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ABSTRAK 

 

Zamal sanusi, NIM : 4122.4.15.11.0120, Judul : “ Pengaruh Insentif terhadap 

Kinerja karyawan PT. Telkom Tasikmalaya “. Pembimbing : Dr. Maryani, 

Dra., MM 

 

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

variabel Y (Kinerja Karyawan). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Insentif 

pada PT. Telkom Tasikmalaya, Kinerja Karyawan PT. Telkom Tasikmalaya, dan 

Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom Tasikmalaya. 

 Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode statistik yaitu regresi 

linier sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 25,3 % dengan 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,503. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Insentif berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan PT. Telkom 

Tasikmalaya 

 

 

Kata kunci : Insentif dan Kinerja Karyawan 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Zamal sanusi, NIM: 4122.4.15.11.0120, Title: "The effect of incentives on the 

performance of employees of PT. Telkom Tasikmalaya ". Advisor : Dr. Maryani, 

Dra.,MM 

 

 In this study there are two variables, namely variable X (Incentives) and 

variable Y (Employee Performance). This research was conducted to determine the 

incentives at PT. Telkom Tasikmalaya, Employee Performance of PT. Telkom 

Tasikmalaya, and the Effect of Incentives on the Performance of PT. Telkom 

Tasikmalaya. 

 Based on the results of data analysis using a statistical method that is simple 

linear regression, the coefficient of determination (KD) of 25.3% was obtained with 

a correlation coefficient of 0.503. Based on these results it can be concluded that 

the incentives have a significant effect on the performance of employees of PT. 

Telkom Tasikmalaya 

 

Keywords: Incentives and Employee Performan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Pada suatu perusahaan dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan 

keberhasilan atau maju mundurnya usaha ditentukan dengan beberapa faktor tak 

terkecuali dalam pendayagunaan sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan 

yang berperan dalam operasional perusahaan, yaitu orang-orang yang menyediakan 

tenaga , ide, bakat,  gagasan, kreativitas dan motivasi kerjanya bagi organisasi serta 

memegang peranan penting dalam fungsi operasional. Karyawan merupakan aset 

penting yang dimiliki oleh perusahaan, dimana karyawan dalam setiap kegiatan 

perusahaan memiliki peranan penting sebagai perencana dan pelaku aktif bagi 

perusahaan. Karyawan mempunyai peranan langsung dalam mengerjakan setiap 

kegiatan yang dikehendaki perusahan, hal ini mengakibatkan karyawan menjadi 

titik tolak dalam keberhasilan bagi organisasi. 

 Karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan sudah sangat pasti berbeda-

beda dalam hal pemikiran,sikap dan semangat dalam melakukan pekerjaan. 

Demikian seringkali dijumpai kurangnya semangat dan motivasi dalam bekerja. 

Sehingga menimbulkan kinerja kerja yang bebeda pada tiap karyawan. Karyawan 

yang kinerjanya baik tentu sangat diharapkan untuk mempertahankan kinerja 

kerjanya serta menjadi acuan bagi karyawan lainnya. 
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 Karyawan terkadang cenderung untuk bekerja hanya sesuai dengan apa 

yang diperintahkan atau sesuai standar perusahaan. Karayawan merasa sudah lepas 

tanggung jawab dengan telah menyelesaikan pekerjaannya. Padahal tidak jarang 

masih adanya waktu dan tenaga yang tersisa bagi karyawan untuk melakukan hal 

yang lebih tersebut.Dalam meningkatkan kinerja karyawan, suatu perusahaan harus 

memiliki beberapa cara misalnya pelatihan , pendidikan tingkat lanjut , serta 

pemberian insentif yang layak dan sesuai sehingga hal tersebut dapat memberikan 

motivasi yang tinggi bagi karyawan dan dapat menciptakan komitmen yang tinggi.  

 Menyangkut pemenuhuan hak pekerja Undang-Undang ketenagakerjaan No 

13 tahun 2003 melindungi hak setiap pekerja memperoleh penghasilan untuk 

penghidupan yang layak, sehingga pemerintah menetapkan upah minimum yang 

didasarkan pada kebutuhan hidup layak di setiap daerah. 

 Berkaitan dengan peraturan pemerinath sistem insentif diharapkan dapat 

memeunuhi kebutuhan hidup karyawana juga dapat  memotivasi karyawan agar 

bekerja semaksimal mungkin, karyawan yang berada dalam organisasi tidak hanya 

sebagai objek pencapai tujuan perusahaan, akan tetapi juga sebagai subjek yang 

berperan dalam menentukan tercapai tidak nya tujuan organisasi. Oleh karena 

pengelolaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 

setiap perusahaan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pemberian insentif yang tepat dan  sesuai merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas kerja 

karyawan untuk mencapai kinerja yang diinginkan perusahaan. Karena dengan 

adanya sistem insentif yang diberikan perusahaan terhadap karyawan maka dapat 
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mencapai keselarasan tujuan antara karyawan dengan perusahaan, dimana 

karyawan mengharapkan upah yang lebih dengan perusahaan yang menginginkan 

kinerja yang lebih pula dari para karyawannya. 

 Perusahaan memberikan insentif terhadap karyawan yang memiliki prestasi 

kerja sesuai bidang dan keahlian yang kompeten di dalamnya. Sehingga pihak 

perusahaan menyadari bahwa pemberian insentif ini sangat penting guna 

meningkatkan kinerja karyawan. Demikian pemberian sistem insentif ini 

diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan dan komitmen 

karyawan dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Dengan adanya penyusunan sistem insentif yang diberikan perusahaan 

tentu akan memacu karyawan agar senantiasa meningkatkan kualitas kerja 

karyawan serta dorongan untuk tetap semangat dalam melakukan kegiatan positif 

guna mencapai tujuan organisasi. Karyawan juga akan loyal terhadap organisasi 

dengan senantiasa memberikan yang terbaik terhadap perusahaan dengan 

komitmen dan penuh tanggung jawab sehingga mengurangi potensi terjadinya 

perputaran karyawan. 

 Sistem intensif yang baik ialah sistem yang dapat memberikan rasa puas 

terhadap karyawannya yang mana hal itu akan memicu karyawan untuk  berprilaku 

positif dalam meningkatkan kualitas kerjanya, juga dapat menarik dan 

mempertahankan karyawan yang terampil, kerja keras, dan berkemampuan tinggi. 

Apabila insentif yang diberikan oleh perusahaan sudah tepat dan layak maka 

pemberian insentif akan dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai seorang karyawan sesuai dengan tugas dan 
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fungsinya pada suatu organisasi dalam kurun periode waktu tertentu. Kinerja 

karyawan yang baik adalah salah satu faktor yang penting dalam upaya 

meningkatkan kualitas dan produktivitas. 

 Maka oleh sebab itu cara upaya yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

dengan adanya sistem insentif yang diberikan oleh perusahaan agar dapat 

memotivasi karyawan untuk lebih maksimal dalam meningkatkan kinerjanya, 

sehingga karyawan dapat terdorong untuk lebih giat meningkatkan kinerjanya, 

seiring dengan hasil kinerjanya meningkat maka perusahaan hasil mendapatkan 

hasil yang memuaskan. 

 Meninjau perihal pengembangan kinerja karyawan nampaknya sudah hal 

yang utama dan perlu diperhatikan lebih jelas dan mendalam serta sangat penting 

perlunya bagi kemajuan organisasi, karena kebutuhan tenaga kerja yang terampil di 

berbagi bidang sudah merupakan tuntutan dunia global yang tidak dapat ditunda. 

Karena didalam pelaksanaan pekerjaan suatu perusahaan, persoalan kinerja menjadi 

biang keladi dan akar permasalahan utama. Maju mundurnya sebuah perusahaan 

atau organisasi tergantung dari kinerja karyawannya. Apalagi jika organisasi 

berkeinginan untuk mengutamakan fokus pada pelayanan pelanggannya. Oleh 

karenanya maka prasaryat utama yang harus dipenuhi ialah manajemen berorientasi 

pada karyawan, sebab dari tangan karyawan–karyawan inilah pelayanan terhadap 

pelanggan dibangun, citra perusahaan terwujudkan. Kinerja karyawan merupakan 

salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemajuan suatu intansi atau organisasi, 

oleh karenanya apabila kinerja karyawan semakin tinggi atau semakin baik maka 

tujuan organisasi kan semakin mudah dicapai, begitupun sebaliknya apabila yang 
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terjadi kinerja karyawan rendah atau tidak baik.kinerja karyawan juga di pengaruhi 

oleh pemberian insentif. 

 Pemberian insentif sangat erat kaitannya dengan kinerja karyawan, karena 

ada hubungan yang positif diantaranya, apabila tanpa adanya pemberian insentif 

maka akan sulit untuk memotivasi karyawan untuk bekerja dengan disiplin dan 

penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, tanpa adanya motivasi tinggi 

karyawan untuk bekerja maka akan sulit untuk  meningkatkan kinerja serta 

mewujudkan tujuan organisasi. Insentif memiliki hubungan selaras dengan saling 

memepengaruhi satu sama lain, pemberian insetif yang tepat akan memberikan 

umpan balik kepada karyawan untuk menciptakan kinerja yang baik, apabila 

pemberian insentif semakin baik maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab 

dalam tugas. 

 Fenomena  yang terjadi menyangkut pemberian insentif dan tunjangan 

merupakan bentuk imbalan yang diterima karyawan. Imbalan merupakan bentuk 

apa yang diterima karyawan sebagai ganti kontribusi dari karyawan terhadap 

organisasi. Namun dalam kenyataan ini karayawan belum menerima insentif yang 

maksimal. Imbalan dapat golongkan menjadi dua macam yaitu imabalan finansial 

dan imbalan non finansial. Imbalan merupakan imbalan yang berupa finansial yang 

terdiri dari Gaji, upah, Insentif, Bonus dan Tunjangan. Imbalan non finansial 

merupakan imbalan yang dinilai dalam diri karyawan sendiri berupa perasaan yang 

berbeda sebagai akibat dari kinerja karyawan dalam melakukan pekerjaannya di 

suatu perusahaan. Selain fenomena diatas terdapat juga fenomena yang terjadi di 

lapangan adalah insentif selain dapat meningkatkan kinerja karyawan namun juga 
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dapat menurunkan kinerja karyawan apabila mereka merasa bahwa insentif yang 

mereka terima tidak sebanding dengan hasil kerja mereka dan tujuan untuk 

meningkatkan kinerja tidak tercapai. Insentif yang diterima dapat berupa bonus, 

kompensasi yang ditangguhkan dan komisi. 

 Kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan dan motivasi 

kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja serta, efisiensi dan efektivitas  

kerja. Kinerja karyawan terletak pada salah satu faktor, yaitu kompensasi yang 

merupakan segala sesuatu yang di terima tenaga kerja sebagi imbalan ats pekerjaan 

yang telah dilakukan. Kompensasi bisa dirancang secara benar untuk mencapai 

tujuan bersama sehingga karyawan merasa puas dengan jerih payah karyawan dan 

termotivasi untuk mencapai tujuan bersama manajemen. Tingkat kompensasi akan 

menentukan skala kehidupan karyaawan, sedangkan kompensasi relatif 

menunjukkan status dan harga karyawan. 

 Demikian halnya dengan PT. Telkom indonesia (persero) Tbk (Telkom) 

adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jarigan telekomunikasi di Indonesia, 

yang berdiri sejak tahun 1884, berdasarkan peraturan pemerintah No. 25 tahun 

1991, status perusahaan menjadi perseroan terbatas milik negara. 

 Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan ruang lingkup kegiatan 

perusahaan adalah menyeleggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan 

informatika, serta optimalisasi sumber daya manusia perusahaan untuk 

menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi dan kompetitif guna meningkatkan 

nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip perusahaan terbatas. 
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 Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai  “  Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Telkom Tasikmalaya ”. 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi masalah 

 Berdasarkan uaian latar belakang dan identifkasi masalah diatas maka 

peneliti membahas perumusan masalah tentang “ apakah insentif berpengaruh 

terhdapa kinerja karyawan PT Telkom Tasikmalaya ? “ 

1.2.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Insentif dan Kinerja Karyawan di PT. Telkom 

Tasikmalaya ? 

2. Bagaimana pengaruh Insentif terhadap Kinerja karyawan PT. Telkom 

Tasikmalaya ? 

1.3. Tujuan Peneltian 

 Sesuai Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Insentif dan Kinerja 

Karyawan pada PT. Telkom Tasikmalaya 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh insentif terhadap kinerja 

Karyawan pada PT. Telkom Tasikmalaya 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Secara Teoritis 

1. Bagi Peneliti 

 Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau bahan masukan bagi peneliti dalam Pengembangan teori Manajemen 

Sumber Daya Manusia. 

2. Universitas Winaya Mukti Bandung 

 Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau bahan masukan bagi teori manajemen sumber daya manusia. 

3. PT. Telkom Tasikmalaya 

 Hasil penelilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

Perusahaan dalam pengembangan teori Manajemen Sumber Daya manusia,  

terutama sebagai bahan informasi tambahan bagi Perusahaan 

1.4.2. Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

 Secara praktis hasil dari penelitian ini sebagai sarana untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori  manajemen Sumber daya 

manusia. 

2. Universitas Winaya Mukti Bandung 

 Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam penerapan teori-teori manajemen sumber daya manusia 
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3. PT. Telkom Tasikmalaya  

 Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi karyawan Plasa Telkom Tasikmalaya dalam hal pemberian insentif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

 Pada kajian pustaka ini penulis akan menguraikan sumber rujukan yang 

berhubungan dengan permsalahan penelitian, yaitu referensi dari berbagai literatur 

diantaranya buku teori, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lain yang dikutip dalam 

penulisan laporan penulisan. 

