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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan maupun organisasi 

adalah bagian yang lebih dekat dengan persoalan karyawan.Bagian ini haruslah 

memahami bagaimana meningkatkan kinerja karyawan serta meningkatkan loyalitas 

mereka.Mendapatkan uang adalah sedikit alasan bagi sebagian orang untuk bekerja 

di suatu perusahaan, namun adapula yang beranggapan uang adalah salah satu dari 

banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Maka, mereka akan bekerja lebih 

untuk mendapatkan kompensasi yang lebih dari manajemen perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai kesejahteraan yang dimaksudkan diatas.  

Untuk melaksanakan tugas yang diemban dengan baik dibutuhkan kinerja 

yang baik dan profesionalitas dari karyawan sehingga tercipta hasil yang baik pula 

untuk perusahaan, kinerja yang baik ini dapat meningkatkan kualitas bagi 

perusahaan.Pencapaian inilah yang mengharuskan perusahaan memberikan insentif 

kepada karyawan yang dianggap mampu memberikan hal positif bagi 

perusahaan.Perusahaan harus memperhatikan pemberian insentif kepada 

karyawan.Semangat tidaknya karyawan untuk bekerja dapat juga disebabkan oleh 

besar kecilnya insentif yang diterima. Apabila insentif yang diterima karyawan tidak 

sebanding dengan pengorbanan yang diberikan saat bekerja maka karyawan dapat 

berkurang motivasi yang dimilikinya dalam bekerja dan akan berpengaruh pada 

output perusahaan dan berimplikasi langsung dengan income yang diterima 

perusahaan. Oleh karenanya peraturan pemberian insentif harus diatur dengan tepat. 
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Selain berguna untuk memotivasi kinerja karyawan.Insentif juga haruslah 

diberikan kepada karyawan yang memiki kinerja yang baik.Hal ini merupakan suatu 

penghargaan kepada kinerja mereka yang baik yang meningkatkan penghasilan atau 

kinerja perusahaan.Penghargaan diberikan agar mereka tetap mempertahankan 

kinerja yang baik.Karena tidak menutup kemungkinan karyawan memperbaiki 

kinerjanya karena harapan memperoleh penghargaan dari perusahaan sehingga dapat 

memperbaiki taraf hidupnya kearah yang lebih baik lagi. Begitu juga menurut 

Mangkunegara (2015:89), mengemukakan bahwa insentif adalah: “suatu bentuk 

motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga 

merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan 

kontribusi terhadap organisasi (perusahaan).” Sedangkan menurut Rivai (2014:384) 

mengemukakan bahwa insentif adalah: “Bentuk pembayaran yang dikaitkan dengan 

kinerja, sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan”. Dari uraian diatas dapat 

dikatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi adanya keadilan gaji atau insentif. 

Semakin besar kontribusi seorang karyawan terhadap perusahaan maka semakin 

besar pula yang harusnya diberikan perusahaan sebagai reward kepada karyawan. 

Selain insentif salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam sumber daya 

manusia adalah faktor kedisiplinan. Menurut Hasibuan (2016:23),kedisiplinan 

merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang terpenting dan 

kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang 

maksimal.Disilpin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik 

bagi kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan. Bagi organisasi adanya 

disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertip dan kelancaran pelaksanaan 

tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi karyawan akan diperoleh 
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suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

Menurut Efendy (2012:194) mengatakan bahwa : “Kinerja adalah unjuk kerja 

yang merupakan hasil kerja dihasilkan oleh pegawai atau prilaku nyata yang 

ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi". Menurut Bernadin dan 

Russel yang dikutip Gomes (2010:135): “Kinerja adalah outcome yang dihasilkan 

dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode tertentu.” 

Menurut Sager dalam Efendy (2012:198) kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motifasi, kesehatan, 

penghasilan, iklim kerja, iklim kerja dan lain-lain. Adapun Fox dalam Efendy 

(2012:199) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja 

adalah keharmonisan kondisi karyawan dan insentif keuangan yang universal, 

keharmonisan kondisi pekerjaan diantarannya saling ketergantungan manajer dan 

karyawan sedangkan insentif keuangan bagi karyawan adalah adanya unsur keadilan 

dalam gaji, upah, bonus yang diterima karyawan.  

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Insentif dan Disiplin Terhadap Kinerja Pada Karyawan PT. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 17 Kantor Pusat 

Sunggal”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh insentif karyawan terhadap kinerja karyawan padaPT. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 17 Kantor Pusat 

Sunggal.  

2. Bagaimana pengaruh disiplin karyawan terhadap kinerja karyawan padaPT. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 17 Kantor Pusat 

Sunggal.  

3. Bagaimana pengaruh insentif dan disiplin karyawan terhadap kinerja 

karyawan padaPT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 

17 Kantor Pusat Sunggal. 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh insentif karyawan terhadap kinerja 

karyawan padaPT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 

17 Kantor Pusat Sunggal.  

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh disiplin karyawan terhadap kinerja 

karyawan padaPT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 

17 Kantor Pusat Sunggal.  

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh insentif dan disiplin karyawan 

terhadap kinerja karyawan padaPT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Nusantara Bona Pasogit 17 Kantor Pusat Sunggal. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan  

Bahan masukan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona 

Pasogit 17 Kantor Pusat Sunggal dalam masalah disiplin, pemberian insentif 

dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti  

Menambah keilmuan dan wawasan khususnya manajemen sumber daya manusia 

yang berkaitan dengan disiplin, dan pemberian insentif dalam meningkatkan 

kinerja karyawan di sumatera utara.Serta juga bermanfaat dan sebagai bahan 

referensi untuk peneliti. 

3. Bagi Peneliti Lainnya  

Menambah wawasan peneliti lain mengenai manajemen khususnya manajemen 

sumber daya manusia yang berkaitan dengan disiplin dan pemberian insentif 

dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Uraian Teoritis 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

MSDM adalah manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan 

manusia dalam organisasi perusahaan.Unsur MSDM adalah manusia yang 

merupakan tenaga kerja pada perusahaan, fokus yang dipelajari MSDM ini hanya 

masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.Manusia selalu 

berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia 

menjadi perencanaan, perilaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.Tujuan 

tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki 

perusahaan begitu canggihnya.Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada 

manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak 

diikutsertakan.Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mereka 

mempunyai pikiran, perasaan status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen 

yang dibawa ke dalam organisasi.Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai 

sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal, atau gedung. 

Hasibuan (2016:10) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat.Gomes (2010:4) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai/karyawan) bagi 

pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individual, 
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organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional.Simamora (2012:4) bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan pengembangan, penilaian, 

pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 

karyawan. Hal yang sama dikemukakan oleh Heidjrachman dan Husnan (2007:5), 

manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan dan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu 

mencapai tujuan perusahaan.  

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan 

kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas 

organisasi yang bersangkutan.Hal ini dapat dipahami karena semua kegiatan 

organisasi tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang 

bersangkutan.Oleh sebab itu, sumberdaya manusia tersebut harus dikelola agar dapat 

berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan tersebut 

menurut Sedarmayanti (2014:7) dapat dijabarkan ke dalam 4 tujuan yang lebih 

operasional yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan Masyarakat (Social Objective)  

Tujuan masyarakat adalah untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal 

kebutuhan dan tantangan yang timbul dan masyarakat. 

