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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat saat ini memberikan 

tantangan yang beragam bagi suatu perusahaan. Maka setiap perusahaan 

dituntut untuk selalu aktif dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan 

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor terpenting 

adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah pelaku 

dari seluruh tingkat perencanaan sampai evaluasi pada suatu perusahaan.  

Sumber Daya Manusia memegang peranan terpenting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan, karena manusia merupakan sumber daya 

yang aktif, hidup dan selalu terlibat dalam setiap kegiatan perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan tersebut harus 

memperhatikan kinerja karyawannya. 

Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas 

fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas – aktivitas selama periode waktu 

tertentu. Sehingga kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang 

menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, kinerja bukan hanya menyangkut karakteristik pribadi yang 

ditujukan oleh seseorang, melainkan hasil kerja yang telah dan akan 

dilakukan oleh seseorang.1 

                                                             
1

Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2009), hlm. 8 
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Insentif merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan 

dengan prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerjanya, maka semakin 

besar pula insentif yang diberikan. Di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor 

Cabang Palembang ini isentif yang diberikan terutama insentif financial 

adalah karyawan yang bekerja sesuai dengan apa yang dihasilkan 

dikarenakan menujukkan kinerja yang sangat baik. 

Selain dengan memberikan insentif, motivasi juga memberikan 

sumbangan yang signifikan dalam peningkatan kinerja yang lebih 

produktif. Motivasi merupakan suatu faktor yang mendorong seseorang 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering 

kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki suatu faktor yang 

mendorong aktivitas tersebut.2 

Kedisiplinan sangat  diperlukan baik individu yang bersangkutan 

maupun oleh organisasi atau perusahaan. Kedisiplinan menunjukkan suatu 

kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan 

dan ketetapan perusahaan. Dengan demikian bila peraturan atau ketetapan 

yang ada dalam perusahaan itu diabaikan, atau sering dilanggar, maka 

karyawan mempunyai disiplin kerja yang buruk. Sebaliknya, bila 

karyawan tunduk pada ketetapan perusahaan, menggambarkan adanya 

kondisi disiplin yang baik.
3
 

                                                             
2
Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), hlm. 146 
3
Edy Sutrisno, Op.cit, hlm. 86 
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Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan 

yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan 

mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, sukses 

tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi, ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sifat dan perilaku untuk 

memengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerjasama sehingga 

membentuk jalinan kerja yang harmonis dengan pertimbangan aspek 

efisien dan efektif untuk mencapai tingkat produktifitas kerja yang sesuai 

dengan yang telah ditetapkan.4 

Bank Sumsel Babel Syariah Palembang merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak dibidang perbankan. Bank sumsel babel syariah 

ialah salah satu bank di indonesia dengan nama perusaan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dalam 

pratiknya, manajemen bank sumsel babel syariah menerapkan kebijakan 

insentif, motivasi, disiplin kerja serta kepemimpinan kepada semua 

karyawan. Hal tersebut dilakukan guna mendorong kinerja karyawannya. 

Prestasi kerja yang baik ini akan membawa dampak positif bagi 

perkembangan karyawan maupun perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasi adanya research 

gap dari insentif, motavasi, disiplin kerja dan kepemimpinan yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu sebagai berikut 

 

                                                             
4
B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2005), hlm. 154 
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Tabel 1.1 

Research gap Pengaruh Insentif terhadap Kinerja Karyawan  

 

 

 

Pengaruh Insentif 

terhada Kinerja 

Karyawan 

Hasil Penelitian Penelitian  

Terdapat pengaruh 

positif antara insentif 

terhadap kinerja 

karyawan  

1. maziah
5
 

2. fandy gunawan 

Tidak terdapat 

pengaruh  antara 

insentif terhadap 

kinerja karyawan  

haminanti sharikha 

dinahaji
6
 

Sumber :Dikumpulkan dari berbagai sumber  

 

Pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh Maziah 

dan Fandy Gunawan menunjukan bahwa insentif berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Haminanti Sharikha Dinahaji yang menunjukan bahwa insentif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 1.2 

Research gap Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan  

 

 

 

Pengaruh Motivasi 

terhada Kinerja 

Karyawan   

Hasil Penelitian Penelitian  

Terdapat pengaruh 

positif antara motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan  

1. Ni Made 

Nurcahyani 

2. Dewi Anjani
7
 

Tidak terdapat pengaruh 

antara motivasi terhadap 

kinerja karyawan  

Bangun Prajadi 

Cipto Utomo, 

dkk
8
 

Sumber :Dikumpulkan dari berbagai sumber  

 

Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh Ni 

Made Nurcahyani, Dewi Anjani menunjukan bahwa motivasi berpengaruh 

                                                             
5
Mazia,. Jurnal Pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan (Universitas islam negeri 

alauddin makasar : 2016 ) 
6

haminanti sharikha dinahaji,. Jurnal Pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan 

(Universitas Diponegoro semarang : 2017) 
7

Ni Made Nurcahyani,. Jurnal Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

(Universitas Kristen Petra: Surabaya 2015 ) 
8
 Bangun Prajadi Cipto Utomo,. Jurnal Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

(Universitas Swadaya Gunung Jati: 2017) 
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terhadap kinerja karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Bangun Prajadi Cipto Utomo, dkk yang menunjukan 

bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 1.3 

Research gap Pengaruh Disiplin kerja terhadap Kinerja Karyawan  

 

 

 

 

Pengaruh Disiplin kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan   

Hasil Penelitian Penelitian  

Terdapat pengaruh 

positif antara disiplin 

kerja terhadap kinerja 

karyawan  

1. Patricia  

2. Dwi agung 

nugroho
9
 

Tidak terdapat pengaruh 

antara disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan  

Elyn herlina
10

 

Sumber :Dikumpulkan dari berbagai sumber  

 

Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh 

Patricia dan Dwi agung nugroho menunjukan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Elyn herlina yang menunjukan bahwa motivasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9

Dwi agung nugroho,. Jurnal Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

(Universitas negeri yogyakarta : 2013 ) 
10

Elyn herlina,. Jurnal Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan (Universitas 

Sunan kalijaga : 2016) 
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Tabel 1.4 

Research gap Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan  

 

Pengaruh 

Kepemimpinan  

terhadap Kinerja 

Karyawan   

Hasil Penelitian Penelitian  

Terdapat pengaruh 

positif antara 

kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan  

1. M. Bukhori
11

 

2. Regina Aditya 

Tidak terdapat pengaruh 

antara kepemimpinan 

terhadap kinerja 

karyawan  

Sukmawati 

 

Sumber :Dikumpulkan dari berbagai sumber  

 

Dari fenomena data tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa tidak 

setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat 

dengan adanya research gap dalam penelitian-penelitian terdahulu. 

Berbagai penelitian di atas menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda 

dari pemberian insentif, motivasi, disiplin kerja dan kepemimpinan. Maka 

Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang perlu meningkatkan 

kinerja karyawan mereka melalui pemberian insentif, motivasi, disiplin 

kerja, dan kepemimpinan yang efektif. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF, 

MOTIVASI, DISIPLINKERJA, DAN KEPEMIMPINAN 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK SUMSEL BABEL 

SYARIAHKANTOR CABANG PALEMBANG” 

 

 

 

                                                             
11

M. Bukhori,. Jurnal Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan (STIE Asi A 

malang : 2016 ) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Apakah insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank 

 Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang? 

2. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank 

 Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Syariah Palembang? 

3. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang? 

4. Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja 

  karyawan Bank Sumsel Babel Syariah kantor Cabang Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

 Bank Sumsel Babel Syariah kantor Cabang Palembang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja  

  karyawan Bank Sumsel Babel Syariah kantor  Cabang Palembang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

  karyawan Bank Sumsel Babel Syariah kantor  Cabang Syariah 

  Palembang. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian pengaruh 

pemberian insentif, motivasi, disiplin kerja dan kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh 

pengalaman dan  khasanah ilmu baru mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

2. Bagi Institusi 

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

pengetahuan dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis 

selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 

untuk menambah wawasan mengenai kinerja karyawan bank 

syariah. 
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4. Bagi Bank Syariah 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi 

dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan 

bisnis perbankan syariah, serta dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja karyawan Bank Sumsel Babel syariah, 

sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun 

kekurangan dalam menjalankan manajemen SDM bank syariah. 

1.5 Sistematika penulisan 

 

Untuk mendapat kerangka acuan penulisan laporan akhir yang lebih 

terarah, maka penulis membagi laporan akhir ini menjadi 5 (lima) bab, 

dimana sub bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk 

memberikan yang jellas, berikut ini akan di uraikan mengenai sistematika 

penulisan laporan akhir ini secara singkat yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II Landasan teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III  Metode Penelitian 
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Bab ini mengemukakan tentang setting penelitian, definisi 

operasional variabel, sumber dan jenis data, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, 

instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini akan dibahas pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan 

data yang dikumpulkan dan dengan mempergunakan metode 

serta tahapan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.  

