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MOTTO 

 

 

Jadilah kuat tapi tidak menyakiti. 

Jadilah baik, tapi tidak lemah. 

Jadilah berani, tapi tidak menakuti. 

Jadilah rendah hati, tapi tidak rendahan. 

 

 

 “Allah cinta kepada orang-orang yang berserah diri “ 

 

Allah menguji keikhlasan hati ketika kehilangan, memberi kedewasaan ketika 

ditimpa musibah. Kita juga dilatih dengan kesabaran dan kesusahaan..  

 

Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugas dirimu 

adalah berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh. 

(Penulis) 

 

 

 

v 



 

PERSEMBAHAN 

 

Karya ini kupersembahkan untuk : 

 

Yang pertama dan yang paling utama, 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas cinta dan karuniaNya yang 

telah memberikanku kesehatan, kekuatan, serta kemudahan yang telah Dia 

berikan,  

Akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. 

Tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada teladanku Rasulullah 

Muhammad SAW 

Kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada  yang kusayangi 

Almarhum Almarhumah Bapak Ibuku yang semasa hidupnya selalu memberikanku 

dukungan moril maupun materi serta do`a yang dulu tiada henti ia panjatkan 

untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan do`a  dan tiada do`a 

yang paling khusyuk selain do`a yang terucap oleh orang tuaku.  

 

Bapak Abdul Haris, S.E, M.M, M.Pd dan Bapak Jarot Prasetyo, S.E, M.Si 

pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan 

kepadaku. 

 

Seluruh dosen Universitas Widya Dharma khususnya Manajemen, terima kasih 

atas ilmunya selama 4 tahun ini. 

 

 

 

vi 



 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Pemberian Insentif Terhadap Kinerja 

Karyawan Di PT. Ren Kreatif”.   

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat ujian akhir guna mendapat gelar 

sarjana strata satu ekonomi di Universitas Widya Dharma Klaten. Terselesaikannya 

skripsi ini tidak lepas dari motivasi, bantuan, pengarahan serta bimbingan dari 

berbagai pihak.  

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT atas segala limpahan karunia, kenikmatan, dan kemudahan yang tiada 

tara,  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

2. Bapak Prof Dr. H. Triyono, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

3. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten, atas segala ijin, dukungan, serta motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak H. Abdul Haris, SE, MM. M.Pd selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten dan sekaligus ebagai pembimbing 

utama.  

 

vii 



 

 

5. Bapak Jarot Prasetyo, SE., M.Si., selaku pembimbing pertama yang dengan sabar 

memberikan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen di Program Studi Manajemen yang  sabar memberikan arahan serta 

bimbingan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

7  Rekan-rekan mahasiswa Manajemen extensi Universitas Widya Dharma Klaten 

yang telah membantu penulis  dalam menyelesaikan skripsi ini.  

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu.  

Semoga menjadi amal kebaikan Saudara dan Tuhan Allah SWT membalas 

dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Penulis menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan,  untuk itu penulis mengharapkan kritik dan  saran yang bersifat 

membangun. Dan diharapakan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

maupun peneliti lain yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan.  

 

                                                                                 Klaten, Juli 2021 

 Penulis 

 

 

 

 

viii 



 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ................................................................................... ........  i 

HALAMAN PERSETUJUAN   ...........................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  .............................................................................  iii 

PERNYATAAN ....................................................................................................  iv 

MOTTO .................................................................................................................   v 

PERSEMBAHAN..................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ........................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  .......................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  ...............................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR  ..........................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................ .......  xiv 

ABSTRAK  ...........................................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang  ....................................................................................  1  

B. Rumusan Masalah .................................................................................                5 

           C. Tujuan Penelitian ..................................................................................                 6 

           D. Manfaat Penelitian ................................................................................                 6 

E.  Sistematika Penulisan Data .................................................................                 7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A.  Manajemen sumber daya manusia  .....................................................                9 

