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ABSTRAK 

GALIH ENDAH NURAINI, NIM. 1321103489, Skripsi, Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Pengaruh Masa Kerja 

dan Insentif Terhadap Sikap Kerja Karyawan di Rumah Batik Fendy. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masa  kerja, dan 

insentif berpengaruh pada sikap kerja karyawan di rumah Batik Fendy. Lingkup 

Penelitian dilakukan di rumah Batik Fendy Klaten. Subjek penelitian adalah 

karyawan di rumah Batik Fendy. Adapun teknik pengambilan sampel dengan 

sampling jenuh adalah pengambilan sampel di mana semua populasi dijadikan 

sampel, hal ini dilakukan karena populasi kurang dari 100, dengan data primer berupa 

: observasi, wawancara, kuesioner dan dengan data sekunder. Analisis data 

menggunakan metode regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih 

dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik karyawan mayoritas adalah berjenis 

perempuan, usia antara 20-26 tahun dan masa kerja antara 1-5 tahun. Sedangkan 

berdasarkan analisis data, dengan menggunakan uji parsial (uji t) diperoleh bahwa 

variabel masa kerja (X1), dan insentif (X2), secara signifikan berpengaruh pada sikap 

karyawan (Y). Pada variabel masa kerja (X1) berpengaruh secara negatif, artinya jika 

variabel masa kerja (X1) naik satu satuan maka akan terjadi penurunan sikap kerja 

karyawan (Y) sebesar satu satuan juga, begitupun sebaliknya jika variabel masa kerja 

(X1) turun satu satuan maka akan terjadi peningkatan sikap kerja karyawan (Y) 

sebesar satu satuan. Sedangkan pada variabel insentif (X2) berpengaruh secara 

positif, artinya jika  variabel insentif (X2) dinaikan satu satuan maka akan terjadi 

peningkatan sikap kerja karyawan (Y) sebesar satu satuan juga, begitupun sebaliknya. 

Pada uji serempak (uji f) antara variabel masa kerja (X1), dan insentif (X2), secara 

bersama-sama berpengarh terhadap Sikap Kerja karyawan (Y). 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian 

ini ditunjukkan dengan nilai R Square sebesar 30,3% dan yang lainnya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan dapat 

melangsungkan hidupnya dan diharapkan dapat memperoleh laba yang 

maksimum. Untuk itu perusahaan harus memperhatikan ketatnya persaingan 

dalam dunia bisnis dan kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, 

memaksa pimpinan perusahaan untuk selalu giat berusaha agar perusahaan 

mampu menghasilkan laba yang maksimal. Untuk mencapai laba yang 

maksimal, setiap perusahaan dalam melakukan kegiatannya tidak terlepas 

dari peran sumber daya-sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut, 

salah satunya adalah manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama 

bagi kelancaran dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Dalam segala 

usaha yang dijalankan setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan tertentu 

yang ingin dicapai secara efisien yaitu dengan sejumlah biaya operasional 

tertentu yang bisa menghasilkan laba yang maksimal untuk kelangsungan 

hidup dan perkembangan perusahaan tersebut.  

Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan diantaranya dengan 

menggunakan sumber daya yang tersedia, sumber daya tersebut meliputi 

modal, bahan mentah, teknologi dan juga diperlukan adanya peran sumber 

daya manusia yang handal dan profesional, hal tersebut dilakukan untuk 

diharapkan dapat tercapai tingkat produktivitas yang tinggi. Untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan diperlukan suatu dorongan yang 

1 
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dilakukan oleh manajer kepada karyawan, aspek yang sangat penting dari 

pekerjaan para manajer adalah bagaimana membuat karyawan bisa 

menjalankan pekerjaan mereka yang membosankan dan berulang-ulang 

dengan cara yang paling efisien. Oleh karena itu dorongan dalam melakukan 

suatu pekerjaan sangat diperlukan oleh seseorang karyawan agar mempunyai 

semangat yang tinggi yang ditandai dengan peningkatan produktivitas kerja, 

sehingga tujuan yang dicapai oleh perusahaan dapat sesuai dengan yang 

diinginkan oleh perusahaan. 

Salah satu faktor pembangkit motivasi dalam kerja diantaranya dapat 

berupa pemberian upah atau gaji yang sesuai menurut suatu persetujuan dan 

peraturan Undang-undang yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja 

antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sedangkan faktor lain yang juga 

dimungkinkan berpengaruh terhadap sikap kerja karyawan adalah insentif dan 

masa kerja karyawan tersebut. Upah dan insentif yang nantinya diterima oleh 

setiap karyawan pastinya berbeda – beda tergantung prestasi kerja dan masa 

kerja karyawan. Insentif diberikan jika tugas atau beban yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan dapat diselesaikan dengan hasil yang 

memuaskan atau melampaui standar. Pemberian insentif harus adil dan 

berdasar prestasi dan atau masa kerja yang telah  mampu dicapai karyawan 

agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu terjadinya koflik 

antar karyawan.   