BAB V Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat diberikan 

dan direkomendasikan kepada pihak Bank  



12 
 
 
 
 

12 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Kinerja  

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah pengorbanan jasa, jasmani dan pikiran 

untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dengan 

memperoleh imbalan prestasi tertentu. 12Kinerja adalah perilaku 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan.13 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan seseorang 

harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 

Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif 

untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang 

apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya14 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja seseorang (kemampuan usaha dan 

kesepakatan) dalam melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan 

pada periode tertentu.  

                                                             
12

Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), hlm. 94 
13

Veithzal Rivai, Op.cit.,hlm. 309 
14

Litjan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia , (jakarta: Bumi Aksara 

2016), hlm. 481 
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2.1.2 Manfaat Penilaian Kinerja 

Adapun manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Perbaikan kinerja memberikan kesempatan kepada karyawan 

untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk 

meningkatkan melalui feedback yang diberikan oleh 

perusahaan. 

b. Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk 

mengkompensasikan karyawan secara layak sehingga dapat 

memotivasi mereka. 

c. Keputusan untuk penempatan, yaitu dapat dilakukannya 

penempatan karyawan sesuai dengan keahliannya. 

d. Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan 

diketahui kelemahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat 

dilakukan program pelatihan dan pengembangan yang lebih 

efektif. 

e. Perencanaan karier, yaitu dapat memberikan bantuan 

perencanaan karier bagi karyawan dan menyelaraskannya 

dengan kepentingan organisasinya. 

f. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses 

penempatan, yaitu kinerja yang tidak baik menunjukan adanya 

kelemahan dalam penempatan sehingga dapat dilakukan 

perbaikan. 
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g. Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain 

pekerjaan, yaitu kekurangan kinerja akan menunjukan adanya 

kekurangan dalam perencanaan jabatan. 

h. Meningkatakan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada 

karyawan, yaitu dengan dilakukannya penilain yang objektif 

berarti meningkatkan perlakuan yang adil bagi karyawan. 

i. Dapat membantu pegawai mengatasi masalah yang bersifat 

eksternal, yaitu dengan senilai kinerja atasan akan mengetahui 

apa yang menyebabkan terjadinya kinerja yang jelek, sehingga 

atasan dapat membantu menyelesaikannya. 

j. Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya 

manusia, yaitu menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber 

daya manusia berjalan dengan baik atau tidak.15 

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang ialah : 

a. Faktor kemampuan, secara umum kemampuan ini terbagi 

  menjadidua yaitu, kemampuan potensi (IQ) dan  

   kemampuan reality (knowledge dan skill). 

b. Faktor motivasi, motivasi berbentuk dari sikap karyawan 

   dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi bagi karyawan 

   sangat penting untuk mencapai visi dan misi perusahaan.16 

                                                             
15

Mariot Tua Effendi Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 195 
16

Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,  

Cetakan ke- 2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 67-68 
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2.1.4 Pengukuran Kinerja Karyawan 

Untuk mengukur secara kualitatif dan kuantitatif yang 

menunjukkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan adalah merupakan sesuatu yang dapat dihitung 

sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari 

dalam perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa 

banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi antara 

lain termasuk17:  

a. Kuantitas kerja 

Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara 

besarnya volume kerja yang seharusnya (standar kerja normal) 

dengan kemampuan sebenarnya. 

b. Kualitas kerja 

Standar ini lebih menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan 

dibandingkan volume kerja. 

c. Ketetapan waktu 

Yaitu penggunaan masa kerja yang di sesuaikan dengan 

kebijaksanaan perusahaan. 

 

                                                                                                                                                                       
 
17

Robert L, Malthis & Jhon H. Lackson, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bisnis, 

Manajemen, Keuangan dan SDM), Edisi 9, (Jakarta: Salemba Siagian, 2002), hlm. 78 
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2.1.5 Indikator Kinerja Karyawan 

Dari teori-teori yang telah dijelaskan, adapun indikator untuk 

dapat mengukur variabel kinerja karyawan, yang dapat dilihat pada 

tabel 2.1.18 

Tabel 2.1 

Variabel Indikator Kinerja Karyawan 

Variabel Indikator Item 

Kinerja Karyawan Kuantitas - Mampu meningkatkan jumlah 

target pekerjaan dibandingkan 

dengan standar perusahaan. 

- Mampu meningkatkan jumlah 

target pekerjaan dibandingkan 

dengan rekankerja. 

