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ABSTRACT 

  

 Financial rewards, interpersonal rewards, and 

promotions will benefit individuals and organizations. By 

providing extrinsic rewards, the company will be able to 

improve employee performance and productivity, and lower 

labor turn over. For employees themselves, extrinsic 

rewards can encourage their readiness to improve work 

performance. The research hypothesis proposed in this 

research are: (1) It is alleged that the financial reward, 

interpersonal reward, and promotion simultaneously and 

partially have a positive and significant influence on job 

satisfaction and employee performance; (2) It is alleged 

that financial rewards have a dominant effect on work 

performance. Sampling using a sampling technique is 

saturated because all members of the population are used 

as samples. The number of samples taken by a number of 

47 respondents environment of the University of 17 August 

1945 Banyuwangi with error rate 10% (α = 0.05). The result 

showed that there were positive and significant correlation 

between financial reward variable (X1), interpersonal 

reward (X2), and promotion (X3) with job satisfaction, the 
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influence of the three variables on job performance was 

69,4%. Financial rewards are the dominant variables 

affecting achievement, the level of closeness of the 

relationship is 48.19%.  

 

Keywords: extrinsic rewards, job satisfaction, employee 

performance 

 

ABSTRAK 

 

 Imbalan finansial, imbalan interpersonal, dan 

promosi akan memberi keuntungan bagi individu dan 

organisasi. Dengan memberi imbalan ekstrinsik, 

perusahaan akan dapat meningkatkan kinerja dan 

produktifitas karyawan, serta menurunkan labor turn over. 

Bagi karyawan sendiri, imbalan ekstrinsik dapat mendorong 

kesiapan diri mereka untuk meningkatkan prestasi kerja. 

Hipotesis penelitian diajukan dalam penelitian ini adalah : 

(1) Diduga bahwa imbalan finansial, imbalan interpersonal, 

dan promosi secara simultan maupun parsial mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan; (2) Diduga bahwa imbalan 

finansial mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi 

kerja. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh karena semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Jumlah sampel yang diambil sejumlah 47 

responden dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 

Banyuwangi dengan tingkat kesalahan 10% (α = 0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan terbukti ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara variabel Imbalan finansial (X1), 

imbalan interpersonal (X2), dan promosi (X3) dengan 

kepuasan kerja, besarnya pengaruh ketiga variabel 
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tersebut terhadap prestasi kerja sebesar 69,4%. Imbalan 

finansial merupakan variabel yang dominan mempengaruhi 

prestasi, tingkat keeratan hubungan keduanya sebesar 

48,19%. 

 

Kata kunci : imbalan ekstrinsik, kepuasan kerja,  kinerja 

karyawan,  

 

PENDAHULUAN 

Karyawan pada 

suatu perusahaan 

tentunya mempunyai 

prestasi kerja yang sangat 

beraneka ragam. Ada 

yang prestasinya tinggi, 

sedang, bahkan ada 

karyawan yang 

mempunyai prestasi kerja 

rendah. Apabila 

perusahaan 

menginginkan karyawan 

mempunyai prestasi yang 

tinggi maka perlu adanya 

motivasi dari manajer 

maupun pihak 

perusahaan. Salah satu 

cara memotivasi 

karyawan adalah dengan 

memberikan imbalan 

(gaji, tunjangan, dan 

bonus) yang sesuai 

dengan prestasinya. Jadi, 

jika prestasi karyawan 

tinggi; maka karyawan 

tersebut akan 

memperoleh gaji, 

tunjangan, dan bonus 

yang tinggi pula. Siswanto 

(1997) mengatakan 

bahwa sistem imbalan 

dapat memainkan 

peranan dalam 

meningkatkan motivasi 

pegawai untuk bekerja 

lebih efektif, 

meningkatkan 

produktifitas dalam 

perusahaan, dan 

mengimbangi 

kekurangan-kekurangan 

komitmen apabila imbalan 

selayaknya dikaitkan 

dengan prestasi kerja. 

Prestasi yang lebih baik 

akan menimbulkan 

imbalan ekonomi, 
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sosiologis, dan psikologis 

yang lebih tinggi. 

Manajemen 

Universitas 17 Agustus 

1945 Banyuwangi 

memberlakukan sistem 

imbalan ekstrinsik yang 

yang tidaklah sama antar 

karyawan yang satu 

dengan karyawan yang 

lain baik ditinjau dari 

jumlah dan jenisnya. 

Untuk karyawan tetap 

pada level supervisor ke 

atas, mereka memperoleh 

imbalan berupa gaji tetap. 

Menurut struktur 

organisasi pada 

Universitas 17 Agustus 

1945 Banyuwangi, 

karyawan yang bertugas 

di lapangan (agen) 

merupakan karyawan 

pada posisi level bawah. 

