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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh insentif dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan yang menjadi persoalan penting di sejumlah organisasi.Penelitian ini adalah 

penelitian explanatory, peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan data penelitian 

serta mencatat data, menganalisis dan menjelaskan data tersebut.Penelitian berlangsung di 

PT. Ganesha Operation Kota Tebing Tinggi dengan mengambil populasi pada karyawan 

secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada jumlah seluruh karyawan yang mencapai 93 

orang. Sehingga pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak dan 

besarnya sampel yang diambil berjumlah 83 responden.Tujuan dari peneltian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh signifikan pemberian insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Ganesha Operation Kota Tebing Tinggi secara parsial. Serta untuk mengetahui 

insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan.Secara keseluruhan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 

karyawan secara bersamaan dan secara parsial. Diantara dua variabel bebas tersebut yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja karyawan adalah Insentif karena memiliki 

nilai t hitung dan koefisien beta paling besar. 
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PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia merupakan 

salah satu aset yang paling vital yang ada 

di dalam sebuah perusahaan, karena kunci 

keberhasilan perusahaan berawal dari 

kegiatan pemberdayaan sumber daya 

manusia yaitu orang-orang yang 

menyediakan tenaga, bakat kreativitas dan 

semangat bagi perusahaan sebagai roda 

penggerak utama pada suatu perusahaan. 

Apapun bidang usaha yang dijalankan 

perusahaan, sumber daya manusia akan 

berperan penting dalam hasil akhir 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu 

sumber daya manusia yang handal dan 

berkompeten sangat dibutuhkan bagi 

sebuah perusahaan.Upaya yang dilakukan 

dalam pencapaian tujuan perusahaan yang 

sekaligus dapat menunjang karyawan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka 

diantaranya adalah dengan memberikan 

insentif dan motivasi.Untuk mendorong 

para karyawan mencapai kinerja yang baik 

perusahaan harus memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan 

dengan insentif dan motivasi bagi 

karyawan. 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah insentif 

dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian Berdasarkan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai yaitu 

menggambarkan dan mengungkap suatu 

masalah, maka penelitian yang digunakan 

adalah bersifat explanatory research 

(penelitian penjelasan).Penelitian 

penjelasan menyoroti antara hubungan 

variabel-variabel penelitian dan menguji 

hipotesa yang telah dirumuskan 

sebelumnya, oleh karena itu dinamakan 

juga penelitian pengujian hipotesa (testing 

research).Walaupun uraiannya 

mengandung deskripsi, tetapi sebagai 
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penelitian relational fokusnya terletak pada 

penjelasan hubungan-hubungan antar 

variabel. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan 

untuk mendeskripsikan variabel 

Insentif, variabel Motivasi dan 

variabel Kinerja Karyawan dengan 

cara mendistribusikan satu persatu 

setiap item dari masing-masing 

variabel. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial digunakan 

untuk menguji parameter populasi 

data yang ada, dengan 

menggunakan data yang berasal 

dari responden diteliti dan 

dianalisis dengan program SPSS 

for Windows. Hal ini untuk 

mempermudah mengolah data 

berwujud angka-angka statistik dan 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

Berikut ini adalah teknik analisis 

yang digunakan: 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah 

analisis tentang hubungan antara satu 

variabel terikat dengan dua atau lebih 

variabel bebas.Jadi bila dihubungkan 

dengan penelitian ini maka analisis regresi 

berganda adalah untuk mengidentifikasi 

variabel-variabel Insentif yang 

mempengaruhi variabel Kinerja Karyawan. 

 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji 

koefisien regresi secara parsial atau untuk 

mengetahui pengaruh variabel insentif dan 

variabel motivasi terhadap variabel kinerja 

karyawan. Statistik uji t ini dapat juga 

digunakan untuk mengetahui variabel-

variabel bebas mana diantara variabel 

insentif dan variabel motivasi yang paling 

dominan mempengaruhi variabel kinerja 

karyawan. 

 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk menguji 

hipotesis secara simultan antara variabel 

insentif dan variabel motivasi terhadap 

variabel kinerja karyawan dalam model 

regresi berganda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah hipotesis yang 

telah dibuat pada penelitian ini terbukti 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel 

insentif dan variabel motivasi terhadap 

variabel kinerja karyawan yang telah 

dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS for Windows berikut akan 

disajikan tabel koefisien. 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi dan Korelasi Berganda 