 
Kualitas - Mampu menciptakan kreativitas 

dan kesesuain mutu hasil kerja 

dengan standar perusahaan. 

- Mampu meningkatkan kualitas 

kerja dibandingkan rekan kerja. 

 

Ketepatan 

waktu 

- Ketepatan waktu memulai 

pekerjaan 

- Ketepatan waktu menyelesaikan 

pekerjaan 
Sumber : Frenty Estu Ningroom ((2008),) 

Dari uraian diatas peneliti mengambil simpulan tentang indikator 

sebagai berikut : 

1. Kuantitas 

a. Mampu mencapai standar hasil kerja perusahaan 

                                                             
18

Frenty Estu Ningroom. (2008),. Pengaruh Insentif Terhadap Prestasi Kerja (Studi pada 

Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Regional Malang). Program Studi 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya : Skripsi Tidak Diterbitkan 
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b. Mampu meningkatkan hasil kerja  

2. Kualitas  

a. Mampu memenuhi standar mutu hasil kerja dari waktu 

ke waktu 

b. Mampu meningkatkan kualitas kerja dibanding rekan 

kerja  

3. Ketepatan waktu  

a. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

b. Mampu meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian 

pekerjaan. 

 

2.2 Insentif 

2.2.1 Pengertian Insentif 

Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada 

karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar.19 

Menurut Kowtha dan Leng, insentif merupakan salah satu jenis 

penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja.Semakin tinggi 

prestasi kerjanya, semakin besar pula insentif yang diberikan.20 

Insentif merupakan elemen penghasilan atau balas jasa yang 

diberikan secara tidak tetap tergantung pada kondisi pencapaian 

prestasi kerja karyawannya.21 

                                                             
19

 Malayu S.P Hasibuan, Op.cit.,hlm. 118  
20

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2009), hlm. 184 
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Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang 

diberikan oleh pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar 

mereka bekerja dengan semangat yang tinggi dan berprestasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi atau dengan kata lain, insentif 

kerja merupakan  pemberian  uang  di  luar  gaji  yang  diberikan  

oleh  pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap 

prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi.22 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkanbahwa insentif 

adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada 

karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil 

kerjanya, sedangkan untuk perusahaan, insentif merupakan strategi 

untuk meningkatkan produktivitas dan efesiensi perusahaan dalam 

menghadapi persaingan yang semakin ketat` 

2.2.3 Tujuan Insentif 

Tujuan insentif pada dasarnya adalah: 

a. Sistem insentif didesain dalam hubungannya dengan sistem 

balas jasa (merit sistem), sehingga berfungsi dalam memotivasi 

pekerja agar terus menerus berusaha memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang menjadi kewajiban atau tanggungjawabnya.  

                                                                                                                                                                       
21

Jiwo Wungu dan Hartanto Brotoharsojo, “Merit System”, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 101 
22

Anwar Prabu Mangkunegara, Op.cit.,hlm. 89 
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b. Sistem insentif merupakan tambahan bagi upah atau gaji dasar 

yang diberikan sewaktu-waktu, dengan membedakan antara pekerja 

yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi dalam 

melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Dengan demikian 

akan berlangsung kompetisi yang sehat dalam berprestasi, yang 

merupakan motivasi kerja berdasarkan pemberian insentif.23 

 Rivai mengemukakan bahwa, tujuan utama dari insentif 

adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada 

karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil 

kerjanya.Sedangkan bagi perusahaan insentif merupakan strategi 

untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam 

menghadapi persaingan yang semakin ketat dimana produktivitas 

menjadi satu hal yang penting.24 

2.2.4  Jenis-jenis Insentif 

Secara garis besar insentif dapat digololongkan menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

a. Insentif material adalah perangsang yang diberikan kepada  

karyawan berdasarkan prestasi dan kinerjanya, berbentuk uang 

ataubarang. 

b. Insentif non material adalah perangsang yang diberikan kepada 

karyawan yang berbentuk penghargaan atau pengukuran 

                                                             
23

 H Hadari Nawawi,Manajemen Sumber Daya Manusia; untuk bisnis yang 

kompetitif,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 373 
24

Frenty Estu Ningroom, Op.cit., hlm. 9 
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prestasi dan kinerjanya, seperti piagam, piala, mendali dan 

sebagainya yang nilainyaterkira. 

