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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi, penelitian ini 
menggunakan insentif dan tunjangan sebagai variabel independen dan kinerja karyawan 
sebagai variabel dependen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
indentif dan tunjangan terhadap kinerja karyawan pada KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi. 
Dimana sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 19 responden. 
Berdasarkan uji F didapat fhitung > ftabel (19,660 > 3,5), artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel insentif dan tunjangan secara bersama-sama terhadap kinerja 
karyawan KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi. 
Berdasarkan uji t untuk insentif (X1) didapatkan hasil thitung > ttabel (2,394 > 2,093), dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel insentif secara parsial terhadap 
kinerja karyawan, dan tunjangan (X2) didapatkan hasil thitung < ttabel (1,929 < 2,093), dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan variabel tunjangan secara parsial 
terhadap kinerja karyawan KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi. 

 
Kata kunci : Insentif , Tunjangan dan Kinerja. 

 

ABSTRACT 
This research was conducted on KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi, this research uses 
incentives and allowances as independent variable and employee performance as 
dependent variable. The purpose of this study was to analyze the influence of indentives 
and benefits on employee performance on KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi. Where the 
sample used in this study were 19 respondents. Based on the F test, it is found that 
fcount> ftable (19,660> 3,5), meaning that there is significant influence between incentive 
variable and allowances together to the performance of KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi 
employees. 
Based on t test for incentive (X1), it can be concluded that there is a significant effect of 
partial incentive variable on employee performance, and allowance (X2) is obtained by t 
count <ttable (1,929 <2,093) it can be concluded that there is no significant effect of partial 
allowance variable on the performance of KSP Satria Jaya employees 57 Banyuwangi. 
 
Keywords: Incentives, Benefits and Performance. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang 
       Manajemen sumber daya manusia 
merupakan bagian dari manejemen 
keorganisasian yang memofukuskan diri 
pada unsur sumber daya manusia. 
Tugas MSDM adalah mengelola unsur 
manusia secara baik agar diperoleh 
tenaga kerja yang puas akan 
pekerjaannya. Di dalam Perusahaan, 
manusia merupakan unsur yang 
terpenting dalam suatu organisasi. Tanpa 
peran manusia meskipun berbagai faktor 
yang dibutuhkan itu telah tersedia, 
organisasi tidak akan berjalan. Karena 
manusia merupakan penggerak dan 
penentu jalannya organisasi. Oleh 
karena itu hendaknya organisasi 
memberikan arahan yang positif demi 
tercapainya tujuan organisasi. 
Memahami pentingnya keberadaan SDM 
di suatu perusahaan, maka salah satu 
upaya yang harus dicapai oleh 
perusahaan adalah dengan 
meningkatkan kualitas SDM. Dengan 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia diharapkan karyawan dapat 
meningkatkan kinerjanya. Kinerja 
karyawan akan tercapai dengan baik 
apabila perusahaan mampu memberikan 
kepuasan kerja terhadap karyawannya. 
       Kepuasan Kerja karyawan sangatlah 
penting bagi  perusahaan, apabila 
seorang karyawan merasa puas 
terhadap pekerjaannya maka dapat 
dipastikan akan berdampak positi 
terhadap kelangsungan perusahaan dan 
begitupun sebaliknya jika seorang 
karyawan tidak merasakan kepuasan 
didalam pekerjaannya maka dapat 
dipastikan akan berdampak negatif 
terhadap kelangsungan perusahaan. 
Usaha untuk meningkatkan kepuasan 
kerja karyawan, diantaranya adalah 
dengan memperhatikan pemberian 
kompensasi dan juga harus 
memperhatikan lingkungan kerja. Setiap 
karyawan atau individu yang bekerja 
dalam suatu perusahaan mempunyai 