B.  Pengalaman Kerja  ..............................................................................                12 

 

ix 



 

 

C.  Pemberian Insentif ............................................................................          15 

D.  Kinerja...............................................................................................                21 

E.  Penelitian Rerdahulu ........................................................................           26 

BAB III METODE  PENELITIAN  

A.  Jenis Penelitian  ...............................................................................                30       

B.  Tempat dan waktu penelitian ...........................................................        30 

C.  Subjek dan Objek Penelitian ............................................................        31 

D.  Populasi dan Sampel  .......................................................................        31  

E.  Variabel Penenlitian  ........................................................................        32  

F. Definisi Operasional dan Indikator  ..................................................        32  

G. Sumber Data ......................................................................................        34  

H. Skala Pengukuran Variabel ................................................................        34 

I. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................        35 

J. Uji Instrumen Penelitian ......................................................................             36   

K. Teknik Analisis Data ..........................................................................        38 

L. Gambaran Umum PT. Ren Kreatif Indonesia ....................................        43 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

A.  Deskripsi Data   Responden  ..................................................................        47      

B   Uji Instrumen Penelitian .........................................................................        50 

C. Analisis Data ...........................................................................................        54 

 

 

x 

 



 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan  .............................................................................................        61 

B.  Saran-saran ............................................................................................        62 

DAFTAR PUSTAKA    

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 

 

 



 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1    : Deskripsi Responden Berdasarkan Usia...................................             48   

       Tabel 4.2    : Deskripsi Responden Berdasarkan Berdasarkan Jenis kelamin                  48 

Tabel 4.3   : Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan ......................            49 

Tabel 4.4    : Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja .......................             50 

Tabel 4.5    : Hasil Uji Validitas ....................................................................              52 

Tabel 4.6    :  Hasil Uji Reliabilitas................................................................                  53 

Tabel 4.7    : Hasil Regresi Linier Berganda ..................................................              55 

Tabel 4.8    : Hasil Uji T .................................................................................              57 

Tabel 4.15   : Hasil Uji F ................................................................................              59 

Tabel 4.17 . : Koefisien Determinasi ...............................................................               60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 

 



 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 3.1      : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho ................................  40 

Gambar 3.2      : Daerah penerimaan dan penolakan H0 pada F ....................  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 

 



 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kuesioner    

Lampiran 2 Tabulasi Data Skor Angket Variabel Pengalaman Kerja (X1) 

Lampiran 3 Tabulasi Data Skor Angket Variabel Pemberian Insentif   (X2) 

Lampiran 4 Tabulasi Data Skor Angket Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Lampiran 5      Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Lampiran 6 Hasil Reliability Statistics 

Lampiran 7 Correlations  Per Variabel  

Lampiran 8     Tabel T, T, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 

 



 

 

ABSTRAK 

 

Nama: ANA TRI WAHYUNINGSIH, NIM: 1721100084, Skripsi dengan judul: 

“PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI PT. REN KREATIF INDONESIA, Fakultas Ekonomi 

Program Studi Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten 2021. 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis pengaruh antara pengalaman kerja 

terhadap kinerja karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia, 2) untuk menganalisis pengaruh 

antara pemberian insentif terhadap kinerja karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia 3) Untuk 

menganalisis pengaruh antara pengalaman kerja dan pemberian insentif terhadap kinerja 

karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia.  

 
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 35 dari karyawan PT. Ren Kreatif Indonesi. Variabel dalam 
penelitian ini yaitu variabel bebas : pengalaman kerja (X1) pemberian insentif (X2) dan 
variabel terikat kinerja karyawan (Y). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda dengan bantuan program SPSS. 

  
Dari hasil uji t model 1 diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

sendiri-sendiri antara pengalaman kerja, dan pemberian insentif berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan karena t hitung pengalaman kerja = 0,603, pemberian insentif = 1,540. 
Kedua hasil tersebut berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih kecil  dari t tabel 
2,021. Dengan demikian hopotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan 
pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan, 2) ada pengaruh yang signifikan pemberian 
insentif terhadap kinerja karyawan, kedua variabel tersebut tidak terbukti. 
 