 

2.1.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya manusia 

 Berikut ini dikemukakan beberapa definisi Manajemen sumber daya 

Manusia (MSDM) menurut beberapa ahli, antara lain :  

 Malayu Hasibuan (2011:10) mengungkapakan bahwa : Mananjemen 

sumber daya manusia mempunyai arti proses, ilmu dan seni manjemen yang 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya bantuan perusahaan, karyawn dan masyarakat. 

 Manajemen suatu ilmu artinya pengetahuan yang digunakan untuk mencari 

kebenaran. Oleh karena itu untuk menjadi manajer yang baik, disamping 

memerlukan bakat juga harus berilmu pengetahuan, sedangkan manajemen sebagai 

suatu seni, disini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan 
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kerja sama dengan orang lain. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya 

adalah managing (mengatur) untuk mengatur disisni diperlukan suatu seni, 

bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.  

 Marwansyah (2010:3) manajemen sumber daya manusia dapat diartikan 

sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan 

melalui fungsi–fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, 

pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, 

pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan 

hubungan industrial. 

 Rivai (2011:1) menyatakan bahwa : manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi–

segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

 Menurut Handoko (2011:3) manajemen sumber daya manusia adalah 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya 

manusia untuk mencapai baik tujuan – tujuan individu maupun organisasi. 

 Menurut Simamora dalam Sutrisno (2015:5) manajemen sumber daya 

manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa 

dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. 

 Edy sutrisno (2014:6) menyatakan bahwa :  

 

“ Human Resource Management (HRM) is the police and practices involved 

in carrying out the “people” or human resource aspect of a management 

position including recruiting, screening, training, rewarding and 

appraising “.( Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu kebijakan 

dan praktik menentukan aspek “manusia” atau Sumber Daya Manusia 

dalam posisi manajemen termasuk merekrut, melatih, memeberikan 

penghargaan dan penilaian). 
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 Dari beberapa definisi para ahli yang telah mengemukakan pendapatnya, 

menunjukan bahwa manajemen personalia adalah suatu perencanaan, pengadaan, 

bagimana memberi pengaruh dan mengarahkan tenaga manusia agar dapat bekerja 

semaksimal mungkin, sehingga dapat mencapai tujuan individu itu sendiri. 

Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni yang mengatur 

proses pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, secara 

efisien, efektif, dengan kata lain manajemen sumber daya manusia merupakan 

perluasan gambaran dari manajemen personalia yang mempuntai arti sebagai 

kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya 

manusia. 

 Tujuan utama sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi 

karyawan terhadap perusahaan dalam rangka mencapai produktifitas yang telah 

telah ditetapkan. 

 Menurut Malayu S.P Hasibuan (2011:250) Adapun tujuan umum 

manajemen Sumber daya manusia adalah sebagai berikut : 

1. Menetukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua 

jabatan dalam perusahaan. 

2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini ataupun masa depan. 

3. Menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam manajemen dan tumpang 

tindih dalam pelaksanaan tugas. 

4. Mempermudah koordinasi sehingga produktifitas kerja meningkat 

5. Menghindari kekurangan – kekurangan atau kelebihan karyawan 
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 Fungsi–fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Malayu S.P 

Hasibuan (2011:21) sebagai berikut : 

1. Perencanaan (Planning) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif 

serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan untuk mengorganisasi 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi 

(organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan 

secara efektif. 

3. Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian (controlling) aadalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan , agar mentaati peraturan – peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. 

5. Pengadaan (procurenment) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 
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6. Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberiakan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi (convensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-

peraturan perusahaan dan norma norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemutusan hubungan kerja ini dapat disebabkan oleh 

keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun 

dan sebab-sebab lainnya. 

 

 Berdasarkan fungsi sumber daya manusia tersebut, penulis samapai pada 

pemahaman bahwa funsi manajemen itu saling mempengaruhi satu sama lain. 

Apabila terjadi ketimpangan dalam salah satu fungsi makaakan memepengaryhu 
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fungsi yang lain. Fungsi- fungsi manajemen sumber daya manusia tersebut 

ditentukan oleh profesionalisme departemen sumber daya manusia yang ada di 

dalam perusahaan yang sepenuhmya dapat di lakukan untuk membantu pencapaian 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 Robert L. Mathias dan John H. Jackson (2011:41) menjelaskan dari fokus 

manajemen sumber daya manusia adalah mendesain sistem yang dapat secara 

efektif mengatur kebutuhan, harapan, kebiasaan khusus, hak–hak hukum, dan 

potensi tinggi yang dimiliki karyawan. Kunci untuk meningkatkan kinerja 

organisasi adalah dengan memastikan aktivitas sumber daya manusia mendukung 

usaha organisasi yang terfokus pada produktivitas, pelayanan, dan kualitas. 

1. Produktivitas diukur dari jumlah output per tenaga kerja, peningkatan tanpa 

henti pada produktivitas telah menjadi kompetisi global. Produktivitas 

tenaga kerja di sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh usaha, program, 

dan sistem manajemen. 

2. Kualitas suatu barang maupun jasa akan sangat mempengaruhi kesuksesan 

jangka panjang organisasi. Jika suatu organisasi mempunyai reputasi 

menyediakan barang maupun jasa yang buruk kualitas, hal ini akan 

mengurangi perkembangan dan kinerja organisasi tersebut. 

3. Pelayanan sumber daya manusia sering kali terlibat pada proses produksi 

barang atau jasa. Manajemen sumber daya manusia harus diikutsertakan 

pada saat merancang proses operasi. Pemecahan masalah harus melibatkan 

semua karyawan, tidak hanya manajer, dimana proses tersebut sering kali 
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membutuhkan perubahan pada budaya perusahaan, gaya kepemimpinan, 

kebijakan dan partisipasi Sumber Daya Manusia. 

2.1.2. Insentif 

 Penting bagi perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya, ini 

dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan karyawan bersangkutan yang 

berprestasi agar  loyal terhadap perusahaan. Tidak dapat dipungkiri pada saat ini 

kompetisi antar perusahaan sangatlah ketat. Perusahaan dituntut untuk mampu 

bersaing secara sehat dan itu semua harus ditunjang dengan sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

2.1.3. Pengertian Insentif 

 Insentif merupakan sejumlah balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

dengan maksud sebagai rangsangan agar karyawan dapat mencapai suatu tingkat 

kinerja tertentu disamping sebagai pembangun dan pemelihara harapan-harapan 

karyawan. Ada berbagai pendapat tentang pemaknaan insentif ini, seperti yang 

diungkapkan: oleh  Siagian (2012:252) mengungkapkan bahwa : “Kepentingan 

pekerja harus memungkinkannya untuk mempertahankan harkat dan martabatnya 

sebagai insan yang terhormat”. Jadi kompensasi yang diterimanya dari bekerja 

dapat dipakai untuk hidup yang wajar dan layak, tanpa harus menggantungkan diri 

pada orang lain. 

 Hariandja (2011:65) Insentif adalah : “Insentif adalah bentuk pembayaran 

langsung yang didasarkan atau dikaitkan langsung dengan kinerja dan pembagian 

keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau penghematan 

biaya”. 
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 Insentif umumnya dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi perusahaan dengan memanfaatkan perilaku karyawan 

yang mempunyai kecenderungankemungkinan bekerja seadanya atau tidak optimal. 

Menurut Simamora (2011:544) insentif merupakan : “Tambahan kompensasi di 

luar gaji dan upah yang diberikan organisasi”. 

 Sedangkan menurut Gorda (2004:41) Insentif adalah : 

 “Suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu 

perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar 

dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan 

produktifitas kerjanya dalam  organisasi”.  

  

 Insentif merupakan sarana memotivasi dan menimbulkan dorongan, 

penghargaan atau ganjaran untuk memotivasi para pekerja agar produktifitasnya 

tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Sedangkan Menurut Harsono 

(2010:21) berpendapat : Insentif adalah “setiap sistem kompensasi dimana jumlah 

yang diberikan tergantung pada hasil yang dicapai, yang di berarti menawarkan 

suatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil yang baik”. 

 Sementara itu Heidjacman dan Husnan (2002:161) mengemukakan  

Bahwa pengupahan insentif dimaksudkan “untuk memberikan upah atau gaji yang 

berbeda jadi dua orang karyawan yang mempunyai jabatan yang sama bisa 

menerima upah yang berbeda di karenakan prestasi kerja yang berbeda”.  

Disamping itu ada pendapat dari ahli lain tentang pengertian insentif. Insentif 

sebagai sarana motivasi dapat diberikan batasan perangsangan ataupun pendorong 

yang diberikan dengan sengaja kepada pekerja agar dalam diri mereka timbul 

semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi. Jadi pada dasar jumlah 

insentif merupakan suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang 
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jumlahnya tergantung dari hasil yang dicapai baik berupa financial maupun non 

financial. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat dan 

lebih baik sehingga prestasi dapat meningkat yang pada ahkirnya tujuan instansi 

dapat tercapai. 

2.1.4. Tujuan pemberian insentif 

 Pada beberapa kasus, sering kali kita menemukan informasi bahwa 

karyawan yang memiliki prestasi sangat baik di perusahaannya sering kali bersikap 

tidak loyal dan memilih untuk mencari tempat bekerja yang dipandang lebih baik, 

banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi, diantaranya kesempatan berkarir yang 

sempit dan sulit dan tak jarang terkait pemberian insetif baik yang bersifat materil 

dan non materil yang dipandang kurang memuaskan, padahal jika diperhatikan 

dengan dalam unsur yang terpenting dari sebuah perusahaan adalah sumber daya 

manusia yang handal serta mumpuni dan mampu bersaing, perusahaan sudah 

seharusnya melakukan tindakan yang pasti terkait loyalitas karyawan khususnya 

karyawan berprestasi, dan ini berkaitan erat dengan tujuan pemberian insentif. 

 Menurut Nawawi (2011:373) tujuan insentif pada dasarnya adalah : 

a. Sistem insetif didesain dalam hubungannya dengan sistem balas jasa (merit 

system), sehingga berfungsi dalam memotivasi pekerja agar terus menerus 

berusaha memperbaiki dan meningkatkan kemempuannya dalam 

melaksanakan tugas–tugas yang menjadi kewajiban atau tanggung 

jawabnya. 

b. Sistem insentif merupakan tambahan bagi upah atau gaji dasar yang 

diberikan sewaktu-waktu, dengan membedakan antara pekerja 
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yangberprestasi dengan yang tidak berprestasi dalam melaksanakan 

pekerjaan atau tugas-tugasnya. Dengan demikian akan berlangsung 

kompetisi yang sehat dalam berprestasi, yang merupakan motivasi kerja 

berdasarkan pemberian insentif. 

 Menurut Siagian (2011:258). Insentif dimaksudkan sebagai pemberian 

salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan atas sumbangannya kepada 

organisasi yang terutama tercermin dari prestasi kerjanya. 

 Menurut Handoko (2012:156) tujuan insentif diberikan kepada karyawan 

diantaranya adalah : 

a. Memperoleh personalia yang qualified. Kompensasi yang diberikan cukup 

tinggi untuk menarik para pelamar. Karena perusahaan-perusahaan bersaing 

dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi 

suplai dan permintaan tenaga kerja. Kadang-kadang tingkat gaji yang relatip 

tinggi diperlukan untuk menarik para pelamar cakap yang telah bekerja di 

perusahaan lain. 

b. Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Bila tingkat 

kompensasi tidak kompetitif, niscaya banyak karyawan yang baik akan 

keluar. Untuk mencegah perputaran karyawan, pengupahan harus dijaga 

agar tetap kompetitif dengan perusahaanperusahaan lain. 

c. Menjamin keadilan. Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha 

untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan atau konsistensi internal dan 

eksternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi. 

Prinsip keadilan dalam administrasi kompensasi akan dibahas di belakang. 
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d. Menghargai perilaku yang diinginkan. Kompensasi hendaknya mendorong 

perilaku-perilaku yang di inginkan, Prestasi yang baik, pengalaman, 

kesetiaan, tanggung jawab baru dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai 

melalui rencana kompensasi yang efektif. 

e. Mengendalikan biaya-biaya. Suatu program kompensasi rasional membantu 

organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumberdaya manusia 

pada tingkatbiaya yang layak, tanpa struktur pengupahan dan penggajian 

sistematik organisasi dapat membayar kurang (underpay) atau lebih 

(overpay) kepada para karyawan. 

 Sistem insentif merupakan tambahan bagi upah atau gaji dasar yang 

diberikan sewaktu–waktu, dengan membedakan antara pekerja yang berprestasi 

dengan yang tidak berprestasi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas – tugas 

nya. Dengan demikian akan berlangsung kompetisi yang sehat dalam berprestasi 

yang merupakan motivasi kerja berdasarkan pemberian insentif dimaksudkan 

sebagai penghargaan kepada karyawan atas kontribusinya terhadap organisasi dalm 

bentuk prestasi kerjanya. 

 Menurut Gorda (2011:156) tujuan pemberian insentif adalah : 

a. Memberikan balas jasa yang berbeda dikarenakan hasil kerja yang berbeda 

b. Mendorong semangat kerja karyawan dan memberikan kepuasan. 

c. Meningkatkan produktivitas. 

d. Dalam melakukan tugasnya, seseorang pimpinan selalu membutuhkan 

bawahanya untuk melaksanakan rencana-rencananya. 
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e. Pemberian insentif dimaksudkan untuk menambah penghasilan karyawan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. 

f. Mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam 

instansi. 