2. Tujuan Organisasi (Organization Objective) 

Tujuan organisasi adalah untuk melihat bahwa manajemen sumber daya 

manusia itu ada (exist), maka perlu adanya kontribusi terhadap 

pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. 
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3. Tujuan Fungsi (Functional Objective) 

Tujuan fungsi adalah untuk memelihara kontribusi bagian lain agar mereka 

(sumber daya manusia dalam tiap bagian) melaksanakan tugasnya secara 

optimal. 

4. Tujuan Personal (Personal Objective) 

Tujuan personal adalah untuk membantu pegawai dalam mencapai tujuan 

pribadinya, guna mencapai tujuan organisasi.Tujuan pribadi pegawai 

diharapkan dapat dipenuhi, dan sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan 

terhadap pegawai yang bersangkutan. 

Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah 

dikemukakan, maka departemen sumber daya manusia harus mengembangkan, 

mempergunakan dan memelihara pegawai (sumber daya manusia) agar semua fungsi 

organisasi dapat berjalan seimbang. Kegiatan manajemen sumber daya manusia yaitu 

bagian dan proses manajemen sumber daya manusia yang sentral dan merupakan 

rantai kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan manajemen sumber daya 

manusia berjalan lancar, bila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya 

manusia. 

 
2.1.2  Insentif  

2.1.2.1 Pengertian Insentif  

Insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk bekerja 

dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di 

luar gaji atau upah yang telah ditentukan.Pemberian insentif dimaksudkan agar dapat 

memenuhi kebutuhan para pegawai dan keluarga mereka.Istilah sistem insentif pada 
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umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana–rencana pembayaran upah 

yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar kinerja 

pegawai atau profitabilitas organisasi.Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa 

yang memadai kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar yang 

ditetapkan.Insentif merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja 

lebih baik agar kinerja pegawai dapat meningkat.Dari pengertian di atas untuk lebih 

jelas tentang insentif, dibawah ini ada beberapa ahli manajemen mengemukakan 

pengertian mengenai insentif. 

Menurut Hasibuan (2016:117) mengemukakan bahwa, "Insentif adalah 

tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di 

atas prestasi standar.Insentif ini merupakan alat yang di pergunakan pendukung 

prinsip adil dalam pemberian kompensasi".Sedangkan menurut Panggabean 

(2010:77) mengemukakan bahwa, "Insentif merupakan imbalan langsung yang 

dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang 

ditentukan.Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat mendorong karyawan bekerja 

lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan 

berdasarkan hasil kerja".Menurut Mangkunegara (2015:89) mengemukakan bahwa, 

"Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas 

dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi 

terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan)."Begitu 

pula menurut Handoko (2012:176) mengemukakan bahwa, "Insentif adalah 

perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai 

atau lebih tinggi dari standar - standar yang telah ditetapkan".Jadi menurut pendapat 

para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa Insentif adalah dorongan pada seseorang 
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agar mau bekerja dengan baik dan agar lebih dapat mencapai tingkat kinerja yang 

lebih tinggi sehingga dapat menambah kemauan kerja dan motivasi seorang pegawai 

agar terciptanya kinerja yang berkualitas sesuai tujuan perusahaan. 

 
2.1.2.2 Jenis - Jenis Insentif  

Jenis–jenis insentif dalam suatu perusahaan harus dituangkan secara jelas 

sehingga dapat di ketahui oleh pegawai dan oleh perusahaan tersebut dapat dijadikan 

kontribusi yang baik untuk dapat menambah gairah kerja bagi pegawai yang 

bersangkutan. Menurut ahli manajemen sumber daya manusia Siagian (2014:268), 

jenis–jenis insentif tersebut adalah : 

1. Bonus  

Bonus adalah insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja 

sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui.  

2. Komisi  

Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan 

sering diterapkan oleh tenaga – tenaga penjualan. 

3. Insentif bagi eksekutif  

Insentif bagi eksekutif ini adalah insentif yang diberikan kepada pegawai 

yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan, misalnya untuk 

membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor atau biaya pendidikan anak. 

4. Kurva Kematangan  

Kurva kematangan adalah insentif yang diberikan kepada tenaga kerja yang 

karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai 

pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, misalnya dalam bentuk 
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penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mangajar yang lebih besar dan 

sebagainya. 

5. Piece work  

Piece work adalah teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja pegawai 

berdasarkan hasil kerja pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi. 

Berdasarkan pengertian di atas maka jenis-jenis insentif adalah : 

1. Insentif material  

Dapat diberikan dalam bentuk:  

a. Bonus       

b. Komisi       

c. Kompensasi yang ditangguhkan  

d. Pembagian laba  

e. Bantuan hari tua 

2. Insentif non-material  

Dapat diberikan dalam bentuk : 

a. Pemberian pujian lisan atau tulisan  

b. Pemberian piagam penghargaan   

c. Pemberian promosi  

d. Jaminan sosial  

Dengan adanya jenis-jenis insentif ini maka perusahaan mampu mendorong 

motivasi dan gairah kerja pegawai, sehingga pegawai akan terus menjaga dan 

meningkatkan hasil kerjanya dan pada akhirnya pula akan meningkatkan keuntungan 

tersendiri dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  
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2.1.2.3 Tujuan Pemberian Insentif  

Tujuan pemberian insentif adalah untuk memenuhi kepentingan berbagai 

pihak yaitu : 

1. Bagi perusahaan :  

a. Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya 

tinggi terhadap perusahaan  

b. Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang 

ditunjukan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi  

c. Meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi 

bertambah untuk setiap unit per satuan waktu dan penjualan yang 

meningkat.  

2. Bagi pegawai :  

a. Meningkatkan standar kehidupan dengan menerima pembayaran selain 

gaji pokok. 

b. Meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk 

berprestasi lebih baik.  

 
2.1.2.4 Sistem Pemberian Insentif  

Menurut Rivai (2014:387) mengemukakan bahwa, “Salah satu alasan 

pentingnya pembayaran insentif karena adanya ketidaksesuaian tingkat kompensasi 

yang dibayarkan kepada eksekutif dengan pekerja lain. Program insentif adalah salah 

satu cara untuk memungkinkan seluruh pekerja merasakan bersama kemakmuran 

perusahaan. Selain itu, ada kesadaran yang tumbuh bahwa program pembayaran 

tradisional seringkali tidak bagus dalam menghubungkan pembayaran dengan 
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kinerja.Jika organisasi mau mencapai inisiatif strategis mereka, maka pembayaran 

perlu dihubungkan dengan kinerja sedemikian rupa sehingga pembayaran itu 

mengikuti tujuan karyawan dan tujuan organisasi.” 

1. Bonus Tahunan  

Banyak perusahaan menggantikan peningkatan pendapatan karyawan 

berdasarkan jasa dengan pemberian bonus kinerja tahunan, setengah tahunan 

atau triwulanan.Umumnya bonus ini dibagikan sekali dalam setahun.Bonus 

ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan peningkatan gaji.Pertama, 

bonus meningkatkan arti pembayaran karena karyawan menerima upah 

dalam jumlah yang besar.Kedua, bonus memaksimalkan hubungan antara 

bayaran dan kinerja. 