 
 
 
Kata kunci: pengalam kerja, pemberian insentif dan kinerja karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran 

pemagang ke Jepang di Indonesia pada akhir - akhir ini semakin menjamur 

dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan semakin 

berkembangnya dibidang penyaluran pemagang ke Jepang, maka persaingan 

antar perusahaan penyalur semakin ketat. Setiap perusahaan saling mendidik 

pemagang terbaik untuk menarik minat para pemberi kerja di Jepang agar 

dapat merekrut anak didiknya untuk dijadikan karyawan di perusahaannya di 

Jepang. 

Sistem manajemen yang baik di perusahaan akan mampu memberikan 

hasil yang positif terhadap tenaga kerja yang diciptakan. Oleh sebab itu 

perusahaan harus lebih berupaya dalam memilih pendidik/ tenaga kerja yang 

berpengalaman demi mencapai kualitas yang ditargetkan. Untuk mencapai 

tenaga kerja yang berkualitas, perusahaan harus selalu melakukan 

pengawasan dan peningkatan  apa yang menjadi kebutuhan karyawan guna 

menjaga eksistensi kinerja karyawan, sehingga akan diperoleh hasil kerja 

karyawan yang optimal. 

Kinerja karyawan yang baik, banyak diasumsikan dapat meningkatkan  
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produktivitas perusahaan yang berkorelasi terhadap hasil yang diciptakan. 

Peningkatan kualitas pendidik menyebabkan pemagang mampu bersaing di 

dunia kerja di Jepang, pada akhirnya berpengaruh besar terhadap perolehan 

laba perusahaan. Dalam perkembangan suatu perusahaan, baik perusahaan 

tersebut jika ditinjau dari segi besar kecilnya skala usaha, perusahaan berskala 

kecil, menengah, maupun besar, masalah kinerja karyawan turut andil dalam 

menentukan berkembang atau tidaknya perusahaan tersebut. Didalam situasi 

persaingan yang semakin ketat, perana kinerja karyawan pada perusahaan 

akan semakin besar dalam kaitannya dengan hasil tenaga kerja yang 

diciptakan berkualitas tinggi dan mampu memenuhi permintaan para 

pengguna jasa pemagang. 

Karyawan merupakan salah satu aset penting perusahaan. perusahaan 

yang tidak memperhatikan kinerja karyawan terancam akan mengalami 

penurunan, baik itu dari sisi kuantitas produksi maupun kualitas produksi. 

Sehingga berakibat pada kekalahan persaingan dengan perusahaan pesaing. 

Mangkunegara (2000) kinerja (prestasi kerja ialah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik maka perusahaan 

harus mempekerjakan karyawan yang mempunyai kinerja yang baik pula. 

Kinerja karyawan dari suatu perusahaan tidak dapat diabaikan, apabila 

perusahaan menginginkan produktivitasnya meningkat. Perusahaan harus bias 
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mengatur dan memfasilitasi karyawan sebagai salah satu unsur sumber daya 

dengan sebaik-baiknya agar dapat bekerja dengan sebaik mungkin sehingga 

bias memberi ide, gagasan, dan kemampuannya untuk kemajuan perusahaan. 

Pengaruh kinerja karyawan yang kurang baik akan membawa 

pengaruh buruk terhadap tujuan utama perusahaan yaitu untuk memperoleh 

keuntungan. Oleh karena itu diperlukan analisa untuk mengetahui elemen-

elemen yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, agar kinerja karyawan 

terus meningkat dan memberikan efek yang positif terhadap perusahaan.  