Variabel 

Bebas 

Unstandarized Standarized T Hitung Probabilitas 

Coeficients Koefisien 

Beta 

(Cosntant) 6.901  3.021 0.003 

X1 0.591 0.440 3.703 0.000 

X2 0.316 0.325 2.738 0.008 

Variabel terikat                          : Y 

R                                                : 0.718 

R square (R2)                            : 0.515 

Adjusted R square                     : 0.503 

F hitung                                     : 42.479 

Probabilitas F hitung                 : 0.000 

Sumber: data primer diolah (2015) 
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Koefisien determinasi ini 

digunakan untuk menghitung seberapa 

besar pengaruh atau kontribusi variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dari analisis data dapat diperoleh hasil R 

square (koefisien determinasi) sebesar 

0,515. Artinya adalah 51,5% variabel 

terikat yaitu Kinerja karyawan akan 

dipengaruhi oleh variabelvariabel 

bebasnya, yaitu Insentif (X1) dan Motivasi 

(X2). Sedangkan sisanya sebesar 48,5% 

variabel Kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh variabelvariabel lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Selain koefisien determinasi juga diperoleh 

koefisien korelasi yang menunjukkan 

seberapa besar hubungan antara variabel 

bebas yaitu Insentif (X1) dan Motivasi 

(X2) dengan variabel Kinerja karyawan 

(Y), nilai R (koefisien korelasi) sebesar 

0.718, yang artinya nilai korelasi ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel bebas yaitu Insentif (X1) dan 

Motivasi (X2) dengan Kinerja karyawan 

(Y) termasuk dalam kategori kuat karena 

berada pada rentang 0,6 – 0,8. Hubungan 

antara variabel bebas yaitu Insentif (X1) 

dan Motivasi (X2) dengan Kinerja 

karyawan (Y) bersifat positif, berarti 

apabila variabel bebas semakin 

ditingkatkan maka Kinerja karyawan juga 

akan mengalami peningkatan. 

Berdasarkan Tabel 2 nilai F hitung 

sebesar 42,479.Sedangkan F tabel adalah 

sebesar 3,111.Karena F hitung > F tabel 

yaitu 42,479 > 3,111 maka model analisis 

regresi adalah signifikan.Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga 

kesimpulannya adalah variabel terikat 

(Kinerja karyawan) dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh variabel bebas 

(Insentif (X1) dan Motivasi (X2)). 

t test antara X1 (Insentif) dengan Y 

(Kinerja karyawan) menunjukkan t hitung 

= 3,703. Sedangkan t tabel adalah sebesar 

1,990.Karena t hitung > t tabel yaitu 3,703 

> 1,990 maka pengaruh X1 (Insentif) 

terhadap Kinerja karyawan adalah 

signifikan.Hal ini berarti H0 ditolak dan 

H1 diterima. Sehingga kesimpulannya 

adalah Kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh Insentif 

atau dengan meningkatkan Insentif maka 

Kinerja karyawan akan ikut mengalami 

peningkatan juga. 

Hasil uji t antara X2 (Motivasi) 

dengan Y (Kinerja karyawan) 

menunjukkan bahwa t hitung = 2,738. 

Sedangkan t tabel adalah sebesar 

1,990.Karena t hitung > t tabel 2,738 > 

1,990 maka pengaruh X2 (Motivasi) 

terhadap Kinerja karyawan adalah 

signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti 

H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Kinerja karyawan 

dapat dipengaruhi secara signifikan oleh 

Motivasi atau dengan meningkatkan 

Motivasi maka Kinerja karyawan akan ikut 

mengalami peningkatan juga. 

Dari hasil keseluruhan tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kinerja karyawan 

secara simultan dan parsial.Dari sini dapat 

diketahui bahwa kedua variabel bebas 

tersebut yang memiliki pengaruh paling 

besar atau dominan terhadap Kinerja 

karyawan adalah insentif, karena insentif 

memiliki nilai koefisien beta dan t hitung 

paling besar dibandingkan dengan 

motivasi. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan 

mengenai dua variabel bebas, yaitu 

Insentif dan Motivasi terhadap variabel 

terikat dalam hal ini Kinerja Karyawan 

pada PT. Ganesha Operation Kota Tebing 

Tinggimenghasilkan data statistik.Data 

statistik yang dilakukan bertujuan untuk 

menghasilkan analisis data yang akurat 

dan signifikan. Pembahasan mengenai 

pengujian statistik yang telah dilakukan 

akan disajikan secara lengkap sebagai 

berikut: 

 

1. Pengaruh Variabel Insentif dan 

Motivasi secara Parsial 

Terhadap Kinerja  

Karyawan. 
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Pengujian hipotesis secara parsial 

menghasilkan gambaran mengenai 

pengaruh Insentif dan Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Ganesha 

Operation Kota Tebing Tinggi Analisis 

statistik yang dilakukan memberikan hasil 

yang bervariasi, berikut ini adalah 

pembahasan lebih lanjut terkait hasil 

analisis tersebut. 

 

a. Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Variabel Insentif mempunyai 

hubungan positif serta signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan.Hal ini menunjukkan 

variabel Insentif yang meliputi insentif 

materiil yang meliputi pemberian bonus, 

pembagian keuntungan, dan jaminan 

sosial.Serta insentif non materiil yang 

meliputi promosi jabatan dan pujian dari 

atasan telah mampu mempengaruhi kinerja 

karyawan di PT. Ganesha Operation Kota 

Tebing Tinggi Dalam hal ini perusahaan 

telah mampu memberikan Insentif yang 

baik terhadap karyawan. 