keinginan untuk mendapatkan gaji yang 
sesuai dan cocok. Jika mereka 
mendapatkan gaji yang sesuai dengan 
harapannya maka mereka akan 
merasakan kepuasan terhadap 
pekerjaannya. 
       Perusahaan disamping sebagai 
tempat kerja (lotus of working) untuk 
mencari nafkah, juga merupakan tempat 
belajar (lotus of learning) untuk 
mengembangkan diri. Perusahaan yang 
bagus pengelolaannya, yang handal dan 
arif gaya kepemimpinan para 
eksekutifnya, adalah tempat belajar atau 
“persekolahaan” yang hebat bagi para 
karyawan. Mereka dapat 
mengembangkan sikap mental positif, 
konstruktif, mengelola kecerdasan emosi, 
menimba pengetahuan dan mengasah 
macam-macam keterampilan. 
Kecerdasan sumber daya manusia 
dalam suatu perusahaan memegang 
peranan penting. Tenaga kerja memiliki 
potensi yang sangat besar untuk 
menjalankan aktivitas. Potensi setiap 
sumber daya manusia yang ada dalam 
perusahaan harus dapat dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya sehingga mampu 
memberikan hasil kerja yang optimal. 
Tercapai tujuan yang telah ditetapkan 
oleh suatu perusahaan tidak hanya 
tergantung pada peralatan modern, 
sarana dan prasarana yang lengkap, 
tetapi justru lebih tergantung pada 
manusia yang melaksanakan pekerjaan 
tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan 
sangat besar dipengaruhi oleh kinerja  
individu karyawannya. 
       Menyadari bahwa pentingnya 
sumber daya manusia, maka perusahaan 
perlu memahami motif mereka dalam 
bekerja. Motif pada dasarya bersumber 
pada berbagai macam kebutuhan pokok 
individual. Manusia mempunyai berbagai 
macam keinginan bila dilihat dari segi 
kebutuhannya maka akan berbeda 
antara manusia yang satu manusia satu 
dengan yang lainnya. Manusia selalu 
berperan aktif dan dominan dalam setiap 
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kegiatan organisasi karena manusia 
menjadi perencana, pelaku 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 
dapat dimanfaatkan bagi perusahaan, 
jika peran aktif karyawan tidak di ikut 
sertakan. Mengatur karyawan adalah 
sulit dan komplek, karena mereka 
memiliki peran pikiran, perasaan, status, 
keinginan, dan latar belakang yang 
heterogen yang dibawa kedalam 
organisasi. Karyawan tidak dapat diatur 
dan dikuasai sepenuhnya seperti 
mengatur mesin, modal atau gedung 
(Hasibuan: 2003). Perusahaan perlu 
mengadakan motivasi agar karyawan 
mampu bekerja dengan baik, dan salah 
satu motivasi itu adalah dengan 
memenuhi keinginan-keinginan karyawan 
antara lain: gaji atau upah, pekerjaan 
yang aman, suasana yang kondusif, 
penghargaan terhadap pekerjaan yang 
dilakukan, pimpinan yang adil dan 
bijakasana, penghargaan dan perintah 
yang wajar, organisasi atau tempat kerja 
yang dihargai masyarakat atau dengan 
mengupayakan insentif yang besarnya 
proposional dan juga bersifat progresif 
yang artinya sesuai dengan jenjang karir, 
karena insentif sangat diperlukan untuk 
memacu kinerja para karyawan agar 
selalu berada pada tigkat tertinggi 
(optimal) sesuai kemampuan masing-
masing. 
       Penyusunan sistem kompensasi 
tidak mudah, perusahaan harus 
memperhatikan peraturan yang berlaku 
dan juga memperhatikan faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi besar 
kecilnya kompensasi yang akan 
diberikan. Dengan begitu perusahaan 
akan mampu memberikan kompensasi 
yang adil dan layak kepada 
karyawannya. Bila karyawan telah 
merasa mendapatkan kompensasi yang 
sesuai, maka karyawan akan bekerja 

penuh semangat dan semaksimal 
mungkin, hal itu yang akan mendorong  
kinerja karyawan (Hasibuan :2005). 
Salah satu bagian dari kompensasi 
adalah pemberian insentif dan tunjangan. 
Insentif merupakan salah satu pemberian 
penghargaan yang diberikan kepada 
karyawan terkait dengan kontribusi 
karyawan dalam pencapain tujuan 
perusahaan. Selain insentif tunjangan 
juga memiliki hubungan terhadap kinerja 
karyawan. Tunjangan yang diberikan 
kepada pegawai sangat berpengaruh 
pada kinerjanya. Kemampuan, 
kecakapan sangat berharga bagi 
perusahaan. Bekerja kera dengan 
menggunakan kemampuan, kecakapan 
dan keterampilan dapat menghasilkan 
hasil kerja yang memuaskan. Hal ini 
menjelaskan bahwa kinerja karyawan 
sangat penting dalam menunjang 
tercapainya tujuan perusahaan. KSP 
Satria Jaya 57 memberikan insentif dan 
tunjangan kepada karyawan guna 
mengahasilkan dan meningkatkan kinerja 
dan hasil usaha. Hal ini tentunya tidak 
mudah mengingat ketatnya persaingan 
didunia usaha. Disisi lain karyawan perlu 
memperhatikan kesejahteraannya agar 
termotivasi untuk mengasilkan kinerja 
yang baik. 
       Oleh sebab itu, perlu dilakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh 
Insentif dan Tunjangan Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan uraian latar belakang, 
maka dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan pokok permasalahan 
sebagai berikut : 
a. Apakah insentif dan tunjangan secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi? 

b. Apakah insentif secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja 
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karyawan pada KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi? 

c. Apakah tunjangan secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi? 

