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ABSTRAK 

 

 

 

        Nama: Veronica Riska Yulianti. NIM. 1021103269. Judul Skripsi: Pengaruh 

Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Artha Nugraha 

Tegalsari Trunuh Klaten Selatan. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

       Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan 

antara penerimaan insentif terhadap kinerja karyawan di koperasi “Artha Nugraha” 

Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan. Penelitian dilakukan di Koperasi Artha Nugraha 

Tegalsari Trunuh Klaten Selatan. Subjek penelitian adalah karyawan di koperasi 

“Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket tentang pemberian insentif dan angket tentang kinerja karyawan 

koperasi “Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data didahului dengan uji validitas dan reliabilitas variable 

X dan variable Y, kemudian diteruskan uji normalitas, dan uji jipotetsis 

menggunakan rumus korelasi dari Suharsimi Arikunto (2002: 243), dengan 

pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) release 19. Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara penerimaan insentif terhadap kinerja karyawan di koperasi 

“Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan. Hal ini berarti hipotesis dalam 

penelitian ini terbukti, karena hasil analisis korelasi sederhana antara variabel 

pemberian insentif (X) terhadap kinerja karyawan di koperasi “Artha Nugraha” 

Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan (Y) ditemukan nilai rxy sebesar 0,407, artinya 

berkorelasi cukup. 

 

 

Kata kunci: Pemberian Insentif, Kinerja Karyawan di Koperasi Artha Nugraha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

         Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh 

kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. Bagaimanapun majunya 

teknologi tanpa ditunjang oleh manusia sebagai sumber dayanya maka tujuan 

perusahaan tidak akan tercapai, dengan demikian maka sumber daya manusia 

sangat penting untuk diberikan arahan dan bimbingan dari pihak perusahaan. 

Untuk dapat mengikuti segala perkembangan yang ada dan tercapainya tujuan 

suatu perusahaan maka perlu adanya suatu motivasi agar pegawai mampu 

bekerja dengan baik, dan salah satu motivasi itu adalah dengan memenuhi 

keinginan-keinginan pegawai antara lain: gaji atau upah yang baik, pekerjaan 

yang aman, suasana kerja yang kondusif, penghargaan terhadap pekerjaan yang 

dilakukan pekerja, insentif yang besarannya proporsional. Koko Sujatmoko 

(2007) mengemukakan bahwa para karyawan akan semakin giat dalam bekerja 

bila hasil yang dicapai dari pekerjaan memperoleh imbalan yang memuaskan, 

salah satu bentuk imbalan yang diberikan berusahaan adalah imbalan. Mazura 

(2011), menjelaskan bahwa jika dikelola secara tidak benar insentif dapat 

menyebabkan pegawai mengurangi upaya-upaya mereka atau dengan mencari 



2 

 

 

 

pekerjaan alternatif lainya. Hal ini akan berdampak tidak baik, karena pegawai 

yang “nyambi” bekerja di luar berarti tidak maksimal ketika bekerja. 

          Untuk menjaga agar karyawan tetap berkomitmen terhadap perusahaan 

maka perusahaan harus tetap dapat memberikan kepuasan kerja bagi para 

karyawan dengan berusaha senantiasa memenuhi kebutuhan karyawan baik 

secara finansial maupun non finansial dan disertai berbagai macam fasilitas yang 

menunjang. Hal itu disebabkan karena tenaga kerja merupakan penggerak utama 

atas kelancaran usaha dan kinerja perusahaan karena merupakan salah satu asset 

(kekayaan) perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga dengan jalan memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya. Badriah Djula menjelaskan bahwa peningkatan 

sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-

sama karyawan dan manajer dengan tujuan mencari nilai tambah agar 

perusahaan tersebut dapat menghadapi tantangan kompetitif.  

          Kinerja karyawan yang tidak baik secara langsung akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan sehingga mengganggu stabilitas perusahaan. Apabila 

permasalahan tersebut tidak diatasi dengan baik akan menyebabkan 

terganggunya pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mangkunegara (2009: 67), 

faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain (1) Faktor kemampuan, yang 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan), oleh 

karena itu pekerja perlu bditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya dan mendapat pendidikan mengenai pekerjaannya, (2) Faktor 
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motivasi, yang terbentuk dari sikap pekerja dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan kerja dan mencapai potensi kerja secara maksimal. Bahkan 

Aldila Nursanti (2014) mengemukakan bahwa kinerja karyawan yang masih 

rendah diindikasikan dari karyawan yang belum bisa memenuhi target jumlah 

produksi massal dalam waktu yang sudah ditentukan, penyelesaian produk yang 

kadang tidak tepat waktu, dan masih banyaknya produk cacat serta gagal jual 

yang dihasilkan karyawan.  