Meskipun pada posisi 

level bawah, namun 

keberadaan karyawan 

dibagian lapangan sangat 

vital sekali karena 

produktivitas perusahaan 

tergantung pada prestasi 

kerja karyawan bagian 

lapangan (agen) yang ulet 

dan pantang menyerah. 

Mengingat pentingnya 

tugas karyawan di bagian 

lapangan (agen), maka 

diperlukan pengelolaan 

SDM yang baik, salah 

satu cara yang digunakan 

untuk mengelola SDM 

adalah dengan cara 

memberikan imbalan 

ekstrinsik kepada 

karyawan bagian 

lapangan sesuai dengan 

prestasi kerjanya. 

Sistem imbalan 

ekstrinsik yang 

diberlakukan pada 

Universitas 17 Agustus 

1945 Banyuwangi tidaklah 

sama antara karyawan 

yang satu dengan 

karyawan yang lain. 

Untuk karyawan tetap 

pada level supervisor ke 

atas mereka memperoleh 

imbalan berupa gaji tetap, 

bonus, penghargaan, dan 
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tunjangan-tunjangan; 

seperti THR, hadiah ulang 

tahun perusahaan, 

tunjangan, perumahan, 

pensiun, dan pajak. Untuk 

karyawan bagian 

lapangan (agen) 

memperoleh imbalan 

ekstrinsik berupa: biaya 

operasional tetap/uang 

transport, komisi 

penjualan, bonus 

penagihan, bonus 

kelebihan provisi, 

penghargaan, dan 

berbagai tunjangan, yang 

meliputi THR dan hadiah 

ulang tahun perusahaan. 

Imbalan yang 

diberlakukan pada 

perusahaan Universitas 

17 Agustus 1945 

Banyuwangi, khususnya 

pada tenaga pemasaran 

didasarkan pada prestasi 

kerja yang dicapai tanpa 

memperhatikan tingkat 

pendidikan yang pernah 

ditempuh lama kerja dan 

jumlah tanggungan 

keluarga. Ketiga hal 

tersebut mungkin tidak 

atau kurang mendapatkan 

perhatian utama dalam 

pemberian imbalan. Di 

samping itu, pada 

Universitas 17 Agustus 

1945 Banyuwangi masih 

ditemui tingkat keluar 

masuknya karyawan 

(turn-over) di bagian 

lapangan (agen) sebelum 

masa kontraknya habis. 

Berdasarkan latar 

belakang permasalahan 

yang ada dan berbagai 

teori yang mendukung, 

maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan 

penelitian tentang: 

Pengaruh Imbalan 

Ekstrinsik Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan 

Universitas 17 Agustus 

1945 Banyuwangi. Tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis 

pengaruh variabel 

imbalan ekstrinsik 

terhadap kepuasan 

kerja secara 
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langsung. 

2.  Menganalisis 

indikator dari 

variabel imbalan 

ekstrinsik yang 

paling dominan 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja secara 

langsung. 

 

METODE 

Populasi adalah 

keseluruhan objek 

penelitian (Arikunto,1996). 

Populasi menunjukkan 

jumlah keseluruhan dari 

unit analisa yang ciri-

cirinya akan diduga dalam 

penelitian ini populasinya 

adalah seluruh karyawan 

bagian pemasaran 

(petugas lapangan) pada 

Universitas 17 Agustus 

Banyuwangi. Penarikan 

sampel dilakukan dengan 

teknik sampling jenuh. 

Sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel 

bila semua anggota 

populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini 

dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, yaitu 

kurang dari 30 orang. 

(Sugiono, 1998). 

Mengingat jumlah 

populasi dalam penelitian 

ini termasuk kecil, yaitu 

47 orang maka semua 

anggota populasi 

dijadikan sebagai sampel 

penelitian. 

Metode analisis 

yang digunakan dalam 

penelitian adalah :  

a. Analisis Deskriptif 

Penggunaan  

Teknik analisis 

deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data yang 

telah terkumpul 

sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan 

yang terlalu umum atau 

generalisasi. Analisis 

deskriptif digunakan untuk 

mendukung interpretasi 

terhadap hasil analisis 

teknik lainnya. Statistik 
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deskriptif dalam penelitian 

pada dasarnya 

merupakan proses 

transformasi data 

penelitian pada dalam 

bentuk tabulasi dan 

distribusi frekuensi 

sehingga mudah 

dipahami dan 

diinterpretasikan.  

b. Uji Regresi Linier 

Berganda 

Analisa regresi 

linier berganda digunakan 

untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel-

variabel independent 

terhadap variabel 

dependen. Model ini 

digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya 

hubungan sebab akibat 

antara variabel bebas (X), 

yaitu imbalan ekstrinsik 

dan variabel terikat yaitu 

prestasi kerja karyawan 

(Y). Pengolahannya 

dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 

16 for Windows.  

