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Organisasi memberikan penghargaan pada partisipasi yang berkinerja sesuai 

dengan cara-cara yang telah disetujui bersama. Penelitian atas insentif cenderung 

mendukung hal-hal berikut ini: 

1. Individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan 

pendapatan pontensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. 

2. Penghargaan pribadi bersifat relative atau situasional. 

3. Jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa 

mereka menganggap system pengendalian manajemen adalah penting. 

4. Individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan, atau 

umpan balik, mengenai kinerja mereka. 

5. Motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu 

insentif tidak dapat dicapai atau terlalu medah untuk dicapai. 

6. Insentif  yang disediakan oleh suatu anggaran atau suatu pernyataan tujuan 

lainnya adalah paling kuat ketika manejer berkerja sama dengan atasanya untuk 

memperoleh angka-angka anggaran. 

 

Rencana Insentif Jangka Pendek 

1. Total Kantong Bonus 

Jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang 

memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu disebut dengan kantong bonus. Dalam 

suatu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atas rumus yang 

akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Rumus ini biasanya berkaitan dengan 

profitabilitas perusahaan secara keseluruhan di tahun berjalan. Dalam memutuskan 

besarnya kantong ini, masalah yang penting adalah untuk memastikan bahwa kompensasi 

total yang dibayarkan kepada para eksekutif adalh kompetitif. 

Ada beberapa cara untuk menetapkan kantong bonus ini. Metode yang paling 

sederhana adalah untuk menetapkan bonus yang setara dengan persentase tertentu dari 

laba.    
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2. Carryover 

Bukannya membayar jumlah total dalam kantong bonus rencana tersebut 

mungkin memperbolehkan dilakukanny carryover tahunan atas sebagian dari jumlah 

tersebut yang ditentukan oleh rumus tersebut. Setiap tahun, komite dari dewan komisaris 

memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke caaryover, atau seberapa besar 

akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah.  

Metode ini menawarkan dua keuntungan : 

(1) Metode tersebut lebih fleksibel, karena pembayaran tidak ditentukan secara 

otomatis oleh suatu rumus dan dewan komisaris dapat menggunakan penilaian 

mereka.  

(2) Metode tersebuat dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika 

pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus 

yang dihitung setiap tahunnya.  

 

3. Kompensasi Ditunda 

Dalam system ini, eksekutif hanya menerima seperlima dari bonus mereka 

ditahun dimana bonus tersebut diperoleh. Empat per lima sisanya dibayar merata selama 

empat tahun ke depan. 

Metode penundaan pembayaran ini menawarkan keunggulan-keunggulan 

berikut ini: 

• Menejer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar, pendapatan 

tunai mereka untuk tahun mendatang  

• Pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer 

• Seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk 

sejumlah tahun. 

• Kerangka waktu penundaan mendorong para pengambil keputusan untuk 

berpikir secara jangka panjang. 

Kerugian dari rencana bonus ditunda adalah bahwa rencana tersebut tidak 

membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif ditahun bonus tersebut 

diperoleh. 
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Rencana Insentif Jangka Panjang     

1. Opsi Saham 

Suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau 

setelah tanggal tertantu di masa depan (tanggal pelaksanaan), pada harga yang telah 

disetujui pada tanggal pemberian opsi. Manfaat motivasional utama dari rencana 

opsi saham adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah 

kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut.  

2. Saham Fantom 

Suatu rencana saham fantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk 

tujuan pembukuan saja. Di akhir periode yang telah ditentukan eksekutif tersebut 

berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara  dengan apresiasi di nilai 

pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Penghargaan tersebut dapat 

berbentuk uang tunai, lembar saham , atau keduanya. 

3. Hak Apresiasi Saham  

Sustu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang 

tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan 

sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. 

4. Saham Kinerja 

Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang 

manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Biasanya, cita-

citanya adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba 

persaham selama periode tiga sampai lima tahun. 