        Kinerja karyawan yang masih rendah diindikasikan dari karyawan yang 

belum bisa memenuhi target jumlah produksi massal dalam waktu yang sudah 

ditentukan, penyelesaian produk yang kadang tidak tepat waktu, dan masih 

banyaknya produk cacat serta gagal jual yang dihasilkan karyawan. Ada 

beberapa faktor yang mendorong peningkatan prestasi kerja karyawan antara lain 

besar gaji, pendidikan dan latihan, disiplin, lingkungan dan iklim kerja, 

teknologi, manajemen, kesempatan berprestasi. Hasibuan (2000: 93) prestasi 

kerja adalah sesuatu hasil kerja yang dicapai seseorang didalam melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, kesungguhan serta tepat waktu.  

          Insentif diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian standar kerja 

yang dicapai oleh karyawan yang merupakan pendapatan di luar gaji pokok, agar 

motivasi kerja karyawan meningkat maka insentif yang diterapkan di dalam 
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perusahaan harus diberikan secara efektif. Insentif yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan, berupa reward dan punishment, ini diberikan 

kepada karyawan yang loyal, berdedikasi, serta memilki integritas terhadap 

pekerjaan, akan tetapi sebagian karyawan belum maksimalkan pekerjaanya, 

contohnya seperti pelayanan kepada konsumen belum maksimal, serta karyawan 

yang memiliki tingkat kehadiran dan keterlambatan yang masih tinggi. 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

       Dalam penelitian yang bersifat ilmiah perlu adanya alasan  yang digunakan 

sebagai dasar penelitian, kaitannya dengan judul. Alasan pemilihan judul dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja karyawan 

di Koperasi “Artha Nugraha” Klaten. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja karyawan di Koperasi “Artha 

Nugraha” Klaten yang berkaitan dengan pemberian insentif. 

2. Alasan Subjektif 

a. Belum pernah diteliti tentang pemberian insentif dengan  kinerja karyawan 

di Koperasi “Artha Nugraha” Klaten 

b. Koperasi “Artha Nugraha” Klaten masih dekat dengan tempat tinggal 

peneliti, sehingga penelitian ini dapat lebih efektif dan efisien 
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c. Masalah dalam penelitian ini sangat menarik untuk diteliti guna 

memecahkan masalah yang terjadi di dalam Koperasi “Artha Nugraha” 

yang berkaitan dengan kinerja karyawan terhadap insentif yang diterima 

setiap bulan.  

 

C.  Penegasan Judul 

Penelitian dengan judul Pengaruh Pemberian Insentif terhadap Kinerja 

Karyawan di Koperasi Artha Nugraha Tegalsari Trunuh  Klaten Selatan perlu 

adanya penegasan antara lain: 

1. Pengaruh 

         Yang dimaksud pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.; (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003). Jadi pengaruh yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah daya atau dukungan dari insentif 

yang berupa finansial yang selalu memberi dukungan atau kekuatan bagi 

seorang pekerja/karyawan. 

2. Pemberian Insentif 

         Pemberian insentif merupakan gaji /upah selama bekerja sebagai 

karyawan di Koperasi setiap bulan yang diterima oleh yang bersangkutan, 

sehingga dengan jelas bahwa pemberian insentif merupakan hak bagi setiap 

karyawan yang telah melakukan kewajibannya karena pekerjaan telah 

dilakukan. 
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3. Kinerja Karyawan 

        Pengertian kinerja sama dengan istilah performance berasal dari bahasa 

Inggris yang artinya kinerja (Uno dan Nina Lamatenggo, 2014; 62), oleh 

karena itu istilah kinerja juga sama dengan istilah performansi. Kinerja secara 

umum data diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja dari individu yang 

hasilnya dapat digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan 

individu tersebut baik atau sebaliknya. 

4. Koperasi “Artha Nugraha” 

Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau atau badan hukum, yang 

bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi 

kebutuhan anggotannya dengan jalan berusaha bersama saling membantu 

antara yang satu dengan yang lain dengan cara membatasi keuntungan, usaha 

tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi. Demikian koperasi 

merupakan kelembagaan resmi dengan nama atau identitas nama “Artha 

Nugraha” 

5. Tegal Sari Trunuh Klaten Selatan 

Tegal Sari merupakan tempat koperasi berada, yang termasuk di 

wilayah Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten  

Jadi dari pengertian di atas merupakan kejelasan judul Pengaruh 

Pemberian Insentif terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Artha Nugraha 

Tegalsari Trunuh Klaten Selatan. 
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D. Pembatasan Masalah 

         Berbagai masalah, yang terdapat di latar belakang masalah di atas, maka 

dalam penelitian ini penulis tidak akan mempu jika semua permasalahan di bahas 

untuk diteliti. Namun demikian peneliti hanya mengambil salah satu dari 

identifikasi masalah di atas, agar lebih spesifik untuk dikaji lebih dalam. Oleh 

karena itu peneliti hanya mengambil masalah tenang pemberian gaji/insentif 

karyawan sebagai langkah memberi motivasi kinerja karyawan secara keseluruhan. 

 

E. Rumusan Masalah 

          Penelitian ini sesuai dengan pembatasan masalah yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Adakah pengaruh yang signifikan antara pemberian insentif 

terhadap kinerja karyawan di koperasi “Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten 

Selatan? 