c. Insentif sosial adalah perangsang pada karyawan yang 

diberikan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, seperti 

promosi, mengikuti pendidikan, naik haji, dan sebaginya.25 

2.2.5 Sifat Dasar Pemberian Insentif 

 Sistem pengupahan insentif akan dapat berhasil dengan  

baikjika memperhatikan beberapa aspek yaitu : 

a. Pembayaran hendaknya dilakukan secara sederhana  

   sehingga dapat dimengerti dan dihitung sendiri  

  olehkaryawan. 

b. Penghasilan yang diterima hendaknya dapat langsung 

  menaikan  output danefesien. 

c. Pembayaran hendaknya dilakukan secepatmungkin. 

d. Besarnya upah nomial dengan standar jam kerja, hendaknya

  mampu merangsang pekerja untuk lebih giat.26 

2.2.6 Indikator Insentif 

Dari teori-teori yang telah di jelaskan, Adapun Indikatoruntuk 

mengukur variabel insentif yang dapat dilihat pada tabel 2.2.27 

                                                             
25

 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 1997) hlm. 201 
26

Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, (Yogyakarta: 

BPFE, 1996) hlm.163 
27

Frenty Estu Ningrum, Op.cit., hlm. 11-13 
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Tabel 2.2 

Variabel Indikator Insentif 

Variabel Indikator Item 

Insentif Pendapatan a. PemberianBonus 

b. DanaPensiun 

Jaminan 

Sosial 

a. TunjanganKesahatan 

b. Tunjangan HariRaya 

Penghargaan a. PiagamPenghargaan 

b. Promosi dan Pengembangandiri 

Sumber : Frenty Estu Ningroom ((2008),) 
 

Dari uraian diatas peneliti mengambil simpulan tentang indikator 

sebagai berikut : 

a) Pendapatan ialah jumlah uang yang diterima karyawan dari 

aktivitasnya 

b) Bonus ialah penghargaan terhadap pencapaian tujuan yang 

ditetapakan oleh perusahaan 

c) Tunjangan ialah tambahan penghasilan atau insentif yang 

diterima pekerja  

d) Penghargaan ialah sesuatu yang di berikan perusahaan atas 

pretasi karyawan 

 

2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latinmovere yang berarti “dorongan atau 

daya penggerak”. Motivasi ini hanya diberikankepada manusia, khususnya 

kepada para bawahan atau pengikut.Motivasi mempersoalkan bagaimana 
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caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras 

dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan.28 

Menurut Hasibuan, motif adalah suatu perangsang keinginan dan 

daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif 

mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Motivasi merupakan akibat 

dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Karena 

itulah, terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh 

seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang 

lain yang menghadapi situasi yang sama. Bahkan seseorang akan 

menunjukkan dorongan tertentu dalam menghadapi situasi yang berbeda 

dan dalam waktu yang berlainan pula.29 

Menurut Wexley & Yukl, motivasi adalah pemberian atau 

penimbulan motif atau dapat pula diartikan sebagai hal atau keadaaan 

menjadi motif. Jadi, motivasi adalahsesuatu yang menimbulkan semangat 

atau dorongan kerja. Adapun Robbins, mengemukakan motivasi adalah 

suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian 

tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk 

memuaskan beberapa kebutuhan individu.30 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

                                                             
28

Malayu S.P. Hasibuan, Organisas&Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas), 

(Jakarta: Bumi Aksara, (2008),), hlm. 92 
29

Ibid. 
30

Edy Sutrisno, Op.cit., hlm. 110-111 
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aktivitas tertentu atau dapat diartikan pula sebagai faktor pendorong 

perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti 

memiliki suatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. 

2.3.2 Tujuan Pemberian Motivasi 

Tujuan pemberian motivasi adalah sebagai berikut31 : 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan; 

d. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan; 

e. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan; 

f. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan 

perusahaan; 

g. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan; 

h. Mengefektifkan pengaduan karyawan; 

i. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik; 

j. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan; 

k. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan; 

l. Mempertinggi rasa tanggung jawab karywan terhadap tugas-

tugasnya; 

m. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku; 

 Dan lain sebagainya. 

 

 

                                                             
31

Malayu S.P. Hasibuan, Op.cit.,hlm. 97-98 
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2.3.4 Jenis-jenis Motivasi 

Motivasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu32 : 

a. Motivasi Positif, manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan 

memotivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, 

karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik 

saja. 

b. Motivasi Negatif, manajer memotivasi bawahannya dengan 

memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang 

baik (prestasi rendah). Dengan memotivasi negatif ini semangat 

kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat, karena 

mereka takut di hukum; tetapi untuk jangka waktu panjang dapat 

berakibat kurang baik. 