2. Insentif Individu  

Insentif individu adalah bentuk bayaran insentif paling tua dan paling 

populer.Dalam jenis ini, standar kinerja individu ditetapkan dan 

dikomunikasikan sebelumnya, dan penghargaan didasarkan pada output 

individu. 

3. Insentif Tim  

Insentif tim berada di antara program individu dan program seluruh 

organisasi seperti pembagian hasil dan pembagian laba. Insentif tim 

menghubungkan tujuan individu dengan tujuan kelompok.  

4. Insentif Langsung  

Tidak seperti sistem bayaran berdasarkan kinerja yang lain, bonus langsung 

tidak didasarkan pada rumus, kriteria khusus, atau tujuan. Imbalan atas 

kinerja yang kadang-kadang disebut bonus kilat ini dirancang untuk 
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mengakui kontribusi luar biasa karyawan.Seringkali penghargaan itu berupa 

sertifikat, plakat, uang tunai, obligasi tabungan, atau karangan bunga. 

5. Pembagian Keuntungan  

Program pembagian keuntungan terbagi dalam tiga kategori.Pertama, 

program distribusi sekarang menyediakan persentase untuk dibagikan tiap 

triwulan atau tiap tahun kepada karyawan. Kedua, program distribusi yang 

ditangguhkan menempatkan penghasilan dalam suatu dana tujuan untuk 

pensiun, pemberhentian, kematian, atau cacat. Ketiga, program gabungan 

yang membagikan sebagian keuntungan langsung kepada karyawan, dan 

menyisihkan sisanya dalam rekening yang ditentukan. 

6. Bagi Hasil  

Program bagi hasil (gainsharing) dilandasi oleh asumsi adanya kemungkinan 

mengurangi biaya dengan menghilangkan bahan-bahan dan buruh yang 

mubadzir, dengan mengembangkan produk atau jasa yang baru atau yang 

lebih bagus, atau bekerja lebih cerdas. Biasanya program bagi hasil 

melibatkan seluruh karyawan dalam suatu unit kerja atau perusahaan. 

 
2.1.2.5 Indikator-Indikator Pemberian Insentif  

Menurut Hasibuan (2016:184) beberapa cara perhitungan atau pertimbangan 

dasar penyusunan insentif antara lain sebagai berikut:  

1. Kinerja  

Sistem insentif dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya insentif 

dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang bersangkutan. 

Berarti besarnya insentif tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang 
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dicapai dalam waktu kerja pegawai. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil 

kerja diukur secara kuantitatif, memang dapat dikatakan bahwa dengan cara 

ini dapat mendorong pegawai yang kurang produktif menjadi lebih produktif 

dalam bekerjanya. Di samping itu juga sangat menguntungkan bagi pegawai 

yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi.Sebaliknya sangat tidak 

favourable bagi pegawai yang bekerja lamban atau pegawai yang sudah 

berusia agak lanjut. 

2. Lama Kerja  

Besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya pegawai melaksanakan atau 

menyelesaikan suatu pekerjaan.Cara perhitungannya dapat menggunakan per 

jam, per hari, per minggu ataupun per bulan. Umumnya cara yang diterapkan 

apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pemberian insentif berdasarkan 

kinerja. Memang ada kelemahan dan kelebihan dengan cara ini, antara lain:  

a. Kelemahan  

Terlihatnya adanya kelemahan cara ini sebagai berikut:  

1) Mengakibatkan mengendornya semangat kerja pegawai yang 

sesungguhnya mampu berproduksi lebih dari rata-rata.  

2) Tidak membedakan usia, pengalaman dan kemampuan pegawai.  

3) Membutuhkan pengawasan ketat agar pegawai sungguh-sungguh 

bekerja.  

4) Kurang mengakui adanya kinerja pegawai.  

b. Kelebihan  

Di samping kelemahan tersebut di atas, dapat dikemukakan kelebihan-

kelebihan cara ini sebagai berikut:  
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1) Dapat mencegah hal-hal yang tidak atau kurang diinginkan 

seperti: pilih kasih, diskriminasi maupun kompetisi yang kurang 

sehat.  

2) Menjamin kepastian penerimaan insentif secara periodik  

3) Tidak memandang rendah pegawai yang cukup lanjut usia.  

3. Senioritas  

Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas pegawai yang 

bersangkutan dalam organisasi.Dasar pemikirannya adalah pegawai senior, 

menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai yang bersangkutan 

pada organisasi di mana mereka bekerja.Semakin senior seorang pegawai 

semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi, dan semakin mantap dan 

tenangnya dalam organisasi. Kelemahan yang menonjol dari cara ini adalah 

belum tentu mereka yang senior ini memiliki kemampuan yang tinggi atau 

menonjol, sehingga mungkin sekali pegawai muda (junior) yang menonjol 

kemampuannya akan dipimpin oleh pegawai senior, tetapi tidak menonjol 

kemampuannya. Mereka menjadi pimpinan bukan karena kemampuannya 

tetapi karena masa kerja.Dalam situasi begini dapat timbul di mana pegawai 

junior yang energik dan mampu tersebut keluar dari perusahaan/instansi. 

4. Kebutuhan  

Cara ini menunjukkan bahwa insentif pada pegawai didasarkan pada tingkat 

urgensi kebutuhan hidup yang layak dari pegawai.Ini berarti insentif yang 

diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi sebagian 

kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak berkekurangan.Hal seperti 

ini memungkinkan pegawai untuk dapat bertahan dalam perusahaan/instansi. 
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5. Keadilan dan Kelayakan  

a. Keadilan  

Dalam sistem insentif bukanlah harus sama rata tanpa pandang bulu, 

tetapi harus terkait pada adanya hubungan antara pengorbanan (input) 

dengan (output), makin tinggi pengorbanan semakin tinggi insentif yang 

diharapkan, sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah 

pengorbanannya yang diperlukan oleh suatu jabatan. Input dari suatu 

jabatan ditunjukkan oleh spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang 

memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi pula output 

yang diharapkan. Output ini ditunjukkan oleh insentif yang diterima para 

pegawai yang bersangkutan, dimana didalamnya terkandung rasa 

keadilan yang diperhatikan setiap pegawai penerima insentif tersebut. 

b. Kelayakan  

Disamping masalah keadilan dalam pemberian insentif tersebut perlu pula 

diperhatikan masalah kelayakan. Layak pengertiannya membandingkan 

besarnya insentif dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang 

usaha sejenis. Apabila insentif didalam perusahaan yang bersangkutan 

lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain, maka 

perusahaan/instansi akan mendapat kendala yakni berupa menurunnya 

kinerja pegawai yang dapat diketahui dari berbagai bentuk akibat 

ketidakpuasan pegawai mengenai insentif tersebut.  

6. Evaluasi Jabatan  

Evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan 

nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan lain dalam suatu 
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organisasi.Ini berarti pula penentuan nilai relatif atau harga dari suatu jabatan 

guna menyusun rangking dalam penentuan insentif. 