2.1.5. Jenis–Jenis Insentif 

 Pembagian insentif menurut Dessler (2011:141) terdiri dari dua kelompok 

yaitu : 

a. Insentif individual yaitu insentif yang memberikan pemasukan lebih dan 

gaji di atas gaji pokok kepada karyawan individual yang memenuhi satu 

standar kinerja individual secara spesifik. 

b. Insentif kelompok, yaitu insentif yang memberi upah lebih dan di atas gaji 

pokok kepada semua anggota kelompok ketika kelompok atau tim secara 

kolektif mencapai satu standar yang khusus untuk kinerja, produktivitas, 

atau perilaku sehubungan dengan kerja lain. 

 Sedangkan menurut Hasibuan (2010:201), secara garis besar Insentif dapat 

digolongka menjadi 3 bagian, yaitu : 

a. Insentif materil / finansial adalah daya perangsang yang diberikan kepada 

karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berbentuk uang atau barang. 

b. Insentif non materiil/non financial. Insentif non materiil/non finansial 

adalah perangsang yang diberikan kepada karyawan yang berbentuk 

penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya, seperti 

piagam, piala, medali dan sebagainya yang nilainya tidak terkira. 
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c. Insentif sosial. Insentif sosial adalah perangasang kepada karyawan yang 

diberikan berdasarkan prestasi kerjanya, berupa fasilitas dan kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuannya, seperti promosi, mengikuti 

pendidikan, naik haji, dan sebagainya. 

 Terdapat  beberapa pedoman untuk mengembangkan insentif yang efektif, 

menurut Hariandja (2011 : 271) sebagai berikut : 

a. Bila output sulit dibedakan dan diukur, gaji atau upah langsung lebih tepat. 

b. Bila karyawan tidak dapat mengontrol kuantitas keluaran, upah berdasarkan 

waktu lebih tepat. 

c. Bila penundaan dalam kerja sering terjadi dan di luar kontrol karyawan, 

tidak praktis untuk mengaitkan upah kerja dengan output mereka. 

d. Umumnya insentif dikaitkan dengan kuantitas, bukan mutu barang. Bila 

mutu merupakan hal yang sangat penting, upah berdasarkan waktu lebih 

tepat. 

e. Menerapkan insentif menuntut investasi dalam perekayasaan industrial, 

analisis metode, dan perhitungan biaya per unit. 

 Sedangkan Gery Dessler (2011 : 180) menjelaskan bahwa insentif akan 

efektif bila : 

a. Unit – unit keluaran dapat diukur 

b. Ada hubungan yang jelas antara usaha karyawan dan kuantitas output. 

c. Pekerjaan dibakukan, aliran kerja teratur, atau jika mutu itu penting, mudah 

diukur dan dikontrol. 
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d. Mutu kurang penting dibandingkan dengan kuantitas, atau bila mutu itu 

penting, dapat dengan mudah diukur atau dikontrol. 

e. Kondisi kompetetif menuntut bahwa biaya tenaga kerja unit diketahui. 

2.1.6. Dimensi dan Indikator Insentif 

 Penelitian pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari metode ilmiah, 

yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Teori 

merupakan bagian dari ilmu yang memberikan penjelasan mengenai fenomena 

alam. Karena teori bagian dari ilmu maka memiliki jalinan erat dengan penelitian 

karena Penelitian merupakan proses yang sistematis untuk mengembangkan teori. 

Secara harfiah Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan 

secara keseluruhan tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk atau indikasi tentang 

keadaan keseluruhan tersebut sebagai suatu pendugaan. Dimensi merupakan 

himpunan dari partikular-partikular yang disebut indikator. Setiap dimensi dalam 

satu konsep tidak harus mempunyai jumlah indikator yang sama. Dalam hal ini 

penulis mengutip pendapat para ahli dalam menjelaskan dan menentukan dimensi 

dan indikator insentif. 

 Menurut Hasibuan (2009:156) indikator pengukuran insentif adalah : 

1) Bonus, yaitu uang yang diberikan sebagai balas jasa atas hasil kerja yang 

telah dilaksanakan, biasanya diberikan secara selektif dan khusus kepada 

para pekerja yang berhak menerima dan diberikan secara sekali terima tanpa 

suatu ikatan di masa yang akan datang. Perusahaan yang menggunakan 
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sistem insentif ini biasanya beberapa persen dari laba yang melebihi jumlah 

tertentu dimasukkan ke dalam sebuah dana bonus,  kemudian dana tersebut 

dibagi-bagi antara pihak yang menerima bonus. 

2) Kompensasi yang ditangguhkan, yaitu program balas jasa yang mencakup 

pembayaran di kemudian hari, antara lain berupa: Pensiun, mempunyai nilai 

insentif karena memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu 

menyediakan jaminan ekonomi bagi karyawan setelah tidak bekerja lagi.  

Pembayaran kontraktual, adalah pelaksanaan perjanjian antara atasan dan 

karyawan, dimana setelah selesai masa kerja karyawan dibayarkan sejumlah 

uang tertentu selama periode tertentu. 

3) Komisi, merupakan jenis bonus yang dibayarkan kepada pihak yang 

menghasilkan pekerjaan yang baik. 

2.2.1. Pengertian Kinerja 

 Mengacu kepada pendapat Mathis dan Jackson mengenai kinerja (2012:46) 

yaitu pada dasarnya seperti apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan 

dankinerja mempengaruhi seberapa besar seorang karyawan memberikan 

kontribusiuntuk perusahaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan dapat 

dimulaidari perbaikan kinerja individu lalu kelompok. Dan di beberapa 

perusahaankinerja karyawan individual adalah faktor penentu sukses atau tidaknya 

suatu perusahaan. 

Berikut ini di kemukakan beberapa definisi Kinerja antara lain:  Menurut 

Moenir (2011:32) mengungkapkan kinerja bahwa : “Hasil kerja seseorang pada 
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kesatuan waktu atau ukuran tertentu dan tingkat sejauh mana keberhasilan 

seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level performance”. 

Biasanya orangyang level performance-nya tinggi disebut sebagai orang 

yang produktif, dansebaliknya orang yang level-nya tidak mencapai standar 

dikatakan sebagai tidakproduktif atau ber-performance rendah”. 

Mathias dan Jackson (2011:189) mengungkapkan bahwa kinerja :  “Para 

karyawan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasional.” 

Dari beberapa pendapat diatas, penulis sampai pada pehamahan bahwa kinerja 

sebagai sesuatu yang dilakukan karyawan yang membutuhkan suatu keahlian dan 

keterampilan untuk memberi kontribusi terhadap perusahaan untuk menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan. Bila seorang karyawan mempunyai keberhasilan 

dalam kinerja maka dapat disebut produktif, begitu pula sebaliknya. 

2.2.2. Penilaian Kinerja 

 Menurut Sedarmayanti (2011:261) Penilaian kinerja adalah sistem formal 

untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja 

seseorang.  

 Demikian juga hal nya menurut Mathis (2011:62) Penilaian kinerja adalah 

proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika 

dibandingkan dengan satu set standar, dan kemudian mengkomunikasikannya 

dengan para karyawan. 

 Menurut Dessler (2012:44) Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja 

karyawan saat ini atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Penilaian 

kinerja juga selalu mengasumsikan bahwa karyawan memahami apa standar kinerja 
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mereka, dan penyelia juga memberikan umpan balik, pengembangan, dan insentif 

yang diperlukan untuk membantu orang yang bersangkutan menghilangkan kinerja 

yang kurang baik atau melanjutkan kinerja yang baik. 

 Mangkunegara (2011:32) Penilaian prestasi karyawan adalah suatu proses 

penilaian prestasi kerja karyawan yang dilakukan pemimpin perusahaan secara 

sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Pemimpin 

perusahaan yang menilai prestasi kerja karyawan, yaitu atasan karyawan langsung, 

dan atasan tak langsung. Selain itu, kepala bagian personalia berhak memberika 

penilaian prestasi terhadap semua karyawannya sesuai data yang ada di bagian 

personalia. 

 Menurut Mathias dan Jackson (2011:22) penilaian kerja karyawan memiliki 

dua penggunaan yang umum didalam organisasi, yaitu: 

1. Penggunaan Administratif lain yaitu :  

a. Sebagai dasar pembuat promosi atau pemecatan karyawan. 

b. Kompensasi berdasarkan pemikiran bahwa gaji harusnya diberikan 

untuk suatu pencapaian kinerja dan bukannya untuk senioritas. 

c. Sistem orientasi kinerja berdasarkan kinerja karyawan. 

d. Sebagai dasar pembuat keputusan untuk promosi, pemecatan, 

pengurangan, dan penugasan pindah tugas. 

2. Penggunaan Pengembangan antara lain : 

a. Sebagai alat untuk mengenali kekuatan karyawan. 

b. Alat untuk mengidentifikasikan potensi karyawan. 
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c. Alat untuk mengembangkan kemampuan karyawan dengan 

memberikan umpan balik. 

d. Alat untuk mendorong pemimpin memberikan penjelasan terhadap 

karyawan mengenai peningkatan yang diperlukan. 

 Tujuan penilaian kinerja menurut Rosidah dan Ambar Teguh Sulistiyani 

(2010:53) yaitu : 

1. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan karyawan. 

2. Memotivasi karyawan untuk memperbaiki kinerja. 

3. Mendistribusikan reward yang dapat berupa tambahan gaji atau upah dan 

promosinya yang adil. 

2.2.3. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

 Menurut Wilson Bangun (2012:232), tujuan dan manfaat penilaian kinerja 

diantaranya adalah 

1. Evaluasi Antar Individu Dalam Organisasi. Penilaian kinerja dapat 

bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam organisasi tujuan ini 

dapat memberi manfaat dalam menentukan jumlah dan jenis kompensasi 

yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi. 

2. pengembangan Diri Setiap Individu Dalam Organisasi. Penilaian kinerja 

pada tujuan ini bermanfaat untukm pengemangan karyawan. Setiap individu 

dalam organisasi dinilai kinerjanya, bagi karyawan yang memiliki kinerja 

rendah perlu dilakukan pengembangan baik melalui pendidikan maupun 

pelatihan. 
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3. Pemeliharaan Sisitem. Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap 

subsistem yang ada saling berkaitan antara datu subsistem lainnya. Salah 

satu subsistem yang tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu jalannya 

subsistem yang lain. Oleh karena itu, sistem dalam oerganisasi perlu 

dipelihara dengan baik. 

4. Dokumentasi penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak 

lanjut dalam posisi pekerjaan karyawan di masa yang akan datang. Manfaat 

penilaian kinerja disini berkaitan dengan keputusan-keputusan manajemen 

sumber daya manusia, pemenuhan secara legal manajemen sumber daya 

manusia, dan sebagai kriteria untuk pengujian validitas.   

2.2.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja 

 Para pemimpin organisasi menyadari bahwa adanya suatu perbedaan kinerja 

antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada dibawah 

pengawasannya. Walaupun para karyawan memang bekerja di tempat yang sama 

namun pruduktivitas kerja karyawan tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan 

kinerja ini di sebabkan oleh dua faktor yaitu : faktor individu dan situasi kerja. 

 Menurut Gibson Et al. (2012:434) ada tiga perangkat variabel yang 

mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu : 

1. Variabel individual, terdiri dari: 

a. Kemampuan dan keterampilan: mental dan fisik. 

b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian. 

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin. 

2. Variabel organisional terdiri dari : 
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a. Sumber daya, adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu 

materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. 

b. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh 

oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi 

c. Imbalan, adalah Upah sebagai pembalas jasa 

d. Struktur, adalah tata ukur, tata hubung, tata letak dalam suatu system 

yang membentuk satuan kerja 

e. Desain pekerjaan, adalah proses penentuan tugas2 yang akan 

dilaksanakan 

3. Variabel Psikologis, yaitu : 

a. Persepsi proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan 

menggunakan panca indera 

b. Sikap cara menempatkan atau membawa diri atau cara merasakan 

jalan pikiran dan prilaku 

c. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan 

berinteraksi dengan individu lain 

d. Belajar yaitu Cara memperoleh kepandaian Ilmu  

e. Motivasi suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang 

melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu 

 

 Dharma Surya mengungkapkan (2010:31) bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, antara lain : 
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1. Kemampuan, kepribadian dan minat,merupakan kecakapan seseorang 

Seperti kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan pekerja dapat  

mempengaruhi kinerja karyawan 

2. Kejelasan dan penerimaan atas kejelasan peranan seorang pekerja, 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seorang individu atas tugas 

yang dibebankannnya. Semakin jelas semakin banyak potensi yang dapat 

dikerahkan untuk  kegiatan ke arah tujuan. 

3. Tingkat motivasi pekerja, motivasi adalah daya energi yang mendorong, 

mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. 

 Menurut Mathias dan Jackson (2011:113) tiga faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja individu, yaitu : 

1. Kemampuan individual  

a. Bakat 

b. Minat 

c. Faktor kepribadian 

2. Tingkat usaha yang dikerahkan 

a. Motivasi 

b. Etika kerja 

c. Kehadiran 

d. Rancangan tugas 

3. Dukungan organisasi 

a. Pelatihan dan pengembangan 

b. Peralatan dan teknologi 
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c. Standar kinerja 

d. Manajemen dan rekan kerja 

2.2.5. Dimensi dan Indikator Kinerja Karyawan 

 Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya 

kebijakan atau program penilaian prestasi kerja, berarti organisasi telah 

memanfaatkan secara baik atas SDM yang ada dalam organisasi. 

 Adapun indikator Kinerja Karyawan menurut Mangkunegara (2011:67) 

adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas kerja 

a. Tanggung jawab 

b. Ketelitian 

c. Keterampilan 

d. Keberhasilan 

2. Kuantitas kerja 

a. Efektivitas dan efisiensi karyawan 

b. Pencapaian target 

c. Ketepatan waktu 

d. Seluruh tugas pekerjaan selama ini dapat dikerjakan dan hasilnya 

sesuai dengan waktu yang telah direncanakan perusahaan. 