2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang 

dipengaruhi oleh bebrapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat 

dibedakan atas faktor intern dan faktor ekstern yang berasal dari 

karyawan.33 

1. Faktor Intern 

Faktor intern yang dapat memengaruhi pemberian 

motivasi pada seseorang antara lain: 

1) Keinginan untuk dapat hidup 

                                                             
32

Ibid., hlm. 99 
33

Edy Sutrisno, Op.cit., hlm. 116-120 
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2) Keinginan untuk dapat memiliki 

3) Keinginan untuk memperoleh pengharapan 

4) Keinginan untuk memperoleh pengakuan 

5) Keinginan untuk berkuasa 

2. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang dapat memengaruhi pemberian 

motivasi pada seseorang antara lain: 

1) Kondisi lingkungan kerja 

2) Kompensasi yang memadai 

3) Supervisi yang baik 

4) Ada jaminan karir 

5) Status dan tanggungjawab 

6) Peraturan yang fleksibel 
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2.3.6 Indikator Motivasi 

  Menurut Uno, ada dua dimensi dan indikator untuk 

mengukur motivasi kerjayang dapat dilihat pada tabel 2.334:  

Tabel 2.3 

Variabel Indikator Motivasi 

 

Variabel Dimensi Indikator 

Motivasi  Internal - Tanggungjawab pegawai dalam 

melaksanakan tugas  

- Melaksanakan tugas dengan target yang 

jelas  

- Ada umpan balik atas hasil pekerjaannya  

- Memiliki tujuan yang jelas dan 

menentang  

- Memiliki perasaan senang dalam bekerja  

- Selalu berusaha untuk mengungguli 

orang lain  

- Diutamakan prestasi dari apa yang 

dikerjakannya 

Eksternal  - Selalu berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan kebutuhan 

kerjanya  

- Senang memperoleh pujian dari apa 

yang dikerjakan nya  

- Bekerja dengan harapan ingin 

memperoleh insentif  

- Bekerja dengan harapan ingin 

memperoleh perhatian dari teman dan 

atasan 

 

Dari uraian diatas peneliti mengambil simpulan tentang indikator 

sebagai berikut : 

                                                             
34

 Ernawaty Nasution. (2008),. “Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Pegawai Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry”.  Jurnal Magister Administrasi Pendidikan, Al-

Bayan. 20(29), 5-6 
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1. Motivasi internal : 

a) Perasaan senang dalam melakukan pekerjaan  

b) Pekerjaan yang menarik dan dipahami 

c) Memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 

2. Motivasi Eksternal : 

a) Bekerja dengan mengharapkan insentif 

b) Senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakan nya  

c) Bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian dari teman 

   dan atasan 

 

2.4 Disiplin Kerja 

2.4.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong 

para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan 

perusahaan.35 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para 

manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 

bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

                                                             
35

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia Ed.1 Cet. 23, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), hlm. 305 
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semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku36 

Hasibuan, berpendapat bahwa kedisiplinan sebagai bentuk 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.Jadi, dikatakan 

disiplin apabila karyawan sadar dan bersedia mengerjakan semua 

tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.Kedisiplinan harus 

ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan.Tanpa dukungan 

disiplin karyawan yang baik, sulit bagi perusahaan untuk 

mewujudkan tujuannya.Jadi, kedisiplinan adalah kunci 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.37 

Handoko, disiplin adalah kesediaan seseorang yang timbul 

dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan 

yang berlaku dalam organisasi.38 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Menurut Singodimedjo, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

adalah39: 

 

 

                                                             
36

Regina Aditya Reza. 2017. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan PT Sinar Santosa Perkasa Banjarnegara. Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan 
37

 Agung Setiawan. 2013. “Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang”. Jurnal Ilmu Manajemen. 1(4), 

1246-1247 
38

Litjam poltak sinambela, manajemen sumber daya manusia,(jakarta:Bumi Putra)2016 

hlm. 334 
39

Ibid., hlm. 89 
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1) Besar kecilnya kompensasi. 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya 

disiplin kerja. Para karyawanakan mematuhi segala peraturan 

yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang 

setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikan 

bagi perusahaan. 

2) Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 

Keteladanan pimpinan sangat penting sekali, karena dalam 

lingkungan perusahaan, semua karyawan akan selalu 

memerhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin 

dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya dari 

ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan 

disiplin yang sudah ditetapkan.  

3) Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam 

perusahaan, bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat 

dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin 

ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan 

instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi 

dan situasi. Disiplin akan dapat ditegakkan dalam suatu 

perusahaan, jika ada aturan tertulis yang telah disepakati 

bersama.  
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4) Keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan. 

Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka 

perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang 

sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya. Dengan 

adanya tindakan terhadap pelanggar disiplin, sesuai dengan 

sanksi yang ada, maka semua karyawan akan merasa 

terlindungi, dan berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa. 

5) Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu 

ada pengawasan, yang akan mengarahkan para karyawan agar 

dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. 

6) Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. 

Pimpinan yang berhasil memberi perhatian yang besar kepada 

para karyawan akan dapat menciptakan disiplin kerja yang 

baik. Karena, ia bukan hanya dekat dalam arti jarak fisik., 

tetapi juga mempunyai jarak dekat dalam artian jarak batin. 

Pimpinan demikian akan selalu dihormati dan dihargai oleh 

para karyawan, sehingga akan berpengaruh besar kepada 

prestasi, semangat kerja, dan moral kerja karyawan. 

7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan ynag mendukung tegaknya 

disiplin. 

Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain:  
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 Saling menghormati 

 Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, 

sehingga para karyawan akan turut merasa bangga dengan 

pujian tersebut. 

 Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-

pertemuan. 

 Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada 

rekan sekerja, dengan menginformasikan, kemana dan 

untuk urusan apa, walaupun kepada bawahan sekalipun. 

2.4.3  Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Harlie, indikator-indikator disiplin kerja di antaranya 

  sebagai berikut
40

 : 

Tabel 2.4 

Variabel Indikator Disiplin Kerja 

 

Variabel Indikator 

Disiplin kerja - Selalu hadir tepat waktu  

- Selalu mengutamakan presentase 

kehadiran  

- Selalu mentaati ketentuan jam kerja 

- Selalu mengutamakan jam kerja yang 

efisien dan efektif  

- Memiliki keterampilan kerja pada 

bidang tugasnya 

- Memiliki semangat kerja yang tinggi 

- Memiliki sikap yang baik 

 Dari uraian diatas peneliti mengambil simpulan tentang 

indikator sebagai berikut : 

                                                             
40

Agung Setiawan, Loc.cit. 
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a) Selalu hadir tepat waktu 

b) Menghasikan hasil kerja yang memuaskan 

c) Mematuhi seluruh peraturan yang di tetapkan 

d) Pegawai setia terhadapp visi dan misi instansi 

 

2.5 Kepemimpinan 

2.5.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah suatu periaku dengan tujuan tertentu 

untuk memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan 

manfaat individu dan organisasi. Kepemimpinan merupakan seni, 

karena pendekatan setiap orang dalam memimpin orang dapat 

berbeda tergantung karakteristik pemimpin, karakteristik tugas 

maupun karakteristik orang yang dipimpinnya. Armstrong, 

menyatakan kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi 

kepada semua karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk 

mencapai hasil yang diharapkan. Adapun Sudarmanto, menyatakan 

kepemimpinan adalah cara mengajak karyawan agar bertindak 

benar, mencapai komitmen dan memotivasi mereka untuk 

mencapai tujuan bersama.41 

Menurut Siagian, kepemimpinan adalah kemampuan 

seseorang untuk memengaruhi orang lain, dalam hal ini para 

                                                             
41

Dwi Wahyu Wijayanti. 2012. Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi  Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Daya Anugerah Semesta Semarang. Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang : Skripsi Tidak Diterbitkan 
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bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau 

melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu 

mungkin tidak disenanginya.42 

Terry, menganggap kepemimpinan sebagai kegiatan untuk 

memengaruhi orang agar bekerja dengan rela untuk mencapai 

tujuan bersama. Menurut Zainun, secara luas kepemimpinan 

diartikan sebagai usaha yang terorganisasi untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya manusia, materiil, dan financial guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Bass dan Stogdill, 

mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses 

memengaruhi aktivitas suatu kelompok dalam usaha untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan.43 

Berdasarkan pengertian kepemimpinan dari beberapa 

pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan erat 

kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk dapat 

mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  

2.5.2 Teori-teori Kepemimpinan  

Wursanto, menyatakan teori kepemimpinan adalahbagaimana 

  seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang 

  pemimpin. Beberapa teori tentang kepemimpinan yaitu44:  

a. Teori Kelebihan  

                                                             
42

Edy Sutrisno, Op.cit., hlm. 213 
43

Ibid., hlm. 214 
44

Dwi Wahyu Wijayanti, Op.cit., hlm. 24-25 
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Teori ini beranggapan bahwa seseorang akan menjadi 

pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. 