Dengan pemberian upah atau gaji yang layak ditambah dengan 

pemberian insentif maka karyawan semakin termotivasi untuk berupaya lebih 

keras lagi melaksanakan tanggungjawabnya terhadap perusahaan sehingga 
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tujuan perusahaan akan tercapai. Selain itu, pemberian upah dan insentif 

dapat menciptakan aura persaingan yang sehat antar karyawan di perusahaan 

tersebut yang hasilnya akan terlihat karyawan yang memiliki loyalitas tinggi 

terhadap perusahaan, karyawan yang hanya sekedar menyelesaikan 

pekerjaannya dan karyawan yang tidak memiliki kepedulian terhadap 

perusahaan. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa alasan dalam mengambil 

judul diatas antara lain : 

1. Alasan Objektif 

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 perusahaan dapat memberikan 

perhatian dengan memberikan upah. Jika hasil kerja karyawan memuaskan 

perlu adanya insentif untuk memotivasi karyawan tersebut dan karyawan 

lainnya untuk bekerja semaksimal mungkin. Besar kecilnya upah dan 

insentif tiap karyawan berbeda dan terkadang menimbulkan kecemburuan 

sosial di antara karyawan yang berdampak pada sikap karyawan terhadap 

perusahaan. 
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2. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi penelitian dekat 

dan mudah dijangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka perlu 

penulis tegaskan istilah – istilah yang ada dalam penelitian. 

1. Masa Kerja 

Adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu 

tempat. 

2. Insentif 

Adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan yang telah bekerja melampaui standar yang ditentukan.  

3. Sikap Kerja Karyawan 

Adalah keadaan diri seorang anggota perusahaan yang menggerakkan 

untuk bertindak yang sifatnya positif atau negatif dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan tanggung jawab dan haknya di perusahaan dengan 

perasaan tertentu dalam menanggapi situasi atau kondisi kerja di 

lingkungan sekitarnya. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang berhubungan dengan pengaruh 

masa kerja dan insentif, maka perlu diadakn pembatasan masalah agar fokus 

permasalahan lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuannya. Sehubungan 
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dengan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh 

masa kerja dan insentif terhadap sikap kerja karyawan di Rumah Batik Fendy. 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah yang 

diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh masa kerja terhadap sikap kerja karyawan di 

Rumah Batik Fendy ? 

2. Bagaimanakah pengaruh insentif terhadap sikap kerja karyawan di Rumah 

Batik Fendy ? 

3. Bagaimanakah pengaruh masa kerja dan insentif terhadap sikap kerja 

karyawan di Rumah Batik Fendy ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakan penelitian adalah untuk : 

1. Menguji pengaruh masa kerja terhadap sikap kerja karyawan di Rumah 

Batik Fendy. 

2. Menguji pengaruh insentif terhadap sikap kerja karyawan di Rumah Batik 

Fendy. 

3. Menguji pengaruh masa kerja dan insentif terhadap sikap kerja karyawan 

di Rumah Batik Fendy. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan 

pertimbangan bagi pihak – pihak yang ingin mengetahui pengaruh masa 

kerja dan insentif terhadap sikap kerja karyawan. Selain itu juga untuk 

meningkatkan prestasi kerja karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. 

Perbaikan yang dapat dilakukan meliputi pengelolaan insentif dan 

pembangunan sikap loyalitas karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai faktor pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan 

perusahaan dalam hal pemberian upah atau insentif melalui sikap kerja 

para karyawan demi mencapai tujuan perusahaan. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat 

selama menuntut ilmu di perguruan tinggi. Selain itu, wawasan dan 

pengetahuan peneliti akan bertambah dengan adanya pengalaman dari 

pelaksanaan penelitian ini.  

c. Bagi pembaca 

Memberikan informasi yang ilmiah terutama bagi mahasiswa 

sebagai literatur dan referensi untuk penulisan yang relevan. Bagi 

pembaca umum diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

perusahaan bagian sumber daya manusia. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau pendapat yang 

kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum 

meyakinkan, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan sedangkan kebenaran pendapat tersebut perlu diuji atau dibuktikan. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang penulis ajukan yaitu : 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan dari masa kerja terhadap sikap 

kerja karyawan di Rumah Batik Fendy. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan dari pemberian insentif terhadap 

sikap kerja karyawan di Rumah Batik Fendy. 

3. Diduga ada pengaruh yang signifikan dari masa kerja dan pemberian 

insentif terhadap sikap kerja karyawan di Rumah Batik Fendy. 

