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ABSTRACT 

  

 This study aims to empirically test the effect of job 

training and incentives on employee performance. The 

research method used is by using the method of Instrument 

Test, Hypothesis Testing, Classic Assumption Test. Of 

several factors or variables that affect the performance of 

employees of PT. Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Motor 

Banyuwangi are: variables (1) job training, and (2) giving 

incentive. The purpose of this study to determine the effect 

of job training and incentives on employee performance PT. 

Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Motor Banyuwangi. The 

sample of this research is staff from PT. Mitra Pinasthika 

Mustika (MPM) Motor Banyuwangi, amounting to 31 

people, consisting of 30 staff and 1 person leadership. Data 

collected by spreading questionnaire to respondent then 

data dianalis. 

The result of the research shows that there is a positive 

and significant influence to job training and giving incentive 

to employee performance of PT. Mitra Pinasthika Mustika 

(MPM) Motor Banyuwangi. With rtabel validity test 0,3610 

and rhitung bigger than rtabel (table 4.4) valid result, alpha 
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value reliablity test bigger than 0,6 (table 4.5) reliable 

result, Multiple Linear Regression Analysis with probability 

value 0,001 (0,001 <0 , 05) indicates that the variable has 

positive and significant effect. Test F can be seen that the 

value of Fcount = 12,093> Ftable value = 3,35, so variable 

X1 and variable X2 simultaneously have significant 

influence to variable Y, Test T can be known that tcount = 

3.953> ttable value = 2.0484, so the variable X1 partially 

significant effect on variable Y 

 

Keywords: Job Training, Giving incentives and employee 

performance. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 

pengaruh pelatihan kerja dan pemberian insentif terhadap 

kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah dengan menggunakan metode  Uji Instrumen, Uji 

Hipotesis, Uji Asumsi Klasik. Dari beberapa faktor atau 

variabel yang memengaruhi kinerja karyawan PT. Mitra 

Pinasthika Mustika (MPM) Motor Banyuwangi yaitu : 

variabel (1) pelatihan kerja, dan (2) pemberian insentif. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan 

kerja dan pemberian insenif terhadap  kinerja karyawan PT. 

Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Motor Banyuwangi. 

Sampel dari penelitian ini adalah staf dari PT. Mitra 

Pinasthika Mustika (MPM) Motor Banyuwangi yang 

berjumlah 31 orang, terdiri dari 30 staf dan 1 orang 

pimpinan. Data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner 

kepada responden kemudian data dianalis. 

Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pelatihan kerja dan 

pemberian insenif terhadap  kinerja karyawan PT. Mitra 
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Pinasthika Mustika (MPM) Motor Banyuwangi. Dengan uji 

validitas rtabel 0,3610 dan rhitung lebih besar dari rtabel (tabel 

4.4) hasil valid, uji reliablitas nilai alpha lebih besar dari 0,6 

(tabel 4.5) hasil reliabel, Analisis Regresi Linier Berganda 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,001 (0,001 < 0,05) 

menunjukkan bahwa variabel berpengaruh secara positif 

dan signifikan,Uji F dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 

12,093 > nilai Ftabel = 3,35, sehingga variabel X1 dan 

variabel X2 secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y, Uji T dapat diketahui bahwa nilai thitung 

= 3,953 > nilai ttabel = 2,0484, sehingga variabel X1 secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

 

Kata kunci : Pelatihan kerja, Insentif dan Kinerja karyawan
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PENDAHULUAN 

Sumber daya 

manusia adalah faktor 

yang paling menentukan 

dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Karena 

sumber daya manusia 

termasuk unsur dari 

kekuatan daya saing 

bangsa, untuk itu 

sumberdaya manusia 

dituntut menjadi unggul 

dan profesional dalam 

kerjanya demi kemajuan 

dan pencapaian tujuan 

perusahaan di Indonesia 

khususnya agar bisa 

bersaing dalam era 

globalisasi ini, apa 

jadinya jika suatu 

perusahaan menerima 

karyawan tanpa 

mengadakan training 

(pelatihan). Bisa jadi 

karyawan tersebut 

bingung bagaimana 

untuk mengawali 

pekerjaannya. Pelatihan 

sangat dibutuhkan untuk 

karyawan baru maupun 

karyawan yang naik 

jabatan, karena pada 

dasarnya karyawan 

tersebut memasuki 

lingkungan kerja yang 

lebih baik. 