2.2.6. Hubungan antara Insentif terhadap Kinerja 

 Menurut Heidjrachman (2002:212) mengemukakan : “insentif merupakan 

daya tarik yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu karena bisa 
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mendapatkan imbalan yang memuaskan kebutuhan “.  Hubungan yang paling jelas 

antara kompensasi dan prestasi kerja adalah melalui sistem insentif.  

 Seperti Hani handoko (2011:54) mengemukakan : 

 “Istilah sistem Insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan 

rencana–rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau 

tidak langsung dengan berbagai standar kinerja karyawan atau profitabilitas 

organisasi atau kedua kriteria tersebut. Oleh karena itu, para karyawan yang 

bekerja dibawah sistem insentif finansial berarti prestasi kerja mereka 

menentukan, secara keseluruhan atau sebagian penghasilan mereka “. 

 

 Dalam memberikan insentif perusahaan harus mengetahui kebutuhan 

karyawan masing-masing. Dengan adanya kebutuhan, seseorang akan termotivasi 

melakukan pekerjaan dan berarti dapat membantu dalam upaya memenuhi 

kebutuhannya. Apabila karyawan merasa kebutuhannya dapat terpenuhi dengan 

melakukan suatu pekerjaan, maka ia dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik dan 

secara otomatis berarti kinerjanya meningkat.  

 Pada hakekatnya insentif dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik 

dengan memanfaatkan unsur-unsur kerja yang lebih optimal, karena terdorong 

keinginan untuk memperoleh insentif yang lebih tinggi. Hal ini dapat diperoleh 

apabila karyawan mampu memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. 

 Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk 

aktivitas. Kemampuan bertindak itu diperoleh manusia baik secara alami (ada sejak 

lahir) atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk berperilaku 

tertentu, tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu. Potensi untuk 

berperilaku tertentu itu disebut ability (kemampuan), sedangkan ekspresi dari 

potensi ini dikenal sebagai performance (kinerja). Secara operasional kinerja dapat 
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didefinisikan sebagai tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh 

seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur.  

 Mangkunegara, dalam Rahmanda, Hamid dan Utami (2006:67) Kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

 Terdapat tiga faktor utama yang berpengaruh pada kinerja, yaitu individu 

(kemampuan kerja), usaha kerja (keinginan untuk bekerja), dan dukungan 

organisasional (kesempatan untuk bekerja). Terdapat empat unsur dalam kinerja, 

 Seperti Tika, dalam Rahmanda, Hamid dan Utami (2006:121) kemukakan 

yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi 

karyawan, pencapaian tujuan organisasi, dan periode waktu tertentu. Dari beberapa 

pengertian yang telah dikemukakan diatas, bahwa pada dasarnya kinerja merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk diselesaikan dalam kurun waktu 

tertentu sehingga dapat diukur. 

 Mayangsari (2013:15), pembagian Insentif menjadi material dan non-

material memberikan pengaruh yang berbeda. Hal ini sehubungan dengan kondisi 

yang tengah terjadi dalam kerangka kinerja karyawan. Dilain sisi, sistem insentif 

juga berkaitan erat dengan kebutuhan atau personal interest karyawan  yang lebih 

cenderung kepada aspek ekonomi atau sosial. 

 Pertama, insentif material diberikan pada karyawan sebagai daya 

perangsang berdasarkan prestasi kerjanya dalam bentuk uang dan bonus. Material 

insentif ini bernilai ekonomis sehingga dapat mensejahterakan karyawan beserta 
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keluarganya. Material insentif ini diberikan pada saat karyawan sedang menerima 

himpitan ekonomi. Maka dari itu insentif material dapat memotivasi kinerja karena 

harapan karyawan terhadap perbaikan ekonomi dan kesejahteraan. 

 Kedua, insentif nonmaterial diberikan pada karyawan sebagai daya 

perangsang dalam bentuk penghargaan/pengukuahan berdasarkan prestasi kerjanya 

seperti  jaminan sosial, memberikan piagam penghargaan, pemberian promosi, 

pemberian pujian. Seperti halnya insentif material, insentif nonmaterial diberikan 

pada kondisi karyawan yang telah memiliki kecukupan insentif material. 

Sedangkan disisi lain diantara karyawan memiliki iklim kompetisi yang cukup kuat. 

Maka dari itu, insentif non material dapat menjadi alternatif meningkatkan 

kompetisi ditengah karyawan dan memotivasi untuk saling meningkatkan kinerja. 

2.2.7. Penelitian Terdahulu 

 Rendi Fitriadi, 2015 dengan judul “Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap 

Kinerja Karyawan Distributor Baterai Yuasa (Kasus PT. Riau Indotama Abadi 

Pekanbaru)”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahuui pengaruh Pemberian 

Insentif Terhadap Kinerja Karyawan. Hasil Penelitian menyatakan bahwa 

pemberian insentif berpengaaruh signifikan terhadap kinerja. 

 Astri Fujiastuti, 2008 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan 

judul “Pengaruh pemberian insentif terhadap prestasi kerja karyawan PT. Astra 

Honda Motor Karawang dengan judul “ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengaruh pemberian insentif sebesar 53% dengan tingkat pengaruh positif dan 

signifikan. Sedangkan pengaruh prestasi kerja sebesar 62,30%. 
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 Tatan Rustandi, 2009 Universitas Widyatama Bandung “Pengaruh 

pemberian insentif terhadap kepuasan kerja karyawan Indogrosir Bandung  Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemberian insentif sebesar 55,34% 

dengan tingkat pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pengaruh kepuasan 

kerja sebesar 50,07%. 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. Insentif memiliki dua aspek 

kepentingan, yaitu untuk instansi dan untuk karyawan itu sendiri. Bagi instansi, 

insentif dilaksanakan dengan maksud untuk mempertahankan karyawan yang 

berprestasi dan memotivasi karyawan yang kurang berprestasi. Bagi karyawan, 

selain mendorong mereka untuk bekerja lebih giat, pemberian insentif dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Apabila kesejahteraan karyawan 

tercukupi maka karyawan akan lebih baik dan diharapkan berpengaruh pula 

terhadap prestasi kerjanya. Apabila kinerja karyawan baik, maka prestasi karyawan 

pun akan meningkat dan apabila prestasi karyawan meningkat secara tidak 

langsung produktivitas kerja karyawan juga meningkat. 

 Kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan dalam skema hubungan 

antar variabel yang penulis uraikan sebagai berikut : 
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Gambar 2.2. Kerangka Pikir 

2.3. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : Diduga bahwa Insentif berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan perusahaan.

(Variabel X)  

Insentif : 

1. Bonus 

2. Imbalan atas hasil kerja 

3. Komisi 

 

(Hasibuan, 211:156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Variabel Y)  

Kinerja : 

1. Kualitas Kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Ketepatan waktu 

 

(Mangkunegara, 2016:72) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian  

 Metode penelitian dirancang melalui langkah–langkah penelitian dari mulai 

operasionalisasi variabel, sumber dan cara penentuan data, teknik pengumpulan 

data atau survei, model penelitian diakhiri dengan merancang analisis data dan 

pengujian hipotesis.  

 Menurut sugiyono (2013:2) definisi metode penelitian adalah : “ metode 

penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu “. 

 Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini berdasarkan pada ciri–ciri 

keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut terdapat 

empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah metode penelitian kuantitatif. 

 Pengertian metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013:11) 

sebagai berikut :  

 “ Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”. 
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3.1.1. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat 

untuk menjawab masalah–masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai 

seberapa besar pengaruh Insentif (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

3.1.2. Populasi Dan Sampel 

 Menurur Sugiyono ( 2013 : 117 ) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

 Selanjutnya menurut Iqbal Hasan (2002:58) Populasi adalah totalitas dari 

semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap 

yang akan diteilti. Objek atau penelitian yang akan diteliti dalam populasi disebut 

unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, 

media dan sebagainya. 

 Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Dalam penelelitian ini cara yang digunakan untuk 

pengambilan sampel adalah sampel acak (probabilitas sampling) yaitu cara 
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pemilihan sampel, dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

3.1.3. Skala Pengukuran 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala likert. 

Kuesioner yang dijadikan sebagai insrumen penelitian. Instrumen kuesioner harus 

diukur validitas dan reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan 

data yang valid dan reliable. Instrumen yang valid berarti intrumen tersebut dapat 

dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen 

yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama akan menghsilkan data yang sama pula. Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala 

likert 5 poin. 

 Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif berikut dapat dilihat 

pada tabel : 

Tabel 3.1 

Ukuran Alternatif Jawaban Kuesioner 

Pilihan jawaban Bobot nilai 

SS = Sangat Setuju 5 

S = Setuju 4 

C = Cukup 3 

TS = Tidak Setuju 2 

STS = Sangat Tidak Setuju 1 
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 Adapun pengukuran dengan persentasi dan skorsing (Sudjana, 2009:76), 

dengan rumus : 

   𝑋 =
𝐹

𝑁
× 100%  

Keterangan :  

X : Jumlah Persentase jawaban 

F : Jumlah jawaban atau frekuensi 

N : Jumlah Karyawan 

 

 Setelah diketahui jumlah nilai dari keseleruhan Variabel maka dapat 

ditentukan interval perinciannya (Sudjana, 2009:79), yaitu : 

𝑁𝐽𝐼 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑍 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛
 

Keterangan : 

NJI : Nilai jenjang interval, yaitu untuk menentukan tinggi, sedang, atau rendah 

   suatu interval 

 𝑁𝐽𝐼 =
(43𝑋5)−(43𝑋1)

5
 

        = 34.4 atau 35 

 Berikut adalah hasil dari perhitungan diatas diaplikasikan untuk 

menentukan kriteria setiap pernyataan masing-masing butir dalam Variabel : 
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Tabel 3.2 

Tabel Klasifikasi nilai 

Skor Kriteria 

187 - 222 Sangat Baik 

151 – 186 Baik 

115 – 150 Cukup Baik 

79 – 114 Kurang baik 

43 – 78 Tidak Baik 

 

3.2. Operasionalisasi Variabel 

 Operasionalisasi variabel merupakan informasi Ilmiah yang sangat 

membantu peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan Variabel 

yang sama. Berdasarkan informasi tersebut dapat mengetahui bagaimana caranya 

melakukan mengukuran terhadap Variabel yang dibangun  dengan konsep yang 

sama. 

3.2.1. Definisi Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2013:59) menjelaskan mengenai pengertian variabel 

yaitu : 

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan di tarik kesimpulannya “. 

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengukuran terhadap keberadaan 

suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Setelah itu peneliti akan 

melanjutkan analisis untuk mencari pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. 



42 

 

 
 

 Menurut Sugiyono (2010:30), berdasarkan hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain, maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Bebas ( independent Variable ) 

Variabel bebas ( X ) variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

predictor, abtecedent. Dalam bahasa indonesia sering disebut variabel 

bebas. Varibel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang 

menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Maka dalam 

penelitian ini yang menjadi  Variabel bebas adalah pemeberian  Insentif. 

b. Variabel Terikat ( Dependent Variable ) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja 

Karyawan. 

3.2.2. Definisi Operasionalisasi Variabel 

 Definisi operasionalisasi variabel adalah merupakan penjelasan dari 

masing–masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-

indikator yang membentuknya. Operasionalisasi varibel diperlukan guna 

menentukan jenis dan indikator dari variabel–variabel yang terkait dalam penelitian 

ini. Operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari 

masing – masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat 

bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.3 

Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel  Dimensi Indikator Skala 

Insentif 

(X) 

Insentif merupakan tambahan balas jasa 

yang diberikan kepada karyawan tertentu 

yang prestasinya diatas prestasi standar. 

Insentif ini yaitu alat yang dipergunakan 

pendukung prinsip adil dalam pemberian 

kompensasi. 

 

(Hasibuan, 2011:117) 

Bonus 

 

 Diterima secara 

Tepat sesuai 

ketentuan 

Ordinal 

 

Imbalan 

atas hasil 

kerja 

 Kesesuaian 

imbalan yang 

diberikan 

Ordinal 

Komisi  Kepuasan terhadap 

balas jasa yang 

diberikan 

Ordinal 

Kinerja 

(Y) 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

 

(Mangkunegara, 2016:67) 

Kualitas 

kerja 

 

 Kualitas kerja yang 

dihasilkan 

 Ketelitian dalam 

melakukan 

pekerjaan 

Ordinal 

Kuantitas 

kerja 

 

 Tercapainya target 

 Efektif dan efisien 

dalam pekerjaan 

Ordinal 

Ketepatan 

waktu  

 Seluruh Pekerjaan 

dapat di selesaikan 

dengan waktu yang 

telah ditentukan 

Ordinal 
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3.3. Sumber dan Cara Penetuan Data 

 Menurut Sugiyono ( 2013 : 3 ) pengertian sumber data adalah :  

“ Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, “ 

 Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu : 

 Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan langsung dari 

lapangan sumber yang diamati dan dicatat pertama kali. 

 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber–

sumber yang ada. Data ini diperoleh dari buku – buku, jurnal karya ilmiah 

atau laporan – laporan terdahulu yang berkaitan dengan insentif dan kinerja 

karyawan. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan peneliti 

sumber data primer. Data primernya yaitu data yang diperoleh dari kuesioner dan 

wawancara langsung kepada responden serta pengambilan dokumentasi. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara – cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dan keterangan – keterangan yang diperlukan dalam penelitian. 

 Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam 

penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendukung kebutuhan analisis dalam 

penelitian ini, peneliti memerlukan sejumlah data. Adapun cara untuk memperoleh 

data dan informasi dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut : 
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a. Kuesioner : merupakan seperangkat pernyataan yand disusun untuk 

diajukan kepada responden. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi tertulis dari responden berkaitan dengan variabel penelitian. 

