilan perusahaan di masa lalu juga bukan 

jaminan bahwa perusahaan itu berhasil di masa mendatang. SDM dinilai sebagai 

salah satu unsur yang memegang kunci keunggulan perusahaan, karena 

kemampuan berpikir kreatif dan melakukan inovasi. Menurut Baba (2015), 

pegawai akan memberikan kinerja baik bagi kebutuhan perusahaan, jika 

perusahaan memberikan motivasi, di antaranya kesempatan yang sama bagi 

pegawai untuk berkembang dan remunerasi yang layak bagi pegawainya. 

PT XYZ terus berusaha melakukan inovasi dalam menghadapi persaingan 

yang ketat dalam industri FMCG. Perusahaan berinvestasi sekitar 200 milyar 

rupiah pada periode tahun 2012 sampai 2013 untuk membangun suatu lini 

produksi baru guna meningkatkan teknologi proses pada fasilitas produksinya  

(PT XYZ 2014). Perusahaan menargetkan pertumbuhan perusahaan terus 

meningkat pada tahun 2015. Komitmen perusahaan untuk terus menghasilkan 

produk bermutu baik bagi kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan, memenuhi 
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peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, menjalankan prinsip produksi yang 

baik dan juga memenuhi persyaratan halal, dijabarkan dalam visi, misi dan 

kebijakan perusahaan.  

Menurut pemaparan pihak manajemen PT XYZ pabrik Sukabumi yang 

merupakan pabrik utama, di mana perusahaan berupaya meningkatkan kinerja 

pegawai guna mencapai visi dan misi perusahaan. Salah satu upaya perusahaan 

adalah memotivasi pegawai untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam 

proses bisnis perusahaan khususnya proses manufaktur di pabrik Sukabumi. 

Inovasi dihasilkan dari ide-ide hasil pemikiran dan pengalaman pegawai di 

lingkungan kerjanya masing-masing. Pegawai bagian Produksi (MAN) 

diharapkan mampu memberikan minimal enam ide setiap orang selama setahun. 

Pegawai bagian Quality Assurance (QA) dan Engineering (ENG) diharapkan 

mampu memberikan minimal empat ide setiap orang selama setahun. Bagian 

lainnya yang merupakan supporting seperti bagian Human Capital (HCD), 

Technical (TECH), Purchasing (PUR), Supply Chain (SCM), Finance Accounting 

(FA), General Affairs (GA) dan Administration (ADM) diharapkan mampu 

memberikan ide minimal dua ide setiap orang selama setahun. Ide-ide tersebut 

merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mencapai perbaikan kecil 

berkelanjutan (continuous improvement) atau yang lebih dikenal dengan Kaizen. 

Ide-ide tersebut tidak hanya sebagai wacana saja, akan tetapi perusahaan 

menginginkan agar ide-ide tersebut dapat terimplementasikan dan bermanfaat 

bagi kelancaran proses manufaktur perusahaan, khususnya di pabrik Sukabumi. 

Pihak manajemen perusahaan juga menuturkan bahwa program Kaizen 

sudah digalakan sejak tahun 2013 melalui beberapa kegiatan di antaranya 

penandatanganan komitmen bersama, kompetisi 5S (seleksi, susun, sapu, 

standarisasi dan sikap), kompetisi Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas 

(GKMP), Idea For Improvement (IFI) dan kompetisi Analitycal Thinking and 

Continuous Improvement (ATCI). Program Kaizen diharapkan memberikan 

manfaat, di antaranya meningkatkan efisiensi kerja, konsistensi mutu, 

penghematan biaya dan juga waktu proses. Program tersebut menawarkan hadiah 

(reward) bagi pemenangnya seperti hadiah uang tunai, tiket dan akomodasi 

perjalanan wisata, pengaruh pada penilaian kinerja dan apresiasi langsung yang 

diberikan oleh pihak manajemen perusahaan. Keikutsertaan pegawai dalam 

program Kaizen memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengeksplorasi ide, 

menampilkan kemampuan dalam rangka meningkatkan penilaian kerja masing-

masing pegawai, yang secara langsung berpengaruh kepada sejumlah uang yang 

diterima oleh pegawai sebagai imbalan balas jasa ataupun apresiasi. Program yang 

dilakukan perusahaan tersebut dikenal juga sebagai Quality Circle Program 

(QCP) di perusahaan lain. Menurut Blaga dan Jozsef (2014a), program tersebut 

membuat pegawai menjadi lebih bertanggungjawab, lebih berhati-hati dan lebih 

terlibat dalam pekerjaan, ketika merasa dihargai, sehingga akhirnya meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat itu kegiatan Kaizen tidak 

mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen terlebih pemberian reward 

ataupun apresiasi terhadap pegawai yang telah memberikan ide maupun yang 

sudah mengimplementasikannya. Kendala yang kini dihadapi perusahaan, yaitu 

belum tampak jelas peningkatan motivasi maupun produktivitas pegawai, 

walaupun perusahaan telah memberikan stimulan remunerasi berupa reward, 



 

6 

apresiasi langsung dan tambahan poin penilaian kerja pegawai sejak tahun 2014. 

Tingkat partisipasi pegawai PT XYZ pada program IFI periode 2013-2014 dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Sumber: PT XYZ (2015) 

Gambar 1 Perkembangan IFI periode 2013-2014 

 

Gambar 1 menunjukkan tingkat partisipasi pegawai pada program IFI 

periode tahun 2013 sebelum adanya remunerasi dengan periode tahun 2014 

sesudah adanya remunerasi masih di bawah target yang ditetapkan perusahaan. 