 
2.1.3  Disiplin Kerja  

2.1.3.1 Pengertian Kedisiplinan  

Menurut Hasibuan (2016:193), disipilin merupakan fungsi operatif MSDM 

yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja 

yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi 

perusahaan mencapai hasil yang optimal. Sedangkan menurut Sutrisno (2014:87), 

disiplin merupakan sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan, yang 

ada dalam diri karyawan, yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan 

sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Disiplin menunjukkan suatu 

kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan.Terhadap peraturan dan 

ketetapan perusahaan.Dengan demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada 

dalam peruasahaan itudiabaikan, atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai 

disiplin kerja yang buruk.Sebaliknya, bila karyawan tunduk pada ketetapan 

perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik.Dalam arti yang 

sempit dan lebih banyak dipakai, disiplin berarti tindakan yang diambil dengan 

penyeliaan untuk mengoreksi perilaku dan sikap yang salah pada sementara 

karyawan (Siagian, 2014:72). 

 
2.1.3.2 Macam-Macam Disiplin  

Mangkunegara (2015:129), mengatakan ada dua bentuk disiplin diantaranya 

yaitu : 

1. Disiplin Preventif  
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Disiplin preventif adalah upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan 

mematuhi pedoman kerja, aturan yang telah digariskan perusahaan.Dengan 

preventif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan 

perusahaan.Pemimpin perusahaan bertanggungjawab dalam membangun 

ikilm organisasi dengan disiplin preventif.Begitu juga pegawai harus dan 

wajib mengetahui, memahami semua pedoman kerja serta peraturan yang ada 

di organisasi.Disiplin preventif sistem yang berhubungan dengan kebutuhan 

untuk semua bagian sistem yang ada di dalam organisasi. Jika sistem 

organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin 

kerja.  

2. Disiplin Korektif  

Disiplin koerektif adalah upaya menggerakkan pegawai dalam menyatakan 

suatu peraturan dan menggerakkan untuk mematuhi peraturan sesuai 

pedoman yang berlaku di perusahaan.Pada disiplin korektif, pegawai yang 

melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai 

pelanggar, memelihara pelanggar. 

 
2.1.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin  

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2015:129), ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi disiplin yaitu : 

1. Jam Kerja  

Jam kerja adalah jam datang karyawan ketempat kerja maupun pulang kerja 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  
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2. Izin Karyawan  

Izin karyawan adalah karyawan yang meningglkan pekerjaannya pada jam 

kerja atau jam kantor, baik untuk kepentingan perusahaan ataupun 

kepentingan pribadi terlebih dahulu ada izin dari atasan begitu juga bila 

mengambil cuti.  

3. Absensi Karyawan  

Absensi karyawan adalah tingkat kehadiran karyawan di tempat kerja yang 

diadakan perusahaan untuk melihat kehadiran para karyawan ditempat kerja. 

 
2.1.3.4 Indikator–Indikator Disiplin 

Hasibuan (2016:194), menyatakan bahwa pada dasarnya banyak indikator 

yang mempengaruhi tingkat disiplin karyawan di suatu organisasi, diantaranya 

adalah : 

1. Teladan Pimpinan  

Teladan pimpinan berperan dalam menentukan disiplin karyawan karena 

pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.Pimpinan 

harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai 

kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan 

bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik, disiplin 

bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik (kurang 

berdisiplin), para bawahan yang akan kurang disiplin.  

2. Tujuan dan Kemampuan  

Tujuan dan Kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 
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menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan 

(pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan bersangkutan, agar dia 

bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

3. Balas Jasa  

Balas Jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karenan balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan 

semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik 

pula.  

4. Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya disiplin, karena ego dan sifat manusia 

yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan 

lainnya.  

5. Waskat  

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan.Dengan waskat berarti 

atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku moral, sikap, gairah 

kerja, dan prestasi kerja bawahannya.Hal ini berarti atasan harus selalu ada 

hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika 

ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

6. Sanksi Hukuman  

Saknsi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan takut melanggar 
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peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku indisipliner karyawan akan 

berkurang.  

7. Ketegasan  

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, 

bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indispliner sesuai dengan 

sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindaka 

tegas menerapkan hukuman bagi karyawan yang indisipliner akan disegani 

dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan. Dengan demikian, pimpinan 

akan dapat memelihara kedisiplinan karyawan perusahaan.  

8. Hubungan Kemanusiaan  

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesame karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-

hubungan baik bersifat yang baik bersifat vertikal maupun horizontal yang 

terdiri dari direct single relationship,direct group relationship, dan cross 

relationship hendaknya harmonis.  

 
2.1.4 Kinerja  

2.1.4.1 Pengertian Kinerja  

Kinerja bagian produktivitas kerja, produktivitas berasal dari kata, 

"Produktif" artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga 

produktivitas dapat dikatakan proses kegiatan yang terstruktur guna menggali 

potensi yang ada pada sebuah komoditi atau objek. Filosofi produktivitas sebenarnya 

dapat mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia (individu maupun  
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kelompok) untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya.Agar lebih 

jelas lagi berikut ini beberapa pengertian kinerja menurut para ahli. 

Menurut Mangkunegara (2015:67) mengemukakan bahwa, "hasil kinerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya".Sedangkan Hasibuan (2016:94) mengemukakan bahwa, "pengorbanan 

jasa, jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang dan jasa–jasa dengan 

memperoleh imbalan prestasi tertentu".Sedarmayanti (2014:50) mengemukakan 

bahwa, "performance atau kinerja adalah output drive from processes, human or 

ouherwise, jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari 

suatu proses".Begitu juga Sulistiyani dan Rosidah (2009:224) mengemukakan 

bahwa, "Kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai 

tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedang kinerja 

suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata–rata) dari kinerja fungsi 

pegawai atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian kinerja tidak bermaksud menilai 

karakteristik individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh selama 

periode waktu tertentu".Jadi menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena 

merupakan indikator dalam penentuan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi dalam suatu perusahaan. 

 
2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Menurut Mathis dan Jackson (2012:82) faktor-faktor yang memengaruhi 

kinerja individu tenaga kerja, yaitu:  
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1. Kemampuan mereka 

2. Analisa 

3. Dukungan yang diterima 

4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan  

5. Hubungan mereka dengan organisasi.  

Berdasarkaan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami 

atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk 

berprestasi. Mangkunegara (2015:68), berpendapat bahwa, “Ada hubungan yang 

positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja”.Motif berprestasi dengan 

pencapaian kerja.Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai 

prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Selanjutnya menurut Mc. Clelland 

dalam Mangkunegara (2015:72), mengemukakan 6 karakteristik dari seseorang yang 

memiliki motif yang tinggi yaitu : 

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi  

2. Berani mengambil risiko  

3. Memiliki tujuan yang realistis  

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuan.  

5. Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit di setiap kegiatan kerja yang 

dilakukan. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 
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Menurut Gibson dalam Mangkunegara (2015:74), ada 3 faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja, yaitu : 

1. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.  

2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja. 

3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system).  

 
2.1.4.3 Indikator Kinerja  

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan 

sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau 

melihat bahwa kinerja setiap hari dalam perusahaan dan perseorangan terus 

mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut 

Mathis dan Jackson (2012:78), kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi 

seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi antara lain:  

1. Kualitas kerja  

Standar ini lebih menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan dibanding 

volume kerja. 

