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MOTTO 

 

Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. 

(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 

 

Proses adalah hal yang paling mahal, Maka dari itu hargailah setiap proses, jalani 

proses tersebut dengan baik agar mencapai tujuan yang baik. 

Karena PROSES ADALAH AKSES UNTUK SUKSES 

(Alm. Ki Joko Krisnanto) 
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ABSTRAK 

 

ALFIN SETIAWAN, NIM 1821100032, SKRIPSI, JURUSAN 

MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS WIDYA 

DHARMA KLATEN. PENGARUH INSENTIF, MOTIVASI, DAN 

DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV. 

SINAR ALBASIA UTAMA KALASAN. 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh insentif, motivasi, dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan di CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini melalui penyebaran 

kuesioner terhadap karyawan CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. Sampel yang 
digunakan adalah 50 karyawan atau responden yang bekerja di CV. Sinar Albasia 

Utama Kalasan. 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) terdapat variabel X1 yaitu Insentif 

memiliki nilai thitung sebesar 2,329 dengan tingkat signifikansi 0,024. Diperoleh 
nilai ttabel sebesar 2,0129 dengan probabilitas 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = 

46 didapat dari rumus df = n-k-1 (50 – 3 – 1). Dari penjelasan tersebut diperoleh 
bahwa thitung > ttabel (2,329 > 2,0129) dan probabilitas > nilai signifikansi (0,05 > 

0,024) maka H1 diterima. Untuk variabel X2 yaitu Motivasi memiliki thitung > ttabel 
(2,039 > 2,0129) dan probabilitas > nilai signifikansi (0,05 > 0,047) maka H2 

diterima. Untuk variabel X3 yaitu Disiplin Kerja memiliki thitung > ttabel (2,171 > 
2,0129) dan probabilitas > nilai signifikansi (0,05 > 0,035) maka H3 diterima. 

 

Keywords : insentif, motivasi, disiplin kerja, kinerja karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu organisasi perusahaan tidak hanya terletak pada 

kepemilikan sarana prasarana yang mamadai ataupun kecanggihan alat – alat 

produksi yang dimiliki, akan tetapi organisasi perusahaan dikatakan maju 

apabila elemen pengelolaan terpenting dalam organisasi perusahaan tersebut 

bisa tertata dengan rapi dan sejalan dalam satu manajemen yang efektif dan 

efisien. Salah satu elemen terpenting dalam suatu organisasi perusahaan yaitu 

sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik 

merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Disiplin ilmu yang mempelajari 

tentang pengelolaan sumber daya manusia sering disebut sebagai ilmu 

manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah 

ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam suatu 

organisasi perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan 

para karyawan yang mempunyai kemampuan mengidentifikasi suatu 

pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan 

imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja, Bohlarander dan Snell 

(2010:4). 

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam 

suatu organiasai perusahaan  dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. 

Sumber daya manusia berperan dalam mengelola, mengatur, dan memfaatkan 
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karyawan sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sumber daya manusia harus bisa mendorong upaya – upaya 

karyawan untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja sehingga tujuan 

perusahaan yang akan dicapai bisa terealisasi dengan secepat dan setepat 

mungkin agar perusahaan mendapatkan keberhasilan tujuan dengan 

semaksimal mungkin.  

Kinerja karyawan merupakan indikator terpenting dalam manajemen 

sumber daya manusia, karena kinerja berbanding lurus dengan keberhasilan 

tujuan suatu organisasi perusahaan. Jika kinerja karyawan signifikan 

meningkat, maka tujuan perusahaan juga akan mengalami peningkatan yang 

signifikan. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai 

dalam menyelesaikan tugas – tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam 

suatu periode (Kamsir, 2016). Kinerja karyawan merupakan kemampuan kerja 

yang dicapai dan diinginkan dari perilaku karyawan dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas – tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab secara 

individu maupun kelompok. Kinerja bisa menjadi sarana bagi suatu 

perusahaan atau instansi untuk mengukur kemampuan para karyawan atau 

pegawai yang ada dalam suatu instansi atau perusahaan.  