Perbaikan kecil berkelanjutan melalui program IFI tersebut diharapkan bisa 

dilakukan secara terus menerus pada bidang dan area kerja masing-masing 

pegawai, serta mencapai target perolehan batasan jumlah ide yang ditetapkan oleh 

pihak manajemen perusahaan. Tingkat partisipasi pegawai pada progam Kaizen 

lainnya yaitu ATCI dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1   Jumlah peserta program ATCI periode 2013-2014 

Tahun 
Semester I 

(team) 

Semester II 

(team) 

Selisih 

(team) 

2013 34 24 -10 

2014 24 25 +1 

Sumber: PT XYZ (2015) 

 

Tabel 1 menunjukkan tingkat partisipasi pegawai pada program ATCI 

periode tahun 2013 sebelum adanya remunerasi dengan periode tahun 2014 

sesudah adanya remunerasi belum berkembang baik. Besaran reward dalam 

bentuk uang tunai belum diberlakukan periode tahun 2013. Banyaknya jumlah 

peserta program ATCI ini di semester I tahun 2013 karena periode tersebut 

merupakan awal pencanangan program ATCI oleh pihak manajemen perusahaan. 

Manajemen perusahaan mulai memberlakukan pemberian reward dalam bentuk 

uang tunai dan tambahan poin penilaian kinerja pada team yang berhasil 

memenangkan kompetisi progam ATCI di tahun 2014, tetapi belum terlihat 

adanya peningkatan perkembangan jumlah team yang mengikuti program ini. 
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Selain rendahnya tingkat partisipasi pegawai pada program IFI dan ATCI, 

indikasi belum meningkatnya produktivitas pegawai di PT XYZ dapat dilihat dari 

tingkat keterlambatannya pada Gambar 2. 

 

 
Sumber: PT XYZ (2014) 

Gambar 2 Persentase tingkat keterlambatan pegawai periode 2013-2014 

 

Gambar 2 menunjukkan tingkat keterlambatan pegawai tidak mengalami 

perubahan pola walaupun sudah adanya penyelarasan upah di tahun 2014. 

Pemberian tambahan uang tunai pada pegawai yang tidak terlambat hadir belum 

membuat pegawai termotivasi untuk datang tepat waktu. Kekhawatiran 

manajemen perusahaan adanya keterlambatan pegawai ini dapat menyebabkan 

produktivitas dan disiplin kerja menurun. Selain tingkat keterlambatan pegawai, 

indikasi lainnya yaitu hasil penilaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Sumber: PT XYZ (2014) 

Gambar 3 Penilaian kinerja pegawai PT XYZ periode 2013-2014 

 

Gambar 3 menunjukkan penilaian kinerja pegawai di PT XYZ periode tahun 

2013 sebelum adanya remunerasi dengan periode tahun 2014 sesudah adanya 

remunerasi menunjukkan pola yang sama, data menyebar dari nilai A+ sampai 

dengan nilai E, dengan sebaran nilai terbanyak pada nilai C. Menurut pihak 

manajemen perusahaan PT XYZ mengenai kinerja pegawainya dianggap belum 

maksimal karena masih berada pada nilai rata-rata mendekati batas bawah 

penilaian. 

Kajian mengenai pengaruh sikap remunerasi terhadap motivasi yang 

berimplikasi terhadap kinerja pegawai ini perlu dilakukan di PT XYZ, guna 

mengkaji alternatif solusi dari kendala yang dihadapi perusahaan saat ini. 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut: 

1.  Bagaimana sikap pegawai terhadap sistem remunerasi, motivasi dan kinerjanya 

di PT XYZ? 

2.  Bagaimana hubungan dan pengaruh remunerasi terhadap motivasi pegawai di 

PT XYZ? 

3.  Bagaimana hubungan dan pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai di   

PT XYZ? 

4.  Bagaimana hubungan dan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di       

PT XYZ dan upaya yang dapat dilakukan perusahaan guna meningkatkan 

kinerja pegawai? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian adalah: 

1.  Menganalisis sikap pegawai terhadap remunerasi, motivasi dan kinerjanya di 

PT XYZ. 

2.  Menganalisis hubungan dan pengaruh remunerasi terhadap motivasi pegawai di 

PT XYZ. 

3.  Menganalisis hubungan dan pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai di 

PT XYZ. 

4.  Menganalisis hubungan dan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di PT 

XYZ dan merumuskan upaya perusahaan guna meningkatkan kinerja pegawai. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut : 

1.  Bagi peneliti diharapkan mampu menambah pengetahuan sehubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

2.  Bagi perusahaan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam 

hal evaluasi implementasi kebijakan remunerasi yang telah diberlakukan 

dengan melakukan penelitian perubahan sikap secara ilmiah dan terukur. 

3.  Bagi pembaca diharapkan mampu memberikan wawasan sebagai bahan 

referensi untuk mengembangkan konsep MSDM, khususnya mengenai 

pengaruh sistem remunerasi terhadap motivasi yang berimplikasi pada kinerja 

pegawai. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian difokuskan pada lingkup bahasan yang berhubungan dengan 

pengaruh pemberian aspek finansial terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai 

di PT XYZ area pabrik Sukabumi. 

 

 