 

F. Tujuan Penelitian 

         Peneliti mengamati dari isi pemberian insentif bagi karyawan kooperasi 

“Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan, setelah itu penulis 

menetapkan tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh signifikan antara insentif terhadap kinerja karyawan di koperasi 

“Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan. 
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G. Manfaat Penelitian 

              Penelitian di dikerjakan akan memberikan manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini member pandangan wawasan bagi pembaca baik dilihat secara 

konsep, prinsip, maupun teori akan memberikan masukan yang berguna bagi 

perkembangan ilmu perekonomian khususnya kinerja karyawan kooperasi 

“Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten selatan, selain itu dapat digunakan 

sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara sosial dalam penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan 

kesadaran masyarakat untuk lebih memahami makna koperasi secara  benar, 

serta tujuan berkoperasi, sehingga akan membuka cakrawala bagi masyarakat, 

dalam membuka usaha mandiri, meningkatkan usaha, dan mengerti makna 

kebersamaan dalam melakukan ekonomi kerakyatan yang dilakukan secara 

demokratis yang terdapat dalam perkoperasian. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

       Peneliti mengamati dari isi pemberian insentif bagi karyawan kooperasi 

“Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan bertujuan. Maka hipotesis 
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yang diajukan pada penelitian ini sbb: Ada pengaruh yang signifikan antara 

insentif terhadap kinerja karyawan di koperasi “Artha Nugraha” Tegalsari, 

Trunuh, Klaten Selatan. 

 

I. Sistematika Penulisan 

      Sistematika merupakan perencanaan dalam suatu penelitian secara kronologis 

ruang lingkup yang dikerjakan antara laibn: 

          Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

penegasan judul, alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

       Bab II Landasan Teori, yang menguraikan tentang pengertian manajemen 

sumberdaya manusia, pemberian insentif, kinerja karyawan, koperasi dan 

penelitian yang relevan/penelitian terdahulu,  

         Bab III tentang Metode Penelitian yang menguraikan tentang pengertian 

metode, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel, teknik 

pengumpulan dsata instrumen penelitian, teknik pengujian instrumen, dan teknik 

analisis data. 

         Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang 

deskripsi data, uji prasyarat analisis, uji hipotesis dan pembahasan dari hasil 

analisis data,  
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         Bab V. adalah Kesimpulan atau penutup yang menguraikan secara singkat 

hasil penbelitian, implikasi, dan saran-saran 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian mengenai 

pengaruh yang positif signifikan antara penerimaan insentif terhadap kinerja 

karyawan di koperasi “Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa setelah dilakukan analisis data ternyata 

ada pengaruh yang signifikan antara penerimaan insentif terhadap kinerja 

karyawan di koperasi “Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan. Hal 

ini berarti hipotesis dalam penelitian ini terbukti, karena hasil analisis korelasi 

sederhana antara variabel pemberian insentif (X) terhadap kinerja karyawan di 

koperasi “Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan (Y) ditemukan 

nilai rxy sebesar 0,407, artinya berkorelasi cukup. 

 

B. Implikasi 

       Setelah melakukan pengkajian secara mendalam, baik melalui studi 

kepustakaan, survey dan pengolahan data, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut:                                                                                                                                                                                        

        Hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti, karena hasil analisis 

korelasi sederhana antara variabel pemberian insentif terhadap kinerja 
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karyawan di koperasi “Artha Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan 

ditemukan korelasi r
xy

 sebesar 0,407 atau korelasi cukup Maka implikasinya 

bahwa hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja karyawan di koperasi “Artha 

Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan bukan hanya karena faktor 

pemberian insentif, 59,3% faktor kinerja karyawan di koperasi “Artha 

Nugraha” Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan disebabkan kemungkinan oleh 

faktor lain, seperti pengaruh tempat kerja, pengaruh teman sekantor, pengaruh 

lingkungan, atau faktor yang lain. 

 

C. Saran 

1. Untuk masalah pemberian insentif, pertama: masih perlu meningkatkan 

jumlah insentif yang diberikan kepada karyawan, khsusunya pemberian 

bonus yang lebih menarik yang disesuaikan dengan jam lembur karyawan, 

sehingga karyawan akan merasa lebih puas dalam bekerja dan dapat lebih 

termotivasi serta dapat meningkatkan kinerja karyawan, kedua: dalam 

pemberian insentif terhadap karyawannya harus mempertimbangkan 

pengalaman, pendidikan, tanggung jawab pekerjaan serta 

mengkonfirmasikan terlebih dahulu dengan karyawan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antara karyawan sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. 

2. Untuk masalah kinerja, masih perlu adanya peningkatan hubungan yang 

baik antara pimpinan dengan karyawan, serta pimpinan perlu lebih 
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mendorong semangat karyawan dalam bekerja. Para pimpinan perlu sering 

turun ke bawah menjalin komunikasi dengan para bawahan serta 

membimbing karyawan agar bekerja secara baik, sehingga hal ini akan 

membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik karena 

merasa mendapat dukungan dari pimpinan dalam menjalankan tugasnya. 

3. Penelitian selanjutnya digunakan sampel yang lebih banyak agar 

mendekati kurva normal dengan n ≥ 30 responden 
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