2. Kuantitas kerja  

Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya volume 

kerja yang seharusnya (standar kerja normal) dengan kemampuan 

sebenarnya.  
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3. Pemanfaatan waktu  

Yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan 

perusahaan. 

Berdasarkan keseluruhan definisi diatas dapat dilihat bahwa kinerja karyawan 

merupakan output dari penggabungan faktor-faktor yang penting yakni kemampuan 

dan minat, penerimaan seorang pekerja atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta 

tingkat seorang pekerja atas penjelasan delegasi tugas. Semakin tinggi faktor-faktor 

diatas, maka semakin besarlah kinerja karyawan yang bersangkutan. 

 
2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama Peneliti 

Dan Tahun 
Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Syamsudin 
Noor  

(2014) 
 

Pengaruh 
Pemberian Insentif 
dan Disiplin Kerja 
terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. 
Ben Line Agencies 

(BLA) 
Banjarmasin.Sekol

ah Tinggi Ilmu 
Manajemen 

Indonesia (STIMI) 
Banjarmasin 

Pemberian insentif berpengaruh signifi-
kan terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Ben Line Agencies Banjarmasin artinya 
terdapat hubungan signifikan antara vari-
abel insentif dengan kinerja karyawan. 
Disiplin kerja berpengaruh signifikan ter-
hadap kinerja karyawan PT. Ben Line 
Agencies Banjarmasin, artinya disiplin 
memberi dampak positif yaitu kinerja ka-
ryawan meningkat dan secara tidak lang-
sung prestasi perusahaan juga meningkat.  

2 Ratna Yulia 
Wijayanti 

(2015) 

Pengaruh 
Kedisiplinan Dan 
Insentif Terhadap 
Kinerja Karyawan 

Pada PO. 
Nusantara 

KudusUniversitas 
Muria Kudus 

1. Secara parsial kedisiplinan (X1), dan 
insentif (X2) terbukti memiliki penga-
ruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja (Y)  

2. Secara berganda variabel kedisiplinan 
(X1), dan insentif (X2) terbukti memi-
liki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel kinerja (Y).  
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No. 
Nama Peneliti 

Dan Tahun 
Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 Moch. Reza 
Adhiansyah 

(2015) 

Pengaruh Insentif 
Dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja 

Karyawan PO. BM 
Jaya Trans Kab. 

BandungUniversita
s Widyatama 

Bandung 

Penelitian ini mengungkapkan variabel 
insentif, disiplin kerja dan kinerja dinilai 
baik oleh responden, insentif dan disiplin 
berpengaruh positif dan signifikan terha-
dap kinerja. Variabel kinerja dapat dije-
laskan oleh variabel insentif dan disiplin 
sebesar 71,5% dan sisanya 28,5% dijelas-
kan variabel yang tidak diteliti. 

4 Sigid 
Kurniawan 

(2016) 

Pengaruh Insentif 
Finansial Dan Disi-
plin Kerja Terha-

dap Kinerja Karya-
wan Bagian Pro-

duksi CV. Lezatku 
Food Pringsewu 

LampungUniversit
as Lampung 

1. Ada pengaruh insentif finansial terha-
dap kinerja karyawan CV. Lezatku 
Food Pringsewu Lampung.  

2. Ada pengaruh disiplin kerja terhadap 
kinerja karyawan CV. Lezatku Food 
Pringsewu Lampung. 

3. Ada pengaruh insentif finansial dan 
disiplin kerja terhadap kinerja karya-
wan CV. Lezatku Food Pringsewu 
Lampung 

 

2.3  Kerangka Pemikiran  

Hasibuan (2016:117) mengemukakan bahwa, "Insentif adalah tambahan 

balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi 

standar.Insentif ini merupakan alat yang di pergunakan pendukung prinsip adil 

dalam pemberian kompensasi".Hal ini berpengaruh pada peningkatan kinerja 

karyawan perusahaan.Oleh karena itu perusahaan haruslah memperhatikan insentif 

karyawan guna peningkatan outcome perusahaan yang berimplikasi terhadap 

kenaikan produktivitas perusahaan. 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik bagi 

para karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya 

tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Hasibuan (2016:193) menyatakan, “Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 
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mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.Disiplin 

yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas–tugas 

yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan 

terwujudnya tujuan organisasi. 

Karenanya penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis apakah 

insentif dan disiplin berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan PT. Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 17 Kantor Pusat Sunggal.Untuk 

mengetahuinya, alat analisisnya ialah regresi sederhana dengan satu variable 

independen yakni insentif dan disiplin kerja sedangkan variable dependennya yakni 

kinerja karyawan.Berikut merupakan bentuk kerangka pikir penelitian ini. 

 

 

 

  
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 
2.4  Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang 

masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 2011:65). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1. Diduga bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan 

kinerja karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 17 

Kantor Pusat Sunggal.  

Insentif (X1) 

Disiplin Kerja (X2) 

Kinerja Karyawan (Y) 
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2. Diduga bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan dalam 

peningkatan kinerja karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara 

Bona Pasogit 17 Kantor Pusat Sunggal.  

3. Diduga bahwa insentif dan disiplin karyawan secara bersama–sama 

berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan kinerja karyawan PT. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 17 Kantor Pusat 

Sunggal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1  Tempat dan Waktu Penelitian  

3.1.1  Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara 

Bona Pasogit 17 Kantor Pusat Sunggalyang berlokasi di Jalan Sei Mencirim No.7 Desa 

Lalang Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.  

 
3.1.2  Waktu Penelitian  

Penelitian ini diperkirakan dilakukan pada bulanJuli 2017 sampai bulan 

September 2017. 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

Kegiatan  
Juni    
2017 

Juli 
2017 

Agustus 
2017 

September 
2017 

Oktober 
2017 

November 
2017 

April 
 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan 
proposal                         

    

Seminar proposal                             

Pengumpulan data                             

Analisis data                             

Seminar hasil                             

Penyelesaian dan 
bimbingan skripsi                         

    

Pengajuan sidang 
meja hijau                         
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3.2 Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2015:59) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.Pada 

penelitian ini telah ditentukan 2 variabel, yaitu : 

1. Variabel Bebas  

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat.Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah insentif (X1) dan disiplin kerja (X2). 

2. Variabel Terikat  

Adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas.Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kinerja karyawan (Y). 

 
3.3 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian berlandaskan 

pada filsafat positivisme (berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan), digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan dan menggunakan 

instrument penelitian (Sugiyono, 2015:8).Penelitian ini juga bisa dikatakan assosiatif 

yaitu penelitian yang menanyakan hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 

2015:36). 