PT. Mitra 

Pinasthika Mustika 

(MPM) Motor 

Banyuwangi adalah 

perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang 

industri/jasa distributor 

otomotif Honda, di PT. 

MPM Motor Banyuwangi 

karyawannya 

mendapatkan pelatihan 

dari perusahaan itu 

sendiri dengan sasaran 

meningkatkan 

produktivitas, mutu kerja, 

ketepatan, dll. Pelatihan 

yang diberikan yaitu 

dengan pendidikan, 

melalui pendidika bisa 

meningkatkan 

keterampilan teknis 

karyawan dengan 

pempelajari pengetahuan 

yang ada di perusahaan 
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lewat prosedur yang 

sistematis dan lebih 

mengutamakan praktik 

dari pada teori. 

Setiap aktivitas 

yang dilakukan sesorang 

pasti memiliki suatu 

faktor yang mendorong 

aktivitas tersebut, oleh 

karena itu faktor 

pendorong diri seorang 

manusia melakukan 

aktivitas tertentu pada 

umumnya adalah 

kebutuhan serta 

keinginan dari seseorang 

tersebut. Bagi sebagian 

karyawan, harapan untuk 

mendapatkan uang 

adalah satu-satunya 

alasan untuk bekerja, 

namun yang lain 

berpendapat bahwa uang 

hanyalah salah satu dari 

banyak kebutuhan yang 

terpenuhi melalui kerja. 

Seseorang yang bekerja 

akan merasa lebih 

dihargai oleh masyarakat 

di sekitarnya, 

dibandingkan yang tidak 

bekerja. Untuk menjamin 

tercapainya keselarasan 

tujuan, pimpinan 

organisasi bisa 

memberikan perhatian 

dengan memberikan 

insentif. 

Menurut Hasibuan 

(2001 : 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". Jadi 

menurut pendapat ahli di 

atas dapat disimpulkan, 

bahwa Insentif adalah 

dorongan pada 

seseorang agar mau 

bekerja dengan baik dan 

agar lebih dapat 

mencapai tingkat kinerja 
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yang lebih tinggi 

sehingga dapat 

menambah kemauan 

kerja dan motivasi 

seorang pegawai agar 

terciptanya suatu kinerja 

yang berkualitas sesuai 

dengan tujuan 

perusahaan. 

Untuk meningkatkan 

kualitas perusahaan 

melakukan pelatihan 

kerja dan pemberian 

insentif agar kinerja 

karyawan lebih baik dan 

kualitasnya juga 

membaik. Dengan 

kualitas kinerja karyawan 

yang baik maka 

karyawan akan semakin 

ahli dan terampil dalam 

pekerjaannya . 

 

METODE 

Penelitian ini 

termasuk dalam 

confirmatory research dan 

sekaligus explanatory 

research. Confirmatory 

research adalah 

penelitian yang menguji 

hipotesis berdasarkan 

data empiris, sedangkan 

explanatory research 

adalah jenis penelitian 

yang bertujuan 

menganalisis hubungan-

hubungan antara satu 

variabel dengan variabel 

lainnya atau sebagaimana 

suatu variabel 

mempengaruhi variabel 

lainnya (Umar dalam 

Dimyati, 2009 : 75). 

Penelitian ini akan 

dilakukan pada PT. MPM 

Motor Banyuwangi. 

Penelitian ini menguji 

tentang pengaruh 

pelatihan kerja (X1) dan 

pemberian insentif (X2) 

terhadap kinerja 

karyawan (Y). Lokasi 

penelitian ini berada di 

PT. MPM Motor 

Banyuwangi yang 

beralamat di Jl. S. 