5. Unit Kinerja 

Dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka 

panjang tertentu lebih tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan 

aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. 

 

Setiap pejabat korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab sebagian atas kinerja 

keseluruhan perusahaa. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh, dan berhak untuk 

menerima, suatu bonus untuk kinerja yang baik. 
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Kompensasi CEO 

Kompensasi CEO  biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi dewan komisaris 

setelah CEO tersebut memprensentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya.  

Sikap umum CEO terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu 

tahun sangatlah jelas dari persentasi ini. 

 

Jenis Insentif  

1. Beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan 

social. 

Ukuran Bonus Relatif terhadap Gaji 

Dua Filosofi atas 

Kompensasi Insentif 

 
   Pembayaran Tetap    pembayaran Berdasarkan kinerja 

 
            Merekrut orang yang baik           Merekrut orang yang baik 

 

 

            Membayar mereka dengan baik          Mengharapkan kinerja yang baik 

 

 

        Mengharapkan kinerja yang baik Membayar mereka dengan baik   jika 

kinerja benar-benar baik 

 

 

Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap 

(gaji dan tunjangan) dengan penghargaan variable dalam total kompensasi manajer.paham 

yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya 

dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut 

paham ini menekan pada gaji, dan bukan bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem 

pembayaran tetap. 
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Tingkat Batas 

Suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan batas bawah. Batas 

atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah 

tingkat bawah dimana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas 

tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tidak diingainkan.  

 

Dasar Bonus 

Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat di dasarkan hanya pada total laba 

korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduannya. Salah satu argumen untuk 

mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut 

lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis yang 

lain. 

 

Kriteria Kinerja  

Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat 

mencakupmargin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat 

dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, 

maka keputusan perlu dibuat ditiga area: (1) definisi laba, (2) definisi investasi, dan (3) 

pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan EVA. 

 

Tolak Ukur untuk Perbandingan 

Kinerja seorang manajer unit bisnis dapat dinilaidengan membandingkan hasil 

aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, atau kinerja pesaing praktik yang umum 

adalah mengevaluai manajer unit bisnis terhadap anggaran laba. 

 

Pendekatan Penentuan Bonus 

    Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukandengan 

menggunakan rumus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis, atau 

dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut, atau dengan suatu 

gabungan antara keduanya. Hanya mengendalikan pada rumus yang objektif memiliki 

beberapa keuntunganyang jelas. 
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Teori Agensi 
Hubungan agansi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) 

untuk melaksanakan suatu jasa dan, dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang 

untuk membuat kaputusan kepada agen tersebut.  

 

Perbedaan Tujuan antara Prinsipal dan Agen    

Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi kenangan 

tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang 

yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. 

Prinsipal (pemegang saham) diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan 

yang diperoleh dari investasi mereka diperusahaan tersebut. 

Untuk menangani masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Ada 2 

(dua) cara yaitu pemantauan dan kontrak insentif. 

a. Pemantauan: Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau 

tindakan agen menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan 

mengorbankan kepentingan prinsipal. 

b. Kontrak Insentif: Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan  

referensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. 

 

Kritik  

Teori agensi ditemukan pada tahun 1960-an dan sejak saat ini telah ditulis secara 

ekstensi dalam jurnal-jurnal akademik. Tetapi teori tersebut tidak memiliki pengaruh 

praktis yang terlihat pada proses pengendalian manajemen. Teori agensi mengaplikasikan 

bahwa manajer di organisasi nirlaba dan pemerintah, yang tidak dapat menerima 

kompensasi insentif, kurang memiliki motivasi yang diperlukan untuk keselarasan tujuan; 

banyak orangtidak menerima implikasi ini.   
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Kasus 12-1 

Lincoln Electric Company (A) 

 

Lincoln Electric Company adalah produsen terbesar didunia dari produk arc-

welding dan produsen utama dari motor listrik industri. Rencana insentif manajemen 

Lincoln telah popular selama bertahun-tahun. Banyak buku teks manajemen universitas 

mengacu kepada rencana Lincoln sebagai model untuk mencapai produktivitas pekerja 

yang lebih tinggi. Tentu saja, perusahaan tersebut adalah berhasil menurut ukuran yang 

biasa. 