 
3.4  Defenisi Operasional Variabel  

Secara keseluruhan, penentuan atribut dan indikator serta defenisi 

operasional variabel yang digunakan dalam peneltian ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 3.2 Defenisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel Defenisi Indikator Skala 

Insentif 
(X1) 

Insentif adalah 
perangsang yang 

ditawarkan kepada 
karyawan untuk 

melaksanakan kerja 
sesuai atau lebih 

tinggi dari standar 
yang telah 
ditetapkan. 
(Handoko, 
2012:176) 

a. Diukur atas dasar pencapaian 
karyawan 

b. Hasil kerja diukur secara kuanti-
tatif, dapat mendorong pegawai 
yang kurang produktif menjadi 
lebih produktif dalam bekerja. 

c. Karyawan diharapkan lebih 
termotivasi dalam bekerja 

d. Kinerja karyawan mengalami 
peningkatan 

Likert 

Disiplin 
(X2) 

Disiplin berarti 
tindakan yang 

diambil dengan 
penyeliaan untuk 

mengoreksi 
perilaku dan  

sikap yang salah 
pada sementara 

karyawan (Siagian, 
2014:72). 

a. Datang dan pulang tepat waktu 
b. Hadir setiap hari kerja 
c. Taat dan patuh pada peraturan 
d. Teguran dan sanksi 
e. Mampu menyelesaikan tugas 

secara profesional 
f. Tugas yang dikerjakan sesuai 

dengan kemampu-an 

Likert  

Kinerja 
Karyawan 

(Y) 
 

Pengorbanan jasa, 
jasmani dan pikiran 

untuk 
menghasilkan 

barang dan jasa–
jasa dengan 
memperoleh 

imbalan prestasi 
tertentu (Hasibuan, 

2016:94) 

a. Melakukan pekerjaan sesuai de-
ngan prosedur 

b. Mampu berkomunikasi dengan 
baik 

c. Mampu menggunakan alat tekno-
logi 

d. Mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan cepat 

e. Melakukan aktivitas setiap hari 
f. Hasil kerja sering melebihi jum-

lah target yang telah ditetapkan 

Likert  

 
 
 
3.5 Populasi dan Sampel  

3.5.1  Populasi  
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Populasi adalah wilayah generailisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80).Populasi dari 

penelitian ini adalah karyawanPT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona 

Pasogit 17 Kantor Pusat Sunggalsebanyak 40 orang. 

 
3.5.2  Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81).Jenis yang digunakan adalah sampling jenuh 

dimana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang, 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil 

(Sugiyono, 2015:85).Sampel dari penelitian ini adalah karyawan PT. Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 17 Kantor Pusat Sunggalyang 

berjumlah 40 orang. 

 
3.6 Jenis dan Sumber Data  

3.6.1  Jenis Data  

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan 

fakta.Menurut jenisnya data dibagi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif.Jenis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka 

(Riduwan, 2015:5). 

3.6.2  Sumber Data  
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Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder.Sumber data primer adalah sumber data yang dihimpun langsung oleh 

peneliti dan sumber data sekunder adalah sumber data yang diusahakan melalui 

kedua tangan (Riduwan, 2015:31).Dalam penelitian ini menggunakan data primer 

yang didapat dari jawaban responden dengan menyebar kuesioner atau angket 

kepada seluruh responden dan data sekunder melalui studi kepustakaan. 

 
3.7 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengungkapkan tentang gambaran 

umum lokasi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusantara Bona Pasogit 17 

Kantor Pusat Sunggalbeserta struktur organisasinya. 

2. Metode Studi Kepustakaan  

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari para ahli dan teori-

teorinya melalui sumber bacaan dan buku-buku yang sesuai dengan judul 

penelitian. 

3. Metode Angket Kuesioner  

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai suatu 

masalah dari responden (Riduwan, 2015:52).Angket dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang identitas responden dan variabel 

penelitian yaitu kemampuan, kedisiplinan, pemberian insentif dan kinerja 
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karyawan.Melalui angket yang diisi diperoleh data berupa nilai skor.Untuk 

menentukan skor pilihan jawaban angket menggunakan skala 

Likert.Dikemukakan Sugiyono (2014: 93) bahwa skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Kriteria pemberian skor untuk alternatif 

jawaban untuk setiap item sebagai berikut : 

Skor 5 untuk jawaban sangat setuju 

Skor 4 untuk jawaban setuju 

Skor 3 untuk jawaban kurang setuju 

Skor 2 untuk jawaban tidak setuju 

Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. 

 
3.8 Metode Analisis Data  

3.8.1  Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati, fenomena alam maupun sosial tersebut adalah 

variabel penelitian (Sugiyono, 2015:102).Instrumen dalam penelitian ini berupa 

angket atau kuesioner. Instrumen pengumpulan data sangat menentukan besar 

tidaknya data karena benar tidaknya data sangat menentukan mutu hasil penelitian,. 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting valid atau realibel 

(Arikunto, 2016:86).  

 
3.8.1.1 Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrument.Instrument yang valid mempunyai validitas yang tinggi.Sebaliknya 
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instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 

2016:90).Dengan kriteria pengujian apabila rhitung> rtabel dengan  0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel maka alat ukur 

tersebut adalah tidak valid. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows. Pengujian validitas dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 20.00 for windows.  

 
3.8.1.2 Uji Reliabilitas  

Untuk mengetahui reliabel tidaknya suatu data diujicobakan terlebih dahulu. 

Teknik untuk menguji reliabel atau tidaknya suatu alat ukur yaitu yaitu dengan 

teknik ulangan dengan cara memberikan angket yang sama pada waktu yang 

berbeda, kondisi pengukuran dijaga agar relatif sama. Kriteria uji reliabilitas dengan 

rumus alpha adalah apabila rhitung> rtabel, maka alat ukur tersebut reliabel dan juga 

sebaliknya, jika rhitung< rtabel maka alat ukur tidak reliabel. Dalam penelitian ini, 

dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows dengan model 

Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. 

 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan, telah bebas dari gejala heterokedasitas, gejala 

multikolinearitas, dan gejala normalitas. Model regresi dapat dijadikan alat yang 

tidak bias jika memenuhi persyaratan BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) yakni 

tidak terdapat heterokedasitas, tidak terdapat multikolinearitas,, autokorelasi dan 

berdistribusi normal (Ghozali, 2016:66). Jika terdapat heterokedasitas, maka varian 

tidak konstan dan dapat menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat 
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multikolinearitas, akan sulit untuk mengisolasi pengaruh individual dari variabel, 

sehingga tingkat siginifikasi koefien regresi menjadi rendah.  

 
3.8.2.1 Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas bertujuan mengetahui ada tidaknya variabel indipenden 

yang memiliki kemiripan dengan variabel indipenden lainnya dalam model regresi 

atau untuk mengetahui ada tidaknya korelasi diantara sesama variabel indipenden.Uji 

Multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai toleransi (tolerance value) 

dan nilai varianceinflation factor (VIF) dengan nilai yang diisyaratkan. Nilai yang 

diisyaratkan bagi nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,01 dan untuk nilai VIF dari 

10 (Ghozali, 2016:68).  

 
3.8.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi datanya 

terdistribusi normal atau tidak, model regresi yang baik distribusi datanya mengikuti 

distribusi normal, caranya adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distibusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Model regresi dikatakan mengikuti distribusi 

normal apabila grafik histogram tidak menceng ke kiri dan ke kanan. 

 
3.8.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke 
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pengamatan lain. Jika varians dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut hemokedasitas. Jika varians, maka disebut heteroskedastisitas. 