PT. Ren Kreatif Indonesia adalah sebuah perseroan yang merupakan 

cabang dari PT. Minori Group. Minori berdiri pada November 2008, sebagai 

bentuk kepedulian dari pendirinya untuk dapat berkotribusi terhadap 

perkembangan masyarakat di Indonesia melalui hubungan kerjasama antara 

Indonesia dan Jepang. Melalui pengalamannya tinggal di Jepang dan bekerja 

sebagai Manajerial dan Engineering di perusahaan Jepang, PT. Minori dengan 

mottonya “Supporting Manufacture and Human Development” (support 

pengembangan manufaktur dan sumber daya manusia”). Berharap dapat 

mendidik dan memberikan kesempatan kepada para anak muda Indonesia 

untuk belajar dan bekerja di Jepang melalui program pemagangan dan 

sebagainya. 

Dimulai dari jumlah pengiriman yang hanya sekitar belasan orang di 3 

tahun awal berdirinya, kini PT. Minori telah berhasil mengirimkan program 

pemagangan dihampir semua bidang lebih dari 1000 per tahunnya, dengan 
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jumlah pemagang di Jepang lebih dari 2000 orang. Namun hingga saat inipun 

misi perusahaan tidak pernah berubah yaitu memberikan support bagi anak 

muda Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui ketekun 

dan kerja keras tanpa menyalahkn lingkungan sekitarnya karena keterbatasan 

yang ada, dan tentunya kedepannya diharapkan juga mampu memberikan 

kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 

PT. Minori sendiri juga menyadari bahwa organisasinya masih banyak 

kekurangan, masih perlu belajar dan akan terus belajar untuk dapat 

mengimbangi perkembangan dunia dan menghadapi persaingan global. 

Melalui system manajemen mutu ISO90001:2015 dan pengembangan SDM 

di internalnya, PT. Minori berharap dapat terus sedikit memberikan andil 

kontribusi dalam pengembangan masyarakat Indonesia dan Jepang. 

PT. Minori, didalam melakukan kegiatan kerjanya tidak selalu 

berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan. Terjadinya pergantian 

karyawan menjadi permasalahan yang sering terjadi di perusahaan tersebut. 

Namun, dibalik hal negative yang harus dipecahkan tersebut, terdapat juga 

hal positif. Menurut observasi penulis, ada beberapa karyawan yang cukup 

loyal terhadap kemajuan perusahaan. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di perusahaan tersebut. 

Salah satu usaha yang PT. Ren Kreatif Indonesia lakukan sebagai 

anak cabang dari PT. Minori, untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah 

mencari tenaga pendidik yang berpengalaman dan memberikan insentif 
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kepada karyawannya. Usaha ini bertujuan untuk mendorong kierja karyawan 

dan meningkatkan kedisiplinan. System insentif pada umumnya digunakan 

untuk menggambarkan pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau 

tidak langsug dengan berbagai standar kinerja karyawan atau tingkat 

profitabilitas perusahaan atau organisasi. Insentif sendiri merupakan 

komponen dari kompensasi yang keduanya sangat berperan dalam 

menentukan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis megambil 2 variabel yang 

memungkinkan menjadi factor meningkatnya atau menurunnya kinerja 

karyawan. Variable tersebut adalah pengalaman dan pemberian insentif. 

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pengalaman Kerja Dan Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Ren Kreatif Indonesia”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia? 

2. Apakah pemberian insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia? 
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3. Apakah pengalaman kerja dan pemberian insentif secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Ren Kreatif 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja 

karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja dan pemberian insentif 

secara simultan  terhadap kinerja karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitin ini dilakukan dengan harapan agar memberikan manfaat : 

1. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

PT. Ren Kreatif Indonesia didalam menentukan kebijakan terutama yang 

berhubungan dengan pengalaman kerja dan pemberian insentif untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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2. Akademik 

Sebagai masukan dan informasi yang bermanfaat bagi para peneliti dan 

pembaca dalam memahami mengenai manajemen sumber daya manusia 

dan hasil penelitian ini diharapkan dapat  mengembangan penelitian yang 

akan datang dengan masalah yang sama, serta diharapkan sebagai 

penambah pengetahuan baik bagi jurusan dan konsentrasi. 