Tujuan utama dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh 

informasi yang relevan, memperoleh informasi dengan reliabilitas dan 

validitas setinggi mungkin Sigarimbun ( 1995 ). 

b. Wawancara : merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti 

dengan pihak – pihak yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan 

data pendukung penelitian. 

c. Dokumentasi : Dokumentasi merupakan Teknik yag digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa data – data tertulis, surat kabar, majalah naskah 

dan sejenisnya, yang mengandung keterangan dan penjelasan serta 

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah 

penelitian. 

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1. Rancangan Analisis 

1. Uji Validitas 

Menurut Iqbal hasan (2002:79) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kesahihan suatu instrumen. Pengujian validitas 

dilakukan dengan metode Construct Validity yaitu menentukan apakah 

suatu alat ukur benar – benar mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan 



46 

 

 
 

Sarwono (2006 : 218) menyatakan bahwa suatu skala pengukuran dikatakan 

valid apabila skala tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 Selebihnya Iqbal hasan (2002:80) menyatakan bahwa pengujian dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor setiap item pernyataan dengan skor setiap 

variabel. Suatu item pernyataan termasuk kedalam kriteria valid apabila nilai 

korelasinya lebih besar atau sama dengan 0.30. Hal ini berarti bahwa item 

pernyataan pada kuesioner penelitian telah dapat mengukur seluruh variabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah 

instrumen. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini adalah reliabilitas 

internal yang menguji dengan menganalisis konsistensi butir – butir 

instrumen yang ada. Pengujian reliabilitas internal akan menggunakan 

teknik Cronbach Alpha. 

a. jika koefisien Cronbach Alpha ≥ 0.60 maka kuesioner atau angket 

dinyatakan reliable atau konsisten. 

b. Jika koefisien Cronbach Alpha ≤ 0.60 maka kuesioner atau angket 

dinyatakan tidak reliabel. 

3.5.2. Pengujian Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran, maka diajukan rumus hipotesis sebagai 

jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut : 
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3.5.2.1. Koefisien dan Determinasi 

Kuat tidaknya korelasi dapat diukur dengan suatu nilai yanga disebut 

dengan koefisien korelasi (r), dengan ketentuan nilai r berkisar antara -1 sampai + 

1 kriteria pemanfaatannya menurut Husein Umar (2003 : 132) sebagai berikut : 

a) Jika nilai r > 0 artinya telah terjadi pengaruh linier yaitu makin besar nilai 

variabel X ( independent ) makin besar pula nilai variabel Y ( dependent ) 

atau makin kecil nilai variabel X ( independent ) maka makin kecil pula nilai 

variabel Y ( dependent). 

b) Jika nilai r < 0 artinya telah terjadi pengaruh linier yang negatif, yaitu makin 

kecil nilai variabel X ( independent ) maka makin besar nilai variabel Y ( 

dependent ) atau makin besar nilai varibel X ( independent ) maka makin 

kecil pula nilai variabel Y ( dependen ). 

c) Jika nilai r = 0 artinya tidak ada pengaruh sama sekali antara variabel X ( 

independen ) dengan variabel Y ( dependen ). 

d) Jika nilai r = 1 atau r = -1 telah terjadi pengaruh linier sempurna yaitu berupa 

garis lurus, sedangkan untuk nilai r yang makin mengarah ke angka 0, maka 

garis semakin tidak lurus. 

 Husein Umar (2003:133), menyatakan dalam suatu tabel mengenai 

koefisien korelasi Pearson, arah hubungan dan taksiran koefisien untuk lebih 

memudahkan dalam analisa hubungan antara dua variabel yang yang satu dengan 

lainnya dalam suatu kegiatan penelitian. 
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Tabel 3.4 

Koefisien Korelasi Pearson dan Taksirannya 

Koefisien Korelasi 

Pearson 

Arah 

Hubungan 
Taksiran Koefisien 

0.00 – 0.19 + / - Hubungan Bisa Diabaikan 

0.20 – 0.39 + / - Hubungan Rendah 

0.40 – 0.59 + / - Hubungan Cukup 

0.60 – 0.79 + / - Hubungan Kuat 

0.80 – 1.00 + / - Hubungan Sangat Tinggi 

Sumber : Husein Umar (2003:133) 

 Untuk mengetahui berapa persen pengaruh/kontribusi variabel X terhadap 

variabel Y. Menurut Iqbal Hasan ( 2006 : 44 ) maka digunakan rumus koefisien 

Determinasi ( KD ) sebagai berikut : 

𝐾𝐷 =  𝑟2𝑋 100% 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

r = Koefisien Korelasi 

 Nilai Koefisien penentu berada antara 0 sampai 1 ( 0 ≤ KD ≤ 1 ). Maka 

koefisien Determinasi : 

a) Jika nilai KD mendekati = 0, berarti tidak ada pengaruh antara 

Variabel X (Insentif) terhadap variabel Y (Kinerja). 

b) Jika nilai KD mendekati = 1, berarti pengaruhnya kuat antara variabel 

X (Insentif) terhadap variabel Y (Kinerja) 
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3.5.2.2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

   Sugiyono ( 2013 : 243 ) menjelaskan bahwa analisis regresi linier 

sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen. Untuk mencari pengaruh tersebut maka 

digunakan rumus Regresi linier sederhana : 

 Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = Variabel Terikat 

X = Variabel Bebas 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

3.5.2.3. Nilai Residu atau Nilai Sisa 

   Koefisien residu (ԑ) atau sisa dapat dihitung berdasarkan output Model 

Summary pada program SPSS (Stastitical Product and Service Solutions) Rumus 

yang digunakan adalah : 

  𝜌𝑦
𝜀 = √1−𝑅𝑦(𝑥1𝑥2)

2
 

 Dimana nilai 𝑅𝑦(𝑥1𝑥2)
2  merupakan nilai R square pada Model Summary 

3.5.2.4. Pengujian Secara Parsial (Uji T) 

 Uji statistik t disebut juga uji signifikasi individual. Uji ini menunjukan 

seberapa besar pengaruh Variabel Independen secara parsial terhadap Variabel 

Dependen. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut :  

H0 : b = 0, artinya Insentif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

H1 : b ≠ 0, artinya Insentif berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran umum Perusahaan 

 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham 

mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, 

sedangkan 47,91% sisanya di kuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan 

di Brsa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New York Stock 

Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”.  

 Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecomunication company, 

TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan 

yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented). Transformasi tersebut 

akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi lebih lean (ramping) dan agile 

(lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang 

berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience 

yang berkualitas. 

  



51 

 

 
 

4.1.1.1. Sejarah Perusahaan 

Dalam perjalanan sejarahnya, Telkom telah melalui berbagai dinamika 

bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan telepon, 

perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya 

teknologi seluler, berkembangnya era digital, ekspansi bisnis Internasional, serta 

transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital. 

 Singkatnya pada tahun 1882, kemunculan telepon menyaingi layanan pos 

dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada 1856. Hadirnya telepon membuat 

masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru ini. Kala itu, banyak 

perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Banyaknya pemain ini 

membuat industri telepon berkembang lebih cepat, pada tahun 1892 telepon sudah 

digunakan secara interlokal dan tahun 1929 terkoneksi secara Internasional. 

  Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos 

dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah 

menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara 

Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). 

 Pada tahu 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan 

Umum Telekomunikasi (Perumtel) sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi 

nasional maupun internasional. Pada tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian 

Satellite Corporation,Tbk. (Indosat) diambil alih oleh Pemerintah RI menjadi 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

internasional, terpisah dari Perumtel. Pada  tahun 1989, ditetapkan Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta 

dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 

 Pada  tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 1991. Pada tanggal 14 Nopember 1995 dilakukan Penawaran Umum 

Perdana saham PT Telkom. Sejak itu saham PT Telkom tercatat dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Bursa 

Saham New York (NYSE) dan Bursa Saham London (LSE). Saham PT Telkom 

juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. 

 Tahun 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Penghapusan Monopoli Penyelenggaraan Telekomunikasi. Memasuki abad ke-

21, Pemerintah Indonesia melakukan diregulasi di sektor telekomunikasi dengan 

membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, PT Telkom tidak lagi 

memonopoli telekomunikasi Indonesia. 

 Tahun 2001 PT Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat 

sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di 

Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan 

kepemilikan silang antara PT Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi 

duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. 
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4.1.1.2. Visi dan Misi 

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi 

perusahaan, Telkom memiliki visi dan misi baru yang diberlakukan sejak 2016, 

yaitu :  

 Visi  

Be the king of Digital in the Region 

 Misi  

Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization 

4.1.2. Aspek Kegiatan usaha 

 Kegiatan usaha Telkomgroup bertumbuh dan berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor 

industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus 

berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Saat ini TelkomGroup 

mengelola beberapa produk portofolio yang melayani empat segmen konsumen, 

yaitu korporat, perumahan, perorangan, dan segmen konsumen lainnya. Berikut 

penjelasan bagian portofolio bisnis TelkomGroup : 

4.1.2.1. Seluler (Mobile) 

Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS dan value added 

service, serta mobile broadband. Produk tersebut ditawarkan melalui entitas anak, 

Telkomsel, dengan merk Kartu Halo untuk pasca bayar dan simPati, kartu As dan 

Loop untuk Pra bayar. 

 

4.1.2.2. Internet Nirkabel (Fixed)  
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Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed voice, 

fixed broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless tecnology lainnya, dengan 

brand IndiHome. 

4.1.3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

4.1.3.2. Uraian Pekerjaan 

 Uraian pekerjaan berisi tentang tugas atau kewajiban, tanggung jawab dan 

kondisi-kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan. 

 Adapun untuk jabatan dan pembagian tugas di PT. Telkom Tasikmalaya 

adalah sebagai berikut : 

GM WITEL 

Tasikmalaya 

MGR War Room 

MGR HR & 

CDC 

MGR Logistik 

& GS 

MGR Finance & 

Paycoll 

MGR CCAN & 

WAN 

MGR Acces Service 

Operation 

MGR Access Opt & 

Maintenence 

MGR Network & Is 

Op 

KAKANDATEL 

MGR Consumer 

Service 

 

MGR BGES 

 

JM Costumer Care 
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4.1.3.3. GM Witel Tasikmalaya 

Uraian tugas dan wewenang dari General Manager PT Telkom 

Tasikmalaya adalah sebagai berikut :  

 Menjabarkan Strategi Unit Bisnis dan Program Strategis, dan Kontrak 

Kinerja Unit sebagai arah pencapaian kinerja pengelolaan WITEL, dengan 

menyusun program kerja beserta indikator-indikator kinerjanya, 

mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pekerjaan kepada para 

anggota tim /staf secara proposional, memonitor dan mereview 

pencapaiannya secara periodik. 

 Mencapai kinerja fungsi secara impresif, dengan mengidentifikasi hal-hal 

disyaratkan dalam peningkatan kinerja, membangun sistem kerja yang 

sistematis, merekomendasi solusi-solusi, dan mengembangkan kapabilitas 

solusi.  

 Mengendalikan pelaksanaan internal control dan risk control pada semua 

bagian yang menjadi lingkupnya secara konsisten, dengan mengendalikan 

pelaksanaan pengawasaan melekat secara konsisten atas proses kerja, 

mereview risk pada proses kerja, mengevaluasi implementasi mitigation 

plan, dan menyetujui pelaporan risk secara periodik 

 Mengelola seluruh sumber daya (anggaran, SDM, alat produksi dan sarana 

pendukung yang berada/ dialokasikan di lingkup geografis wilayahnya 

secara optimal dalam rangka pencapaian target program bisnis/ program 

utama Telkom secara group serta upaya pemenangan kompetisi 
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 Melakukan eksekusi seluruh program bisnis agar tetap berada pada tingkat 

speed dan produktivitas yang memadai untuk merespon dinamika kompetisi 

 Mengendalikan eksekusi seluruh program bisnis (customer relationship 

management, infrastructure/ service operation dan support) dari berbagai 

unit fungsi yang telah dialokasikan/ didelegasikan melalui DIVRE ke 

Wilayah 

 Melakukan fungsi komando dalam rangka pengaturan prioritas eksekusi 

program-program yang terkait dengan fungsi customer relationship 

management dari berbagai segmen (consumer, enterprise dan business/ 

SME) agar dapat secara proporsional disesuaikan dengan kondisi dan 

situasi kompetisi market 

 Mengendalikan eksekusi program-program operasi network/ infrastruktur 

yang berada di wilayahnya telah didelegasikan agar pelaksanaannya sesuai 

dengan kebijakan tata kelola/ bisnis proses/ metoda/ SOP/ standar kualitas 

bidang network/ infrastruktur 

 Mengendalikan eksekusi program-program operasi support yang telah 

didelegasikan kepada unit Telkom Wilayah dari berbagai fungsi (finance, 

payment & colection, human resource, logistic, procurement, asset 

management, PKBL, security & safety, communication dan IT support) 

agar pelaksanaannya dapat secara efektif mendukung operasional Witel dan 

sesuai kebijakan tata kelola bidang terkait 
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 Mengendalikan validitas dan kelancaran mekanisme informasi dalam 

rangka pengendalian kompetisi, monitoring program serta pengendalian 

krisis yang pelaksanaannya didukung dengan mekanisme war room 

 Melaksanakan implementasi aktivitas-aktivitas budaya organisasi 

 Membangun relasi dengan unit kerja lain dan key person (eksternal/ 

internal) untuk mendukung penyelesaian pekerjaan 

 

4.1.4. Kepegawaian  

1. Unit Kerja 

Tabel 4.1 

Unit Kerja 

No Unit Kerja Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Telekomunikasi 16 37,3 

2 Business Efektiveness 4 9,3 

3 Relationship Management 11 25,6 

4 Social Community Development 3 6,9 

5 Finance 1 2,3 

6 Human Capital 3 6,9 

7 Supply Chain Management 2 4.7 

8 General Affairs 2 4,7 

9 Property 1 2,3 

Total 43 100 

 

 Berdasarkan Tabel 4.1.4 unit kerja diatas bahwa karyawan dengan unit kerja 

Telekomunikasi sebanyak 16 orang atau sebesar (37,3 %), unit kerja Business 

Efektiveness sebanyak 4 orang (9,3), unit kerja Relations Management sebanyak 

11 orang (25,6), unit kerja social Community development sebanyak 3 orang 

(2,3%), unit kerja Finance sebnyak 1 orang (2,3%), unit kerja Human Capital 
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sebanyak 3 orang (6,9%) unit kerja Supply Chain Management sebanyak 2 orang 

(4,7%), unit kerja General Affairs sebanyak 2 orang (4,7%) dan unit kerja property 

sebanyak 1 orang (2,3%).  

