
PENGARUH INSENTIF TERHADAP SEMANGAT 

KERJA KARYAWAN DI CV. SUKAHATI 

TASIKMALAYA 

 
Oleh: 

 

RIZAL MUHAMAD AL GOZALI  

4122.4.15.11.0096 

 
SKRIPSI 

 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian  

guna memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 
 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI  

BANDUNG 

2019 



 

 

PENGARUH INSENTIF TERHADAP 

SEMANGAT KERJA KARYAWAN DI CV. 

SUKAHATI TASIKMALAYA 

 
Oleh: 

 

RIZAL MUHAMAD AL GOZALI  

4122.4.15.11.0069 

 
SKRIPSI 

 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian  

guna memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

 

 
Bandung, 02 Agustus 2019 

 

 

 

 
Andi Usmar, SE., MM 

Pembimbing 

 

 
Mengetahui, 

 

 
Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

 

 

 

 
Dr.H. Deden Komar Priatna, ST., SIP., MM. CHRA. 



 

 

PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama : Rizal Muhamad Al Gozali 

NIM : 4122.4.15.11.0096 

Program Studi : Manajemen 

 
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul Pengaruh Insentif 

terhadap Semangat Kerja Karyawan di CV. Sukahati Tasikmalaya adalah: 

1. Merupakan skripsi asli dan belum pemah diajukan sebelumnya oleh siapapun 

untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Winaya Mukti 

maupun perguruan tinggi lainnya. 

2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis sendiri tanpa 

bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. 

3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat-pendapat yang 

telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 

serta dicantumkan dalam daftar pustaka seperti yang terlampir di dalam naskah 

skripsi ini. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dengan penuh 

kesadaran dan rasa tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum 

sebagai akibat ketidaksesuaian isi pemyataan ini dengan keadaan sebenarnya. 

 
Bandung, 02 Agustus 2019  

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 
RIZAL MUHAMAD AL GOZALI  

NIM : 4122.4.15.11.0096 



 

 

ABSTRACT 

 
Rizal Muhamad Al Gozali. 2019. The Effect of Incentive toward The 

Employee Morale (studies on CV. Sukahati Tasikmalaya). Scription 

Undergraduate Program Economic Faculty Program Study Management 

Universitas Winaya Mukti. Under the Guidance of Andi Usmar, SE., MM 

In this study, there are two variables: the variable X (Incentive) and Y 

variables (Employee Morale). This research aims to determine the incentive and 

employee morale of CV. Sukahati Tasikmalaya, and the effect of the incentive on 

the employee morale of CV. Sukahati Tasikmalaya. 

The method used in this research is dercriptive analysis method to discuss 

the issue how the incentive and employee morale of CV. Sukahati Tasikmalaya 

and verification analysis to discuss the issue of how much influence the incentive 

and employee morale on CV. Sukahati Tasikmalaya. Samples in this research are 

40 employees from a total of 200 employees and taken randomly exist in CV. 

Sukahati Tasikmalaya.. The sampling technique used is sample random sampling 

with formula by Slovin. The data used is primary data and secondary data 

collected throught an observation, questionnaire, and literature. The hypotesys of 

this study, there is an influence the incentive toward employee morale on CV. 

Sukahati Tasikmalaya. To measure the influence of these variables used simple 

linear regression and coefficient of determination with help of program SPSS 

Version 23. 

Based on the data analysis by using statistical method a simple linear 

regression, the value of the coefficient of determination is 27,2% with correlation 

coefficient of 0,522. Based on these result it can be concluded that the incentive 

influence to the employee morale toward CV. Sukahati Tasikmalaya. 
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ABSTRAK 

Rizal Muhamad Al Gozali. 2019. Pengaruh Insentif Terhadap 

Semangat Kerja Karyawan (studi pada CV. Sukahati Tasikmalaya). Skripsi 

Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas 

Winaya Mukti. Dibawah bimbingan Andi Usmar, SE., MM 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (Insentif) dan 

variabel Y (Semangat Kerja). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui insentif 

dan semangat kerja karyawan pada CV. Sukahati Tasikmalaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis untuk membahas identifikasi masalah bagaimana insentif dan semangat 

kerja pada CV. Sukahati Tasikmalaya dan verifikatif analisis untuk membahas 

identifikasi masalah seberapa besar pengaruh insentif dan semangat kerja 

karyawan pada CV. Sukahati Tasikmalaya. Sampel pada penelitian ini adalah 40 

karyawan dari jumlah total 200 karyawan yang ada, dan diambil secara acak yang 

ada pada CV. Sukahati Tasikmalaya. Teknik sampling yang digunakan adalah 

sample random sampling dengan rumus Slovin. Data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, angket 

(kuesioner), dan kepustakaan. Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh 

insentif terhadap semangat kerja pada CV. Sukahati Tasikmalaya. Untuk 

mengukur besarnya pengaruh variabel tersebut digunakan regresi linear sederhana 

dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS Versi 23. 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode statistik yaitu regresi 

linear sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 27,2% dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,522. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa insentif berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan pada CV. Sukahati 

Tasikmalaya. 

 

 

 
Kata kunci: Insentif, Semangat Kerja 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menjelang era perdagangan bebas, semakin ketatnya persaingan antar 

perusahaan dari tahun ke tahun menuntut perusahaan mampu bertahan dan 

berkompetisi dengan perusahaan lain. Salah satu yang dapat yang ditempuh 

perusahaan agar mampu bertahan dalm persaingan adalah meningkatkan sumber 

daya yang ada pada perusahaan tersebut, karena faktor penting yang turut 

menentukan keberhasilan perusahaan adalah manusia. Oleh karena itu, 

keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) yaitu orang-orang yang 

menyediakan tenaga, bakat, kreativitas dan semangat bagi perusahaan serta 

memegang peranan penting dalam fungsi operasional perusahaan. sumber daya 

manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta 

tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia 

dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia 

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Peran 

strategis sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dikolaborasi dari  

segi teori sumber daya, dimana fungsi perubahan adalah seluruh sumber daya atau 

kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor  

eksternal utama. 
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Agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan,organisasi harus 

mempunyai sumber daya manusia yang handal dan dapat bersaing, sehingga 

organisasi harus dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk 

mengatur sumber daya yang ada agar bisa efektif dan efesian sehingga bisa 

mewujudkan menjadi organisasi yang kompetitif, kreatif dan inovatif. Untuk 

itulah manajemen organisasi harus mempunyai strategi dalam mewujudkan 

sumber daya manusia yang yang dapat mewujudkan tujuan organisasi. Pemberian 

kompensasi yang berupa insentif adalah satu strategi yang diterapkan organisasi 

agar dapat memberikan rangsangan kepada sumber daya manusia yang ada 

didalam organisasi agar dapat bekerja optimal dan memberikan potensi yang 

dimilikinya untuk kemajuan organisasi melalui peningkatkan semangat kerja. 

Dengan meningkatnya semangat kerja maka produktifitas kerja meningkat pula, 

yang pada akhirnya tujuan perusahaan dan tujuan pribadi karyawan dapat  

tercapai. 

Perusahaan dapat memberikan balas jasa secara langsung kepada 

karyawan yang menunjukkan kelebihan prestasi kerjanya. Cara tersebut sangat 

efektif untuk mendorong semangat kerja dan meningkatkan kinerjanya. Tentu saja 

cara seperti ini disesuaikan dengan kemampuan organisasi atau perusahaan. Di 

samping itu dalam pemberian insentif ini harus memperhatikan dan disesuaikan 

dengan prinsip administrasi kepegawaian yaitu dalam memberikan balas jasa 

harus didasarkan atas hasil atau prestasi yang dicapai dan besarnya tanggung 

jawab setiap karyawan dalam organisasi yang bersangkutan. 
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CV. Sukahati merupakan perusahaan pemotongan ayam yang 

menghasilkan produk berupa ayam potong karkas yang berkualitas. Produk CV. 

Sukahati telah di pakai juga oleh beberapa customer yang lain, baik perusahaan 

fast food seperti: KFC, Nikita, D’kriuk , CFC, Popeye’s, Wendy’s . 

Menurut (Sastrohadiwiryo, 2002:32), semangat kerja atau moril kerja 

adalah kesenangan tenaga kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya sehingga pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu. Atau 

dengan kata lain moral kerja atau semangat kerja adalah kondisi dinamis yang 

dimiliki tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penuh kesungguhan 

dan tangung jawab sehingga menimbulkan produktivitas yang tinggi. Belakangan 

ini semangat kerja karyawan di CV. Sukahati sedang mengalami penurunan yang 

mengakibatkan kinerja karyawan menjadi menurun. 

Menurut (Nawawi, 2003:317), bahwa insentif adalah penghargaan atau 

ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas 

kerjanya tinggi, sifatnya tidak tepat atau sewaktu-waktu. Oleh karena itu insentif 

sebagai bagian dari keuntungan, terutama sekali diberikan pada karyawan agar 

meningkatkan semangat kerja karyawan CV. Sukahati. 

Salah satu cara mengoptimalkan kinerja karyawan CV. Sukahati adalah 

dengan pemberian balas jasa (insentif) secara tidak sengaja diberikan kepada 

karyawan agar didalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk 

meningkatkan prestasi kerja seingga produktivitas dan kinerjanya meningkat. 

Pemberian insentif didalam suatu perusahaan memegang peranan penting karena 

diyakini akan dapat mengatasi berbagai permasalahan di tempat kerja yang 
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semakin kompleks seperti rendahnya kinerja dikarenakan semangat dan gairah 

kerja karyawan yang masih belum sepenuhnya baik, hal ini bisa disebabkan masih 

kurangnya motivasi kerja, status karyawan (bukan karyawan tetap) dan tidak 

adanya tambahan pendapatan bagi karyawan selain gaji. Bagi perusahaan, adanya 

pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, 

produktivitas kerja, loyalitas, disiplin, rasa tanggung jawab terhadap jabatan dan 

semakin baiknya mutu kepemimpinan bagi karyawan, dengan adanya pemberian 

insentif mereka memperoleh kesempatan untuk menambah pendapatan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian  

mengenai insentif dan semangat kerja dengan judul: “Pengaruh Insentif 

Terhadap Semangat Kerja Karyawan pada CV. Sukahati Tahun 2019” 

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Idetifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi identifikasi masalah 

mengenai insentif dan semangat kerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Sikap karyawan tersebut bisa berupa semangat karyawan 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

2. Semangat kerja yang dirasakan oleh karyawan dipengaruhi 

antara lain absensi, kerja sama, kepuasan kerja, dan 

kedisiplinan. 

3. Karyawan yang harus mempuyai motivasi untuk 

mewujudkan visi dan misi. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah mengenai insentif dan semangat kerja karyawan adalah 

sebagai berikut: 

1. Seberapa Besar pemberian insentif dan semangat kerja 

karyawan pada CV. Sukahati tahun 2019 ? 

2. Seberapa Besar pengaruh insentif terhadap semangat kerja 

karyawan pada CV. Sukahati tahun 2019 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan peneliti 

mengenai insentif dan semangat kerja karyawan adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis: 

1. Pemberian insentif dan semangat kerja karyawan pada CV. 

Sukahati tahun 2019. 

2. Pengaruh insentif terhadap semangat kerja karyawan pada 

CV. Sukahati tahun 2019. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Dari tujuan yang telah diungkapkan diatas maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi: 

1.4.1 Secara Teoritis 

1) Bagi peneliti 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu kinerja yaitu 

membuat inovasi penggunaan metode experiment dalam 
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peningkatan kemampuan. 

2) Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung 
 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan 

kurikulum di universitas winaya mukti bandung yang terus 

berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. 

3) Bagi CV. Sukahati Tasikmalaya 

 

Sebagai pijakan dan referensi yang berhubungan dengan 

peningkatan insentif terhadap semangat kerja karyawan untuk 

menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

1.4.2 Secara Praktis 

 

1) Bagi Peneliti 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori utama untuk penelitian di masa yang 

akan datang. 

2) Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung 
 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih 

mendalam pada masa yang akan datang. 

3) Bagi CV. Sukahati Tasikmalaya 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan mengenai hasil kinerja 

karyawan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 
2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Insentif 

Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat 

yang dipergunakan dalam mendukung prinsip keadilan dalam pemberian 

kompensasi (Hasibuan, 2001:117). 

Sedang menurut (Panggabean, 2002:77) insentif merupakan imbalan 

langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi 

standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat 

mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif 

lebih menyukai, gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. 

Menurut (Nawawi 2003:317), bahwa insentif adalah penghargaan 

atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar 

produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tepat atau sewaktu-waktu. Oleh 

karena itu insentif sebagai bagian dari keuntungan, terutama sekali 

diberikan pada pekerja yang bekerja secara baik dan berprestasi, misalnya 

dalam bentuk pemberian bonus dan dapat pula diberikan dalam bentuk 

barang. 

Dan menurut (Hasibuan, 2009:183) Insentif adalah daya 

perangsang yang diberikan kepada karyawan tertantu berdasarkan prestasi 

kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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Jadi menurut pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, 

bahwa insentif adalah penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada 

karyawan sesuai dengan prestasi karyawan, yang bertujuan untuk 

mendorong agar karyawan bekerja lebih giat lagi sehingga produktivitas 

kerjanya meningkat. 