 

Sejarah Singkat 

Pada tahun 1895, setelah “dikeluarkan” dari Elliott-Lincoln Cimpany yang 

porak-poranda akibat depresi, pembuat motor listrik yang dirancang oleh Lincoln, John 

C. Lincoln mengambil paten keduanya dan mulai memproduksi motor yang lebih baik 

dia membuka usahanya yang baru, bukan sebagai PT Dow Muda, yang kemudian 

mendirkan Dow Chemical Company. Pada tahun 1906, John C. Lincoln membuat 

bisnisnya menjadi PT yang didirikannya di Timur Cleveland.. 

Pada tahun 1907, setelah demam thphoid memaksa keluar dari Ohio State 

University pada tahun terakhirnya, JamesF. Lincoln, adik John, bergabung dengan 

perusahaan yang masih muda itu. Pada tahun 1914, dia menjadi pimpinan perusahaan 

yang aktif , dengan jabatan manajer umum dan wakil presiden. 

Dalam kata pendahuluan buku terakhir James F. Lincoln, Charles G. Herbrack 

menulis tentang inovasi personel yang terdahulu: 

Inovasi tersebut bukanlah untuk membeli perilaku yang baik. Inovasi tersebut 

bukanlah usaha untuk meningkatkan laba. Inovasi tersebut bukanlah obat untuk 

kesulitan karyawan. Inovasi tersebut tidak merupakan program “orang-orang yang 

melakukan lebih baik.” Inovasi tersebut merupakan pernyataan saling menghormati 

atas pentingnya masing-masing orang bagi pekerjaan yang akan dilakukan. Semuanya 

mencerminkan kepemimpinan James Lincoln, yang dibawahnya inovasi tersebut 

dipelihara dan diperluas. 

Selam Perang Dunia II, Lincoln menjadi makmur seperti yang tak pernah 

terjadi sebelumnya. 
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Filosofi Perusahaan 

a. terhadap Pelanggan 

b. Sikap terhadap Pemegang Sikap Saham 

c. Sikap terhadap Serikat Buruh 

d. Keyakinan dan Asumsi tentang Karyawan 

Bisnis Lincoln 

Pengelasan merupakan cara yang utama untuk menyambung baja di industri 

konstruksi. Produsen traktor dan semua jenis peralatan berat menggunakan arc-welding 

secara ekstensif dalam proses manufakturnya. Perusahaan terutama terlibat dalam produksi 

dan penjualan produk arc-welding, mesin las listrik dan elektroda logam. Lincoln juga 

memproduksi motor listrik yang berkisar 0.5 sampai 200 tenaga kuda.  

Pabrik utama perusahaan berada di Euclid, Ohio, daerah pinggiran kota yang 

terletak sebelah timur Cleveland. Pabrik Lincoln yang baru di Mentor, Ohio, merupakan 

lokasi operasi produksi dari beberapa elektroida yang telah dipindahkan dari pabrik utama. 

 Kebijakan Personalia 

a.    Rekrutmen dan Seleksi 

b. Keamanan Kerja 

c.    Evaluasi Kerja 

d. Kompensasi  

e.    Cuti 

f.    Penugasan Kerja  

g. Partisipasi Karyawan dalam Membuat Keputusan 

h. Pelatihan dan Pendidikan 

i.   Tunjangan Lain-lain dan Fasilitas Eksekutif  

j.   Kebijakan Keuangan    

 

Komentar Penutup 

Sangatlah mudah untuk mempercayai bahwa alasan dibalik kesuksesan Lincoln terletak 

pada sikap unggulnya terhadap karyawan dan keinginan mereka untuk bekerja lebih keras, 

lebih cepat, dan lebih pintar dibandingkan dengan pekerja industri lainnya 