 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
       Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh insentif dan tunjangan secara 
simultan terhadap kinerja karyawan pada 
KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi. 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis 

insentif dan tunjangan secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis 
insentif secara parsial berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada KSP 
Satria Jaya 57 Banyuwangi. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis 
tunjangan secara parsial berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada KSP 
Satria Jaya 57 Banyuwangi. 
 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Insentif 

Menurut Pangabean (2002) 
menyatakan bahwa “Insentif adalah 
imbalan langsung yang dibayarkan 
kepada karyawan karena prestasi 
melebihi standar yang ditentukan. 
Dengan mengasumsikan bahwa uang 
dapat mendorong karyawan lebih giat 
lagi bekerja, maka mereka yang produktif 
lebih menyukai gajinya dibayarkan 
berdasarkan hasil kerja”. 

Menurut Sarwoto (2000) secara garis 
besar jrnis insentif dapat digolongkan 
menjadi 2 (dua) : 

a. Insentif Material 
Ada bermacam-macam cara untuk 
memberikan balas jasa kepada 
karyawannya untuk pekerjaan yang 
telah dilaksanakan. Balas jasa 
seseorang pekerja dapat didasarkan 
pada:  

1) Waktu 
2) Hasil pekerjaan 
3) Gabungan Waktu 

b. Insentif  Non Material 
       Insentif non material dapat 

diberikan dalam berbagai macam 
bentuk, antara lain: 
1) Pemberian gelar (title) secara 

resmi 
2) Pemberian balas jasa 
3) Pemberian piagam penghargaan 
4) Pemberian promosi 
5) Pemberian hak untuk 

menggunakan suatu atribut dan 
fasilitas perusahaan. 

6) Pemberian pujian atau ucapan 
terima kasih secara formal 
maupun iinformal.  
 

2.1 Bentuk-Bentuk Insentif  
       Sistem insentif dapat diterapkan 
untuk hampir semua jenis pekerjaan, 
mulai dari para pekerja kasar sampai 
pekerja-pekerja profesional, manajerial 
dan eksekutif. Menurut Syah dan 
Mukaram (2000) berpendapat 
bahwasanya terdapat beberapa bentuk 
insentif yang lazim dijumpai adalah 
sebagai berikut: 

a. Piece Work (upah per output) 
b. Production Bonuss (bonus produksi) 
c. Commision (komisi) 
d. Maturity curve (kurva kematangan) 
e. Merit Raises (upah kontribusi) 
f. Nomonetary Incentive (insentif non 

materi) 
g. Eksekutifes Incentives (insentif 

eksekutif) 
 
2.2 Tunjangan 
       Menurut Wangu dan Brotoharsojo 
(2003) menyatakan bahwa “Tunjangan 
merupakan komponen imbalan jasa atau 
penghasilan yang tidak terkait langsung 
dengan berat ringannya tugas jabatan 
dan prestasi kerja pegawai”. Sedangkan 
menurut Mathis dan Jackson (2006) 
mengemukakan bahwa “Tunjangan 
adalah sebuah penghargaan tidak 
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langsung yang diberikan untuk seorang 
karyawan atau sekelompok karyawan 
sebagai bagian dari keanggotaan”. 
       Jenis tunjangan yang diberikan 
bermacam-macam tergantung kebijakan 
perusahaan misalnya: tunjangan jabatan, 
tunjangan keluarga, tunjangan hari libur, 
tunjangan asuransi dan kesehatan, 
tunjangan hari tua (pensiun) dan lain 
sebagainya (Robert L, 2006). Tujangan 
salah satu biaya tetap yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan baik itu 
setiap bulannya maupun setiap tahunnya 
dan dalam jumlah yang relatif sangat 
besar sesuai dengan kebijakan 
perusahaan dan jumlah karyawan yang 
bekerja pada perusahaan tersebut. 
Bessrnya biaya yang dikeluarkan 
perusahaan untuk tunjangan ini, 
diharapkan dapat memberikan hasil 
yansg sama bahkan lebih besar. Hasil 
dari tunjangan karyawan tidak mungkin 
diukur  dalam nilai uang, oleh sebab itu 
perusahaan mengharapkan hasil berupa 
peningkatan kinerja karyawan sehingga 
nantinya tujuan perusahaan dapat 
tercapai pula. 
a. Klasifikasi Tunjangan 
            Menurut Simamora (2005) 

program tunjangan dapat dibedakan 
menjadi tiga kategori sebagai berikut: 
1) Tunjangan yang menggantikan 

penghasilan, seperti tunjangan 
keamanan sosial dan pensiun 
menggantikan penghasilan pada 
waktu pensiun, kontinuitas gaji dan 
program bagi yang tidak mampu 
atau cacat yang jangka pendek 
atau jangka panjang menggantikan 
penghasilan yang hilang karena 
sakit atau cacat. 

2) Tunjangan yang memberikan 
peningkatan rasa aman bagi 
kalangan karyawan dengan 
membayar pengeluaran ekstra atau 
luar biasa yang di alami karyawan 
secara tidak terduga. 