Berikut adalah Pengertian Insentif Menurut Para Ahli-Ahli 

 
(Hasibuan, 2001:117) Insentif merupakan tambahan balas jasa yang 

diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi 

standar. Insentif ini yaitu alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil 

dalam pemberian kompensasi. 

(Pangabean, 2002:77) Insentif merupakan imbalan langsung yang di 

bayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang 

ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat mendorong 

karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih 

menyukai gajinya dibayarkan  berdasarkan hasil kerja. 

(Mangkunegara, 2002:89) Insentif merupakan suatu bentuk motivasi yang 

dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga 

merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja 

karyawan dan kontribusi terhadap organisasi “perusahaan”. 
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(Handoko, 2002:176) Insentif merupakan perangsang yang ditawarkan 

kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi 

dari standar- standar yang telah ditetapkan. 

(Samsudin, 2006:194) Insentif merupakan pemberian upah atau gaji yang 

berbeda bukan didasarkan pada evaluasi jabatan, namun karena adanya 

perbedaan prestasi kerja. 

(Simamora, 2004:514) Insentif merupakan suatu program yang 

mengaitkan bayaran dengan produktivitas kerja. 

(Ranupandojo Dan Suad Husnan, 2002:161) Insentif merupakan suatu 

bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang, jadi pengertian 

insentif ialah  sebuah program yang diberikan oleh perusahaan untuk 

memotivasi karyawan agar karyawan tersebut jauh lebih giat lagi dalam 

bekerja dan dapat meningkatkan prestasu kerjanya di dalam perusahaan. 

2.1.1.1 Jenis Insentif 

 

Jenis insentif Berdasarkan jenisnya (Hasibuan, 2009: 183) 

mengatakan insentif dibedakan atas dua jenis yaitu: 

1. Insentif Positif. 

 

Insentif positif adalah daya perangsang dengan memberikan 

hadiah material atau non material kepada karyawan yang 

berprestasi kerjanya diatas prestasi standar. 
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2. Insentif Negatif. 
 

Insentif negatif adalah daya perangsang dengan memberikan 

ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya,  

dibawah standar. 

2.1.1.2 Program Insentif 

 

Program sistem insentif ada pada hampir setiap jenis pekerjaan dari 

tenaga kerja manual sampai professional, manajer dan pekerja eksekutif. 

Program insentif menurut (Rivai 2010:767-768) adalah : 

1. Pekerjaan sepotong adalah teknik yang digunakan untuk 

mendorong kinerja kerja pegawai berdasarkan hasil pekerjaan 

pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi. 

2. Bonus adalah tambahan upah yang diterima karena hasil 

kerja melebihi standar yang telah ditentukan, dimana 

karyawan juga mendapatkan upah pokok. 

3. Komisi adalah insentif yang diberikan berdasarkan jumlah 

barang yang terjual. 

4. Insentif bagi eksekutif adalah insentif yang diberikan kepada 

pegawai khususnya manajer atau eksekutif atas peran mereka 

dalam menetapkan dan mencapai tingkat 130 keuntungan 

tertentu bagi organisasi. 
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5. Kurva “kematangan” adalah jumlah tambahan gaji yang 

diberikan kepada tenaga kerja yang karena masa kerja dan 

golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat dan 

penghasilan yang lebih tinggi lagi. 

6. Pembayaran pengetahuan yaitu pemberian insentif didasarkan 

pada apa yang dapat dilakukan untuk organisasi melalui 

pengetahuan yang diperoleh, yang diasumsikan mempunyai 

pengaruh besar dan penting bagi organisasi. 

7. Insentif non materi, berupa bentuk materi baru, sertifikat, 

liburan, rotasi kerja, perluasan jabatan dan pengubahan gaya. 

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Insentif 

 

Insentif ini merupakan tambahan upah yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan diluar upah gaji berdasarkan kinerja karyawan. Dalam 

pemberian insentif ini harus disertai dengan kebijakan yang tepat agar 

dengan pembelian insentif akan memberikan keuntungan bagi perusahaan 

bukan sebaliknya yaitu kerugian bagi perusahaan. Ada beberapa paktor-

faktor yang mempengaruhi pemberian insentif diantaranya: 

Menurut (Suswanto Priansa, 2014:236-237), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian insentif mencakup antara lain: 

1. Jabatan atau Kedudukan 

 

Perusahaan dalam memberikan insentif harus melihat seberapa 

besar tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang 

karyawan. 
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2. Prestasi Kerja 
 

Karyawan yang mempunyai atau memiliki prestasi kerja yang 

baik atau menonjol akan diberikan insentif yang lebih baik 

dan besar daripada karyawan yang memiliki prestasi kerja 

yang kurang atau tidak menonjol. 

3. Laba Perusahaan 

 

Perusahaan tidak akan segan-segan memberikan insentif 

kepada karyawannya yang prestasi kerjanya baik karena akan 

meningkatkan laba atau keuntungan bagi perusahaan itu 

sendiri. 

Sedangkan, menurut (Mulyadi, 2015:82-83) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian insentif yaitu: 

1. Target Produksi 

 

Karyawan yang bisa melampaui target itulah yang diberikan 

insentif. Dengan harapan bisa mempertahankan prestasinya 

bahkan bukan hanya bertahan melainkan prestasinya dan 

meningkatkan kontribusinya kepada perusahaan. 

2. Sikap Karyawan 
 

Sikap karyawan adalah seorang karyawan yang mempunyai 

sikap baik terhadap perusahaan, sikap tersebut adalah dalam 

melaksanakan tugasnya selalu sesuai dengan tepat waktu dan 

benar, sikap jujur terhadap siapa saja baik terhadap pimpinan 

maupun dengan teman sejawat. 
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3. Keuntungan perusahaan 
 

Setiap perusahaan pasti membuat target keuntungan, dalam 

prosesnya tentu akan mengalami berbagai macam kesulitan 

untuk mencapai target keuntungan, oleh sebab itu perusahaan 

melakukan efisiensi dari segala bidang diantaranya efisiensi 

tentang absensi, kehadiran harus ditingkatkan, efesiensi bayar 

misalnya pemakaian listrik apabila pulang atau keluar dari 

ruangan kerja lampu dan AC harus dimatikan, dan efesiensi 

pengupahan barang tentu upah tetap tidak akan bisa 

diefisiensi tetapi yang bisa diefisiensi adalah upah lembur 

maka untuk lembur harus dikurangi jam lemburnya setiap 

bulannya agar pengeluaran perusahaan akan menurun, dan 

pada gilirannya akan mendapatkan keuntungan yang 

diharapkan. Dengan demikian perusahaan akan memberikan 

insentif atau bonus kepada karyawan yang berprestasi. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

faktor- faktor yang mempengaruhi pemberian insentif adalah target 

produksi, prestasi kerja, keuntungan perusahaan, sikap karyawan dan 

jabatan. 

2.1.1.4 Indikator Insentif 

 

Indikator-indikator program insentif pertimbangan dasar 

penyusunan insentif menurut (Martoyo, 2008:102), dengan judul buku 

Manajemen Sumber Daya Manusia, antara lain sebagai berikut: 
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1. Produktivitas 
 

Pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya 

upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjuk oleh karyawan 

yang bersangkutan, besarnya upah tersebut tergantung pada 

banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja 

karyawan. 

2. Lama Kerja 

 

Kerja ditentukan atas dasar lama kerja karyawan 

melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan, cara 

perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per 

minggu atau pun per bulan, Umumnya cara ini diterapkan 

apabila terdapat kesulitan dalam menerapkan cara 

pengupahan berdasarkan prestasi kerja. 

3. Senioritas 

 

Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas 

karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi, 

semakin senior seorang karyawan dalam organisasi, maka 

semakin tinggi loyalitas pada organisasi tersebut. 

4. Kebutuhan 
 

Sistem insentif ini didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan 

hidup yang layak dari karyawan. Insentif yang diberikan 

wajar apabila dapat digunakan untuk memenuhi sebagian 

kebutuhan pokok, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. 
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5. Keadilan dan Kelayakan 
 

Keadilan dalam sistem ini bukan sama rata, tetapi terkait 

pada hubungan pengorbanan dan insentif yang diharapkan, 

oleh karena itu harus dinilai adalah pengorbanan yang 

diperlukan untuk suatu jabatan. Kelayakan, berarti memenuhi 

kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah 

minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal 

konsistensi. 

2.1.2 Semangat kerja 

 

Semangat kerja mempunyai pengaruh yang besar bagi setiap para 

karyawan dalam bekerja, jika semangat kerja karyawan tinggi maka 

cenderung dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat serta 

menghasilkan produk yang berkualitas, sebaliknya jika semangat kerja 

karyawan rendah maka pekerjaan pun kurang terlaksana dengan baik dan 

lambat. Pada umumnya turunnya semangat kerja karyawan karena 

ketidakpuasan karyawan baik secara materi maupun non materil. Pada 

dasarnya semangat kerja karyawan berhubungan dengan kebutuhan 

karyawan, apabila kebutuhan karyawan terpenuhi maka semangat kerja 

karyawan akan cenderung naik, untuk itu diperlukan usaha pemenuhan 

kebutuhan karyawan guna meningkatkan semangat kerja karyawan. 
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Berikut adalah Definisi Semangat Kerja Menurut Para Ahli 
 

Definisi yang diungkapkan oleh para ahli tentang semangat kerja, 

diantaranya: Semangat kerja sebagai setiap kesediaan perasaan yang 

memungkinkan seseorang bekerja untuk menghasilkan kerja lebih banyak 

dan lebih baik. (Hariyanti, 2005:155). Sedangkan Menurut (Hasibuan, 

2009:94), semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang 

mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai 

prestasi kerja yang maksimal. Lain halnya dengan yang disampaikan oleh 

(Halsay, 2003:305) yang mengatakan bahwa: semangat kerja adalah 

kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang pekerja untuk 

menghasilkan kerja yang lebih banyak dan lebih baik tanpa menambah 

keletihan. Menurut (Syukria, 2004:30) berpendapat bahwa semangat kerja 

adalah suatu kondisi rohaniah atau prilaku individu tenaga kerja dan 

kelompok-kelompok yang menimbulkan kesenangan yang mendalam pada 

diri tenaga kerja untuk bekerja lebih giat dan konsekuen dalam mencapai 

tujuan yang di tetapkan oleh perusahaan. Pendapat lain dikemukakan oleh 

hasibuan dimana semangat kerja adalah kemauan dan kesenangan yang 

mendalam dilakukan. (Hasibuan,2005:158). Jadi apabila mampu 

meningkatkan semangat kerja karyawan maka perusahaan akan 

memperoleh banyak keuntungan, pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, 

kerusakan akan dikurangi, tingkat absensi dan keterlambatan akan dapat 

diperkecil, kemungkinan perpindahan karyawan akan dapat dikurangi dan 

sebagainya. Menurut pendapat penulis semangat kerja adalah perwujudan 
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dari sikap seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan kemauan dan 

kesenangan sehingga segala pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih 

cepat dan lebih baik. 

2.1.2.1 Cara Meningkatkan Semangat Kerja 

 

Ada beberapa cara untuk meningkatkankan semangat kerja 

karyawan yang bersifat material dan non material menurut (Hasibuan, 

2008:180) sebagai berikut: 

1. Gaji atau Upah yang Cukup 

 

Pemberian upah merupakan dorongan kepada karyawan 

untuk melakukan pekerjaan, upah merupakan balas jasa yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan, dan pemberian gaji 

yang cukup  kepada karyawan diharapkan dapat 

meningkatkan semangat kerja dari karyawan itu sendiri. 

2. Memenuhi Kebutuhan Rohani 

 

Selain kebutuhan materi mereka juga mempunyai kebutuhan 

rohani yaitu tempat menjalankan ibadah, rekreasi, partisipasi 

dan lain sebagainya. 

3. Sesekali Perlu Menciptakan Suasana yang Santai 

 

Banyak sekali cara yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan, 

misalnya dengan mengadakan rekreasi atau berpiknik 

bersama, mengadakan pertandingan olahraga antar karyawan 

dan sebagainya. 
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4. Tempatkan Karyawan pada Posisi yang Tepat 
 

Artinya tempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan 

keahliannya atau keterampilannya masing-masing. Karena 

kesalahan menempatkan posisi karyawan akan menyebabkan 

pekerjaan menjadi kurang lancar dan tidak dapat memperoleh 

hasil yang maksimal, disamping itu semangat kerja mereka 

akan menurun. 

5. Berikan Kesempatan Kepada Mereka Untuk Maju 

 

Perlunya kesemptan untuk maju berarti memberi kesempatan 

kepada karyawan untuk mengembangkan diri dalam 

penerimaan tanggung jawab yang lebih besar dari 

sebelumnyadan diberikan kepada karyawan yang berprestasi 

berupa kenaikan pangkat (promosi), kenaikan gaji dan 

sebagainya. 

6. Pemberian Insentif yang Terarah 
 

Pemberian tambahan penghasilan secara langsung bagi 

karyawan yang berprestasi sangat efektif untuk mendorong 

meningkatkan semangat kerja. 