 

b. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Variabel Motivasi memiliki 

hubungan positif serta signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Ganesha 

Operation Kota Tebing Tinggi,Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Motivasi 

yang meliputi kebutuhan eksistensi, yaitu 

kondisi atau suasana kerja dan keamanan 

kerja, kebutuhan hubungan, yaitu 

hubungan dengan atasan dan hubungan 

dengan sesama rekan kerja, serta 

kebutuhan pertumbuhan, yaitu bekerja 

kreatif, bekerja keras untuk pemenuhan 

kebutuhan karyawan, dan bekerja secara 

kompeten untuk kesuksesan yang 

diharapkan karyawan telah mampu 

mempengaruhi Kinerja karyawan di PT. 

Ganesha Operation Kota Tebing Tinggi 

Dalam hal ini motivasi yang timbul dari 

dalam diri karyawan telah mampu 

mendorong semangat mereka dalam 

bekerja dengan baik sehingga berpengaruh 

terhadap kinerja mereka di dalam 

perusahaan. Hasil dari penelitian ini secara 

parsial juga menunjukkan bahwa besarnya 

kontribusi variabel Insentif (X1) sebesar 

0,591 dan variabel Motivasi (X2) sebesar 

0,316.Untuk variabel Insentif mempunyai 

nilai koefisien beta sebesar 0,440 dan t 

hitung sebesar 3,703.Sedangkan variabel 

Motivasi mempunyai nilai koefisien beta 

sebesar 0,325 dan nilai t hitung sebesar 

2,378.Sehingga didapat variabel bebas 

yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap kinerja karyawan adalah insentif, 

karena insentif memiliki nilai koefisien 

beta dan t hitung paling besar. 

 

2. Pengaruh Variabel Insentif dan 

Motivasi Secara Simultan 

Terhadap Kinerja Karyawan. 

Pengujian hipotesis secara simultan 

menghasilkan nilai F hitung sebesar 

42,479, sedangkan nilai F tabel sebesar 

3,111.Karena nilai F hitung > F tabel yaitu 

42,479 > 3,111 maka model analisis 

regresi adalah signifikan.Hali ini berarti 

H0 ditolak dan H1 diterima sehingga bisa 

disimpulkan bahwa variabel terikat yaitu 

Kinerja Karyawan (Y) dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh variabel-variabel 

bebas yaitu Insentif (X1) dan Motivasi 

(X2). Hasil dari analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa diperoleh 

nilai adjusted R2 sebesar 0,503, yang 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

dari variabel-variabel bebas yang berupa 

Insentif dan Motivasi sebesar 50,3% 

terhadap variabel terikat yaitu Kinerja 

Karyawan pada PT. Ganesha Operation 

Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sisanya 

49,7% variabel Kinerja karyawan akan 

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini, salah satunya adalah variabel 

kemampuan (ability). Seperti yang 

dikemukakan oleh Robbins (2003:187) 

bahwa “Kinerja Kinerja merupakan suatu 

fungsi dari interaksi antara kemampuan 

dan motivasi sehingga kinerja = f ( A x 

M). Jika ada yang tidak layak kinerja akan 

berpengaruh secara negatif, disamping 

motivasi juga perlu dipertimbangkan 
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kemampuan dan kapabilitas untuk menilai 

kinerja seorang karyawan”.Robbins 

(2003:46) juga berpendapat bahwa 

“kemampuan merupakan kapasitas 

seseorang untuk mengerjakan berbagai 

tugas didalam suatu pekerjaan.Dimana 

kemampuan seseorang pada dasarnya 

tersusun dari dua faktor yaitu, kemampuan 

intelektual dan kemampuan fisik”. 

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui variabel bebas mana yang 

mempunyai pengaruh pada variabel 

terikat. Pada penelitian ini variabel bebas 

yang digunakan yaitu variabel Insentif 

(X1) dan Motivasi (X2) sedangkan 

variabel terikat yang digunakan yaitu 

Kinerja karyawan (Y). 

Berdasarkan pada hasil 

penghitungan analisis regresi linier 

berganda, dapat diketahui bahwa: 

1. Pengaruh secara simultan atau bersama-

sama tiap variabel bebas terhadap Kinerja 

karyawan dilakukan dengan pengujian uji 

F (F-test). Dari hasil perhitungan analisis 

regresi linier berganda dapat diperoleh 

bahwa nilai sig. F sebesar 0,000. Hal 

tersebut berarti signifikansi F lebih kecil 

dari 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang dapat diartikan bahwa 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap 

Kinerja karyawan. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengujian terhadap 

hipotesis yang menyatakan bahwa adanya 

pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan antara variabel bebas terhadap 

variabel Kinerja karyawan dapat diterima. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara 

individu (parsial) antara variabel-variabel 

bebas yaitu Insentif (X1) dan Motivasi 

(X2) terhadap Kinerja karyawan dilakukan 

dengan pengujian uji t (t-test).Berdasarkan 

pada hasil uji t diperoleh bahwa kedua 

variabel mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kinerja karyawan yaitu 

Insentif dan Motivasi. 

Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan 

bahwa variabel Insentif mempunyai nilai t 

hitung dan koefisien beta yang paling 

besar.Sehingga variabel Insentif memiliki 

pengaruh yang paling besar dibandingkan 

dengan variabel motivasi sehingga variabel 

Insentif mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap Kinerja karyawan. 
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