2. Kelompok Usia Karyawan Witel Tasikmalaya 

Tabel 4.2 

 Kelompok Usia 

Kelompok Usia Jumlah Persentase  

˃ 55 10 23.25 % 

18 – 25 5 11.62 % 

26 – 30 3 6.97 % 

36 – 40 2 4.65 % 

46 – 50 3 6.97 % 

51 – 55 20 46.51 % 

Total 43 100 % 

 

 Berdasarkan tabel kelompok usia di atas bahwa karyawan dengan kelompok 

usia 18 – 25 tahun sebanyak 5 orang (11,53%), 26-30 tahun  sebanyak 3 orang 

(6,97%), usia 36-40 sebanyak 2 orang (4,65%), usia 46-50 tahun sebanyak 3 orang 

(6,97%), usia 51-55 sebanyak 20 orang (46,51%), dan usia > 55 tahun sebanyak 10 

orang (23,25%). 

3. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 

Tingkat pendidikan 

Kelompok 

Pendidikan 
Jumlah Persentase 

SMU/STM 12 27.90% 

D1 3 6.97 % 

D2 4 9.30 % 

D3 4 9.30 % 
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S1 20 46.51 % 

Total 43 100 % 

Data olahan kuesioner 2019 

 Berdasarkan tabel 4.1.4 tingkat pendidikan diatas bahwa karyawan dengan 

tingkat pendidikan SMU/STM sebanyak 12 orang (27.90%), tingkat pendidikan D1 

sebanyak 3 orang (6.97%), tingkat pendidikan D2 sebanyak 4 orang (9.30%), 

tingkat pendidikan D3 sebanyak 4 orang (9.30%), Dan jengjang S1 sebanyak 20 

orang (46.51%). 

4. Masa Kerja 

Tabel 4.4 

Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Persentase 

>1 Tahun 7 16.27 % 

5 Tahun 20 46.51 % 

>5 Tahun 16 37.20 % 

Total 43 100 % 

Data Hasil olahan kuesioner 2019 

 Berdasarkan tabel masa kerja diatas bahwa karyawan dengan masa kerja 1 

tahun sebanyak 7 orang ( 16.27%), masa kerja 5 tahun berjumlah 20 orang 

(46.51%), dan masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 16 orang (37.20%). 

5. Jenis Kelamin 

Tabel 4.5 

Kualifiksi Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase  

Laki – Laki 36 83.72 % 

Perempuan 7 16.27 % 

Total  43 100 % 

Data kuesioner 2019 
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 Berdasarkan tabel 4.1.4 jumlah karyawan jenis kelamin laki-laki sebnyak 

36 karyawan (83,72%), dan karyawan perempuan sebanyak 7 karyawan (16,27%). 

4.1.5. Fasilitas yang dimiliki  

 Fasilitas yang saat ini  dimiliki PT. Telkom Tasikmalaya untuk ruang kantor 

dan workshop. Terbagi dari beberapa area yang digunakan untuk pelaksanaan 

pekerjaan.Berikut Fasilitas yang dimiliki oleh PT. Telkom Tasikmalaya : 

1. Ruang Kantor 

2. Ruang teknisi 

3. Wifi.Id Corner 

4. Sarana ibadah 

5. Kantin 

6. Toilet 

7. Lahan parkir 

 Fasilitas lainnya berupa listrik, air, bak penampung air, udara bertekan ( 

compressed air), tabung pemadam api, jaringan komputer, jaringan telepon, koneksi 

internet, dan televisi kabel sebagai sarana pendukung pekerjaan. 

4.2. Pembahasan Variabel 

 Hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti di gambarkan dengan 

secara rinci untuk masing-masing variabel. Pembahasan variabel dilakukan dengan 

menggunakan data kuantitatif, maksudnya adalah data yang di olah berbebntuk 

angka atau skor yang kemudian di jelaskan secara deskriptif. Data variabel yang 

dideskripsikan dalam penelitian ini, yaitu Insentif (X) dan Kinerja Karyawan (Y). 
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Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai deskripsi data hasil penelitian untuk 

masing-masing variabel. 

4.2.1. Pelaksanaan Variabel Insentif 

 Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai variabel Insentif (X), 

data yang di peroleh dari hasil  penelitian berdasarkan angket yang dibagikan 

terhadap responden dengan tanggapan responden sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

“ Perusahaan memberi bonus jika hasil kerja baik “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

responden 

Jumlah 

Skor 
Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 23 115 53 

Setuju 4 16 64 37 

Cukup 3 1 3 2 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3 7 

Jumlah   43 185 100 

Data Hasil olahan kuesioner 2019  

 Berdasarkan tabel 4.15 diatas diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan Sangat Setuju berjumlah 23 orang (53%), Sedangkan 16 orang 

responden memilih Setuju (37%), responden yang memilih Cukup berjumlah 1 

orang responden (2%), 0 orang responden memilih Tidak Setuju  (0%), dan 3 orang 

responden memilih  Sangat Tidak Setuju (7%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 

4.6 sebesar 185. Ini berarti pernyataan tersebut masuk ke dalam klasifikasi baik 

berdasarkan pada tabel 3.2 klasifikasi nilai pada halaman 42.  
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Tabel 4.16 

“ Perusahaan memberikan bonus sesuai dengan hasil kerja saya “ 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 17 85 40 

Setuju 4 18 72 42 

Cukup 3 5 15 12 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3 7 

Jumlah 43 175 100 

Data Hasil Olahan kuesiner 2019 

 Berdasarkan tabel 4.16 diatas diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan Sangat Setuju berjumlah 17 responden (40%), Sedangkan 18 orang 

responden memilih Setuju (42%), responden yang memilih Cukup berjumlah 5 

responden (12%), 0 orang responden memilih Tidak Setuju (0%) dan 3 orang 

responden memilih Sangat Tidak Setuju (7%). Jumlah skor yang di dapat pada tabel 

4.7 sebesar 175. Ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi baik 

berdasarkan pada tabel 3.2 klasifikasi nilai pada halaman 42. 

Tabel 4.17 

“Pemberian bonus dari perusahaan selalu tepat waktu “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 33 

Setuju 4 17 68 40 

Cukup 3 7 21 16 

Tidak setuju 2 2 4 5 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3 7 

Jumlah 43 166 100 

Data Hasil Olahan kuesioner 2019 
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 Berdasarkan tabel 4.17 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju berjumlah 14 Responden (33%), Sedangkan 17 orang responden memilih 

Setuju (40%), responden yang memilih Cukup berjumlah 7 responden (16%), 2 

orang responden memilih Tidak Setuju (5%), dan 3 orang responden memilih 

Sangat Tidak Setuju (7%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.8 sebesar 166. Ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi baik berdasarkan pada tabel 3.2 

klasifikasi nilai pada halaman 42. 

Tabel 4.18 

“Saya menerima Imbalan atas hasil kerja  yang sesuai dengan tanggung 

jawab pekerjaan saya “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 35 

Setuju 4 20 80 47 

Cukup 3 8 24 19 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 43 179 100 

Sumber : Hasil olahan kuesioner 2019 

 Berdasarkan tabel 4.18 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju berjumlah 15 Responden (33%), Sedangkan 20 orang responden memilih 

Setuju (40%), responden yang memilih Cukup berjumlah 8 responden (16%), 0 

orang responden memilih Tidak Setuju (5%), dan 0 orang responden memilih 

Sangat Tidak Setuju (7%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.15 sebesar 179. 

Ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi baik berdasarkan pada tabel 

3.2 klasifikasi nilai pada halaman 42. 
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Tabel 4.19 

“Perusahaan memberikan insentif selain bonus uang tunai, tunjangan, 

seperti penghargaan dan pujian bagi karyawan yang berprestasi “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 18 90 42 

Setuju 4 19 76 44 

Cukup 3 6 18 14 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   43 184 100 

 Data olahan kuesioner 2019 

 Berdasarkan tabel 4.19 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju berjumlah 18 Responden (33%), Sedangkan 19 orang responden memilih 

Setuju (40%), responden yang memilih Cukup berjumlah 6 responden (16%), 0 

orang responden memilih Tidak Setuju (5%), dan 0 orang responden memilih 

Sangat Tidak Setuju (7%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.8 sebesar 184. Ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi baik berdasarkan pada tabel 3.2 

klasifikasi nilai pada halaman 42. 

Tabel 4.20 

“Perusahaan memberikan komisi karena hasil kerja baik “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Respoden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 33 

Setuju 4 20 80 47 

Cukup 3 7 21 16 

Tidak Setuju 2 1 2 2 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2 

Jumlah   43 174 100 

Data olahan kuesioner 2019 
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 Berdasarkan tabel 4.20 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju berjumlah 14 Responden (33%), Sedangkan 20 orang responden memilih 

Setuju (40%), responden yang memilih Cukup berjumlah 7 responden (16%), 1 

orang responden memilih Tidak Setuju (5%), dan 1 orang responden memilih 

Sangat Tidak Setuju (7%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.8 sebesar 174. Ini 

berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi baik berdasarkan pada tabel 3.2 

klasifikasi nilai pada halaman 42. 

 Dari penilaian indikator pada tabel-tabel diatas, maka dapat diketahui 

bahwa nilai tanggapan responden terhadap insentif adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.21 

Tanggapan responden terhadap Insentif pada PT. Telkom Tasikmalaya 

No Pernyataan Target Skor  
Klasifikasi 

Skor 

1 
Perusahaan memberi bonus jika hasil kerja 

baik 
215 185 baik 

2 
Perusahaan memberikan bonus sesuai 

dengan hasil kerja saya  215 175 baik 

3 
Pemberian bonus dari perusahaan selalu 

tepat waktu 215 166 baik 

4 

Saya menerima Imbalan atas hasil kerja  

yang sesuai dengan tanggung jawab 

pekerjaan saya 

215 179 baik 

5 

Perusahaan memberikan insentif selain 

bonus uang tunai, tunjangan, seperti 

penghargaan dan pujian bagi karyawan 

yang berprestasi  

215 184 baik 

6 
Perusahaan memberikan komisi karena 

hasil kerja baik 215 174 baik 

Jumlah 1.290 1.063 baik 

Rata-rata 215 177 baik 

 



66 

 

 
 

 Berdasarkan tabel 4.21 jumlah skor rata-rata tanggapan responden terhadap 

6 pernyataan yang berhubungan dengan Insentif 177. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa Insentif pada PT. Telkom Tasikmalaya berada 

pada klasifikasi baik. 

4.2.1.1. Tanggapan responden terhadap variabel insentif 

Tabel 4.6 

“ Hasil kuesioner variabel Insentif “ 

Resp Pernyataan X 
Total 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 4 5 3 4 4 4 24 

2 5 5 5 5 5 5 30 

3 4 4 4 4 4 4 24 

4 4 3 3 4 4 3 21 

5 5 5 5 5 5 5 30 

6 1 1 1 4 5 4 16 

7 5 5 4 4 4 4 26 

8 4 4 4 4 4 4 24 

9 5 4 4 4 4 4 25 

10 4 4 2 4 4 3 21 

11 4 4 4 4 4 4 24 

12 5 5 5 5 5 5 30 

13 5 5 5 5 5 5 30 

14 5 5 4 5 4 3 26 

15 5 5 5 4 5 4 28 

16 4 4 3 3 3 3 20 

17 4 4 4 4 5 4 25 

18 5 5 5 5 5 5 30 

19 4 4 5 5 4 4 26 

20 1 1 1 5 3 5 16 

21 1 1 1 5 5 1 14 

22 5 5 5 5 5 5 30 

23 5 4 4 4 4 4 25 

24 4 5 5 4 5 4 27 

25 5 4 4 4 5 5 27 

26 5 4 4 4 4 4 25 
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27 5 5 5 5 5 5 30 

28 5 5 5 5 5 5 30 

29 5 4 4 5 4 4 26 

30 4 4 4 4 3 3 22 

31 4 4 4 3 4 5 24 

32 4 4 3 3 3 4 21 

33 5 3 5 3 5 4 25 

34 5 3 5 3 4 3 23 

35 4 3 2 3 4 4 20 

36 4 4 4 4 4 2 22 

37 5 5 4 4 4 4 26 

38 5 5 4 4 4 4 26 

39 3 3 3 3 3 3 18 

40 5 5 5 5 5 5 30 

41 5 4 3 4 5 4 25 

42 4 4 3 3 3 5 22 

43 5 5 4 5 5 5 29 

 

4.2.2. Pelaksanaan Variabel kinerja 

 Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai variabel Kinerja (Y), 

data yang di peroleh dari hasil  penelitian berdasarkan angket yang dibagikan 

terhadap responden dengan tanggapan responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.22 

“Saya selalu berusaha menghasilkan kualitas kerja yang baik “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 28 140 65 

Setuju 4 15 60 35 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   43 200 100 

Data Hasil olahan kuesioner 2019 
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 Berdasarakan tabel 4.22 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju sebanyak 28 responden (65%), Sedangkan 15 responden memilih Setuju  

(35%), responden yang memilih Cukup berjumlah  0 responden (0%), 0 orang 

responden memilih Tidak Setuju (0%), dan 0 orang responden memilih Sangat 

Tidak Setuju (0%). Jumlah skor yang didapat sebesar 200. Ini berarti pernyataan 

tersebut masuk dalam klasifikasi nilai sangat baik berdasarkan pada tabel 3.2 

klasifikasi nilai pada halaman 42. 