7. Fasilitas yang Menyenangkan 
 

Perusahaan hendaknya menyediakan fasilitas kerja yang 

menyenangkan bagi karyawan seperti kaferia, tempat 

rekreasi, kamar kecil yang bersih, tempat olahraga dan lain 

sebagainya. 
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2.1.2.2 Faktor-Faktor Semangat Kerja 

 

Sikap para pekerja yang dapat meningkatkan semangat kerja 

dipengaruhi oleh bagaimana mereka memandang beberapa faktor. Faktor-

faktor itu menurut (Stan Kossen, 1986:228) adalah: 

1. Organisasi Itu Sendiri 
 

Organisasi penting mempengaruhi sikap para pekerja 

terhadap pekerjaan mereka. Umpamanya reputasi umum 

organisasi yang tidak menguntungkan dapat mempengaruhi 

sikap para pekerja secara buruk atau perusahaan yang tidak 

dapat mengantisipasi kecendrungan-kecendrungan pasar 

sehingga mengalami kemunduran yang cepat akan 

mengakibatkan semangat kerja pekerja menurun. 

2. Kegiatan-Kegiatan Mereka 
 

Pekerjaan merupakan hasil dari lingkungan keseluruhan. 

Hubungan para pekerja dengan keluarga dan sahabat mereka 

dapat mempengaruhi perilaku dan sikap mereka tentang 

pekerjaan. 

3. Sifat Pekerja 

 

Kerja cenderung menjadi semakin terspesialisasi dan rutin. 

Banyak jenis pekerjaan yang menjurus kepada kejenuhan, 

pemikiran obsesi dan keterasingan. 

4. Teman Sejawat 

 

Sebagai anggota kelompok, sikap terhadap suatu kondisi 
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kerja dipengaruhi oleh sikap kolektif kelompok. Suatu 

kondisi yang secara tiba-tiba bisa mempengaruhi semangat 

karena tekana teman-teman sejawat. 

5. Kepemimpinan 
 

Tindakan-tindakan manajer mempunyai pengaruh yang kuat 

atas semangat kerja para karyawan. Manager menentukan 

suasana dan mempunyai tanggung jawab utama untuk 

menetapkan iklim yang sehat. 

6. Konsep Tentang Diri 

 

Konsep diri para pekerja cederung mempengaruhi sikap 

mereka terhadap lingkungan organisasi. Orang-orang yang 

tidak memiliki kepercayaan diri atau menderita cacat fisik 

atau mental sering menimbulkan problem-problem moral. 

Oleh karena konsep pekerjaan itu sendiri yaitu bagaimana 

mereka melihat diri sendiri sangat mempengaruhi sikap 

terhadap pekerjaan. 

7. Keperluan-Keperluan Pribadi 
 

Terpenuhinya keperluan pribadi akan meningkatkan 

semangat kerja mereka. Lingkungan kerja yang 

menyenangkan merupakan sumber pembentuk semangat 

kerja yang tinggi. 
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2.1.2.3 Indikasi Menurunnya Semangat Kerja 

 

Indikkasi menurunnya semangat kerja menurut (Nitisemito, 

2003:161) sebagai berikut: 

1. Rendanya Produktivitas Kerja 

Menurunnya produktivitas dapat terjadi karna kemalasan, 

menunda pekerjaan dan sebagainya. Bila terjadi penurunan 

produktivitas, maka hal ini berarti indikasi dalam organisasi 

tersebut telah terjadi penurunan semangat kerja. 

2. Tingkat Absensi yang Naik atau Turun. 
 

Pada umumnya, bila semangat kerja menurun, maka 

karyawan dihinggapi rasa malas untuk bekerja. Apalagi 

kompensasi atau upah yang diterimanya tidak dikenakan 

potongan saat mereka tidak masuk bekerja. Dengan demikian 

dapat menimbulkan penggunaan waktu luang untuk 

mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi meski hanya 

untuk sementara. 

3. Tingkat Perpindahan Karyawan yang Tinggi 
 

Keluar masuk karyawan meningkatkan terutama disebabkan 

karyawan mengalami ketidaksenangan atau ketidaknyamanan 

saat mereka bekerja, sehingga mereka berniat bahkan 

memutuskan untuk mencari tempat pekerjaan lain yang lebih 

sesuai dengan alasan mencari kenyamanan dalam bekerja. 

Menejer harus waspada terhadap gejala-gejala seperti ini. 
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4. Kegelisahan Dimana-Mana 
 

Kegelisahan tersebut seperti ketidaktenangan dalam bekerja, 

keluh kesah serta hal-hal lain. Terusiknya kenyamanan 

karyawan memeungkinkan akan berlanjut pada perilaku yang 

dapat merugikan organisasi itu sendiri. 

5. Tuntutan yang Sering Terjadi 

 
Tuntunan merupakan perwujudan ketidakpuasan, dimana 

pada tahap tertentu akan menimbulkan keberanian untuk 

mengajukan tertentu. 

2.1.2.4 Indikator Semangat Kerja 

 

Menurut (Nitisemito, 2002:427), semangat kerja dapat diukur 

melalui presensi karyawan di tempat kerja, tanggung jawabnya terhadap 

pekerjaan, disiplin kerja, kerjasama dengan pimpinan atau teman sejawat 

dalam organisasi serta tingkat produktivitas kerja. (Elazar J, 1987:158), 

menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor untuk mengukur semangat kerja 

yaitu sebagai berikut: 

1. Absensi 

 

Absensi menunjukkan ketidakhadiran pekerja dalam tugasnya. 

Hal ini termasuk waktu yang hilang sebab sakit, kecelakaan 

dan pergi meninggalkan pekerjaan karena alas an-alasan 

pribadi, baik diberi wewenang atau tidak. Yang tidak 

diperhitungkan sebagai absensi adalah diberhentikan 

sementara, tidak ada pekerjaan, cuti yang sah, periode libur 



23 
 

 

 

dan pemberhentian bekerja. 

2. Kerjasama 

 

Kerjasama didefinisakan sebagai tindakan kolektif seseorang 

dengan orang lain. Kerjasama dapat dilihat dari: kesediaan 

para karyawan untuk bekerjasama dengan teman-teman sekerja 

maupun dengan atasan mereka yang didasarkan untuk 

mencapai tujuan bersama; kesediaan untuk saling membantu 

diantara teman-teman sekerja sehubungan dengan tugas-

tugasnya; serta adanya keaktifan di dalam kegiatan-kegiatan 

organisasi. 

3. Kepuasan 

 

Tingkat kepuasan diukur dari: tingkat kepuasan anggota 

organisasi terhadap tugasnya; tingkat kepuasan anggota 

organisasi terhadap lingkungan kerjanya; serta tingkat 

kepuasan anggota organisasi terhadap jaminan-jaminan yang 

diberikan. 

4. Disiplin 

 

Beberapa ukuran untuk mengukur disiplin yang baik dapat 

disebutkan: kepatuhan karyawan pada jam-jam kerja; 

kepatuhan karyawan pada perintah atau instruksi dari atasan, 

serta taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku; 

berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan 

tanda-tanda pengenal instansi; penggunaan dan pemeliharaan 
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bahan-bahan atau alat-alat perlengkapan kantor dengan hati-

hati; serta bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang 

telah ditentukan oleh instansi atau perusahaan. 

5. Produktivitas Kerja 
 

Produktivitas kerja yang tinggi ditandai dengan tingginya 

hasil output yang dihasilkan. Output dapat berupa produk, 

jasa layanan, ataupun kinerja yang terukur. 

2.1.2.5 Penelitian Terdahulu 

 

Kajian hasil penelitian yang relevan didapat dari julnal-jurnal yang 

bersangkutan. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. 
Peneliti, Tahun, 

dan Judul 

Penelitian 

 

Hasil 

 

Persamaan 
Metode 

Penelitian 

1. Sinta nopita sari 

(2012) Pengaruh 

insentif dan 

Motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan di PT. 

KSB Cibitung 

Terdapat baik 

secara simultan 

dan partial 

pengaruh 

signifikan antara 

insentif dan 

disiplin terhadap 

kinerja karyawan 

memiliki 

persamaan 

dalam 

variabel 

penelitian X1 

dan X2 dan y 

Menggunakan 

Uji hipotesis 

karena 

populasi 

diatas 

2. Rangga 

Anugrah(2010) 

Pengaruh Insentif, 

disiplin dan 

Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

karyawan di 

Salon dan Spa 

Yogyakarta 

Terdapat 

pengaruh positif 

signifikan antara 

disiplin dan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Penulis dan 

peneliti 

memiliki 

persamaan 

dalam 

variabel 

penelitian X1 

, X2 dan Y 

Peneliti 

menggunaan 

X3 

menggunakan 

motivasi 

3. Zesbendi (2010) 

Pengaruh Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Pada 

Bank Danamon 

Cabang Subang 

Terdapat 

pengaruh positif 

disiplin terhadap 

kinerja karyawan 

Persamaan 

pada variabel 

independen 

yaitu disiplin 

kerja dan 

variabel 

dependen 

kinerja 
karyawan 

Tidak adanya 

variabel 

independen 

yang lain 

seperti 

variabel 

insentif 

 
 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat digambarkan bahwa komunikasi, motivasi dan lingkungan kerja 

sangat berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan swalayan ranggon 

jaya mart bangkinang. Dengan demikian dapat dilihat sebuah gambar 

kerangka berfikir sebagai berikut: 
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2.2.1 Penjelasan Indikator 
 

Insentif adalah kompensasi yang dirancang khusus untuk 

memotivasi kinerja luar biasa atau lebih sederhananya, insentif yaitu bonus 

diluar gaji. Pemberian insentif ini berpengaruh pada kinerja karyawan yang 

ingin terus berusaha menjadi pekerja yang lebih baik sehingga mereka dapat 

memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu contoh pemberian intensif yaitu 

saat seorang karyawan berhasil melewati target penjualan.dan berikut ini 

adalah penjelasan indikator variabel X dan Y antara lain: 

Indikator insentif antara lain: 

1. Produktivitas 

(Riyanto, 1986:22) pengertian “produktivitas secara tidak 

langsung menyatakan kemajuan dari proses transformasi 

sumber daya menjadi barang atau jas, peningkatan berarti 

perbandingan yang naik antara sumber daya yang dipakai 

(input) dengan jumlah barang yang dihasilkan (output)”. 

2. Lama Kerja 

(Ranupendoyo dan Saud, 2005) semakin lama seseorang 

bekerja maka akan semakin berpengalaman orang tersebut 

sehingga kecakapan kerjanya semakin baik, dan mampu untuk 

mengetahui faktor-faktor yang bisa menyebabkan kelelahan. 
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3. Kemampuan 

(Soehardi,2003:24) kemampuan (abilities) seseorang akan 

turut serta menentukan perilaku dan hasilnya. Yang dimaksud 

kemampuan atau abilities ialah bakat yang melekat pada 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara phisik atau 

mental yang iaperoleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman 

4. Keadilan dan Kelayakan 

(Sutrisno, 2010:181) keadilan kompensasi merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa 

karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan bukan pada 

perusahaan lainnya. 

Indikator semangat kerja antara lain: 

1. Absensi 

(Hasibuan, 2008:84) absensi karyawan merupakan, jika 

absensinkaryawan setelah mengikuti pengembangan menurun, 

maka metode pengembangan yang dilakukan baik, sebaliknya 

jika absensi karyawan tetap berarti pengembangan yang 

diterapkan kurang baik. 

2. Kerja sama 

(Bowo dan Andy, 2007:50-51) dalam pelaksanaan kerjasama 

hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi 

semua pihak yang terlibat didalamnya(win-win). Apabila satu 

pihak dirugikan dalam peroses kerjasama, maka kerjasama 
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Insentif 

 

Semangat Kerja 

tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau 

manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik 

antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan 

bersama. 

3. Disiplin 

 

(Hasibuan, 2002) disiplin ialah suatu sikap menghormati dan 

menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan 

tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

4. Produktivitas kerja 
 

(Siagian, 2002) produktivitas kerja adalah kemampuan 

memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan 

prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang 

optimal, kalau mungkin yang maksimal. 

Gambar 2.1  

Kerangka Berpikir 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat di simpulkan 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ada pengaruh 

Insentif terhadap Semangat Kerja pada CV. Sukahati Tasikmalaya. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

 

Penelitian ini dilakukan di CV. Sukahati Tasikmalya dengan  

menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu metode pengumpulan data 

primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dan responden dimana data 

penelitian berupa subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman, 

karakteristik subjek penelitian secara individual atau secara kelompok, 

(Sugiono, 2017:8). Metode penelitian yang berlandasan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. 

3.2 Operasionalisasi Variabel 
 

  Di dalam melaksanakan penelitian, istilah variabel merupakan 

istilah yang tidak dapat ditinggalkan. Variabel adalah gejala-gejala yang 

menunjukkan variasi, baik dalam jenisnya, maupun dalam tingkatannya. 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk 

diamativariabel itu sebagai atribut sekelompok orang atau objek yang 

mempunyai variasi antara satu dengan lainnya dalam kelompok itu. 