3) Program tunjangan yang dapat 
dipandang sebagai kaesempatan 

bagi karyawan. Hal ini dapat 
meliputi mulai dari pembayaran 
biaya kuliah sampai liburan dan 
hari besar. Tunjangan ini berkaitan 
dengan kehidupan karyawan yang 
terpisah dari pekerjaan. 

b. Tujuan Pemberian Tunjangan 
            Menurut Simamora (2006) 

tunjangan diberikan untuk membantu 
organisasi dalam memenuhi satu atau 
lebih dari tujuan berikut: 
1) Meningkatkan moral kerja 

karyawan 
2) Memotivasi karyawan 
3) Meningkatkan kepuasan kerja 
4) Memikat karyawan-karyawan baru 
5) Mengurangi putaran karyawan 
6) Menjaga agar serikat pekerja tidak 

ikut campur tangan 
7) Menggunakan kompensasi secara 

lebih baik 
8) Menigkatkan keamanan karyawan 
9) Mempertahankan posisi yang 

menguntungkan 
10) Menigkatkan citra perusahaan 

dari kalangan perusahaan. 
c. Jenis-jenis Tunjangan 
            Menurut Wangu dan Brotoharsojo 

(2003) menyatakan bahwa sekurang-
kurangnya dikenal adanya tiga jenis 
tunjangan. Ketiga jenis tunjangan 
tersebut adalah berupa: 
1) Tunjangan untuk keamanan dan 

kesehatan yaitu memberikan 
beberapa bentuk perlindungan 
terhadap pengeluaran biaya ekstra 
yang disebabkan oleh karena 
kemungkinan terjadinya 
kecelakaan kerja seperti sakit atau 
memberikan rasa aman pegawai 
dalam menghadapi hari tua. 

2) Tunjangan untuk bayaran pegawai 
pada saat tidak aktif bekerja, yaitu 
untuk memberikan perlindungan 
bagi pegawai yang kehilangan 
penghasilannya pada saat tidak 
dapat bekerja atau sakit. 

3) Tunjangan untuk pelayanan pada 
pegawai, yaitu perusahaan 
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memberikan beraneka ragam 
fasilitas, barang dan pelayanan 
jasa guna meningkatkan standar 
kehidupan pegawai. 

d. Indikator Tunjangan  
1) Tunjangan untuk keamanan dan 

kesehatan 
2) Tunjangan untuk bayaran pegawai 

pada saat tidak aktif bekerja 
3) Tunjangan untuk pelayanan pada 

pegawai 
 

2.3 Kinerja 
       Menurut Veithzal (2014) Kinerja 
merupakan perilaku nyata yang 
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 
kerja yang dihasilkan oleh karyawan 
sesuai dengan perannya dalam 
perusahaan. 
       Menurut Hasibuan (2002) pengertian 
kinerja itu adalah suatu pengorbanan 
jasa, jasmani dan pikiran untuk 
menghasilkan barang-barang atau jasa-
jasa dengan memperoleh imbalan 
prestasi tertentu.  
Berdasarkan pendapat dari para ahli 
diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
kinerja merupakan hasil yang dicapai 
oleh karyawan selama priode tertentu 
sesuai dengan tugas yang diberikan 
kepadanaya. 
1. Penilaian Kinerja 
            Penilaian kinerja menurut Mowen 

(2009) adalah penilaian kinerja 
aktivitas yang berhubungan dengan 
kualitas, waktu, biaya dan fleksibilitas 
yang bersifat materil dan non materil.  

            Menurut Anthony (2001) ada 
beberapa kriteria pengukuran kinerja 
yang baik meliputi:  
a. Kuantitas 
b. Kualitas 
c. Kemampuan 
d. Pengetahuan 
e. Motivasi Pribadi 
f. Kerjasama 
g. Efisien dan Efektivitas 
h. Disiplin Kerja 
i. Kesempatan 

2. Indikator Kinerja  
       Indikator Kinerja pada penelitian ini 

adalah: 
1) Kuantitas 
2) Kualitas 
3) Kemampuan 
4) Pengetahuan 

 

3. METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian 
       Penelitian ini dilaksanakan di KSP 
Satria Jaya 57 yang beralamatkan di 
Jalan Sutawijaya Perum Pakis Asri D12 
Kelurahan Sumberrejo Banyuwangi. 
Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara 
sengaja dimana pengambilan lokasi 
berdasarkan kriteria yang di anggap 
mempunyai hubungan dengan 
karakteristik populasi yang sudah 
diketahui sebelumnya. Subyek penelitian 
ini adalah seluruh karyawan KSP Satria 
Jaya 57 Banyuwangi. 
 