Meningkatkan kinerja karyawan adalah salah satu usaha yang akan selalu 

dilakukan setiap perusahaan untuk tercapainya suatu tujuan. Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas memiliki dampak besar bagi perkembangan 

perusahaan. Sedangkan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

tinggi membutuhkan metode yang berbeda dalam suatu perusahaan. Motivasi 
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kerja dan disiplin kerja adalah beberapa metode tersebut (Hartanti, 2016). 

Menurut Siagian dalam (Wijaya, 2016) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang termasuk adalah gaji, lingkungan kerja, budaya 

organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja (Rahayu & Rumahak, 2018). 

Faktor internal dan eksternal juga sangat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Faktor internal termasuk gaya kepemimpinan, kemampuan, ketrampilan, 

kepuasaan kerja, gaji atau insentif, dan motivasi serta disiplin kerja. 

Sedangkan faktor eksternal termasuk lingkungan kerja dan situasi kerja.  

Demi tercapainya kinerja yang baik didalam organisasi, maka perlu 

memenuhi keinginan karyawan salah satunya yaitu pemberian insentif. 

Dorongan untuk memotivasi karyawan agar prestasi kerjanya lebih diatas 

prestasi standar (Astuti, 2018). Untuk meningkatkan kinerja, perusahaan dapat 

mengaitkan secara langsung kinerja dengan jumlah pembayaran yang diterima 

seseorang dalam bentuk insentif. Insentif diartikan sebagai tambahan balas 

jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi 

standar (Hasibuan 2020:118). Insentif juga dapat menyebabkan karyawan 

semangat kerja, jika insentif diberikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan 

karyawan tersebut, maka semangat kerja semakin tinggi dan secara otomatis 

akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Selain insentif, motivasi kerja juga sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja disebut 

dengan motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti 
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dorongan atau menggerakkan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal 

yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya 

mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal (Hasibuan 

2020:141). Motivasi juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk melakukan 

sesuatu yang tumbuh dalam diri sendiri (Astarina, 2018). Begitu pentingnya 

motivasi kerja karena dapat mendukung bawahan agar lebih baik lagi dalam 

bekerja sesuai keinginan yang diinginkan. 

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2017:17) menjelaskan 

disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk 

memperteguh pedoman – pedoman organisasi. Kemudian menurut Sutrisno 

(2009:97) Kedisplinan kerja merupakan alat yang digunakan para manager 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial 

yang berlaku. Disiplin menunjukan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada 

pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Dengan 

demikian, bila karyawan mempunyai kedisiplinan yang tinggi maka akan 

memiliki rasa hormat terhadap perusahaan serta akan meningkatkan 

kinerjanya, dan berbanding terbalik jika karyawan tidak memiliki sikap 

kedisplinan maka akan bermalas – malasan dan secara otomatis menurunkan 

kinerja karyawan. 

CV. Sinar Albasia Utama merupakan perusahaan eskpor yang bergerak 

dalam bidang pengolahan kayu lapis yang mengolah kayu menjadi bahan 
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Barecore, Plywood, dan Blockboard. Perusahaan ini berdiri sekitar tahun 2010 

yang beralamat di Jalan Cangkringan KM 4 Babadan, Purwomartani, Kalasan, 

Sleman, DIY. Perusahaan ini sangat eksis dalam produk pengolahan kayu 

lapis dan kemudian untuk diekspor ke negara – negara asing seperti China, 

Malaysia, United Emirate Arab, Korea, dan Thailand berdasarkan buku profil 

perusahaan CV. Sinar Albasia Utama. 

Menurut data bagian pemasaran perusahaan bulan desember sampai 

dengan januari pengiriman produk ekspor kayu lapis sering terjadi 

keterlambatan yang dikarenakan produk jadi belum memenuhi target, semua 

itu bermuara pada kurangnya kinerja karyawan perusahaan yang seharusnya 

dalam sehari bisa memproduksi kayu lapis sebanyak 1.060 lembar (data 

produksi perusahaan, desember 2021) tetapi pada kenyataannya target tersebut 

jarang didapatkan, dibulan januari hanya mencapai 900 lembar per hari. 