(Sugiyono, 2005:21). (Ghozali, 2011:160) dalam hubungan sebab akibat 

antara satu variabel dengan variabel yang lain, variabel-variabel penelitian 
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dapat dibedakan menjadi: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat (dependen), baik pengaruh 

positif maupun negatif (Ghozali, 2011:19). Variabel ini disebut 

juga variabel awal atau variabel eksogen atau variabel 

penyebab (Ghozali, 2011:91). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Insentif (X). 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variable bebas (independen). Variabel ini disebut juga 

variabel akhir atau variabel endogen atau variable akibat 

(Ghozali, 2011:95). Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Semangat Kerja Karyawan (Y). 

Untuk menyatukan persepsi tentang variabel penelitian, maka 

definisi operasional variable penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1  

Operasional Variabel 

Variabel Pengertian Variabel Indikator Skala 

 
 

Pemberian 

Insentif 

(Variabel 

X) 

Pemberian insentif suatu 

sarana memotivasi berupa 

materi,yang diberikan 

sebagai suatu perangsang 

ataupun pendorong 

semangat yang besar. 

1. Absensi 
2. Kerjasama 

3. Kepuasan 

4. Disiplin 

Ordinal 

Semangat 

Kerja 

Karyawan 

(Variabel 

Y) 

Semangat kerja kemauwan 

dari setiap individu atau 

kelompok untuk saling 

bekerja sama dengan 

giat,disiplin dan penuh 

rasa tanggung jawab 

dalam melaksanakan 

tujuan yang telah 
ditetapkan. 

1. Absensi 
2. Kerjasama 

3. Kepuasan 

4. Disiplin 

5. Produktivitas 

Kerja 

Ordinal 

 

 

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2013:93) skala likert merupakan skala yang 

dipergunakan untuk untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang bagaimana fenomena sosial yang 

terjadi (yuliana, 2017). Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

akan dijabarkan menjadi indikator- indikator dari variabel penelitian. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. 

1. Berdasarkan jawaban setiap item instrumen penelitian yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari yang positif sampai 
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negatif, yang dapat berupa kata-kata dapat dilihat tabel 3.2: 

Tabel 3.2 Skala Likert 

 

No. Skala Skor 

1. Sangat Baik (SB) 5 

2. Baik (B) 4 

3. Cukup Baik (CB) 3 

4. Tidak Baik (TB) 2 

5. Sangat Tidak Baik (STB) 1 

 

Dalam skala likert terdapat metode perhitungan yang 

dibutuhkan untuk menghitung nilai persentase, frekuensi dan jarak 

interval, dimana nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil 

dari kuesioner yang disebar ke responden. berikut adalah metode 

perhitungan untuk skala likert. 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x 

Frekuensi Nilai 

Terendah: 40 x 1 = 40 

Nilai Tertinggi: 40 x 5 = 200 

 

3. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehingga didapat lima kategori penilian. 

Jarak interval dapat dilakukan dengan cara perhitungan sebagai 

berikut: 
 

          
 

 
5 

 

Jarak Interval untuk penilian ini 
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Skor kriterium = nilai skala * jumlah responden 

adalah 32 Ket: 

JI = Jarak 

Interval N1 = 

Nilai 

Tertinggi N2 

= Nilai 

Terendah 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3  

Kategori Nilai 

Jarak Interval Kategori 

168 - 200 Sangat Baik 

136 - 167 Baik 

104 - 135 Cukup Baik 

72 - 103 Tidak Baik 

40 - 71 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

 

a. Jarak Interval 

Jarak yang digunakan sebagai patokan dari skala likert. Untuk 

mendapatkan jarak interval maka harus mencari nilai skor kriterium 

sebagai patokan dari jarak interval setiap skala likert yang diteliti, 

rumus yang digunakan untuk mencari skor kriterium yaitu sebagai 

berikut: 
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P = f/n * 100% 

Pada penelitian ini, skor kriterium yang didapat dapat dilihat pada 

tabel 3.3 

Tabel 3.4  

Skor kriterium 

 

Skala Skor Skor Kriterium 

Sangat sering (SS) 5 5*40 = 200 

Sering (S) 4 4*40 = 160 

Kadang-kadang (KK) 3 3*40 = 120 

Pernah (P) 2 2*40 = 80 

Tidak Pernah (TP) 1 1*40 = 40 

 
b. Nilai Frekuensi 

Nilai frekuensi adalah jumlah dari skor skala likert yang sudah 

dijawab oleh responden dari kuesioner yang disebar. Rumus mencari 

nilai frekuensi dapat dilihat pada rumus sebagai berikut: 

 
 

Keterangan : 

 

f = frekuensi 

 

n = jumlah skor dari responden setiap angket 

 

c. Nilai Prosentase 

 

Nilai prosentase digunakan untuk mengetahui jumlah jawaban 

persetujuan dari para responden melalui persentase yaitu 

digunakan rumus 3.3 

Rumus 3.3 nilai persentase 
 

Keterangan : 

 

P = nilai 

f= ∑(n1*SS)+ (n2*S)+ (n3*KK)+ (n4*P)+ (n5*TP) 
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prosentase 

F= 

frekuensi 

N= jumlah responden 

 
3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

 

3.3.1 Populasi 

 

Sebelum penarikan sampel ini dilakukan, perlu diketahui terlebih 

dahulu yaitu populasinya. Hal ini bertujuan agar penelitian ini mendapatkan 

sampel yang representatif sehingga mendukung tercapainya suatu tujuan. 

(Sugiyono, 2013:85), menyatakan bahwa sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang 

dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

(Iqbal Hasan, 2002:58), populasi adalah totalitas dari semua objek 

atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

akan diteliti. Objek atau penelitian yang akan diteliti dalam populasi 

disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa 

orang, perusahaan, media dan sebagainya. Sampel adalah bagian dari 

populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili 

populasi. Untuk menetukan banyaknya populasi, peneliti menggunakan 



36 
 

 

 

metode sensus. (Hasan, 2002:88), menyatakan bahwa sensus adalah cara 

pengumpulan data dengan pengambilan data dengan elemen atau anggota 

populasi secara keseluruhan untuk diselidiki 

3.3.2 Sampel 

Penelitian ini dilakukan di CV. Sukahati Cabang Tasikmalaya dan 

untuk menentukan data yang diambil maka peneliti menggunakan sample 

dari populasi karyawan yang adadi CV. Sukahati Cabang Tasikmalaya, 

populasi dari CV. Sukahati berjumlah 200 orang. Penentuan sampel 

menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling). Sugiyono 

dan Hair (1998:123) berpendapat bahwa pada teknik sampel random 

sederhana, apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% 

atau lebih (Alimudin,2012). sehingga pada penelitian ini dikarenakan 

populasi berjumlah 200 orang maka jumlah sampel ditentukan sebanyak 

20% dari jumlah populasi yakni 40 orang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data-data dianggap diperlukan dan mempunyai kaitan 

terhadap penelitian yang dilakukan, data yang digunakan berupa data primer 

dan data sekunder yaitu sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan 

langsung dari lapangan atau sumber yang diamati dan dicatat untuk 
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pertamakali. (Husein Umar, 2001:42), menyatakan bahwa teknik 

pengumpulan data adalah: 

1) Wawancara (Interview) 

 

Penulis melakukan wawancara dengan bagian manajemen 

sumber  daya manusia dan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

maslah yang diteliti untuk memperoleh data yang objektif. 

2) Angket (Questionnaire) 

 

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk 

mendapatkan jawaban secara tertulis dari beberapa karyawan 

yang mewakili objek penelitian, dengan cara mengajukan 

pertanyaan- pertanyaan (pertanyaan yang sudah disiapkan 

secara tertulis dengan alternatif jawaban yang telah 

disediakan). 

2. Data sekunder atau studi kepustakaan 

 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber- sumber yang ada. Data ini diperoleh dari buku-buku atau 

laporan-laporan terdahulu yang berkaitan dengan budaya kerja dan 

kinerja karyawan. 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Untuk memperoleh hasil penelitian, diperlukan adanya sebuah 

perancangan untuk melakukan analisa pada data yang telah dikumpulkan. 

Selain itu, diperlukan adanya pengujian pada hipotesis yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Berikut penjelasan masing-masing mengenai rancangan 
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analisis dan uji hipotesis. 

3.5.1 Rancangan Analisis 
 

Pada penelitian ini metode yang digunakan menggunakan metode 

kuantitatif dengan formula regresi linier sederhana untuk statistiknya, 

karena data yang akan dianalisis berupa angka yang didapat dari hasil 

kuesioner maka pendekatan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan metode survey dan itu termasuk dari 

bagian metode kuantitatif. 

1. Uji Validitas dan reliabilitas 

 

Sebelum melanjutkan penelitian dan menganalisis data kuesioner 

yang telah diberikan kepada responden, penting untuk setiap penelitian 

mengetahui apakah hasil kuesioner yang didapat valid atau tidak. Sehingga 

ketika data yang didapat dinyatakan valid, maka data yang diperoleh dapat 

diteruskan untuk dianalisis dan diteliti selanjutnya. Untuk mengetahui 

sebuah hasil dari kuesioner valid atau tidak maka diperlukan uji kevalidan 

kuesioner diantaranya adalah : 

a. Uji validitas 

 

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2006:45). 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan 
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fungsi ukurnya agar data yang diperoleh bisa relevan dan sesuai 

dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing- masing 

pernyataan melalui total skor dengan menggunakan pearson 

product moment. 

Prosedur uji validitas yaitu dengan cara membandingkan r 

hitung dengan r tabel yaitu angka kritik tabel korelasi pada derajat 

kebebasan. Untuk mempermudah melakukan perhitungan, uji 

validitas menggunakan program SPSS (Statistical Packages for 

Social Sciences) versi 23: 

Dasar pengambilan keputusan valid atau tidaknya pernyataan 

dinyatakan oleh (Sugiyono 2011:126): 

 ika r positif, serta r ≥ 0,3 maka item pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 

 ika r tidak positif, serta r ≤ 0,3 maka item pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

Uji validitas menggunakan teknik korelasi pearson product 

moment 

 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

 
 N ( xy) – (x)(y) 

√(N x2- (x)2 N y2-(y)2) 

Keterangan : 

 

Rxy = Koefisiensi korelasi tiap item 

 



40 
 

 

 

X = Jumlah alternatif jawaban yang dipilih 

responden dari setiap pertanyaan 

Y = Jumlah total seluruh alternatif jawaban pada 

seluruh pertanyaan yang dipilih oleh 

responden 

N = Jumlah responden 

 

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas data 

adalah dengan koefisien korelasi menggunakan bantuan software 

SPSS. Korelasi setiap item pertanyaan dengan total nilai setiap 

variabel dilakukan dengan uji korelasi pearson atau dengan rumus 

korelasi product moment. Instrumen penelitian dianggap valid bila 

r hitung (rxy) > r tabel dengan menggunakan taraf kesalahan 5% 

atau 0,05 (taraf kepercayaan 95%). 

b. Uji reliabilitas 

 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu variabel atau konstruk dinyatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha>0,60 (Agiviana, 2015). Uji reliabilitas 

digunakan untuk menentukan apakah kuesioner tetap konsisten 

apabila digunakan lebih dari satu kali terhadap gejala yang sama 

dengan alat ukur yang sama. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

 
1. Suatu variabel dinyatakan reliable jika memberikan nilai 
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Cronbach Alpha> 0,60. 

2. Suatu variabel dinyatakan tidak reliable jika memberikan 

nilai 

 

Cronbach Alpha< 0,60 

 

Pengujian reliabilitas setiap variabel dilakukan dengan Cronbach 

Alpha Coeficient menggunakan bantuan software SPSS. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

 k α2
b
 

R11 =     1- 

k-1 α2
t
 

 

Keterangan : 
 

R11 = reliabilitas intrumen 

 

K = banyaknya butir pertanyaan 

 

∑α2
b = jumlah varian butir 

∑ α2
t = varian total 

3.5.2 Teknik Analisis Data 

Selanjutnya ketika hasil dari kuesioner dinyatakan valid maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan metode 

statistik, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Menurut Andi Supangat (2006:330-331) menjelaskan bahwa 

analisis regresi adalah sebagai berikut: 

“Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara 
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Y = a + bX 

variabel bergantung (dependent variable), dengan variabel 

bebasnya (independent variable) dengan maksud bahwa dari 

hubungan tersebut dapat memperkirakan (memprediksi) besarnya 

dampak kuantitatif yang terjadi perubahan suatu kejadian terhadap 

kejadian lainnya.” 