Parman No. 33 Pakis 

Kabupaten Banyuwangi. 
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 Apabila subjek 

populasi yang kurang dari 

100 lebih baik diambil 

semua sedangkan bila 

subjek lebih dari 100 

maka diambil 10%-15% 

atau 20%-25% dari 

populasi. Dikarenakan 

jumlah karyawan pada 

PT. MPM Motor 

Banyuwangi berjumlah 30 

karyawan, maka populasi 

dalam penelitian ini 

bertindak pula sebagai 

sampel atau dapat 

dikatakan bahwa 

penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian populasi 

(sensus). 

Berikut variabel 

penelitian dalam 

penelitian ini: 

 
 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

PT. MPM Motor 

didirikan pada tahun 1987 

oleh Bapak William 

Suryadjaya. Awal 

berdirinya PT. MPM Motor 

bergerak di bidang 

penjualan sepeda motor 

Honda. Gerai ritel PT. 

MPM Motor yang pertama 

dibuka pada tahun 1992. 

PT. MPM Motor adalah 

distributor sepeda Motor 

Honda di Jawa Timur dan 

NTT. Hingga saat ini PT. 

Variabel Definisi Indikator 

Pelatihan Kerja 

(X1) 

Pelatihan adalah suatu proses 

pendidikan jangka pendek 

yang mempergunakan 

prosedur sistematis dan 

terorganisir dimana pegawai 

non managerial mempelajari 

pengetahuan dan 

keterampilan teknis dalam 

tujuan terbatas (Andrew E. 

Sikula (1981:227) dalam 

Mangkunegara (2011:44) ) 

a. Keterampilan karyawan 

b. pengejaran target volume 

pekerjaan 

c. Minat dan rasa ingin tahu 

karyawan 

d. Keahlian dalam 

mengoperasikan mesin. 

e. Pemahaman tentang 

perintah dan peraturan 

kerja 

Pemberian 

Insentif 

(X2) 

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 

di tentukan. 

a. Insentif tambahan perjam 

b. Insentif harian 

c. Uang lembur 

d. Asuransi kesehatan 

e. Liburan 

f. Kelengkapan sarana dan 

prasarana 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Kinerja mengacu kepada 

kadar pencapaian tugas-tugas 

yang memebentuk sebuah 

pekerjaan karyawan 

(Simamora, 2004). 

a. Kualitas kerja karyawan 

b. Kuantitas kerja karyawan 

c. Ketepatan waktu 

d. Efektifitas 

e. Komiten kerja 
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MPM Motor telah 

didukung oleh 272 

showroom penjualan 

(H1), 602 bengkel AHASS 

(H2) dan 932 gerai 

penjualan suku cadang 

(H3).  Pada tahun 2012 

MPM Motor menjual 

saham perusahaan untuk 

umum (IPO). PT. MPM 

Motor membuka cabang 

di Banyuwangi pada 

tahun 2010 bertempat di 

Kelurahan Singonegaran. 

Pada tahun 2013 MPM 

Motor Banyuwangi pindah 

ke gedung baru yang 

beralamat di JL.S Parman 

No. 33 Pakis Banyuwangi. 

Berdasarkan hasil 

analisis data berupa uji 

validitas dan realiabilitas, 

diketahui bahwa hasil 

perbandingan antara rhitung 

yang merupakan koefisien 

korelasi dengan rtabel pada 

tabel menunjukkan bahwa 

semua rhitung lebih besar 

dari rtabel. Dengan 

demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa setiap 

item pertanyaan dalam 

kuesioner memiliki 

validitas kontrak atau 

disebut konsistensi 

internal, yang artinya 

variabel tersebut mampu 

mengukur aspek yang 

sama atau apa yang ingin 

diukur. 

Sedangkan 

berdasarkan hasil 

pengujian reliabilitas 

seperti yang tercantum 

pada tabel 4.5 diatas 

diketahui bahwa semua 

variabel menghasilkan 

nilai alpha lebih besar dari 

0,6 atau 60%, sehingga 

dapat diartikan bahwa 

semua item pada masing-

masing variabel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini reliabel dan 

dapat digunakan untuk 

pengujian selanjutnya. 

Variabel dependent 

pada model regresi linier 

berganda ini adalah 

kinerja karyawan (Y) 
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sedangkan variabel 

independentnya adalah 

variabel pelatihan kerja 

(X1) dan pemberian 

insentif (X2). 