3.2 Populasi 
       Menurut Sugiono (2010) 
berpendapat Bahwa “Populasi adalah 
jumlah wilayah generalisasi yang terdiri 
atas obyek/subyek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
Pada penelitian ini populasinya adalah 
keseluruhan karyawan KSP Satria Jaya 
57 yaitu sebanyak 20 orang. 
 
3.3 Sampel 
       Menurut Sugiono (2010) 
berpendapat Bahwa “Sampel adalah 
sebagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut, 
besarnya sampel merupakan bagian dari 
populasi yang dianggap dapat mewakili 
dari populasi yang ada”. Besar sampel 
penelitian jika kurang dari 100, maka 
lebih baik diambil semua, selanjutnya jika 
jumlah populasinya besar maka dapat di 
ambil antara 10-15% atau 20-25% 
(Arikunto: 2006). Karena jumlah populasi 
dalam penelitian ini diketahui secara 
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pasti, maka teknik penarikan sampelnya 
adalah keseluruhan populasi (total 
sampling) yaitu sebanyak 19 orang yang 
digunakan sebagai sampel dalam 
penelitian ini. 

 
3.4 Definisi Operasional Variabel 
a. Variabel bebas (Independen) yaitu 

Insentif (X1) sebagai suatu sarana 
motivasi yang diberikan secara 
sengaja pada karyawan KSP Satria 
Jaya 57 Banyuwangi sebagai 
perangsang atau pendorong agar 
dalam diri meraka timbul semangat 
yang lebih besar untuk berprestasi 
bagi perusahaan (Sarwoto, 2005). 
Adapun indikator dari insentif sebagai 
berikut: 
1) Insentif Material 

a) Waktu (X1.1) 
b) Hasil pekerjaan (X1.2) 
c) Gabungan waktu (X1.3) 

2) Insentif non material 
a) Pemberian gelar (X1.4) 
b) Pemberian piagam penghargaan 

(X1.5) 
c) Pemberian promosi (X1.6) 
d) Ucapan terima kasih (X1.7) 

b. Tunjangan adalah variabel bebas (X2) 
merupakan suatu imbalan yang 
digunakan kepada karyawan yang 
dinilai dengan uang dan biasanya 
diberikan secara tetap setiap bulannya 
maupun diberikan secara tetap setiap 
tahunnya oleh perusahaan. Adapun 
indikaor tunjangan sebagai berikut: 
1) Tunjangan keamanan dan 

kesehatan (X2.1) 
2) Tunjangan saat cuti kerja (X2.2) 
3) Tunjangan pelayanan pegawai 

(X2.3) 
c. Variabel terikat (Dependen) adalah 

variabel yang dipengaruhi oleh 
variabel bebas. Dalam penelitian ini 
variabel terikatnya adalah Kinerja 
karyawan (Y). Kinerja adalah hasil 
yang dicapai seseorang dalam 
menyelesaikan pekerjaanya. Adapun 

indikator kinerja karyawan sebagai 
berikut: 
1) Kuantitas (Y1) 
2) Kualitas (Y2) 
3) Kemampuan (Y3) 
4) Pengetahuan (Y4) 

 
3.5 Teknik Analisis Data 
       Analisis data merupakan salah satu 
cara yang digunakan untuk mengetahui 
sejauh mana variabel yang 
mempengaruhi variabel yang lain agar 
data yang dikumpulkan tersebut 
bermanfaat maka harus diolah atau 
dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat 
dijadikan dalam mengambil keputusan. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian 
adalah sebagai berikut : 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
       Teknik ini digunakan untuk 
mengetahui pengaruh keseluruhan 
variabel bebas dengan variabel terikat. 
Regresi linier berganda dapat diukur 
dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Keterangan: 
Y      =   kinerja karyawan 
a       =   konstanta 
b1b2  =   koefisien regresi 
X1     =   insentif 
X2     =   tunjangan 
e       =   error 

 
b. Uji Koefisien Determinasi 
       Analisis koefisien determinasi (R2) 
pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan sebuah model 
menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara 
nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2011:97). Hasil analisis 
koefisien determinasi dapat dilihat dari 
nilai Adjusted R Square pada output 



Pengaruh Insentif Dan Tunjangan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Ksp Satria Jaya 57 
Banyuwangi 882 

 

model summary dari hasil pengujian 
menggunakan program SPSS versi 20. 
 
c. Uji Hipotesis 
a. Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah semua variabel 
independen 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 : 

Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka variabel 
insentif dan tunjangan serta keseluruhan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
pada KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi. 

Jika nilai Fhitung < Ftabel, maka variabel 
insentif dan tunjangan secara 
keseluruhan tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada KSP Satria Jaya 
57 Banyuwangi. 

 
b. Uji T 

Uji T adalah uji pengaruh variabel 
insentif (X1) dan tunjangan  (X2) terhadap 
kinerja karyawan pada KSP Satria Jaya 
57 Banyuwangi (Y) secara parsial. 
Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah variabel-variabel 
independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 

Jika thitung > ttabel, maka variabel 
insentif dan tunjangan secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
pada KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi. 