Rumus regresi linear adalah sebagai berikut: 
 

 

Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 

 
Keterangan: 

 

X = Insentif 

 

Y = Semangat Kerja 

 

n = Banyaknya 

sampel a = 

Konstanta 

Intersepsi 

b = Angka arah atau koefisien regresi variabel 

independent 

 
b. Analisis Korelasi Pearson 

 

Menurut Jonathan Sarwono (2006:37) menjelaskan bahwa 

analisis koefisien korelasi pearson adalah sebagai berikut: 
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2 

  Y  Y 2 n2 

  X  X 2 n 

n XY   X Y 

 
r 

Analisis koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengukur 

kuat lemahnya hubungan antara satu variabel bebas dan satu 

variabel tergantung. Jadi korelasi pearson digunakan untuk 

mengukur seberapa kuatnya pengaruh Insentif terhadap Semangat 

Kerja Karyawan dengan formulasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber: Andi Supangat (2006:351) 

Keterangan: 
 

r     = Nilai Koefisien 

Korelasi n = Banyaknya 

data 

 x = Variabel bebas (x) 

 y = Variabel terikat (y) 

 xy = Jumlah hasil perkalian variabel x dan variabel y 
 

Korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) atau negatif 

(-). Jika korelasi menghasilkan angka positif (+), hubungan kedua 

variabel bersifat searah. Jika korelasi menghasilkan angka yang 

negatif (-), hubungan kedua variabel bersifat tidak searah. Angka 

korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1, besar kecilnya angka 

korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua 

variabel. 
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Tabel 3.5  

Interprestasi Koefisien Korelasi 

 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,25 Sangat Lemah 

0,26 – 0,50 Cukup 

0,51 – 0,75 Kuat 

0,76 – 1,00 Sangat Kuat 

c. Mencari Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi merupakan ukuran-ukuran untuk 

mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis 

regresi dengan data sampel. Andi Supangat (2006;350) 

mendefinisikan bahwa koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

“Koefisien determinasi adalah merupakan ukuran (besaran) untuk 

menyatakan tingkat kekuatan hubungan dalam bentuk persen (%) 

besaran ini dinyatakan dengan notasi R. dimana R = r2.” 

Jadi untuk mengetahui seberapa persen besarnya hubungan antara 

Insentif (variabel X) dengan Semangat Kerja (variabel Y) maka 

menggunakan analisis Koefisien Determinasi yang diperoleh 

dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya, atau dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 
Keterangan: 

 

Kd = Koefisien 

Determinasi r = 

Koefisien Korelasi 

Kd = r2 x 100% 
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t hitung = 
r n  2 

1 r 
2

 

   

A. Uji Hipotesis 

 

Menurut Sugiyono (2009:159) yang dimaksud dengan hipotesis 

adalah sebagai berikut: “Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian.” Menurut Andi Supangat 

(2006:296) mendefinisikan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut: “Pengujian Hipotesis adalah membuat kesimpulan sementara 

untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari permasalahan 

yang akan ditelaah.” Adapun rancangan yang dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Hipotesis Statistik 
 

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan dihipotesis 

penelitian diatas maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan 

untuk uji statistiknya yaitu hipotesis 1 (H1) yang diformulasikan untuk 

diterima dan hipotesis 2 (H2) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan 

untuk ditolak dengan perumusan sebagai berikut: 

Ha : ρ = 0, Insentif (X) tidak berpengaruh terhadap Semangat Kerja (Y) 

pada CV. Sukahati Tasikmalaya. 

Ho : ρ ≠ 0, Insentif (X) berpengaruh terhadap Semangat Kerja (Y) pada 

CV. Sukahati Tasikmalaya. 

2. Uji Hipotesis (Uji T) 

 

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari koefisien korelasi, maka 

penulis menggunakan statistik Uji „t‟ dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

 
t = hasil uji tingkat signifikansi 

r = koefisien korelasi n 

=jumlah data 

3. Menentukan Kriteria Penerimaan Hipotesis 

 

Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui tingkat 

signifikan atau tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (t 

hitung) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel. Tingkat 

signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis 1 ditolak dengan 

taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan 

kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya 

hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel 

tersebut. Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya dinyatakan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Jika thitung ≤ t
tabel maka Ha ada didaerah penolakan, berarti Ho 

diterima artinya antara variabel x dan variabel y tidak ada 

pengaruhnya. 

2. J thitung ≥ ttabel maka Ho ada didaerah peneriman, berarti Ha ditolak 

artinya antara variabel x dan variabel y ada pengaruhnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Sukahati Tasikmalaya atau Sukahati Processing Chicken 

Division merupakan perusahaan pemotongan ayam yang menghasilkan 

produk berupa ayam potong karkas yang berkualitas potong dan telah 

memiliki cabang di Tasikmalaya. CV. Sukahati Tamansari Chicken 

Processing beralamat di Jln. Sambong jaya Tasikmalaya. Tamansari Group 

Tasikmalaya merupakan cabang dari RPA Sukahati yang beralamat di jalan 

Sambongjaya Tasikmalaya. CV. Sukahati Poultry Shop Tasikmalaya 

didirikan oleh Bapak H. Zainal Abidin pada tahun 1972 dengan nama Tugu 

Jaya Poultry Shop. 

Tahun 1980 adanya perubahan nama dari Sukahati Poultry Shop 

menjadi Sukahati yang bergerak dalam bidang perternakan ayam broiler, 

penjualan ayam hidup. Pada tahun 2002 tepatnya pada bulan Juli, 

Tamansari Poultry Shop didirikan dan dipimpin oleh Bapak H. Aen 

Zulkarnaen. Awal mula didirikan, Tamansari Poultry Shop hanya bergerak 

dalam bidang peternakan ayam broiler dan ayam pejantan. Pada tahun 2008 

berubah nama menjadi Tamansari Chicken Processing Tasikmalaya dan 

mulai merintis pemotongan ayam. Jumlah pemotongan yang awalnya hanya 

satu mobil kecil, sekarang bisa mencapai 3 – 4 mobil truk perhari.  
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Area pemasaran awalnya hanya mencakup pasar lokal, khususnya di 

Tasikmalaya dan sekitarnya, mulai tahun 2010 jangkauan pemasaran 

diperluas hingga pemasaran ke Jakarta. 

CV. Sukahati menjual produknya ke berbagai tempat antara lain 

KFC, Master Chicken, Hisana Fc, Brooaster Chicken, A&W, Texas Fc, 

Ichibento dan The Best To. Penjualan untuk supermarket antara lain KFC, 

Master Chicken, Hisana FC, Broaster, A&W, Texas Fc, Ichibento dan The 

best to. Penjualan untuk supermarket antara lain Lotte Alfa, Hypermart, 

Yogya dan Carrefour. Perusahaan olahan Bonelees sudah masuk ke 

Freshly, PT Champ, Madusari Sumber Ungas Jaya, CV. Cahya Rejeki, 

Dunia Fresh, Tamani dan Sourise. CV. Sukahati telah mendistribusikan 

kepada customer di atas meliputi Tasikmalaya, Cirebon, bandung, Jakarta 

dan Palembang. Sedangkan untuk kapasitas produksi di CV. Sukahati 

yaitu antara 30.000 ekor ayam/hari. 

4.1.2 Visi dan Misi CV. Sukahati Tasikmalaya Visi 

Tamansari Chicken Processing Tasikmalaya menjadi 

perusahaan pemotongan terbesar di Jawa Barat tahun 2020. 

Misi 

 

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional di dalam 

bidang admin dan produksi. 

2. Meningkatkan kualitas bahan baku dengan sistem yang 

sederhana tetap dapat menghasilkan produk yang berkualitas 

tanpa mengesampingkan kehalalan penerapan sistem GNP 
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dan HACCP dilingkungan Rumah Potong Ayam Tamansari 

Chicken Processing Tasikmalaya. 

3. Meningkatkan kesejahtraan karyawan. 

 
4.1.3 Aspek Kegiatan Usaha 

 

Tamansari Chicken Processing Tasikmalaya merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang peternakan ayam broiler, Rumah Potong Ayam 

(RPA), penjualan ayam hidup, dan penjualan ayam hasil proses. Ayam 

broiler merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan 

ternak lain, kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan pertambahan/produksi 

daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau sekitar 4 - 5 minggu 

produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Keunggulan ayam 

broiler antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan 

yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap 

dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. 

Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan upaya 

penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging 

ayam. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir 

seperti perusahaan pembibitan (Breeding Farm) yang memproduksi 

berbagai jenis strain. 

4.1.4 Produk CV. Sukahati Tasikmalaya 

 

Berikut adalah beberapa produk yang dijual di Tamansari Chicken 

Processing Tasikmalaya: 
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4.1.4.1 Produk 1 

 

1. Ayam Broiler 

 

Ayam broiler disebut juga ayam ras pedaging adalah jenis ayam 

unggulan yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging ayam. Ukuran ayam yang dijual disesuaikan sesuai 

dengan permintaan produksi. Ukuran rata-rata produksi berkisar antara 1,4 

–1,6 sampai 1,6 – 1,8 dan ukuran 

ayam dengan kategori ayam kecil berkisar antara 1,1 – 1, 3 dan 1,2 – 1,4. 

 

Gambar 4.1 Ayam Broiler 

2. Ayam Turun Bulu 

 

Ayam turun bulu adalah ayam hasil proses produksi yang sudah 

bersih  dari bulu. Ayam ini dijual kepada konsumen dengan utuh tanpa 

dikeluarkan jeroan dan bagian tubuh lainnya. 
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Gambar 4.2 Ayam Turun Bulu 

 

4.1.4.2 Produk 2 

 

1. Ayam BK 

 

Ayam BK (Badan Kepala) adalah ayam hasil proses produksi yang 

sudah bersih dan dipisahkan dari kepalanya. Ayam ini dijual kepada 

konsumen dengan hanya menyertakan badan dan kakinya saja. 

Gambar 4.3 Ayam BK 
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2. Ayam WB 
 

Ayam WB atau whole bersih adalah ayam hasil proses produksi 

yang sudah bersih dari jeroan, kepala, dan juga kaki. 

Gambar 4.4 Ayam WB 

 

4.1.5 Struktur Organisai 

 

Organisasi merupakan sebuah wadah bagi perusahaan yang 

didalamnya diharapkan terdapat kesamaan arah dan tujuan, agar 

perusahaan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. 

Struktur merupakan sebuah kerangka yang menunjukan hubungan 

antara wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh tiap  

anggota organisasi. Tujuan utama pembuatan struktur organisasi adalah 

untuk mempermudah pekerjaan maupun pelaksanaan tugas, yaitu dengan 

membagi wewenang dan tanggung jawab secara sistematis dan terarah. 

Struktur organisasi hendaknya bersifat fleksibel sehingga dapat digunakan 

dalam situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan dan luasnya operasi 

perusahaan. 
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Adapun struktur organisasi Tamansari Chicken Processing 

Tasikmalaya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 

Struktur Organisasi CV. Sukahati Tasikmalaya 

 

4.1.6 Uraian Pekerjaan 

 

Secara garis besar uraian pekerjaan masing-masing bagian dalam 

struktur organisasi pada Tamansari Chicken Processing Tasikmalaya 

adalah: 

1. Factory Manager 
 

1) Merencanakan, mengarahkan, dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan, strategi perusahaan, rencana 

kerja anggaran perusahaan (RKAP) jangka pendek 
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maupun jangka panjang. 

2) Mengarahkan dan mengevaluasi fungsi setiap 

departemen dalam lingkup factory untuk dapat 

menjalankan strategi dan pencapaian target perusahaan. 

3) Mengarahkan riset dan survey terhadap pasar serta 

analisa produk untuk pengembangan produk dan 

penentuan harga. 

4) Mengatasi dan mengarahkan pemecahan masalah 

strategis pabrik untuk meminimalisir kesalahan serta 

efisiensi. 

2. Marketing 

 

1) Memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam 

memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan marketing. 

2) Menyusun usulan dan menetapkan strategi penjualan 

melalui riset, hasil analisa pasar, kompetitor dan 

kesiapan promosi. 

3) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target 

penjualan secara berkelanjutan. 

4) Bersama Direktur dan Factory Manager, menetapkan 

harga pokok penjualan, produk yang akan di launching, 

serta sistem promosi untuk memastikan tercapainya 

target penjualan. 
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3. Accounting 

 

1) Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan serta 

analisa keuangan untuk dapat memberikan masukan 

dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam 

mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan 

investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi 

keuangan lainnya. 

2) Menerima, memeriksa, mengoreksi, mengarahkan dan 

menyetujui laporan keuangan (laporan laba-rugi, 

neraca, dan lain-lain) dari unit bisnis. 

3) Menyajikan data-data faktual dan valid bagi perusahaan 

sebagai pertimbangan keputusan dan analisa 

perusahaan. 

4) Memeriksa dan menganalisa anggaran dari seluruh 

departemen untuk keperluan estimasi anggaran 

keseluruhan perusahaan. 

4. Keuangan 

 

1) Mengontrol arus kas perusahaan (cash flow), terutama 

pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan 

ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan 

kesehatan kondisi keuangan. 

2) Merencanakan, memastikan dan mengkoordinasikan 

penyusunan anggaran perusahaan, dan mengontrol 
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penggunaannya untuk memastikan penggunaan dana 

secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan 

operasional perusahaan. 

3) Menerima, memeriksa, mengoreksi, dan menyetujui 

bukti transaksi pengeluaran serta penerimaan atas dasar 

persetujuan dewan direktur dan atau kebijakan 

perusahaan yang sudah disetujui. 

4) Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja 

perusahaan mematuhi standard operating procedure 

(SOP) keuangan yang berlaku untuk masing-masing fungsi 

sesuai dengan rencana yang telah disetujui. 

5. Human Research Development 

 

1) Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM di 

perusahaan berdasarkan strategi jangka panjang dan 

jangka pendek yang telah ditetapkan sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang berlaku agar diperoleh SDM 

dengan kinerja, kapabilitas dan kompetensi yang sesuai 

dengan yang diinginkan perusahaan. 

2) Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan fungsi 

SDM di seluruh perusahaan untuk memastikan 

semuanya sesuai dengan strategi, kebijakan, sistem dan 

rencana kerja yang telah disusun. 
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3) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan 

perkembangan organisasi, serta mengkoordinasikan dan 

mengontrol pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi 

untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang 

dibutuhkan sesuai dengan permintaan dan kualifikasi 

yang diinginkan dalam jangka waktu yang telah 

disepakati. 

4) Mengontrol aktifitas administrasi kantor, 

kepersonaliaan, dan sistem informasi SDM untuk 

memastikan tersedianya dukungan yang optimal bagi 

kelancaran operasional perusahaan. 

6. Quality Control in Charge 
 

1) Menetapkan kebijakan Quality Assurance/Quality 

Control. 

 

2) Membuat dan menetapkan food safety dan quality 

manual, prosedur dan instruksi kerja, termasuk 

memastikan pengendalian dokumen. 

3) Memastikan inspeksi atas barang masuk, barang dalam 

proses dan hasil produksi. 

4) Melakukan pemeriksaan terhadap jalannya proses 

produksi untuk memastikan kesesuaian prosedur. 

5) Menjaga komunikasi dan koordinasi dengan semua 

pihak yang terkait dengan Quality Assuranc /Quality 

Control. 
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7. Kepala Operasional 

 

1) Bersama-sama dengan penanggungjawab semua area 

(produksi, pergudangan, pengiriman, dan SIPAL), 

menyusun kebijakan dan strategi operasional 

perusahaan untuk menjadi acuan dalam pengelolaan 

operasional yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

2) Mengumpulkan dan menerima informasi terkait 

administrasi operasional dari admin factory untuk 

mengontrol akurasi  sistem administrasi operasional. 

3) Melakukan koordinasi dengan bagian angkutan 

mengenai sistem pengiriman meliputi antara lain: 

penentuan alokasi armada, standar kualitas pengiriman, 

susut pengiriman, ketepatan waktu, pengendakian 

pengiriman, efisiensi pengiriman, biaya sewa pengiriman, 

sistem pembayaran, penentuan ekspedisi eksternal, analisa 

sistem distribusi yang efisien dan manajemen rantai pasokan. 

4) Memastikan seluruh personil operasional memahami 

tugas dan target kerja. 

8. Admin Factory 
 

1) Memonitoring, mengevaluasi laporan produksi dan 

gudang agar sistem pencatatan administrasi menjadi 

lebih baik. 

2) Menyimpan catatan manual adminitrasi dalam kurun 

waktu tertentu (minimal 3 bulan), setelah data softcopy 
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administrasi valid. 

3) Memastikan dan mengawasi seluruh recording produksi 

dan admin gudang selama bekerja sesuai dengan 

prosedur. 

4) Menyusun dan menata area kerja sehingga 

memudahkan alir proses pencatatan administrasi. 

9. Purchasing 

 

1) Membuat rencana kerja pembelian. 

 

2) Memastikan dan memeriksa kesesuaian permintaan 

barang terhadap anggaran dan atau kebutuhan 

departemen. 

3) Mencari dan merekomendasikan secara berkelanjutan 

dan melakukan pendataan terhadap supplier (sumber 

pengadaan bahan baku) dari segi harga, kesiapan dan 

ketepatan pengiriman serta kualitas barang yang mereka 

tawarkan sebagai data untuk melakukan seleksi supplier. 

4) Mememriksa dan menyetujui proses pembelian dari 

mulai permohonan, penawaran harga, penyiapan 

kelengkapan administrasi sampai kepada pengontrolan 

ketepatan pembelian. 

10. Kepala Teknisi 

 
1) Merencanakan, mengarahkan atau mengkoordinir serta 

mengontrol aktivitas di bagian maintenance dengan 
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cara: mempelajari rencana strategis perusahaan, 

mengumpulkan alternatif-alternatif sistem pemeliharaan 

yang dapat menunjang pencapaian target atau strategi 

perusahaan. 

2) Mempelajari teknik-teknik perbaikan (improvement) 

terkait dengan operasional factory dan mengusahakan 

penerapannya. 

3) Merekomendasikan solusi atas masalah-masalah yang 

terjadi dalam factory secara keseluruhan. 

4) Membantu, menjalankan proses perbaikan dan 

pencegahan bersama tim teknisi. 

11. Security 

 

1) Menjaga keamanan, ketertiban, rasa aman dan nyaman 

diseluruh area yang meliputi keamanan personil dan 

material di lokasi tugas. 

2) Merencanakan dan menyusun kegiatan keamanan dan 

pengamanan sumberdaya manusia, demi terciptanya 

suasana aman, nyaman, tentram, dan dinamis di 

lingkungan. 

3) Mengambil langkah-langkah awal dalam mengatasi 

masalah yang terjadi dilapangan, serta melaporkan 

kepada atasan. 
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4) Melakukan investigasi, memproses dan membuat Berita 

Acara Pemeriksaan bila terjadi tindak pidana atau 

kejahatan lain serta melaporkan kepada atasan. 

4.1.7 Profil Responden 

 

Profil responden yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 40 

responden yaitu karyawan CV. Sukahati dengan didasarkan kepada jenis 

kelamin, unit kerja, pendidikan, umur dan lama kerja. 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 28 

2. Perempuan 12 

Total 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan 

jenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang, dan perempuan sebanyak 

12 orang. 
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Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Unit Kerja 

 

No. Unit Kerja Jumlah 

1 Staff Accounting 4 

2 Executive Marketing 5 

3 Asisten Marketing 1 

4 Admin Purchasing 2 

5 Admin Hutang 1 

6 Staf Kerohanian 2 

7 Admin Distribusi 2 

8 Admin Factory 1 

9 Admin Produksi 7 

10 Admin Gudang 5 

11 Admin Locker 2 

12 Recording 5 

13 Teknisi 3 

Total 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa karyawan berdasarkan 

unit kerja yaitu staff accounting sebanyak 4 orang, executive marketing 

sebanyak 5 orang, asisten marketing sebanyak 1 orang, admin purchasing 

sebanyak 2 orang, admin hutang sebanyak 1 orang, staf kerohanian 

sebanyak 2 orang, admin distribusi sebanyak 2 orang, admin factory 

sebanyak 1 orang, admin produksi sebanyak 7 orang, admin gudang 

sebanyak 5 orang, admin locker sebanyak 2 orang, recording sebanyak 5 

orang, teknisi sebanyak 3 orang. 
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Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. S1 9 

2. D3 8 

3. SMA/SMK 23 

Total 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
 

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan 

tingkat pendidikan pendidikan SMA/SMK sebanyak 23 orang, pendidikan 

D3 sebanyak 8 orang, dan pendidikan S1 sebanyak 9 orang. 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Umur 

 
No. Umur Jumlah 

1. > 20 tahun 16 

2. > 30 tahun 20 

3. > 40 tahun 4 

Total 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan 

umur lebih dari 20 tahun sebanyak 16 orang, lebih dari 20 tahun sebanyak 

20 orang, dan lebih dari 40 tahun sebanyak 4 orang. 

.Tabel 4.5 

Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 
No. Masa Kerja Jumlah 

1. < 5 Tahun 10 

2. > 10 Tahun 16 

3. > 20 Tahun 8 

Total 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan masa 
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kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 10 orang, lebih dari 10 tahun sebanyak 

16 orang, dan lebih dari 20 tahun sebanyak 8 orang. 

4.1.8 Fasilitas yang di Miliki 

 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang 

yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha 

tertentu. Begitupun CV. Sukahati Tasikmalaya memiliki fasilitas untuk 

membantu setiap pekerjaan karyawan-karyawannya. CV. Sukahati 

Tasikmalaya mempunyai fasilitas operasional dan umum antara lain: 

4.1.8.1 Fasilitas Operasinonal 

 

Fasilatas oprasional CV. Sukahati Tasikmalaya untuk memberikan 

kemudahaan pekerjaan karyawan dalam bekerja. Fasalitas CV. Sukahati 

Tasikmalaya antara lain: 

1. Mesin Conveyor  2 unit 
 
 

 
Gambar 4.6 Mesin Conveyor 
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2. Mesin Pendingin 1 unit 
 

 

 

Gambar 4.7 Mesin Pendingin 

3. Mesin tumbler 2 unit 
 
 

 

Gambar 4.8 Mesin Tumbler 

4. Mesin parting 3 unit 

 

 

Gambar 4.9 Mesin Parting 
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5. CCTV 20 unit 

 

Gambar 4.10 CCTV 

6. Fax 1 unit 
 
 

Gamba 4.11 Fax 

7. Telepon 15 unit 
 

Gambar 4.12 Telepon 
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8. Komputer 30 unit 

Gambar 4.12 Telepon 

 
9. Laptop 2 unit 

 
 

 
Gambar 4.14 Laptop 

10. Printer 15 unit 
 

 

 

Gambar 4.15 Printer 
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11. AC 12 unit 
 
 

 

Gambar 4.16 AC 

4.1.9.1 Fasilitas Umum 

 

1. Mushola, disediakan tersendiri diluar area kantor dan produksi 

dengan ruangan yang nyaman untuk sarana ibadah. 

 
 

Gambar 4.17 Mushola 

 
2. Ruang Tunggu, disediakan untuk menerima tamu atau 

sebagai tempat tunggu bagi orang yang 

berkepentingan. 
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Gambar 4.18 Ruang Tunggu 

4.2 Pembahasan 

 

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

4.2.1.1 Uji Validitas 

 

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang dipakai 

dalam penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Berdasarkan 

hasil uji validitas instrument pengukuran melalui program SPSS Versi 23, 

untuk mengukur nilai validasi ditentukan dengan melihat nilai ɑ = 0,05 

dengan jumlah 40 responden. Jika hasil validitas berada diatas 0,3 maka 

dianggap butir pernyataan sudah valid. 
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1. Uji Validitas Variabel Insentif 
 

Tabel 4.6 Koefisien Insentif 

No. Butir 

Pertayaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,564 0,3 Valid 

P2 0,648 0,3 Valid 

P3 0,758 0,3 Valid 

P4 0,751 0,3 Valid 

P5 0,614 0,3 Valid 

P6 0,530 0,3 Valid 

P7 0,618 0,3 Valid 

P8 0,351 0,3 Valid 

P9 0,419 0,3 Valid 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan variabel 

insentif sudah valid. Hal tersebut ditunjukkan dengan melihat semua nilai r 

hitung yang lebih besar daripada nilai r keritik. 

2. Uji Validitas Variabel Semangat Kerja 

 

Tabel 4.7 Koefisien Semangat Kerja 

 
No. Butir 

Pertayaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 297 0,3 Tidak valid 

P2 410 0,3 Valid 

P3 603 0,3 Valid 

P4 396 0,3 Valid 

P5 521 0,3 Valid 

P6 263 0,3 Tidak valid 

P7 343 0,3 Valid 

P8 347 0,3 Valid 

P9 564 0,3 Valid 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

 

Pada tabel 4.7 menunjukan bahwa terdapat dua indikator yang 

tidak valid yaitu indikator pertanyaan ke-1 dan ke-6 yang nilai korelasinya 
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berada dibawah 0.3, selebihnya indikator-indikator yang lain pada variabel 

semangat kerja (Y) memiliki nilai korelasi > 0.3 dan dinyatakan valid 

4.2.1.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kestabilan alat ukur. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha. 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. 

1. Uji Reliabilitas Insentif 

 

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program SPSS Versi 23 

 

mengenai uji reliabilitas untuk instrumen insentif. 

 

Tabel 4.8 

Uji Reliabilitas Insentif 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.746 10 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji reliabilitas menyatakan kesepuluh 

item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.746 yaitu lebih 

besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan diatas maka indikator-indikator 

dalam penelitian ini dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. 

2. Uji Reliabilitas Semangat Kerja 

 

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program SPSS Versi 23 

 

mengenai uji reliabilitas untuk instrumen semangat kerja. 
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Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas Semangat kerja 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.657 8 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji reliabilitas variabel semangat kerja 

diatas, kedelapan item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0.657 yaitu 

lebih besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan diatas maka indikator-indikator 

dalam penelitian ini dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. 

4.2.2 Pelaksanaan Insentif pada CV. Sukahati Tasikmalaya 

 

Dalam menentukan nilai dari setiap indikator dari insentif maka 

dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Nilai Tertinggi: 40 X 5 = 200 
 

Nilai Terendah: 40 X 1 = 40 
 

                                 
 
 

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator pengaruh insentif terhadap 

semangat kerja karyawan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.10  

Kriteria Insentif 

Nilai Kriteria 

168 - 200 Sangat Baik 

136 - 167 Baik 

104 – 135 Cukup Baik 

72 – 103 Tidak Baik 

40 – 71 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 40 karyawan CV. Sukahati diperoleh hasil mengenai 

insentif. Secara lengkap hasil analisa tanggapan karyawan mengenai 

insentif karyawan dapat dilihat sebagai berikut berikut: 

1. Pemberian bonus dari perusahaan selalu tepat waktu 

 

Tanggapan karyawan mengenai pemberian bonus dari 

perusahaan selalu tepat waktu adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Pemberian bonus dari perusahaan selalu tepat 

waktu 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 3 15 7.5% 

Setuju 4 23 92 57.5% 

Cukup 3 14 42 35.0% 

Tidak setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 149 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

pemberian bonus dari perusahaan selalu tepat termasuk dalam kategori 

baik dengan skor 149. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 
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3 orang  atau 7.5%, setuju sebanyak 4 orang atau 57.5%, dan yang 

menyatakan cukup sebanyak 14 orang atau 35.0%. Artinya, karyawan 

menyatakan pemberian bonus dari perusahaan selalu tepat waktu. 