E. Sistematika Penulisan Data 

 Untuk mempermudah dalam memahami apa isi penelitian ini, maka 

pembahasan akan  diuraikan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan data. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini tinjauan pustaka berisi tentang manajemen sumber daya 

manusia, pengalaman kerja, pemberian insentif, tentang kinerja, penelitian 

terdahulu, serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang objek penelitian dan metode penelitian tentang 

daerah dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, populasi, sample,  

jenis penelitian, prosedur pengumpulan data, serta metode analisis data. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan yang berisi tentang 

penyajian data dan analisis data penelitian. 

BAB V SIMPULAN  DAN  SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab yang ada beserta saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Pengaruh 

Pengalaman Kerja dan Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. 

Ren Kreatif Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu : 

           Y= 3.092 +0,073X1 + 0,210 X2 

 Menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan pemberian insentif berpengaruh 

positif, dengan variabel pemberian insentif yang lebih dominan terhadap 

kinerja Karyawan Di PT. Ren Kreatif Indonesia.  

2. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 0,603,   

X2= 1,540, dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  

Untuk X1, t hitung sebesar 0,603 < t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis 

tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh pengalam kerja  

terhadap  kinerja karyawan.  Untuk  X2,  t  hitung  sebesar 1,540<  t  tabel  

sebesar  2,000  sehingga  hipotesis  tidak dapat  diterima  yang berarti tidak 

terdapat pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja karyawan . 

3. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa F hitung 2,753 lebih kecil dari F 

table 3,32 dengan taraf signifikansi 0,079 lebih besar dari 0,05 yang berarti  
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H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja 

dasn insentif secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di PT. Ren Kreatif Indonesia. Menurut observasi penulis, hal ini 

kemungkinan disebabkan karena jumlah pekerjaan yang terlalu banyak 

sehingga karyawan harus mengerjakan pekerjaan di luar jam kerja atau 

sering membawa pulang pekerjaan untuk dikerjakan di rumah. 

4. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh veriabel bebas pengalaman kerja (X1) dan  pemberian 

insentif (X2) terhadap perubahan variabel terikat kinerja (Y), dan besarnya 

pengaruh variabel terikat dalam penelitian ini adalah 9,30%. Sedangkan 

sisanya yaitu 90,570 dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Pengalaman  kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan  di PT. 

Ren Kreatif Indonesia walaupun tidak dominan. memperhatikan faktor 

yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan karyawan seperti 

pengalaman yang sudah dimiliki individu dapat dilihat kehalian dan 

ketrampilan dengan pengalaman kerja sangat berpengaruh positif terhadap 

kinjerja semakin tinggi pengalaman kerja maka semakin tinggi hasil 

kerjanya. 
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2. Pemberian insentif berpengaruh positif terhadap kinerja, oleh karena itu 

karyawan hendaknya menjadikan insentif sebagai motivasi kerja sehingga 

kinerja menjadi lebih baik lagi.  

3.  Bagi PT. Ren Kreatif Indonesia hendaknya lebih memperhatikan 

karyawan, lebih memperhatikan hak-hak, memberikan kesejahteraan, dan 

sebagainya agar mereka lebih loyal dan memiliki kinerja yang tinggi 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga pegawai bisa 

bekerja dengan lebih baik. 

4. Sebaiknya peneliti yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

variabel independen lainnya selain variabel pengalaman kerja, dan 

hpemberian insentif yang tentunya dapat mempengaruhi variabel 

dependen kinerja karyawan agar lebih melengkapi penelitian ini karena 

masih ada variabel-variabel independen lainnya yang mungkin bisa 

mempengaruhi kinerja karyawan. 
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