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis instrumen 

yang terdiri dari uji 

baliditas dan reliabilitas 

menunjukkan bahwa 

semua item pertanyaan 

yang digunakan dalam 

penelitian ini disimpulkan 

valid. Hal ini karena, 

instrumen pertanyaan 

dikatakan valid jika r 

hitung > r tabel. 

Sedangkan uji reliabilitas 

dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel penelitian 

dikatakan handal 

(reliabel).  

Pengujian regresi 

linier berganda berguna 

untuk menguji seberapa 

besar pengaruh variabel 

independen yaitu imbalan 

kerja ekstrinsik (X1) dan 

kepuasan kerja (X2) 

terhadap variabel 

dependen kinerja 

karyawan (Y). 

Ỳ =0.209 + 0.315 X1 + 

0.640 X2 
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Analisis darihasil 

persamaan regresi linier 

berganda tersebut dapat 

dinyatakan sebagai 

berikut: 

a. b0 = 0.209 artinya 

potongan garis 

regresi dengan 

sumbu Y terletak 

pada titik 0.315 

b. b1 = 0,315 artinya 

apabila variabel 

imbalan ekstrinsik 

(X1) mengalami 

kenaikan satu skor  

maka akan 

meningkatkan 

kepuasan kerja (Y) 

sebesar 0,315  

pada Universitas 

17 Agustus 1945 

Banyuwangi 

dengan asumsi 

variabel lainnya 

tetap. 

c. b2 = 0,640 artinya 

apabila variabel 

kepuasan kerja 

(X2) mengalami 

kenaikan satu skor  

maka akan 

meningkatkan 

kinerja 

karyawan(Y) 

sebesar 0.640 

pada Universitas 

17 Agustus 1945 

Banyuwangi 

dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan 

bahwa nilai F hitung =  

86.536 lebih besar dari 

nilai F tabel = 3,16 maka 

H0 ditolak, yang berarti 

variabel (Imbalan 

Ekstrinsik (X1) dan 

Kepuasan Kerja (X2)) 

secara simultan 

berpengaruh signifikasi 

terhadap variabel terikat 

(Kinerja Karyawan (Y) 

pada Universitas 17 

Agustus Banyuwangi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil-

hasil penelitian dan 

pembahasan 
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sebagaimana 

dikemukakan dalam bab 

sebelumnya; secara 

umum penelitian ini 

menyimpulkan imbalan 

ekstrinsik yang 

ditunjukkan dengan 

variabel: Imbalan 

Ekstrinsik (X1), Kepuasan 

Kerja (X2), dan yang baik 

dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Variabel imbalan 

ekstrinsik yang paling 

dominan mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah 

imbalan ekstrinsik (X1) 

sebesar 49,19%. Hal ini 

dikuatkan jawaban 

responden khususnya 

pada item imbalan 

finansial yang diberikan 

oleh perusahaan, hampir 

semua responden 

(85,1%) menunjukkan 

kesetujuannya. 

Sedangkan, kepuasan 

kerja (X2) mempengaruhi 

kinerja karyawan sebesar 

37,17%,. Pengaruh dari 

variabel imbalan finansial, 

imbalan interpersonal, 

dan promosi secara 

bersama-sama 

mempengaruhi prestasi 

kerja diperoleh dari F 

hitung. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan 

bahwa secara statistik 

ketiga variabel tersebut 

mempengaruhi secara 

signifikan tehadap 

prestasi kerja. Besarnya 

pengaruh ketiga variabel 

tersebut terhadap prestasi 

kerja dapat dilihat dari 

besarnya R2 = 0,632. 

Artinya variabel imbalan 

finansial, imbalan 

interpersonal, dan 

promosi dapat 

menerangkan variabilitas 

sebesar 63,2% dari 

variabel prestasi kerja, 

sedangkan sisanya 

diterangkan oleh variabel 

lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini. 

Untuk melihat keberartian 

dari masing-masing 
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variabel bebas secara 

parsial terhadap variabel 

terikat dapat dilakukan 

dengan uji T. Hasil uji T 

untuk masingmasing 

variabel adalah t hitung 

variabel. Imbalan finansial 

(X1) sebesar 4,956 

adalah lebih besar dari t 

tabel = 2,017. Hasil uji ini 

menunjukkan imbalan 

finansial (X1) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

prestasi kerja. Hasi uji t 

untuk variabel imbalan 

interpersonal (X2) 

menunjukkan sebesar 

2,302 adalah lebih besar 

dari t tabel = 2,017. Hasil 

uji t untuk variabel 

promosi (X3) 

menunjukkan sebesar 

2,444 adalah lebih besr 

dari t tabel = 2,017. 

Sehingga hasil uji ini 

menunjukkan bahwa 

imbalan finansial (X1) 

juga mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

prestasi kerja. 
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