2. Pemberian bonus dari perusahaan sudah adil sesuai dengan hasil 

kerja 

 

Tanggapan karyawan mengenai pemberian bonus dari perusahaan 

sudah adil sesuai dengan hasil kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Pemberian bonus dari perusahaan sudah adil sesuai dengan hasil 

kerja 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 4 20 10.00 

Setuju 4 26 104 65.00 

Cukup 3 8 24 20.00 

Tidak setuju 2 2 4 5.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 152 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 
 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

pemberian bonus dari perusahaan sudah adil sesuai dengan hasil kerja 

termasuk dalam kategori baik dengan skor 152. karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 10%, setuju sebanyak 26 

orang atau 65%, menyatakan cukup sebanyak 8 orang atau 20%, dan yang 

tidak setuju sebanyak 2 oranag atau 5%. Artinya, karyawan menyatakan 

pemberian bonus dari perusahaan sudah adill sesuai dengan hasil kerja. 
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3. Perusahaan memberikan penghargaan dan pujian bagi 

karyawan yang berprestasi 

Tanggapan karyawan mengenai perusahaan memberikan 

penghargaan dan pujian bagi karyawan yang berprestasi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Perusahaan memberikan penghargaan dan 

pujian bagi karyawan yang berprestasi 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 4 20 10.00 

Setuju 4 18 72 45.00 

Cukup 3 9 27 22.50 

Tidak setuju 2 8 16 20.00 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2.50 

Jumlah 40 136 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 
 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

perusahaan memberikan penghargaan dan pujian bagi karyawan yang 

berprestasi, termasuk dalam kategori baik dengan skor 136. karyawan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 10%, setuju 

sebanyak 18 orang atau 45%, menyatakan cukup sebanyak 9 orang atau 

22.5%, tidak setuju sebanyak 8 oranag atau 20%.dan yang sangat tidak 

setuju sebanyak 1 orang atau 2.5%. Artinya, karyawan menyatakan 

perusahaan memberikan penghargaan dan pujian bagi karyawan yang 

berprestasi. 

 



76 
 

 

 

4. Pemberian penghargaan dilakukan secara objektif sesuai 

penilaian kinerja karyawan 

Tanggapan karyawan mengenai pemberian penghargaan dilakukan 

secara objektif sesuai penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Pemberian penghargaan dilakukan secara 

objektif sesuai penilaian kinerja karyawan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 1 5 2.50 

Setuju 4 17 68 42.50 

Cukup 3 14 42 35.00 

Tidak setuju 2 7 14 17.50 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2.50 

Jumlah 40 130 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

pemberian penghargaan dilakukan secara objektif sesuai penilaian kinerja 

karyawan, termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 130. 

karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau 2.5%, 

setuju sebanyak 17 orang atau 42.5%, menyatakan cukup sebanyak 14 

orang atau 35%, tidak setuju sebanyak 7 oranag atau 17.5%.dan yang 

sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2.5%. Artinya, karyawan 

menyatakan, pemberian penghargaan dilakukan secara objektif sesuai 

penilaian kinerja karyawan. 

5. Besarnya bonus ditentukan atas dasar lama kerja karyawan 

 

Tanggapan karyawan mengenai besarnya bonus ditentukan atas 

dasar lama kerja karyawan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Besarnya bonus ditentukan atas dasar lama kerja karyawan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 2 10 5.00 

Setuju 4 19 76 47.50 

Cukup 3 13 39 32.50 

Tidak setuju 2 6 12 15.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 137 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

pemberian penghargaan dilakukan secara objektif sesuai penilaian kinerja 

karyawan, termasuk dalam kategori baik dengan skor 137. karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 5%, setuju sebanyak 19 

orang atau 47.5%, menyatakan cukup sebanyak 13 orang atau 32.5%, dan 

yang tidak setuju  sebanyak 6 oranag atau 15%. Artinya, karyawan 

menyatakan, besarnya bonus ditentukan atas dasar lama kerja karyawan. 

6. Besarnya pemberian bonus dari perusahaan sesuai dengan hasil 

kerja 

 

Tanggapan karyawan mengenai besarnya pemberian bonus dari 

perusahaan sesuai dengan hasil kerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Besarnya pemberian bonus dari perusahaan sesuai dengan hasil 

kerja 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0.00 

Setuju 4 16 64 40.00 

Cukup 3 21 63 52.50 

Tidak setuju 2 3 6 7.50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 133 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

besarnya pemberian bonus dari perusahaan sesuai dengan hasil kerja, 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 133. karyawan yang 

menyatakan  setuju sebanyak 16 orang atau 40%, menyatakan cukup 

sebanyak 21 orang atau 52.5%, dan yang tidak setuju sebanyak 3 oranag 

atau 7.5%. Artinya, karyawan menyatakan, besarnya pemberian bonus dari 

perusahaan sesuai dengan hasil kerja. 

7. Bonus yang diberikan dapat memenuhi sebagian kebutuhan 

pokok 

 

Tanggapan karyawan mengenai bonus yang diberikan dapat 

memenuhi sebagian kebutuhan pokok adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Bonus yang diberikan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 9 45 22.50 

Setuju 4 22 88 55.00 

Cukup 3 7 21 17.50 

Tidak setuju 2 2 4 5.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 158 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 
 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

mengenai bonus yang diberikan dapat memenuhi sebagian kebutuhan 

pokok, termasuk dalam kategori baik dengan skor 158. karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang atau 22.5%, setuju sebanyak 

22 orang atau 55%, menyatakan cukup sebanyak 7 orang atau 17.5%, dan 

yang tidak setuju sebanyak 2 oranag  atau 5%. Artinya, karyawan 

menyatakan, mengenai bonus yang diberikan dapat memenuhi sebagian 

kebutuhan pokok. 

8. Sistem bonus didasarkan pada masa kerja atau senioritas 

karyawan 

 

Tanggapan karyawan mengenai sistem bonus didasarkan pada masa 

kerja atau senioritas karyawan adalah sebagai: 
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Tabel 4.18 

Sistem bonus didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0.00 

Setuju 4 27 108 67.50 

Cukup 3 10 30 25.00 

Tidak setuju 2 3 6 7.50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 144 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh tanggapan karyawan mengenai sistem 

bonus didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan, termasuk 

dalam kategori baik dengan skor 144. karyawan yang menyatakan setuju 

sebanyak 27 orang atau 67.5%, menyatakan cukup sebanyak 10 orang atau 

25%, dan yang tidak setuju sebanyak 3 oranag atau 7.5%. Artinya, 

karyawan menyatakan, sistem bonus didasarkan pada masa kerja atau 

senioritas karyawan. 

9. Pemberian bonus membuat produktivitas karyawan naik 

 

Tanggapan karyawan mengenai pemberian bonus membuat 

produktivitas karyawan naik adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Pemberian bonus membuat produktivitas 

karyawan naik 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 1 5 2.50 

Setuju 4 12 48 30.00 

Cukup 3 27 81 67.50 

Tidak setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 134 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 
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Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

pemberian bonus membuat produktivitas karyawan naik, termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan skor 134. karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak  1 orang atau 2.5%, setuju sebanyak 12 orang atau 30%, 

dan yang menyatakan cukup sebanyak 27 orang atau 67.5%. Artinya, 

karyawan menyatakan, pemberian bonus membuat produktivitas karyawan 

naik. 

Dalam membuat tabel kriteria rekapitulasi insentif, sebelumnya 

kita harus menentukan jarak interval terlebih dahulu, jarak interval dicari 

dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai Tertinggi: 40 X 5 X 9 = 1800 

 

Nilai Terendah: 40 X 1 X 9 = 360 
 

 

Tabel 4.20 

Kriteria Rekapitulasi Insentif 
 
 

Nilai Kriteria 

1.512 - 1.800 Sangat Baik 

1.224 - 1.511 Baik 

936 - 1.223 Cukup Baik 

648 – 935 Tidak Baik 

360 – 647 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

 

Dari penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel distribusi 

frekuensi insentif maka dapat diketahui bahwa nilai tanggapan responden 

terhadap insentif pada CV. Sukahati adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 Rekapitulasi Insentif 

 

No. Pertanyaan 
Target 
Skor 

Sekor 
Tercapai 

Kriteria 

1. 
Pemberian bonus dari perusahaan selalu 
tepat waktu 

200 149 Baik 

2. 
Pemberian bonus dari perusahaan sudah 

adil sesuai dengan hasil kerja 200 152 Baik 

3. 
Perusahaan memberikan penghargaan dan 

pujian bagi karyawan yang berprestasi 200 136 Baik 

4. 
Pemberian penghargaan dilakukan secara 

objektif sesuai penilaian kinerja karyawan 200 130 
Cukup 

Baik 

5. 
Besarnya bonus ditentukan atas dasar 
lama kerja karyawan 

200 137 Baik 

6. 
Besarnya pemberian bonus dari 
perusahaan sesuai dengan hasil kerja 

200 133 
Cukup 
Baik 

7. 
Bonus yang diberikan dapat memenuhi 
sebagian kebutuhan pokok 

200 158 Baik 

8. 
Sistem bonus didasarkan pada masa kerja 

atau senioritas karyawan 
200 144 Baik 

9. 
Pemberian bonus membuat produktivitas 
karyawan naik 

200 134 
Cukup 
Baik 

Total 1273 Baik 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 
 

Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel insentif 

menunjukkan bahwa total skor sebesar 1273, termasuk dalam kategori 

baik. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner, 

pernyataan mengenai bonus yang diberikan dapat memenuhi sebagian 

kebutuhan pokok memiliki skor yang paling tinggi dengan skor 158, 

sedangkan skor yang paling rendah terdapat pada pernyataan pemberian 

penghargaan dilakukan secara objektif sesuai penilaian kinerja karyawan 

dengan skor 133. 
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4.2.3 Pelaksanaan Semangat Kerja pada CV. Sukahati Tasikmalaya 

 

Dalam menentukan nilai dari setiap indikator dari semangat kerja, 

maka dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Nilai Tertinggi: 4 X 5 = 200 

 
Nilai Terendah: 40 x 1 = 40 

 

                                
 

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator semangat kerja karyawan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.22 Kriteria Semangat Kerja 

 

Nilai Kriteria 

168 - 200 Sangat Baik 

136 – 167 Baik 

104 – 135 Cukup Baik 

72 – 103 Tidak Baik 

40 – 71 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 40 karyawan CV. Sukahati diperoleh hasil mengenai 

semangat kerja karyawan yang dapat dilihat pada analisis sebagai berikut: 

1. Karyawan harus hadir setiap hari bekerja 

 

Tanggapan karyawan mengenai karyawan harus hadir setiap hari 

bekerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.23 

Karyawan harus hadir setiap hari bekerja 

 
Keterangan Bobot Jumlah Responden Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 2 10 5.00 

Setuju 4 22 88 55.00 

Cukup 3 13 39 32.50 

Tidak setuju 2 3 6 7.50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah  40 143 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 
 

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan harus hadir setiap hari termasuk dalam kategori baik dengan 

skor 143. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 

5%, setuju sebanyak 22 orang atau 55%, cukup sebanyak 13 orang atau 

32.5%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 atau 7.5%. Artinya, 

karyawan menyatakan karyawan harus hadir setiap hari kerja. 

2. Karyawan harus masuk kerja tepat waktu 

 

Tanggapan karyawan mengenai karyawan harus masuk kerja tepat 

waktu adalah sebagai: 

Tabel 4.24 

Karyawan harus masuk kerja tepat waktu 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 8 40 20.00 

Setuju 4 22 88 55.00 

Cukup 3 10 30 25.00 

Tidak setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 158 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 
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Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

Tanggapan karyawan mengenai karyawan harus masuk kerja tepat waktu 

termasuk dalam kategori baik dengan skor 158. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang atau 20%, setuju sebanyak 22 

orang atau 55%, dan yang menyatakan cukup sebanyak 10 orang atau 

25%. Artinya, karyawan menyatakan karyawan harus masuk kerja tepat 

waktu. 

3. Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan karyawan lain dan 

pimpinan 

Tanggapan karyawan mengenai selalu menjalin kerjasama yang baik 

dengan karyawan lain dan pimpinan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan karyawan lain dan 

pimpinan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 4 20 10.00 

Setuju 4 13 52 32.50 

Cukup 3 19 57 47.50 

Tidak setuju 2 4 8 10.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 137 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

 

Berdasarkan tabel 4.25 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

selalu menjalin kerjasama yang baik dengan karyawan lain dan pimpinan 

termasuk dalam kategori baik dengan skor 137. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 10%, setuju sebanyak 13 

orang atau 32.5%, cukup sebanyak 19 orang atau 47.5%, dan yang 
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menyatakan tidak setuju sebanyak 4 atau 10%. Artinya, karyawan 

menyatakan selalu menjalin kerjasama yang baik dengan karyawan lain 

dan pimpinan. 