 

I. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai teori manajemen 

sumber daya manusia untuk pembahasan lebih lanjut, penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan masa kerja, insentif dan sikap 

kerja karyawan serta hipotesis. 
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BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, definisi 

operasional variabel penelitian, uji coba instrumen penelitian dan 

metode analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini merupakan pembahasan dari hasil analisis yang telah 

dijadikan objek penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran – saran dari 

hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh masa 

kerja dan insentif terhadap sikap kerja karyawan di Rumah Batik Fendy 

Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Berdasarkan identifikasi analisis penelitian ini disimpulkan sebagian 

besar responden penelitian ini berusia antara 20 tahun - 34 tahun 

sebanyak 36 orang atau 80%, jenis kelamin yang didominasi oleh 

perempuan sebanyak 28 orang atau 60%, dan masa kerja selama 1 

tahun sampai 5 tahun sebanyak 27 orang atau sebanyak 65%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu. Y = 19,870-0,367x1+0,449x2  

Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari masa kerja dan insentif 

berpengaruh secara signifikan adalah pada variabel masa kerja  sebesar 

-0,367 satuan dan variabel insentif sebesar 0,449 satuan dengan asumsi 

variabel bebasnya sama dengan nol. Pada variabel masa kerja pengaruh 

sikap kerja karyawan sebesar -0,367 satuan masa kerja atau 

berpengaruh negatif yang artinya jika masa kerja meningkat satu satuan 

maka sikap kerja karyawan akan berkurang sebesar 0,367 satuan. 

Sebaliknya jika masa kerja diturunkan satu satuan maka sikap kerja 

karyawan akan meningkat sebesar 0,367 satuan. Pada variabel insentif 
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jika dinaikan satu satuan  maka sikap kerja karyawan akan meningkat 

sebesar 0,449 satuan insentif. Sehimgga semakin lama masa kerja dan 

insentif akan membuat sikap kerja karyawan naik. Sehingga masa kerja 

dan insentif mempengaruhi sikap kerja karyawan di Rumah Batik 

Fendy Klaten.   

b. Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

secara sendiri-sendiri antara maa kerja dan insentif terhadap sikap 

kerja karyawan di Rumah Batik Fendy Klaten, karena t hitung masa 

kerja = -2,181 =-2,10982  lebih besar dari t tabel dan insentif sehingga 

ha diterima maka ada pengaruh dari masa kerja terhadap sikap kerja 

karyawan di Rumah Batik Fendy Klaten. Pada variabel insentif = 

2,813 lebih besar t tabel = 2,10982 sehingga ha diterima maka ada 

pengaruh dari insentif  terhadap sikap kerja karyawan di Rumah Batik 

Fendy Klaten. 

c. Dari hasil pengujian uji F diketahui terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masa kerja dan insentif terhadap sikap kerja karyawan di Rumah 

Batik Fendy Klaten secara bersama-sama, karena F hitung = 5,135 

lebih besar F tabel = 3,59. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan di 

masa yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk 
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memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan sikap kerja karyawan, 

yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan karyawan. 

Dengan adanya kesejahteraan yang baik dapat membuat karyawan 

semangat dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu perusahaan 

juga harus memperhatikan kesehatan karyawanya. Perusahaan harus dapat 

menjamin kesehatan karyawan sehingga karyawan dapat merasa aman 

nyaman dan tenang ketika bekerja. Terlebih karyawan yang bekerja 

dilapangan karena mempunyai resiko yang lebih besar dibandingka 

karyawan yang bekerja dikantor. Sebaiknya perusahaan menyediakan P3K 

didalam kantor untuk karyawan yang kondisi fisiknya kurang baik ketika 

menyelesaikan pekerjaanya. 

a. Variabel masa kerja secara signifikan meningkatkan sikap kerja 

karyawan yaitu dengan cara perusahaan memberikan jaminan 

kesehatan kepada setiap karyawanya, seperti pemberian BPJS 

Ketenagakerjaan, pemberian kompensasi kesehatan setiap bulan, 

Merujuk karyawan yang sakit kerumah sakit yang telah ditentukan 

oleh perusahaan. Bahkan perusahaan dapat memberikan jaminan 

kesehatan kepada keluarga karyawan yang sedang sakit. Perusahaan 

harus selalu menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama 

apabila ada terjadi kecelakaan pada karyawan dikantor pada jam kerja. 

Perusahaan juga harus memberikan pelatihan dan pendidikan 

mengenai pentingnya menjaga kesehatan karyawan agar dapat 
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menyelesaikan pekerjaanya sesuai standar yang ditentukan oleh 

perusahaan.  

b. Variabel insentif dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang 

paling besar dalam mempengaruhi sikap kerja karyawan. Perusahaan 

dapat meningkatkam sikap kerja karyawanya dengan berbagai cara 

seperti, memberikan pelatihan, contoh atau petunjuk yang dapat 

mempermudah pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan dengan aman. 

Dengan adanya insentif para karyawan akan bekerja secara optimal 

dan maksimal sesuai dengan target yang ditentukan perusahaan,  
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