Padahal beberapa bulan yang lalu, target tersebut selalu bisa didapatkan. 

Apakah penurunan kinerja ini ada pengaruhnya terhadap pemberian insentif, 

motivasi serta disiplin kinerja yang ada diperusahaan CV. Sinar Albasia 

Utama. 

Selain itu, berdasarkan data dari bagian sumber daya manusia per januari 

2022 banyak karyawan yang baru masuk beberapa bulan kemudian 

mengundurkan diri, akan tetapi karyawan senior yang sudah lama bekerja di 

perusahaan tersebut tidak ada yang mengundurkan diri, apakah juga ada 

pengaruh antara pemberian insetif terhadap karyawan senior yang berbeda 

dengan karyawan junior. Apakah juga ada pengaruh motivasi antara karyawan 
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yang sudah lama bekerja dengan karyawan yang baru saja masuk dan 

beradaptasi. Selain itu, disiplin yang ketat yang diterapkan perusahaan CV. 

Sinar Albasia Utama apakah juga mempengaruhi kinerja karyawan. Jika 

karyawan senior sudah terbiasa dengan kedisiplinan yang diterapkan 

sedangkan karyawan junior perlu banyak adaptasi dengan kedisiplinan yang 

ada di CV. Sinar Albasia Utama. 

Dari penjelasan latar belakang dan fenomena diatas, maka untuk menguji 

dan menganalisis pengaruh insentif, motivasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul “Pengaruh 

Insentif Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada 

CV. Sinar Albasia Utama Kalasan” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum dalam latar 

belakang skripsi ini didasari oleh alasan : 

1. Alasan Objektif 

- Menghemat tenaga dan biaya karena lokasi penelitian merupakan 

tempat bekerja peneliti serta tempat yang menjadi objek penelitian ini 

memberi respon yang cukup baik. 

- Masih minim penelitian manajemen sumber daya manusia pada tempat 

penelitian ini, kebanyakan hanya digunakan untuk penelitian ilmu 

teknik industri dan manajemen operasi.  
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2. Alasan Subjektif 

- Menambah pengetahuan penulis tentang manajemen sumber daya 

manusia. 

- Judul yang dipilih dengan ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan 

manajemen sumber daya manusia sangat berkesinambungan, sehingga 

memudahkan penulis untuk meneliti tentang judul tersebut. 

- Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi yang ada dijurusan 

manajemen fakultas ekonomi. 

Penulis ingin menguji apakah insentif, motivasi, dan disiplin kerja yang 

dilakukan oleh perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan di perusahaan CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. 

 

C. Penegasan Judul  

Untuk menghindari perbedaan tafsir terhadap variabel dalam penyusunan 

penelitian ini, maka berikut penulis sampaikan penegasan variabel yang 

terdapat pada judul penelitian ini. 

1. Insentif 

Insentif yaitu pembayaran yang berikaitan dengan kinerja serta 

gainsharing. Atau dengan kata lain pembagian keuntungan bagi karyawan 

akibat peningkatan produktifitas atau penghematan biaya (Zainal, 2014). 

Insentif merupakan perangsang atau pendorong yang diberikan kepada 

karyawan sehingga dapat meraih prestasi di lingkungan kerjanya (Iskandar 

& Pandoyo, 2020). 
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2. Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku 

manusia pada pencapaian. Motivasi bisa menjadi salah satu penyebab 

berkurangnya kinerja karyawan (Theodora, 2015). Namun demikian, 

motivasi juga sangat bisa meningkatkan kinerja karyawan (Juniantara & 

Riana, 2016).  

3. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk 

memperteguh pedoman – pedoman organisasi (Rahmawati et al., 2013). 

Disiplin kerja pada karyawan juga merupakan sikap atau perilaku kerja 

yang menghormati dan mematuhi secara sukarela atas peraturan yang 

ditetapkan oleh organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga 

pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Kartika et al., 2014). 

4. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Ayu & Sinaulan, 2018). Kinerja seorang 

karyawan merupakan hal yang bersifat individual, karena karyawan 

memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam 

mengerjakan tugas. 
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5. Objek Penelitian 

Objek penelitian pada judul ini berada di CV. Sinar Albasia Utama yang 

beralamat di Jalan Cangkringan KM 4 Babadan, Purwomartani, Kalasan, 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Kinerja karyawan dalam perusahaan sebetulnya dipengaruhi oleh banyak 

faktor, akan tetapi dalam penelitian ini penulis menganggap bahwa faktor 

yang sangat memperngaruhi kinerja karyawan yaitu meliputi insentif, motivasi 

serta disiplin kerja. Sehingga dalam penulisan ini penulis hanya membahas 

mengenai insentif, motivasi dan disiplin kerja yang akan mempengaruhi 

kinerja karyawan di CV. Sinar Albasia Utama sehingga faktor lain tidak 

dibahas dalam penelitian ini. Selain itu untuk membatasi penulisan agar tidak 

meluas ke pembahasan lain sehingga hanya bisa berfokus pada pembahasan 

insentif, motivasi serta disiplin kerja yang memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada objek penelitian. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, penegasan judul, dan pembatasan masalah 

yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

pada penelitian ini meliputi : 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara insetif terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama Kalasan? 
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2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama Kalasan? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama Kalasan? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara insetif, motivasi, dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama Kalasan? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada perumusan masalah 

diatas, maka pencapaian yang akan dituju pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk meneliti seberapa signifikan pengaruh insentif terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. 

2. Untuk meneliti seberapa signifikan pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. 

3. Untuk meneliti seberapa signifikan pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. 

4. Untuk meneliti seberapa signifikan pengaruh insentif, motivasi, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama 

Kalasan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermafaat secara teoritis dan praktis, 

diantaranya : 
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1. Teoritis 

a. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan dan juga untuk mengelola sumber daya manusia agar lebih 

berkualitas dan optimal. 

b. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

kepustakaan dan menyajikan informasi tentang insentif, motivasi, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Praktis 

a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan, serta lebih 

mengetahui seberapa pengaruhnya insentif, motivasi, dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

b. Bagi pihak luar, memberikan bahan kajian kepada pembaca mengenai 

insentif, motivasi, disiplin kerja serta kinerja karyawan dalam sebuah 

perusahaan. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

proses dan pengaplikasian ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu 

manajemen sumber daya manusia, serta menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya yang meiliki tema yang sama. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan gambaran umum suatu penelitian. Hubungan 

yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen adalah 
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hubungan antara variabel.  

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran penelitian disajikan pada gambar 

sebagai berikut :  

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

H1 : Pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan 

H2 : Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

H3 : Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

H4 : Pengaruh insentif, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

I. Hipotesis 

H1 :  Insentif diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2 :  Motivasi diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
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H3 :  Disiplin kerja diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

H4 : Insentif, motivasi dan disiplin kerja bersama – sama diduga berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

 

J. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi mengenai pengertian yang bersangkutan 

dengan teori – teori yang digunakan dalam penelitian, 

serta penelitian terdahulu.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, 

variabel penelitian, jenis data dan sumber data, 

populasi dan sampel, serta teknik analisis data, dan 

gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi 

dengan tabel pemaparan hasil pengolahan data, 

mengintreprestasikan penemuan secara logis. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian dan saran –saran yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan yang telah diteliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian serta pembahasan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan – kesimpulan sebagai berikut : 

1. Insentif berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan pada CV. 

Sinar Albasia Utama Kalasan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

regresi (beta) sebesar 0,259 yang menunjukkan arah positif. Kemudian 

thitung sebesar 2,329 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,024 yang lebih 

kecil dari probabilitas (0,024 < 0.05). Hasil uji t ini mejelaskan bahwa 

variabel insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Jika insentif yang diberikan perusahaan memuaskan maka juga akan 

meningkatkan kinerja karyawan di CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. 

2. Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan pada CV. 