4. Bersedia menerima sanksi apabila tidak menyelesaikan tugas 

tepat pada waktunya 

Tanggapan karyawan mengenai bersedia menerima sanksi apabila 

tidak menyelesaikan tugas tepat pada waktunya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.26 

Bersedia menerima sanksi apabila tidak 

menyelesaikan tugas tepat pada waktunya 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 2 10 5.00 

Setuju 4 27 108 67.50 

Cukup 3 10 30 25.00 

Tidak setuju 2 1 2 2.50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 150 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

 

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

bersedia menerima sanksi apabila tidak menyelesaikan tugas tepat pada 

waktunya  termasuk dalam kategori baik dengan skor 150. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 5%, setuju sebanyak 27 

orang atau 67.5%, cukup sebanyak 10 orang atau 25%, dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 1 atau 2.5%. Artinya, karyawan 

menyatakan bersedia menerima sanksi apabila tidak menyelesaikan tugas 

tepat pada waktunya. 
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5. Mengetahui sepenuhnya peraturan yang ditetapkan perusahaan 

 

Tanggapan karyawan mengenai mengetahui sepenuhnya peraturan 

yang ditetapkan perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.27 

Mengetahui sepenuhnya peraturan yang ditetapkan perusahaan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 1 5 2.50 

Setuju 4 17 68 42.50 

Cukup 3 20 60 50.00 

Tidak setuju 2 2 4 5.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 137 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 
 

Berdasarkan tabel 4.27 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

mengetahui sepenuhnya peraturan yang ditetapkan perusahaan termasuk 

dalam kategori baik dengan skor 137. Karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 1 orang atau 2.5%, setuju sebanyak 17 orang atau 45.5%, 

cukup sebanyak 20 orang atau 50%, dan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 2 atau 5%. Artinya, karyawan menyatakan mengetahui 

sepenuhnya peraturan yang ditetapkan perusahaan. 

6. Berusaha mencapai target kerja yang ditetapkan perusahaan 

 

Tanggapan mengenai karyawan berusaha mencapai target kerja yang 

ditetapkan perusahaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.28 

Berusaha mencapai target kerja yang ditetapkan perusahaan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 6 30 15.00 

Setuju 4 29 116 72.50 

Cukup 3 4 12 10.00 

Tidak setuju 2 1 2 2.50 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 160 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

 

Berdasarkan tabel 4.28 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

berusaha mencapai target kerja yang ditetapkan perusahaan termasuk 

dalam kategori baik dengan skor 160. Karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 6 orang  atau 15%, setuju sebanyak 29 orang atau 

72.5%, cukup sebanyak 4 orang atau 10%, dan yang menyatakan tidak 

setuju sebanyak 1 atau 2.5%. Artinya, karyawan menyatakan berusaha 

mencapai target kerja yang ditetapkan perusahaan. 

7. Hasil kerja sesuai yang diharapkan perusahaan 

 

Tanggapan karyawan mengenai hasil kerja sesuai yang 

diharapkan perusahaan adalah sebagai: 

Tabel 4.29 

Hasil kerja sesuai yang diharapkan perusahaan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 5 25 12.50 

Setuju 4 22 88 55.00 

Cukup 3 13 39 32.50 

Tidak setuju 2 0 0 0.00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0.00 

Jumlah 40 152 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 
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Berdasarkan tabel 4.29 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

hasil kerja sesuai yang diharapkan perusahaan termasuk dalam kategori 

baik dengan skor 152. karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

5 orang atau 12.5%, setuju sebanyak 22 orang atau 55%, dan yang 

menyatakan cukup sebanyak 13 orang atau 32.5%. Artinya, karyawan 

menyatakan hasil kerja sesuai yang diharapkan perusahaan. 

Dalam membuat tabel kriteria rekapitulasi semangat kerja, 

sebelumnya kita harus menentukan jarak interval terlebih dahulu, jarak 

interval dicari dengan rumus sebagai berikut: 

Nilai Tertinggi: 40 x 5 x 7 = 1400 
 

Nilai Terendah: 40 x 1 x 7= 280 
 

 

 

Tabel 4.30 

Kriteria Rekapitulasi Semangat kerja 

 

Nilai Kriteria 

1.176- 1400 Sangat Baik 

952 - 1.175 Baik 

728 – 951 Cukup Baik 

504 – 727 Tidak Baik 

280 – 503 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

 

Dari penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel distribusi 

frekuensi semangat kerja maka dapat diketahui bahwa nilai tanggapan 

responden terhadap semangat kerja pada CV. Sukahati adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.31 Rekapitulasi Semangat Kerja 

No. Pertanyaan 
Target 
Skor 

Skor 
Tercapai 

Kriteria 

1. 
Karyawan harus hadir setiap hari 

bekerja 
200 143 Baik 

2. 
Karyawan harus masuk kerja tepat 

waktu 
200 158 Baik 

3. 
Selalu menjalin kerjasama yang baik 

dengan karyawan lain dan pimpinan 
200 137 Baik 

 
4. 

Bersedia menerima sanksi apabila 

tidak menyelesaikan tugas tepat pada 

waktunya 

 
200 

 
150 

 
Baik 

 
5. 

Mengetahui sepenuhnya peraturan 

yang ditetapkan perusahaan 
200 137 Baik 

6. 
Berusaha mencapai target kerja yang 

ditetapkan perusahaan 
200 160 Baik 

7. 
Hasil kerja sesuai yang diharapkan 

perusahaan 
200 152 Baik 

Total 1037 Baik 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 
 

Hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel semangat 

kerja kerja menunjukkan bahwa total skor sebesar 1037, termasuk dalam 

kategori baik. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner, 

pertanyaan mengenai berusaha mencapai target kerja yang ditetapkan 

perusahaan memiliki skor yang paling tinggi sebesar 160, sedangkan skor 

yang paling rendah terdapat pada perntanyaan mengetahui sepenuhnya 

peraturan yang ditetapkan perusahaan dengan skor 137. 
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4.2.4 Hasil Analisis Data 

 

4.2.4.1 Analisis Koefisien Korelasi 

 

Analisis koefisien korelasi adalah mengetahui adanya derajat atau 

kekuatan hubungan insentif terhadap semangat kerja karyawan pada CV. 

Sukahati adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.32 Koefisien Korelasi Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .522a .272 .253 1.97063 

a. Predictors: (Constant), Pemberian 

Insentif Sumber: Hasil olahan 
kuesioner. 

 

Berdasarkan tabel 4.32 maka dapat didapatkan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,522. Hal ini menunjukan bahwa insentif mempunyai 

hubungan yang sedang terhadap semangat kerja. 

4.2.4.2 Koefisien Determinasi 

 

Dalam menghitung besarnya pengaruh insentif terhadap semangat 

kerja karyawan pada CV. Sukahati berdasarkan koefisien korelasi dengan 

mempergunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut: 

Tabel 4.33 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .522a .272 .253 1.97063 

a. Predictors: (Constant), Pemberian Insentif 
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KD = (r)2 x 100% 

 

= (0,522)2 x 100% 

 

= 0,272 

= 27.2% 

 

Dari hasil diatas maka insentif memberikan pengaruh sebesar 

27.2% terhadap semangat kerja karyawan pada CV. Sukahati. Sedangkan 

sisanya sebesar 100% - 27.2% = 72.8% disebabkan oleh varabel lainnya. 

4.2.4.3 Regresi Linier Sederhana 

 

Hasil pengujian pengaruh variable independen insentif terhadap 

variabel dependen (semangat kerja) dengan menggunakan uji regresi linier 

sederhana disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.34 Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 
t 

 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.349 2.559  6.389 .000 

Pemberian 

Insentif 
.301 .080 .522 3.770 .001 

a. Dependent Variable: Semangat Kerja 
 

Karena nilai regresi bernilai plus (+), maka dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa insentif berpengaruh positif terhadap semangat kerja. 

Sehingga model persamaan regresinya adalah: 

Y = 16.349 + 0.301 X 

Untuk mengetahui nilai koefisien regresi, maka kita dapat berpedoman pada 

 

output yang berada pada tabel coefficients berikut: 

 
a = Angka konstan dari Unstandardized Coefficients. Angka ini 
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merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika 

tidak ada insentif maka nilai konsisten semangat kerja 

adalah sebesar 16.349. 

b = Angka koefisien regresi nilainya sebesar 0.301. Angka ini 

mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat 

insentif, maka semangat kerja akan meningkat sebesar 

0.301. 

Dari analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 

 

16.349. Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat insentif bernilai nol, maka 

semangat kerja karyawan akan bernilai 16.349. Sedangkan nilai dari b 

yaitu sebesar 0.301 menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan insentif 

sebesar satu satuan, maka semangat kerja akan meningkat sebesar 0.301 

satuan. Artinya setiap terjadi kenaikan insentif maka akan diikuti oleh 

kenaikan semangat kerja dan sebaliknya. 

4.2.4.4 Uji T 

 

Uji t (regresi parsial) digunakan untuk menguji apakah variabel 

independen insentif berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen 

semangat kerja, adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.35 Uji T Coefficientsa 

 

 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 
t 

 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.349 2.559  6.389 .000 

Pemberian 

Insentif 
.301 .080 .522 3.770 .001 

a. Dependent Variable: Semangat Kerja 
 

Berdasarkan hasil pengujian hasil program SPSS Versi 23 

menunjukkan variabel insentif (X) terhadap semangat kerja (Y) dengan 

menggunakan batas signifikansi (ɑ) = 5% diperoleh nilai t hitung = 3.770 

dengan tingkat signifikansi 

0.001 yaitu <0.05 (batas signifikansi). Hal ini berarti variabel insentif (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap semangat kerja (Y). 

Hal ini sesuai dengan penelitan terdahulu Sinta Nopita Sari (2012) 

dengan judul pengaruh insentif dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. KSB Cibitung dengan menggunakan uji hipotesis karena 

populasi hasilnya baik secara simultan dan partial pengaruh signifikan 

antara insentif dan disiplin terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang lain pernah dilakukan Rangga Anugrah (2010) 

dengan judul pengaruh insentif, disiplin dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan di Salon dan Spa Yogyakarta hasilnya terdapat pengaruh 

positif signifikan antara disiplin dan terhadap kinerja karyawan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh insentif 

terhadap semangat kerja karyawan melalui penyebaran kuesioner kepada 

40 karyawan di CV. Sukahati Tasikmalaya yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Insentif kerja pada CV. Sukahati telah berjalan dengan baik. Hal 

ini terlihat berdasarkan hasil jawaban dari responden sebanyak 40 

orang yang menjawab dengan 9 pertayaan mengenai insentif pada 

CV.Sukahati Tasikmalaya dengan jumlah skor 1273 dikategorikan 

baik. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner, 

pernyataan mengenai bonus yang diberikan dapat memenuhi 

sebagian kebutuhan pokok memiliki skor yang paling tinggi 

dengan skor 158, sedangkan skor yang paling rendah terdapat pada 

pernyataan pemberian penghargaan dilakukan secara objektif 

sesuai penilaian kinerja karyawan dengan skor 133. 

Semangat kerja karyawan pada CV. Sukahati telah berjalan dengan 

baik. Hal ini terlihat berdasarkan hasil jawaban dari responden 

sebanyak 40 orang yang menjawab dengan 9 pertayaan mengenai 

insentif pada CV.Sukahati Tasikmalaya dengan jumlah skor 1073 

dikategorikan baik. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan 

melalui kuesioner, pertanyaan mengenai berusaha mencapai target 
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kerja yang ditetapkan perusahaanmmemiliki skor yang paling 

tinggi sebesar 160, sedangkan skor yang paling rendah terdapat 

pada perntanyaan mengetahui sepenuhnya peraturan yang 

ditetapkan perusahaan dengan skor 137. 

2. Berdasarkan hasil analisis data diatas maka dapat di simpulkan 

bahwa insentif berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja 

karyawan pada CV. Sukahati Tasikmalaya. 

5.2 Saran 

 
1. Dalam menerapkan insentif, ada baiknya CV. Sukahati 

Tasikmalaya mencari informasi bagaimana keinginan dan 

harapan karyawan mengenai insentif, sehingga karyawan 

lebih puas dengan jumlah insentif yang diberikan. CV. 

Sukahati harus meningkatkan pemberian penghargaan secara 

objektif sesuai penilaian kinerja karyawan, dan harus 

menyesuaikan besar bonus yang diberikan sesuai dengan 

hasil kerja. CV. Sukahati dapat meningkatkan atau 

mempertahankan pemberian bonus secara tepat waku, dan 

meningkatkan atau mempertahankan bonus yag diberikan 

kepada karyawan dapat memenuhi sebagian kebutuhan 

pokok. 

2. CV. Sukahati Tasikmalaya sebaiknya mencari faktor lain 

yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawan seperti 

perubahan lingkungan kerja yang lebih nyaman. CV. 
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Sukahati seharusnya dapat meninkatakan antar karyawan dan 

pimpinan, melakukam sosialisasi kembali mengenai 

peraturan yang ditetapkan perusahaan. CV. Sukahati dapat 

juga meningkatkan atau mempertahankan hasil kerja yang 

diharapkan perusahaan, dan dapat juga meningkatkan atau 

mempertahankan target kerja yang ditetapkan perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya ada baiknya menambahkan 

variabel- variabel lain selain dalam penelitian ini. 
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