Jika thitung < ttabel, maka variabel 
insentif dan tunjangan secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi. 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat kevalidan dan 
kesahihan suatu instrumen. Suatu 
instrumen dikatakan valid jika 

mampu mengukur apa yang 
diinginkan atau Thitung > Ttabel maka 
data dikatakan valid. Pengukuran 
validitas indikator masing-masing 
variabel pada penelitian ini dilakukan 
dengan program komputer SPSS 
versi 20. Pengujian tersebut dapat 
dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 

No. Variabel Item Rtabel Rhitung Ket 
1 Insentif 

(X1) 
X1.1 0,4555 0,815 Valid 

X1.2 0,4555 0,867 Valid 

X1.3 0,4555 0,756 Valid 

2 Tunjangan 
(X2) 

X2.1 0,4555 0,852 Valid 

X2.2 0,4555 0,816 Valid 

X2.3 0,4555 0,854 Valid 

3. Kinerja 
(Y) 

Y1.1 0,4555 0,879 Valid 

Y1.2 0,4555 0,714 Valid 

Y1.3 0,4555 0,709 Valid 

Sumber : data diolah 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan 

bahwa semua item instrumen penelitian 
insentif dan tunjangan terhadap kinerja 
karyawan beserta indikator-indikatornya 
terbukti berkorelasi secara signifikan 
pada taraf kepercayaan 0,05% (sig < 
0,05) terhadap skor total. Rhitung > Rtabel 
(0,4555) sehingga valid dalam 
pengukuran. 

 
4.2 Uji Reliabilitas 
       Uji Reliabilitas merupakan 
kemantapan suatu alat ukur apabila alat 
ukur tersebut dapat memberikan hasil 
yang sama dengan pengukuran yang 
berulang kali dengan syarat bahwa 
kondisi saat pengukuran tetap. Uji 
reliabilitas masing-masing dihitung 
dengan menggunakan teknik koefisien 
alpha (α) Cronbach dengan 
menggunakan program SPSS versi 20. 
Reliabilitas suatu variabel dikatakan baik 
jika memiliki nilai Cronbach alpha > 0,6. 
Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan 
oleh koefisien reliabilitas. Koefisien 
reliabilitas yang semakin mendekati 1 
berarti semakin reliabel. 
 
 
 



883 Vol. 5, No. 2, Agustus 2017 : 875-887 

 

   

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 
No
. 

Variabel Rtabel Alpha 
Cronbac

h 

Ket 

1. Insentif 
(X1) 

0,455
5 

0,740 Reliab
el 

2. Tunjanga
n (X2) 

0,455
5 

0,793 Reliab
el 

3. Kinerja 
(Y) 

0,455
5 

0,655 Reliab
el 

         Sumber : data diolah 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan 

bahwa item dari masing-masing variabel 
tersebut reliabel untuk pengujian 
selanjutnya karena nilai Crobbach alpha 
> 0,6. 

 
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh antara variabel independen 
yaitu insentif dan tunjangan terhadap 
variabel dependen yaitu kinerja 
karyawan. Hasil analisis dapat dilihat 
pada tabel 3 yaitu sebagai berikut : 

 
Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Analisis 

Regresi Linear Berganda 
Variabel Beta t Sig t Ket 

Konstanta 0,628    

Insentif 0,448 2,394 0,029 Signifikan 

Tunjangan 0,350 1,929 0,072 Tidak 
Signifikan 

α  

R                           

R2                                                       

Adjusted R 

Square 

F hitung 

Sig f 

F tabel 

t tabel 

: 5% 

: 0,843 

: 0,711 

: 0,675 

 

:19,660 

: 0,000 

: 3,5 

: 2,093 

   

Sumber : data diolah 
Berdasarkan analisis regresi linear 

berganda yang ditampilkan pada tabel di 
atas, diketahui nilai konstanta adalah 

0,628, koefisien regresi insentif adalah 
0,448 dan koefisien tunjangan adalah 
0,350. Maka dapat dihasilkan persamaan 
regresi sebagai berikut : 

Y = 0,628 + 0,448 X1 + 0,350 X2 
Keterangan : 
Y : Kinerja Karyawan 
X1 : Insentif 
X2 : Tunjangan 
Adapun interpretasi dari persamaan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1) 0,628 adalah Konstanta, yaitu titik 

potong antara garis regresi dengan 
sumbu Y 

2) Insentif (X1) = 0,448 adalah koefisien 
regresi variabel insentif, menyatakan 
bahwa apabila insentif mengalami 
kenaikan 1 skor, maka kinerja 
karyawan akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,448 dengan asumsi 
variabel tunjangan (X2) tetap. 