Sinar Albasia Utama Kalasan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

regresi (beta) sebesar 0,335 yang menunjukkan arah positif. Kemudian 

thitung sebesar 2,039 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,047 yang lebih 

kecil dari probabilitas (0,047 < 0.05). Hasil uji t ini mejelaskan bahwa 

variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Jika motivasi atau semangat kerja yang dimiliki karyawan tergolong 

tinggi, maka kinerja karyawan CV. Sinar Albasia Utama Kalasan juga 

akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan seperti insentif.
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3. Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan pada 

CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. Hal ini ditunjukkan dengan 

koefisien regresi (beta) sebesar 0,367 yang menunjukkan arah positif. 

Kemudian thitung sebesar 2,171 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,035 

yang lebih kecil dari probabilitas (0,035 < 0.05). Hasil uji t ini 

mejelaskan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Jika penerapan disiplin kerja di CV. Sinar 

Albasia Utama Kalasan ditingkatkan maka akan meningkatkan pula 

kinerja karyawan di perusahaan tersebut. 

4. Insentif, Motivasi, dan Disiplin Kerja secara bersama – sama 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Sinar 

Albasia Utama Kalasan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dari fhitung 

sebesar 16.939 yang lebih besar dari nilai ftabel yang hanya sebesar 2,80 

dan tingkat signigikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas 

(0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa variabel insentif, 

motivasi, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Pada tabel 4.12 koefisien determinasi, nilai R Square pada penelitian 

ini sebesar 0,525 atau 52,5% yang artinya kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh variabel insentif, motivasi, dan disiplin kerja sebesar 

52,5%. Jika insentif, motivasi, dan disiplin kerja ditingkatkan maka 



66 
 

 
 

kinerja karyawan pada CV. Sinar Albasia Utama Kalasan juga akan 

meningkat secara bersamaan. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan pada penelitian mengenai “Pengaruh Insentif, 

Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Sinar 

Albasia Utama Kalasan” maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut ini : 

1. Bagi Instansi 

a. Pemberian insentif di CV. Sinar Albasia Utama Kalasan dinilai 

sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi apabila pemberian 

insentif ini lebih diperhatikan lagi. Mengingat bahwa pemberian 

insentif merupakan pendorong atau penyemangat karyawan agar 

bekerja lebih giat dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Motivasi bekerja karyawan di CV. Sinar Albasia Utama Kalasan 

dinilai sudah baik, akan tetapi motivasi bekerja tersebut lebih 

diperhatikan lagi. Mengingat motivasi bekerja juga merupakan 

sumber semangat dari para karyawan untuk lebih giat bekerja agar 

bisa meningkatkan kinerja karyawan di CV. Sinar Albasia Utama 

Kalasan. 

c. Disiplin Kerja yang diterapkan di CV. Sinar Albasia Utama 

Kalasan sudah cukup baik, namun jika disiplin kerja tersebut dapat 

ditingkatkan maka akan meningkatkan pula kinerja karyawan di 

CV. Sinar Albasia Utama Kalasan. Mengingat disiplin kerja 

merupakan bagian terpenting dalam menjaga kepatuhan dalam 
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bekerja sehingga mempengaruhi giat bekerja karyawan di 

perusahaan. 

d. Kinerja karyawan di CV. Sinar Albasia Utama Kalasan sudah 

cukup baik dan harus dipertahankan. Namun alangkah lebih baik 

lagi apabila ditingkatkan dengan cara lebih memperhatikan 

insentif, motivasi, dan disiplin kerja. Dengan demikian, kinerja 

karyawan tentunya akan mengalami peningkatan yang lebih efektif 

dan efisien. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur Kinerja 

Karyawan tidak hanya dengan variabel Insentif, Motivasi, dan Disiplin 

Kerja, akan tetapi bisa ditambah dengan faktor – faktor lain yang dapat 

mempengaruhi Kinerja Karyawan. Selain menambah variabel, 

disarankan juga untuk menambahkan jumlah responden dan 

memperluas objek dari penelitian agar hasil yang diperoleh jauh lebih 

baik dan lebih signifikan. 
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