Model regresi 

berdasarkan hasil analisis 

di atas adalah : 

Y = 8,876 + 0,617 X1 + 

0,634 X2  + εi 

Pada persamaan 

diatas menunjukkan 

angka yang signifikan 

pada semua variabel 

karena menujukkan 

angka kurang dari 0,05. 

Adapun interpretasi dari 

persamaan diatas adalah 

: 

a. a = 8,876 artinya 

dalam model ini 

angka 8,876 

adalah titik potong 

antara garis regresi 

dengan sumbu Y ( 

intersep ). 

b. β1 = 0,617 artinya 

apabila pelatihan 

kerja (X1) naik satu 

persen, maka 

kinerja karyawan 

(Y) akan naik 

sebesar 0,617 

dengan asumsi 

bahwa penilaian 

terhadap 

pemberian insentif 

(X2) tetap / 

konstan. 

c. β2 = 0,634 artinya 

apabila pemberian 

insentif (X2) naik 

satu persen, maka 

kinerja karyawan 

(Y) akan naik 

sebesar 0,634 

dengan asumsi 

bahwa penilaian 

atas pelatihan kerja 

(X1) tetap / 

konstan. 

 

Pengaruh variabel 

pelatihan kerja (X1) dan 

pemberian insentif (X2) 

terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel pelatihan kerja 
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(X1) dan pemberian 

insentif (X2) mempunyai 

pengaruh secara simultan 

terhadap variabel kinerja 

karyawan (Y), artinya 

apabila pimpinan secara 

aktif peduli terhadap para 

karyawannya dengan 

cara memberikan 

pelatihan kerja yang rutin 

dan intensif dan 

memberikan insentif yang 

layak bagi karyawan, 

maka hal ini akan 

meningkatkan kinerja bagi 

karyawannya sehingga 

karyawan mempunyai 

semangat dalam 

beraktivitas sehingga 

kinerja karyawan 

meningkat, dengan 

demikian hipotesis 1 (H1) 

dinyatakan diterima. 

 

Pengaruh variabel 

pelatihan kerja (X1) 

terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan variabel 

pelatihan kerja (X1) 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja 

karyawan (Y), artinya 

apabila karyawan 

mendapatkan pelatihan 

yang sesuai dengan 

didang kerja dan 

kemampuannya, maka 

kompetensi karyawan 

akan mengalami 

peningkatan, hal ini 

secara langsung akan 

berdampak pada 

peningkatan kinerja 

karyawan, dengan 

demikian hipotesis 2 (H2) 

dinyatakan diterima. 

 

 

 

Pengaruh variabel 

pemberian insentif (X2) 

terhadap kinerja 

karyawan (Y) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan variabel 

pemberian insentif (X2) 

mempunyai pengaruh 
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positif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja 

karyawan (Y), artinya 

apabila karyawan 

mendapatkan insentif 

yang layak sesuai dengan 

hasil kerjanya dan insentif 

tersebut mampu 

memenuhi kebutuhannya, 

maka akan berpengaruh 

pada peningkatan kinerja 

karyawan dalam bekerja, 

dengan demikian 

hipotesis 3 (H3) 

dinyatakan diterima. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa 

pelatihan kerja dan 

pemberian insentif 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. Berpijak dari 

simpulan yang telah 

dikemukakan, maka 

rekomendasi yang perlu 

disampaikan adalah : 

a. Pihak PT. MPM Motor 

Banyuwangi 

hendaknya terus 

meningkatkan 

pelatihan kerja untuk 

karyawannya dan 

memperhatikan 

tingkat insentif yang 

layak untuk 

karyawannya, hal ini 

semata mata untuk 

meningkatkan kinerja 

karyawan. 

b. Sebaiknya perlu 

diadakan penelitian 

lanjutan untuk 

mengetahui faktor-

faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja 

karyawan pada PT. 

MPM Motor 

Banyuwangi selain 

variabel pelatihan 

kerja dan pemberian 

insentif, tetapi masih 

banyak faktor yang 

lain diantaranya 

adalah budaya 

organisasi, 

lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan, 
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kepuasan kerja dan 

tingkat stres. 
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