Tabel 4.23 

“Selama bekerja,saya selalu berusaha bekerja lebih baik “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 27 135 63 

setuju 4 16 64 37 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak setuju 1 0 0 0 

Jumlah    43 199 100 

Data olahan kuesioner 2019 

 Berdasarkan tabel 4.23 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju sebanyak 27 responden (63%), sedangkan 16 responden memilih Setuju 

(37%), responden yang memilih Cukup berjumlah 0 orang (0%), 0 orang 

responden memilih Tidak Setuju (0%), dan 0 orang memilih  Sangat tidak setuju 

(0%). Jumlah skor yang didapat sebesar 199. Ini berarti pernyataan tersebut 

masuk dalam klasifikasi nilai sangat baik berdasarkan pada tabel 3.2 klasifikasi 

nilai pada halaman 42. 
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Tabel 4.24 

“Saya dapat mencapai hasil kerja yang efektif “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat setuju 5 21 105 49 

Setuju 4 20 80 47 

Cukup 3 2 6 5 

Tidak setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   43 191 100 

Data hasil olahan kuesioner 2019 

 Berdasarkan tabel 4.24 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju sebanyak 21 responden (49%), Sedangkan 20 responden memilih Setuju 

(47%), responden yang memilih  Cukup berjumlah 2 orang responden (5%), 0 

orang responden memilih Tidak Setuju  (0%), dan 0 orang responden memilih 

Sangat Tidak Setuju (0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.14 sebesar 191. 

Ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi nilai Sangat Baik 

berdasarkan pada tabel 3.2 klasifikasi nilai pada halaman 42. 

Tabel 4.25 

“Saya dapat mencapai target kerja yang telah ditentukan “ 

Uraian Skor 
jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 17 85 40 

Setuju 4 21 84 49 

Cukup 3 5 15 12 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   43 184 100 

Data hasil olahan kuesioner 2019 



70 

 

 
 

 Berdasarkan tabel 4.25 tanggapan responden yang menyatakan sangat 

Setuju sebanyak 17 responden (40%), Sedangkan 21 orang responden memilih 

Setuju (49%), responden yang memilih Cukup berjumlah 5 responden (12%), 0 

orang responden memilih Tidak Setuju (0%), dan 0 orang responden memilih 

Sangat Tidak Setuju (0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.15 adalah 

sebesar 184. Ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi nilai Baik 

berdasarkan pada tabel 3.2 klasifikasi nilai pada halaman 42. 

Tabel 4.26 

“ Saya termasuk karyawan yang datang tepat waktu “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 33 

Setuju 4 24 96 56 

Cukup 3 5 15 12 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   43 181 100 

Data hasil olahan kuesioner 2019 

 Berdasarakan tabel 4.26 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju sebanyak 14 responden (33%), Sedangkan 24 orang responden memilih 

Setuju(56%), responden yang memilih Cukup berjumlah 5 responden (12%), 0 

orang responden memilih Tidak Setuju (0%), dan 0 orang responden memilih 

Sangat Tidak Setuju (0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.16 adalah 

sebesar 181. Ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi nilai Baik 

berdasarkan pada tabel 3.2 klasifikasi nilai pada halaman 42. 
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Tabel 4.27 

“ Saya dapat menyelelesaikan pekerjaan tepat waktu “ 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 35 

Setuju 4 26 104 60 

Cukup 3 2 6 5 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   43 185 100 

Data hasil olahan kuesioner 2019 

 Berdasarkan tabel 4.27 tanggapan responden yang menyatakan Sangat 

Setuju sebanyak 15 (35%), Sedangkan 26 orang responden memilih Setuju (60%), 

responden yang memilih Cukup berjumlah 2 responden (5%), dan 0 orang 

responden memilih Tidak Setuju (0%), dan 0 orang responden memilih Sangat 

Tidak Setuju (0%). Jumlah skor yang didapat pada tabel 4.17 adalah sebesar 185. 

Ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam klasifikasi nilai Baik berdasarkan 

pada tabel 3.2 klasifikasi nilai pada halaman 42. 
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Tabel 4.28 

Tanggapan responden terhadap variabel kinerja karyawan  

pada PT. TelkomTasikmalaya 

No Pernyataan Target Skor  
Klasifikasi 

Skor 

1 Perusahaan memberi bonus jika hasil 

kerja baik 
215 200 Sangat Baik 

2 Perusahaan memberikan bonus sesuai 

dengan hasil kerja saya  
215 199 Sangat Baik 

3 Pemberian bonus dari perusahaan selalu 

tepat waktu 
215 191 Sangat Baik 

4 
Saya menerima Imbalan atas hasil kerja  

yang sesuai dengan tanggung jawab 

pekerjaan saya 

215 184 baik 

5 

Perusahaan memberikan insentif selain 

bonus uang tunai, tunjangan, seperti 

penghargaan dan pujian bagi karyawan 

yang berprestasi  

215 181 baik 

6 Perusahaan memberikan komisi karena 

hasil kerja baik 
215 185 baik 

Jumlah 1.290 1.140 Sangat Baik 

Rata-rata 215 190 Sangat Baik 

 

4.2.3.1. Tanggapan responden terhadap variabel kinerja 

Tabel 4.7 

“ Hasil kuesioner variabel Kinerja “ 

Resp Pernyataan Y 
Total 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 5 5 4 4 4 4 26 

2 5 5 5 5 4 5 29 

3 5 5 5 5 5 5 30 

4 5 5 4 4 4 4 26 

5 5 5 5 5 5 5 30 

6 5 5 5 5 4 4 28 

7 4 4 4 4 4 4 24 

8 5 4 4 4 4 4 25 

9 4 4 4 3 3 4 22 
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10 4 4 4 4 4 3 23 

11 4 4 4 4 4 4 24 

12 5 5 5 5 5 5 30 

13 5 5 5 5 5 5 30 

14 5 5 5 4 4 4 27 

15 5 5 5 5 5 5 30 

16 5 5 4 4 4 5 27 

17 4 5 4 4 4 4 25 

18 5 5 5 5 5 5 30 

19 5 5 4 5 5 4 28 

20 4 4 4 3 4 4 23 

21 5 5 5 5 5 5 30 

22 5 5 5 5 5 5 30 

23 4 4 4 4 4 4 24 

24 5 5 5 4 4 5 28 

25 5 5 5 5 4 4 28 

26 5 5 5 5 4 4 28 

27 5 5 5 5 5 5 30 

28 5 5 5 5 5 5 30 

29 5 5 5 4 5 5 29 

30 4 4 3 3 3 4 21 

31 4 4 4 3 4 3 22 

32 4 4 3 3 3 4 21 

33 5 5 5 4 4 4 27 

34 5 5 5 4 4 4 27 

35 4 4 4 4 3 4 23 

36 5 5 4 4 4 4 26 

37 4 4 4 4 4 4 24 

38 4 4 4 4 4 4 24 

39 4 4 4 4 4 4 24 

40 5 5 5 5 5 5 30 

41 5 4 4 5 4 4 26 

42 4 4 4 4 3 4 23 

43 5 5 5 4 5 4 28 
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4.2.3. Analisis data 

4.2.3.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha dengan nilai koefisien lebih 

besar daripada 0.60. Uji Validitas menggunakan teknik statistik korelasi Product 

Moment Pearson dengan kriteria sekurang–kurangnya 0.30 

4.2.3.2. Insentif  

 Berikut adalah hasil dari output komputer program IBM SPSS Statistics 25 

mengenai uji realibilitas dan validitas untuk instrumen Insentif. 

Tabel 4.8 

Reliabilitas Insentif 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,824 6 

Data hasil olahan SPSS 2019 

 Pada tabel 4.8 terlihat bahwa koefisien cronbach alpha adalah 0.824. 

Kriteria yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai koefisien Cronbach 

Alpha 0.60. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen Insentif 

adalah reliabel. 

 Untuk pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 hasilnya setelah 

dihitung ,koefsien korelasi antara antara tiap-tiap item dengan total item untuk 

instrumen insentif berkisar antara 0.334-0.787. karena seluruh koefisien korelasi 

lebih besar daripada kriteria yang di syaratkan yaitu sekurang-kurangnya 0.30. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intrumen pengukuran adalah valid. 
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Tabel 4.9 

Validitas Insentif 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 20,4186 11,059 ,727 ,765 

P2 20,6512 10,709 ,770 ,753 

P3 20,8605 10,218 ,787 ,748 

P4 20,5581 14,919 ,334 ,840 

P5 20,4419 14,443 ,444 ,824 

P6 20,6744 13,272 ,492 ,816 

Data Hasil olahan SPSS 2019 

 

4.2.3.3. Kinerja  

Kinerja adalah instrumen kedua yang akan diuji. Pada tabel 4.5. 

menyajikan besarnya koefisien reliabilitas untuk instrumen ini. Besarnya 

koefisien Cronbach Alpha adalah 0.918. karena 0.918>0.60. maka dapat 

disimpulkan bahwa intrumen kinerja adalah reliabel. 

Tabel 4.10 

Reliabilitas Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,918 6 

Data hasil olahan SPSS 2019 

 Pada tabel 4.21 menunjukan besarnya koefisien antara tiap-tiap item 

dengan total item untuk instrumen kinerja. Besarnya koefisien berkisar antara 

0.689-0.817. Karena seluruh koefisien korelasi lebih besar daripada 0.30. dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran kinerja adalah valid.  
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Tabel 4.11 

Validitas Kinerja 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 21,8605 6,266 ,807 ,901 

P2 21,8837 6,248 ,801 ,901 

P3 22,0698 5,781 ,817 ,897 

P4 22,2326 5,564 ,776 ,904 

P5 22,3023 5,692 ,770 ,904 

P6 22,2093 6,217 ,689 ,914 

Data hasil olahan kuesioner 2019 

4.2.4. Uji Hipotesis 

4.2.4.1. Uji Regresi linier sederhana 

 Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel tergantung 

dengan menggunakan variabel bebas. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh 

Insentif terhadap kinerja karyawan PT. Telkom Tasikmalaya. Output dari program 

IBM SPSS Statistics 25 diperoleh nilai regresi seperti yang tertera pada tabel 4.7 

Tabel 4.12 

Uji Regresi linier sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17,832 2,364  7,542 ,000 

Insentif (X) ,351 ,094 ,503 3,722 ,001 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

Data hasil olahan kuesioner 2019 
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Diperoleh : a = 17,832 

        b = 0,351 

Maka dapat diperoleh model persamaan regresi nya adalah : 

Y  = 17,832 + 0,351X 

 = 17,832 + 0,351 (43) 

Y  = 32,925 

 Dari regresi linier diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 17,832. 

Nilai ini menujukan bahwa pada saat Insentif (X) bernilai nol, maka kinerja 

karyawan (Y) akan  bernilai 17,832. Sedangkan nilai dari b yaitu sebesar 0.351 

menunjukan bahwa ketika terjadi kenaikan Insentif sebesar satu satuan , maka 

kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0.351 satuan. Selain itu terlihat tanda 

positif (+) yang berarti adanya pengaruh positif antara Insentif terhadap Kinerja 

karyawan. 

4.2.4.2. Uji Koefisien Korelasi 

 Analisis koefisien korelasi pearson untuk menghitung besarnya pengaruh 

insentif terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkom Tasikmalaya. Output IBM 

Statistics 25 diperoleh nilai Koefisien Korelasi seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 

Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,503a ,253 ,234 2,54309 

a. Predictors: (Constant), X (Insentif) 

b. Dependen Variabel : Y ( Kinerja Karyawan) 

Data hasil olahan SPSS 2019 
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 Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,503. Hal ini menunjukan bahwa Insentif mempunyai hubungan yang 

cukup terhadap kinerja karyawan di PT. Telkom Tasikmalaya. 

4.2.4.3. Uji Koefisien Determinasi 

 sedangkan untuk menghitung besarnya Pengaruh Insentif terhadap Kinerja 

karyawan di PT. Telkom Tasikmalaya berdasarkan koefisien korelasi pearson 

dengan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut : 

𝐾𝑑    = (𝑟)2 𝑥 100 %  

           = (0.503)2 𝑥  100 %  

= 25.3 % 

 Dari hasil diatas maka insentif memberikan pengaruh sebesar 25.3% 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkom Tasikmalaya. Sedangkan sisanya 

sebesar 100% - 25.3% = 74.7%, disebabkan oleh variabel lainnya.  

4.2.4.4. Uji t 

 Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi 

linier sederhana maupun analisis regresi berganda. Uji t bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) Insentif secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen (Y) Kinerja karyawan. 
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Tabel 4.14 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17,832 2,364  7,542 ,000 

Insentif 

(X) 

,351 ,094 ,503 3,722 ,001 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

 

a) Berdasarkan Nilai Signifikasi (Sig.) 

Berdasakan tabel output IBM Statistics Version 25 “Coeffisient” di atas 

diketahui nilai Signifikasi (Sig.) variabel Insentif (X) adalah sebesar 0,001. 