3) Tunjangan (X2) = 0,350 adalah 
koefisien regresi variabel tunjangan, 
menyatakan bahwa apabila tunjangan 
mengalami kenaikan 1 skor, maka 
kinerja karyawan akan mengalami 
kenaikan sebesar 0,350 dengan 
asumsi variabel insentif (X1) tetap. 

 
4.4 Analisis Koefisien Determinasi 
       Koefisien determinasi digunakan 
untuk melihat sampai seberapa jauh 
model yang terbentuk dapat menjelaskan 
kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis 
regresi linear berganda, koefisien 
determinasi yang digunakan adalah 
koefisien determinasi yang disesuaikan. 
Dari hasil output SPSS versi 20 diketahui 
bahwa nilai koefisien determinasi yang 
disesuaikan adalah 0,675. Hal ini berarti 
variasi variabel insentif dan tunjangan 
sebesar 67,5% sedangkan sisanya 
32,5% dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar penelitian. Atau dengan kata lain 
hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 
67,5% variasi kinerja karyawan dapat 
dijelaskan oleh insentif dan tunjangan. 
Sedangkan sisanya sebesar 32,5% 
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dipengaruhi faktor lain yang tidak 
terdapat dalam mode. 
 
4.5 Uji F 
       Uji F atau Uji Fisher digunakan untuk 
menguji secara keseluruhan atau 
simultan antara insentif dan tunjangan 
terhadap kinerja karyawan. 
       Analisis diperoleh Fhitung > Ftabel 
(19,660 > 3,5) dan nilai sig. 0,00 < 0,05 
sehingga menolak hipotesis 0 (H0) yang 
menyatakan bahwa secara signifikan 
terdapat pengaruh secara bersama-sama 
antara variabel insentif dan tunjangan 
terhadap kinerja karyawan KSP Satria 
Jaya 57 Banyuwangi. 
 
4.6 Uji T 

Analisa ini berfungsi mengetahui 
keberartian (signifikansi) pengaruh dari 
masing-masing koefisien regresi 
terhadap variabel dependen. Sehingga 
diketahui apakah secara paresial 
pengaruh insentif dan tunjangan 
terhadap kinerja karyawan adalah 
memang benar nyata terjadi (signifikan).  
a. Variabel Insentif (X1) 

Analisis t test diperoleh thitung 

> ttabel (2,394 > 2,093) dan nilai sig. 
0,029 < 0,05 sehingga menolak 
hipotesis 0 (H0) yang menyatakan 
bahwa secara signifikan terdapat 
pengaruh variabel insentif secara 
parsial terhadap kinerja karyawan 
KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi. 

b. Variabel Tunjangan (X2) 
Analisis t test diperoleh thitung 

< ttabel (1,929 < 2,093) dan nilai sig 
0,072 > 0,05 sehingga menerima 
hipotesis 0 (H0) yang menyatakan 
bahwa secara signifikan tidak 
terdapat pengaruh variabel 
tunjangan secara parsial terhadap 
kinerja karyawan KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi. 

 
4.7 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Untuk mengetahui ada dan 
tidaknya multikolinearitas dapat 
menggunakan VIF (Variant 
Inflation Faktor). Jika nilai VIF 
melebihi angka 5 maka dapat 
dikatakan terdapat gejala 
multikolinearitas. Untuk lebih 
jelasnya disajikan dalam tabel 
berikut : 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

No Variabel VIF Keterangan 

1. Insentif 
(X1) 

2,384 Tidak terdapat 
multikolinearitas 

2. Tunjangan 
(X2) 

2,384 Tidak terdapat 
multikolinearitas 

Sumber : data diolah 
Dari tabel diatas menunjukkan 

bahwa masing-masing variabel 
mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 
5, maka dapat disimpulkan masing-
masing variabel tidak mempunyai 
persoalan multikolinearitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian 
dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Untuk 
menguji terjadi atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model 
persamaan regresi dalam penelitian 
ini digunakan metode pengujian 
glejser. Jika nilai signifikansi lebih 
besar dari α (5%) atau thitung < ttabel 
maka tidak terdapat 
heteroskedastisitas dan sebaliknya. 
Untuk lebih jelasnya disajikan dalam 
tabel berikut : 

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
No Variabel t hitung t tabel Ket 

1. Insentif 
(X1) 

-0,867 ± 2,093 Tidak 
Heteros 

2. Tunjangan 
(X2) 

1,382 ± 2,093 Tidak 
Heteros 

Sumber : data diolah 
Dari tabel diatas, diperoleh hasil dimana: 
a. Nitai thitung X1 (Insentif) < ttabel (-0,867 < 

2,093) dan nilai signifikansi X1 
(Insentif) lebih besar daripada nilai 
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taraf nyata 5% (0,399 > 0,05) 
sehingga diperoleh hasil bahwa tidak 
terdapat heteroskedastisitas. 

b. Nilai thitung X2 (Tunjangan) < ttabel (1,382 
< 2,093) dan nilai signifikansi X2 
(Tunjangan) lebih besar daripada nilai 
taraf nyata 5% (0,186 > 0,05) 
sehingga diperoleh hasil bahwa tidak 
terdapat heteroskedastisitas. 