 
3.8.3  Pengujian Hipotesis  

3.8.3.1 Regresi Linier Berganda 

Uji hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu 

melihat pengaruh kemampuan disiplin dan pemberian insentif terhadap kinerja 

karyawan. Persamaan matematis analisis regresi linier berganda dituliskan sebagai 

berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y  = Kinerja Karyawan  

a  = Konstanta 

X1 = Insentif 

X2 = Disiplin Kerja 

b1, b2  = Koefisien Regresi  

e  = Error 

 
3.8.3.2 Uji F (Pengujian Secara Simultan)  

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel indipenden 

secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara 

yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 

dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016:69) : 

1. H0 : β = 0, berarti tidak ada pengaruh siginifikan dari variabel indipenden 

terhadap variabel dependen secara simultan.  
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2. Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel indipenden 

terhadap varibel dependen secara simultan.  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% 

(λ=0,05) dengan kriterian sebagai berikut :  

1. Jika F hitung > F tabel dan probabilitas (nilai signifikan) < tingkat signifikasi 

5% (λ = 0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak berarti ada variabel 

indipenden secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

2. Jika F hitung < F tabel dan probabilitas (nilai signifikan) > tingkat signifikasi 

5% (λ = 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak berarti ada variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Dimana F tabel ditentukan dengan mencari 

derajat bebasnya yaitu df=k-1 dan df2=N-k, dimana N = jumlah sampel dan k 

= jumlah variabel.  

 
3.8.3.3 Uji t (Pengujian Secara Parsial)  

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

indipenden secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 

2016:72) : 

1. H0 : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel 

indipenden terhadap variabel dependen.  

2. Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 

indipenden terhadap variabel dependen secara simultan.  
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Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% (λ 

= 0,05) dengan kriteria sebagai berikut :  

1. Jika thitung> ttabel dan profitabilitas (nilai signifikan) < tingkat signifikasi 5% (λ 

= 0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak berarti ada pengaruh yang 

signifikan dari masing-masing variabel indipenden terhadap variabel 

dependen.  

2. Jika thitung< ttabel (( λ = 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak berarti tidak 

ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel indipenden 

terhadap variabel dependen. Dimana ttabel ditentukan dengan mencari derajat 

bebasnya yaitu df=N-k. 

 
3.8.3.4 Koefisien Determinasi (R2)  
 

Koefisen determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel penjelas yaitu insentif (X1) dan disiplin (X2) dalam menerangkan variasi 

variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y).Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol (0) dan satu (1).Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel dependen 

amat terbatas.Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan 

sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016:75).Untuk variabel bebas lebih dari dua 

menggunakan Adjusted R2 (Santoso, 2015:70). 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Alamat : 

 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda checklist () pada setiap jawaban yang sesuai dengan kriteria anda. 
 
 
Jenis Kelamin :  
 

 Laki-laki 

 Perempuan 
 

Usia (tahun) : 
 

 17-30 

 31-40 

 41-50 

Pendidikan : 
 

 SMA / SMK 

 D3 

 S1 

 S2 

Masa Kerja : 

 Dibawah 1 tahun 

 1 sampai 5 tahun 

 5 sampai 10 tahun 

 10 sampai 15 tahun 

 

 

 

 

 

 

Universitas Medan Area



KUESIONER INSENTIF (X1) 
 

No. Pernyataan 
Jawaban  

STS TS N S SS 

1. Insentif yang diberikan sesuai dengan kedudukan saya 
di dalam perusahaan   

 
  

2. Menurut saya, pemberian insentif yang diterapkan 
manajemen perusahaan cukup adil   

 
  

3 Saya menerima tunjangan yang sesuai dengan 
tanggung jawab pekerjaan    

 
  

4 Insentif yang diterima memenuhi kebutuhan hidup      

5 Insentif yang diterima selalu mengalami peningkatan      

6 Insentif yang diterima memotivasi semangat kerja       

7 Insentif selalu diterima tepat waktu      

8 Insentif diberikan sesuai dengan kualitas pekerjaan 
yang dihasilkan   

 
  

 
Keterangan : 

SS (Sangat Setuju)  = 5 poin 

S (Setuju)    = 4 poin 

N (Netral)   = 3 poin 

TS (Tidak Setuju)   = 2 poin 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 poin 
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KUESIONER DISIPLIN KERJA (X2) 
 

No. Pernyataan 
Jawaban  

STS TS N S SS 

1. Saya bekerja terus-menerus selama waktu yang telah 
ditentukan   

 
  

2. Saya bersungguh-sungguh setiap melakukan pekerjaan      

3 Saya tidak pernah meninggalkan tempat kerja selama 
jam kerja   

 
  

4 Saya datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu 
yang ditentukan   

 
  

5 Selalu menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan waktu 
atau jam yang telah ditentukan   

 
  

6 Dalam bekerja, saya selalu memperhatikan prosedur 
kerja yang telah ditetapkan   

 
  

7 Perusahaan memberikan sanksi yang tegas bagi yang 
melanggar peraturan   

 
  

8 Saya memberi tahu lebih dahulu (surat izin) jika absen 
bekerja    

 
  

 
Keterangan : 

SS (Sangat Setuju)  = 5 poin 

S (Setuju)    = 4 poin 

N (Netral)   = 3 poin 

TS (Tidak Setuju)   = 2 poin 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 poin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitas Medan Area



KUESIONER KINERJA KARYAWAN (Y) 
 
 

No. Pernyataan 
Jawaban  

STS TS N S SS 

1. Selama bekerja, hasil pekerjaan saya lebih baik bila 
dibandingkan dengan waktu yang lalu   

 
  

2. Selama bekerja, saya berusaha bekerja lebih baik 
dari rekan kerja   

 
  

3 Standar kualitas kerja yang telah ditetapkan selama 
ini dapat saya capai dengan baik   

 
  

4 Saya berusaha menghasilkan kualitas kerja yang 
baik dibandingkan dengan rekan kerja   

 
  

5 
Seluruh tugas pekerjaan selama ini dapat saya 
kerjakan dan hasilnya sesuai dengan waktu yang 
telah direncanakan perusahaan 

  
 

  

6 Waktu pengerjaan tugas selama ini lebih cepat dari 
sebelumnya   

 
  

7 Terampil dalam melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan tugas dan fungsi   

 
  

8 Memiliki antusias tinggi dalam melaksanakan 
pekerjaan   

 
  

 
Keterangan : 

SS (Sangat Setuju)  = 5 poin 

S (Setuju)    = 4 poin 

N (Netral)   = 3 poin 

TS (Tidak Setuju)   = 2 poin 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 poin 
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NILAI JAWABAN KUESIONER INSENTIF (X1) 
 

Responden 
No. 

Pernyataan No. 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 5 5 5 5 5 4 5 38 
2 3 4 5 3 4 5 3 5 32 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
4 5 5 5 5 5 5 2 5 37 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
6 5 5 5 4 3 5 5 2 34 
7 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
8 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
10 5 5 5 4 5 5 3 4 36 
11 3 4 4 4 4 4 4 3 30 
12 3 4 3 3 4 3 5 3 28 
13 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
14 4 5 5 5 4 4 3 5 35 
15 4 5 4 4 5 5 4 5 36 
16 4 4 4 4 4 5 3 4 32 
17 4 3 4 5 4 5 3 3 31 
18 4 5 5 4 4 5 3 5 35 
19 4 4 5 5 4 4 5 4 35 
20 5 5 5 3 3 5 5 4 35 
21 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
22 4 5 5 5 4 5 5 3 36 
23 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
24 3 3 4 3 3 4 3 5 28 
25 5 4 4 4 3 4 4 4 32 
26 3 4 5 5 5 4 4 3 33 
27 5 4 5 4 4 5 5 4 36 
28 3 4 4 4 4 4 5 3 31 
29 5 4 3 4 5 4 5 3 33 
30 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
31 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
32 5 4 5 4 4 5 5 4 36 
33 3 4 5 5 4 4 5 3 33 
34 3 3 4 5 3 4 5 3 30 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
36 5 5 5 5 5 5 5 2 37 
37 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
38 5 5 5 5 4 3 5 5 37 
39 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
40 5 5 5 5 3 4 5 5 37 
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NILAI JAWABAN KUESIONER DISIPLIN KERJA (X2) 

 

Responden 
No. 