Karena nilai Sig. 0, 001 < probabilitas 5% atau 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Insentif (X) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

b) Perbandingan Nilai t hitung dengan t tabel 

 Berdasarkan tabel output IBM Statistic Version 25 “Coeffisient” di 

atas diketahui nilai t hitung variabel insentif adalah sebesar 3,722. Karena 

nilai t hitung > nilai t tabel 1.68288, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima. Artinya adanya pengaruh Insentif (X) terhadap Kinerja 

Karyawan (Y). 

Tingkat Signifikasi 5% atau 0,05 

Df = n – k 

Df = 43 – 2 

= 41 
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T tabel adalah 1.68288 ( lihat t tabel) 

T hitung sebesar 3.722 > t tabel 1.68288  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data terhadap  penelitian yang penulis lakukan 

yaitu mengenai insentif dan kinerja karyawan PT. Telkom Tasikmalaya dengan 

mengacu kepada hasil analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan Pt. Telkom Tasikmalaya maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Insentif pada PT. Telkom Tasikmalaya telah berjalan dengan baik. Hal ini 

terlihat berdasarkan jawaban responden sebanyak 43 orang yang menjawab 6 

butir pertanyaan pada PT. Telkom Tasikmalaya dengan jumlah rata-rata 

sebesar 177. 

2. Kinerja karyawan pada PT. Telkom Tasikmalaya telah berjalan sangat baik. 

Hal ini terlihat dari jumlah rata-rata sebesar 190 dari tanggapan responden 

sebanyak 43 orang yang menjawab 6 butir pertanyaan pada PT. Telkom 

Tasikmalaya. 

 Berdasasrkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik yaitu 

koefisien korelasi pearson dan koefisien determinasi maka dapat disimpulkan 

bahwa insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkom 

Tasikmalaya.  
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5.2. Saran  

 Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, penulis mengemukakan saran 

yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kinerja karyawan pada PT. Telkom 

Tasikmalaya diantaranya adalah : 

1. Manajemen PT. Telkom Tasikmalaya harus lebih memperhatikan kesejahteraan 

karyawan dengan memberikan imbalan balas jasa terhadap kinerja karyawan 

agar karyawan lebih termotivasi meningkatkan kinerjanya. 

2. Kinerja karyawan saat ini agar mendapatkan bonus dari pimpinan perusahaan 

agar karyawan dapat berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja 

3. Perusahaan memberikan imbalan lebih terhadap prestasi kerja karyawan agar 

kinerja karyawan terus meningkat 
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PENGARUH INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PLASA TELKOM TASIKMALAYA 

 

 

 

KUESIONER 

 

 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan di perusahaan 

tempat Bapak/Ibu bekerja mengenai pengaruh Insentif terhadap Kinerja 

Karyawan, maka saya mohon kesediaan dan waktunya Bapak/Ibu untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. 

 

 Demikian Yang saya sampaikan, dan untuk waktu, kerjasama 

dan kesediaan dari Bapak/Ibu Saya ucapkan Terima Kasih. 

 

 

 

Bandung, 25 Februari 2019 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

Zamal Sanusi 

          Mengetahui, 

 

 

 

 

 

Lampiran 1a 



 

 

 
 

PROFIL RESPONDEN 

 

Jenis Kelamin : (....) Laki-Laki (....) Perempuan 

Usia : ............ Tahun 

Pendidikan Terakhir : (....) SMU (....) Diploma (....) Sarjana 

Masa Kerja  : ............. Tahun 

Status : (....) Menikah (....) Belum Menikah  

 

 

Petunjuk pengisian Kuesioner 

 

 Pada halaman berikutnya terdapat pernyataan-pernyataan 

mengenai pengaruh Insentif terhadap Kinerja Karyawan. Bapak/Ibu 

dapat memberikan penilaian atas pernyataan-pertanyaan tersebut 

dengan memberikan tanda centang (√)  Pada kolom/Kotak yang di 

sediakan sesuai dengan yang dipilih. 

 

1. Jawablah Pernyataan di bawah ini Dengan sebenar-benarnya 

2. Beri tanda (√) pada jawaban yang menurut anda sesuai. 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

C = Cukup 

TS = Tidak Setuju 

STS =  Sangat Tidak Setuju 



 

 

 
 

Pernyataan Mengenai Insentif (X) 

 

Pernyataan mengenai Kinerja (Y) 

No Item Pernyataan SS S C TS STS 

1 
Saya selalu berusaha menghasilkan 

kualitas kerja yang baik 

     

2 
Selama bekerja,saya selalu berusaha 

bekerja lebih baik  

     

3 
Saya dapat mencapai hasil kerja yang 

efektif 

     

4 
Saya dapat mencapai target kerja 

yang telah ditentukan 

     

5 
Saya termasuk karyawan yang 

datang tepat waktu 

     

6 
Saya dapat menyelelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 

     

No Item Pernyataan 
Pilihan /Jawaban 

SS S C TS STS 

1 
Perusahaan memberi bonus jika hasil 

kerja baik 

     

2 
Perusahaan memberikan bonus sesuai 

dengan hasil kerja saya  

     

3 
Pemeberian bonus dari perusahaan 

selalu tepat waktu 

     

4 

Saya menerima Imbalan atas hasil kerja  

yang sesuai dengan tanggung jawab 

pekerjaan saya 

     

5 

Perusahaan memberikan insentif selain 

bonus uang tunai, tunjangan, seperti 

penghargaan dan pujian bagi karyawan 

yang berprestasi  

     

6 
Perusahaan memberikan komisi karena 

hasil kerja baik 

     



 

 
 

A. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL INSENTIF 

1. Perusahaan memberi bonus jika hasil kerja baik 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

2. Perusahaan memberikan bonus sesuai dengan hasil kerja saya 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup  

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

3. Pemberian bonus dari perusahaan selalu tepat waktu 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup  

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

4. Saya menerima Imbalan atas hasil kerja  yang sesuai dengan 

tanggung jawab pekerjaan saya 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup  

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5. Perusahaan memberikan insentif selain bonus uang tunai, tunjangan, 

seperti penghargaan dan pujian bagi karyawan yang berprestasi 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

6. Perusahaan memberikan komisi karena hasil kerja baik 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

Lampiran 1b 



 

 
 

B. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL KINERJA 

1. Saya selalu berusaha menghasilkan kualitas kerja yang baik 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

2. Selama bekerja,saya selalu berusaha bekerja lebih baik 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Seatuju 

3. Saya dapat mencapai hasil kerja yang efektif 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

4. Saya dapat mencapai target kerja yang telah ditentukan 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

5. Saya termasuk karyawan yang datang tepat waktu 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

6. Saya dapat menyelelesaikan pekerjaan tepat waktu 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Cukup 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

 

 



 

 
 

Tanggapan responden terhadap variabel Insentif 

Resp 
Pernyataan X 

Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 4 5 3 4 4 4 24 

2 5 5 5 5 5 5 30 

3 4 4 4 4 4 4 24 

4 4 3 3 4 4 3 21 

5 5 5 5 5 5 5 30 

6 1 1 1 4 5 4 16 

7 5 5 4 4 4 4 26 

8 4 4 4 4 4 4 24 

9 5 4 4 4 4 4 25 

10 4 4 2 4 4 3 21 

11 4 4 4 4 4 4 24 

12 5 5 5 5 5 5 30 

13 5 5 5 5 5 5 30 

14 5 5 4 5 4 3 26 

15 5 5 5 4 5 4 28 

16 4 4 3 3 3 3 20 

17 4 4 4 4 5 4 25 

18 5 5 5 5 5 5 30 

19 4 4 5 5 4 4 26 

20 1 1 1 5 3 5 16 

21 1 1 1 5 5 1 14 

22 5 5 5 5 5 5 30 

23 5 4 4 4 4 4 25 

24 4 5 5 4 5 4 27 

25 5 4 4 4 5 5 27 

26 5 4 4 4 4 4 25 

27 5 5 5 5 5 5 30 

28 5 5 5 5 5 5 30 

29 5 4 4 5 4 4 26 

30 4 4 4 4 3 3 22 

31 4 4 4 3 4 5 24 

32 4 4 3 3 3 4 21 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 5 3 5 3 5 4 25 

34 5 3 5 3 4 3 23 

35 4 3 2 3 4 4 20 

36 4 4 4 4 4 2 22 

37 5 5 4 4 4 4 26 

38 5 5 4 4 4 4 26 

39 3 3 3 3 3 3 18 

40 5 5 5 5 5 5 30 

41 5 4 3 4 5 4 25 

42 4 4 3 3 3 5 22 

43 5 5 4 5 5 5 29 



 

 
 

Tanggapan Responden terhadap variabel Kinerja 

Resp 
Pernyataan Y 

Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 5 5 4 4 4 4 26 

2 5 5 5 5 4 5 29 

3 5 5 5 5 5 5 30 

4 5 5 4 4 4 4 26 

5 5 5 5 5 5 5 30 

6 5 5 5 5 4 4 28 

7 4 4 4 4 4 4 24 

8 5 4 4 4 4 4 25 

9 4 4 4 3 3 4 22 

10 4 4 4 4 4 3 23 

11 4 4 4 4 4 4 24 

12 5 5 5 5 5 5 30 

13 5 5 5 5 5 5 30 

14 5 5 5 4 4 4 27 

15 5 5 5 5 5 5 30 

16 5 5 4 4 4 5 27 

17 4 5 4 4 4 4 25 

18 5 5 5 5 5 5 30 

19 5 5 4 5 5 4 28 

20 4 4 4 3 4 4 23 

21 5 5 5 5 5 5 30 

22 5 5 5 5 5 5 30 

23 4 4 4 4 4 4 24 

24 5 5 5 4 4 5 28 

25 5 5 5 5 4 4 28 

26 5 5 5 5 4 4 28 

27 5 5 5 5 5 5 30 

28 5 5 5 5 5 5 30 

29 5 5 5 4 5 5 29 

30 4 4 3 3 3 4 21 

31 4 4 4 3 4 3 22 

32 4 4 3 3 3 4 21 

33 5 5 5 4 4 4 27 

34 5 5 5 4 4 4 27 

35 4 4 4 4 3 4 23 



 

 
 

36 5 5 4 4 4 4 26 

37 4 4 4 4 4 4 24 

38 4 4 4 4 4 4 24 

39 4 4 4 4 4 4 24 

40 5 5 5 5 5 5 30 

41 5 4 4 5 4 4 26 

42 4 4 4 4 3 4 23 

43 5 5 5 4 5 4 28 



 

 
 

KISI KISI PENELITIAN 

No 

Variabel 

penelitian 

Sumber Data Metode Instrumen 

1 

Insentif 

Karyawan 

Karyawan 

Sebagai Pelaku 

Kegiatan 

Wawancara 

Kuesioner 

Pedoman 

Wawancara Dan 

Kuesioner 

2 

Kinerja 

Karyawan 

Karyawan 

Sebagai Pelaku 

Kegiatan 

Wawancara 

Kuesioner 

Pedoman 

Wawancara Dan 

Kuesioner 

Lampiran 1c 
 



 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Latar belakang PT Telkom Tasikmalaya 

a. Sejarah berdirinya PT Telkom Tasikmalaya  

b. Kondisi Tempat dan Lokasi PT Telkom Tasikmalaya 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) PT Telkom Tasikmalaya 

a. Keadaan manajer 

b. Keadaan Staf  

c. Keadaan Karyawan 

d. Tingkat Pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja Karyawan 

3. Kegiatan dan bidang usaha PT Telkom Tasikmalaya 

a. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam Perusahaan 

b. Pekerjaan tang dilaksanakan diluar Perusahaan 

4. Fasilitas PT Telkom Tasikmalaya 

a. Keadaan ruangan kantor dan Workshop 

b. Alat – alat pendukung pekerjaan lain – lain 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Plasa Telkom Tasikmalaya ? 

2. Berapa jumlah Karyawan yang bekerja di Plasa telkom Tasikmalaya ? 

3. Bagaimana tingkat Pendidikan karyawan yang bekerja di Plasa Telkom 

tasikmalaya ? 

4. Bagaimana Peraturan Perusahaan yang telah diterapkan oleh Plasa Telkom 

Tasikmalaya ? 

5. Bagaimana Kinerja Karyawan setiap harinya Ketika bekerja di Plasa 

Telkom tasikmalaya ? 

6. Bagaimana fasilitas Umum dan Fasilitas kerja kerja Plasa telkom 

Tasikmalaya ? 

7. Apakah Karyawan telah melaksanakan pekerjaan sesuai Standar 

Operasional Prosedur yang di berikan oleh Perusahaan 



 

 
 

Hasil Uji Statistik IBM SPSS Version 25 

Reliabilitas Insentif 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,824 6 
 

Validitas Insentif 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 20,4186 11,059 ,727 ,765 

P2 20,6512 10,709 ,770 ,753 

P3 20,8605 10,218 ,787 ,748 

P4 20,5581 14,919 ,334 ,840 

P5 20,4419 14,443 ,444 ,824 

P6 20,6744 13,272 ,492 ,816 
 

Reliabilitas Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,918 6 

 

Validitas Kinerja 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 21,8605 6,266 ,807 ,901 

P2 21,8837 6,248 ,801 ,901 

P3 22,0698 5,781 ,817 ,897 

P4 22,2326 5,564 ,776 ,904 

P5 22,3023 5,692 ,770 ,904 

P6 22,2093 6,217 ,689 ,914 
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Uji Regresi linier sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17,832 2,364  7,542 ,000 

Insentif (X) ,351 ,094 ,503 3,722 ,001 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

 

Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,503a ,253 ,234 2,54309 

c. Predictors: (Constant), X (Insentif) 

d. Dependen Variabel : Y ( Kinerja Karyawan) 
 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17,832 2,364  7,542 ,000 

Insentif 

(X) 

,351 ,094 ,503 3,722 ,001 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

 



 

 
 

Foto-foto selama kegiatan penelitian 
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Foto penyerahan surat pengantar penelitian 
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