 
 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti pengaruh insentif dan tunjangan 
terhadap kinerja karyawan pada KSP 
Satria Jaya 57 Banyuwangi. Berdasarkan 
hasil analisis yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan uji validitas apabila nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 (5%) atau 
Rhitung > Rtabel (0,4555) maka 
dinyatakan valid. Dari hasil pengujian 
dapat dikatakan bahwa semua 
pertanyaan pada masing-masing 
variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini valid, artinya bahwa 
setiap pertanyaan yang terdapat 
dalam kuesioner (instrumen 
penelitian) dapat digunakan sebagai 
daftar pernyataan dalam penelitian. 

b. Berdasarkan uji reliabilitas bahwa 
semua variabel menghasilkan nilai 
alpha lebih besar dari 0,6 sehingga 
dapat diartikan bahwa semua 
pertanyaan pada masing-masing 
variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini reliabel dan dapat 
digunakan untuk pengujian 
selanjutnya yang artinya responden 
konsisten dalam menjawab 
pernyataan. 

c. Berdasarkan analisis regresi linear 
berganda diperoleh persamaan : 
Y = 0,628 + 0,448 X1 + 0,350 X2 
Dari persamaan regresi linear 
berganda tersebut dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut : 

1) Insentif memiliki pengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada KSP Satria 
Jaya 57 Banyuwangi, apabila 
insentif naik maka kinerja juga akan 
naik. 

2) Tunjangan tidak memiliki pengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada 
KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi, 
apabila tunjangan tidak naik maka 
kinerja juga tidak akan naik. 

3) Diantara variabel insentif dan 
tunjangan yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap kinerja 
karyawan yaitu insentif sebesar 
2,394 

d. Berdasarkan analisis koefisien 
determinasi dari hasil Adjusted R 
Square menunjukkan nilai sebesar 
0,675 atau 67,5%, artinya proporsi 
variasi kinerja karyawan 67,5% dapat 
dijelaskan oleh variabel insentif dan 
tunjangan sedangkan sisanya 32,5% 
ditentukan oleh variabel lain diluar 
insentif dan tunjangan yang tidak 
dibahas dalam penelitian ini. 

e. Berdasarkan uji F didapat fhitung > ftabel 
(19,660 > 3,5), artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara 
variabel insentif dan tunjangan secara 
bersama-sama terhadap kinerja 
karyawan KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi. 

f. Berdasarkan uji t untuk insentif (X1) 
didapatkan hasil thitung > ttabel (2,394 > 
2,093), dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan variabel 
insentif secara parsial terhadap kinerja 
karyawan KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi. 

g. Berdasarkan uji t untuk tunjangan (X2) 
didapatkan hasil thitung < ttabel (1,929 < 
2,093), dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada pengaruh yang signifikan variabel 
tunjangan secara parsial terhadap 
kinerja karyawan KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi. 

h. Berdasarkan uji multikolinearitas 
didapatkan hasil bahwa semua 
vaiabel independen memiliki VIF < 5 
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sehingga disimpulkan bahwa tidak 
terjadi multikolinearitas antar variabel 
independen dalam model regresi 
tersebut. 

i. Berdasarkan uji heteroskedastisitas 
dengan model glejser pada model 
regresi ini, variabel X1 dan X2 tidak 
terjadi persoalan heteroskedastisitas 
karena thitung < ttabel dan sig t > α. 

 
5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang 
dilakukan, terdapat saran-saran sebagai 
berikut : 
a. Hendaknya variabel insentif sebagai 

salah satu variabel yang kurang 
dominan, mendapat perhatian yang 
lebih besar daripada variabel 
tunjangan mengingat variabel tersebut 
juga berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan KSP Satria Jaya 57 
Banyuwangi. 

b. Dengan diketahuinya variabel 
tunjangan sebagai variabel yang lebih 
dominan terhadap kinerja karyawan 
KSP Satria Jaya 57 Banyuwangi, 
maka variabel tunjangan ini perlu 
perhatian khusus mengingat besarnya 
pengaruh dari adanya tunjangan ini, 
para karyawan dapat meningkatkan 
kinerjanya. 

c. Untuk lebih dapat meningkatkan 
kinerja karyawan pihak manajemen 
perusahaan perlu menggali lebih 
lanjut mengenai variabel lain diluar 
variabel insentif dan tunjangan dalam 
model penelitian ini. Karena 
berdasarkan hasil penelitian kedua 
variabel tersebut memberikan 
sumbangan sebesar 67,5%. 
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