Pernyataan No. 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 5 5 4 4 5 5 4 36 
2 4 5 5 4 3 5 4 3 33 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
6 3 3 5 3 4 5 5 5 33 
7 4 5 5 5 4 3 5 4 35 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
10 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
11 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
12 4 5 3 4 4 3 4 3 30 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
14 4 4 5 4 3 5 5 4 34 
15 5 3 5 5 4 5 5 4 36 
16 4 3 5 4 4 5 4 4 33 
17 4 5 5 4 5 5 3 4 35 
18 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
19 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
20 5 3 4 5 5 5 5 5 37 
21 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
22 4 5 3 4 4 3 4 3 30 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
24 4 4 5 4 3 5 5 4 34 
25 5 3 5 5 4 5 5 4 36 
26 4 3 5 4 4 5 4 4 33 
27 4 5 5 4 5 5 3 4 35 
28 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
29 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
30 5 3 4 5 5 5 5 5 37 
31 5 5 5 5 5 1 5 5 36 
32 3 3 5 3 4 5 5 5 33 
33 4 5 5 5 1 4 5 5 34 
34 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
35 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
36 5 3 4 5 5 5 5 5 37 
37 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
38 4 5 3 4 4 3 4 3 30 
39 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
40 4 4 5 4 3 5 5 4 34 
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NILAI JAWABAN KUESIONER KINERJA KARYAWAN (Y) 

 

Responden 
No. 

Pernyataan No. 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 4 5 5 4 4 5 4 34 
2 3 3 4 5 3 4 5 4 31 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
6 5 5 5 5 4 3 5 3 35 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
9 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
10 4 5 5 5 4 5 5 5 38 
11 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
12 3 3 4 3 3 4 3 4 27 
13 5 4 4 4 3 4 4 4 32 
14 3 4 5 5 5 4 5 4 35 
15 5 4 5 4 4 5 5 5 37 
16 3 4 4 4 4 4 5 4 32 
17 5 4 3 4 5 4 5 4 34 
18 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
19 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
20 5 5 5 3 3 5 4 5 35 
21 5 5 5 5 4 3 5 3 35 
22 5 5 5 4 4 5 5 5 38 
23 5 5 5 5 5 3 5 5 38 
24 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
25 4 5 5 5 4 5 5 5 38 
26 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
27 3 4 3 3 4 3 4 4 28 
28 5 4 4 4 3 4 4 4 32 
29 3 4 5 5 5 4 5 4 35 
30 5 4 5 4 4 5 5 5 37 
31 3 4 4 4 4 4 5 4 32 
32 5 5 5 5 4 3 5 3 35 
33 5 5 2 3 4 5 5 5 34 
34 5 5 5 5 4 4 3 5 36 
35 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
36 4 5 5 5 4 5 5 5 38 
37 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
38 3 3 4 3 3 4 3 4 27 
39 5 4 4 4 3 4 4 4 32 
40 3 4 5 5 5 4 5 4 35 
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TABEL R 
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TABEL T 
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TABEL F 

 
 

 
Universitas Medan Area



HASIL UJI DENGAN SPSS 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation Keterangan  

INSENTIF (X1) 

VAR00001 99.80 54.421 .411 Valid  

VAR00002 99.60 54.862 .456 Valid 

VAR00003 99.43 55.687 .429 Valid 

VAR00004 99.63 55.471 .369 Valid 

VAR00005 99.78 56.076 .314 Valid 

VAR00006 99.50 54.564 .556 Valid 

VAR00007 99.70 61.651 .389 Valid 

VAR00008 100.03 55.204 .378 Valid 

DISIPLIN KERJA (X2) 

VAR00001 99.70 55.087 .531 Valid 

VAR00002 99.83 59.328 .411 Valid 

VAR00003 99.40 56.144 .348 Valid 

VAR00004 99.65 54.746 .555 Valid 

VAR00005 100.00 56.615 .409 Valid 

VAR00006 99.50 56.000 .334 Valid 

VAR00007 99.50 54.359 .580 Valid 

VAR00008 99.80 53.395 .561 Valid 

KINERJA KARYAWAN (Y) 

VAR00001 99.83 55.430 .395 Valid 

VAR00002 99.68 52.840 .610 Valid 

VAR00003 99.50 54.051 .502 Valid 

VAR00004 99.60 54.297 .483 Valid 

VAR00005 99.85 54.490 .471 Valid 

VAR00006 99.73 54.512 .486 Valid 

VAR00007 99.38 54.804 .500 Valid 

VAR00008 99.63 54.958 .483 Valid 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted Keterangan  

INSENTIF (X1) 

VAR00001 99.80 54.421 .820 Reliabel  

VAR00002 99.60 54.862 .818 Reliabel 

VAR00003 99.43 55.687 .820 Reliabel 

VAR00004 99.63 55.471 .822 Reliabel 

VAR00005 99.78 56.076 .824 Reliabel 

VAR00006 99.50 54.564 .815 Reliabel 

VAR00007 99.70 61.651 .848 Reliabel 

VAR00008 100.03 55.204 .827 Reliabel 

DISIPLIN KERJA (X2) 

VAR00001 99.70 55.087 .817 Reliabel 

VAR00002 99.83 59.328 .839 Reliabel 

VAR00003 99.40 56.144 .822 Reliabel 

VAR00004 99.65 54.746 .815 Reliabel 

VAR00005 100.00 56.615 .829 Reliabel 

VAR00006 99.50 56.000 .829 Reliabel 

VAR00007 99.50 54.359 .814 Reliabel 

VAR00008 99.80 53.395 .813 Reliabel 

KINERJA KARYAWAN (Y) 

VAR00001 99.83 55.430 .825 Reliabel 

VAR00002 99.68 52.840 .811 Reliabel 

VAR00003 99.50 54.051 .816 Reliabel 

VAR00004 99.60 54.297 .817 Reliabel 

VAR00005 99.85 54.490 .817 Reliabel 

VAR00006 99.73 54.512 .817 Reliabel 

VAR00007 99.38 54.804 .817 Reliabel 

VAR00008 99.63 54.958 .817 Reliabel 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.211 6.564  .946 .350   

XI .165 .146 .152 2.126 .000 .938 1.066 

X2 .662 .162 .552 4.093 .000 .938 1.066 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 194.075 2 97.038 10.824 .000
b
 

Residual 331.700 37 8.965   

Total 525.775 39    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, XI 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .608
a
 .369 .335 2.994 

a. Predictors: (Constant), X2, XI 
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