Pada dasarnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin mencakup 3 hal yaitu kelebihan ratio, kelebihan 

rohaniah, kelebihan badaniah. 

b. Teori Sifat  

Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi 

pemimpin yang baik apabila memiliki sifat-sifat yang positif 

sehingga para pengikutnya dapat menjadi pengikut yang baik, 

sifat-sifat kepemimpinan yang umum misalnya bersifat adil, suka 

melindungi, penuh rasa percaya diri, penuh inisiatif, mempunyai 

daya tarik, energik, persuasif, komunikatif dan kreatif.  

a. Teori Keturunan  

Menurut teori ini, seseorang menjadi pemimpin karena 

keturunan atau warisan, karena orangtuanya seorang pemimpin 

maka anaknya otomatis akan menjadi pemimpin menggantikan 

orangtuanya.  

b. Teori Kharismatik  

Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin 

karena orang tersebut mempunnyai kharisma (pengaruh yang 

sangat besar). Pemimpin ini biasanya memiliki daya tarik, 

kewibawaan dan pengaruh yang sangat besar. 
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c. Teori Bakat  

Teori ini disebut juga teori ekologis, yang berpendapat bahwa 

pemimpin lahir karena bakatnya. Ia menjadi pemimpin karena 

memang mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin. Bakat 

kepemimpinan harus dikembangkan, misalnya dengan memberi 

kesempatan orang tersebut menduduki suatu jabatan. 

d. Teori Sosial  

Teori ini beranggapan pada dasarnya setiap orang dapat 

menjadi pemimpin.Setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi 

pemimpin asal dia diberi kesempatan.Setiap orang dapat dididik 

menjadi pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat dipelajari, 

baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman praktek. 

2.3.3 Tipe Kepemimpinan  

Siagian menyatakan bahwa terdapat lima tipe kepemimpinan yang 

  mempunyai ciri masing-masing, yaitu45:  

A. Tipe Otokratik  

Kepemimpinan otokratik adalah seorang pemimpin yang memiliki 

ciri-ciri yang pada umumnya negatif, mempunyai sifat egois yang 

besar sehingga akan memutarbalikan kenyataan dan kebenaran 

sehingga sesuatu yang subyektif akan diinterpretasikan sebagai 

kenyataan dan atau sebaliknya. Tipe kepemimpinan ini segalanya 

                                                             
45

Ibid., hlm. 25-27 



36 

 

 
 

akan diputuskan sendiri, serta punnya anggapan bahwa bawahanya 

tidak mampu memutuskan sesuatu.  

B. Tipe Paternalistik   

Kepemimpinan paternalistik adalah seorang pemimpin yang 

mempunyai ciri menggabungkan antara ciri negatif dan positif, 

ciri-cirinya adalah:  

1) Bersikap selalu melindungi  

2) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

  mengambil keputusan sendiri.  

3) Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

  berinisiatif dan mengembangkan imajinasi dan daya 

  kreativitas mereka sendiri.  

4) Sering menonjolkan sikap paling mengetahui.  

5) Melakukan pengawasan yang ketat.  

C. Tipe Kharismatik  

Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, 

daya tarik dan wibawa yang luar biasauntuk mempengaruhi 

orang lain, sehingga orang lain itu bersedia untuk mengikutinya 

tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab kesediaan itu. 

Menurut Max Webber, pemimpin yang kharismatik biasanya 

dipandang sebagai orang yang mempunyai kemampuan atau 

kualitas supernatural dan mempunyai daya yang istimewa. 

Kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang biasa karena 
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kemampuan ini bersumber dari Illahi, dan berdasarkan hal ini 

seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin. 

Pemimpin kharismatik mempunyai banyak cara untuk 

memperoleh simpati dari karyawannya yaitu dengan menggunakan 

pernyataan visi untuk menanamkan tujuan dan sasaran kepada 

karyawannya, kemudian mengkomunikasikan ekspektasi kinerja 

yang tinggi dan meyakini dengan meningkatkan ras percaya diri 

bahwa bawahan bisa mencapainya, kemudian pemimpin 

memberikan contoh melalui kata-kata dan tindakan, serta 

memberikan teladan supaya ditiru para bawahannya.  

D. Tipe Laissez Faire   

Kepemimpinan laissez faire adalah kepemimpinan yang gemar 

melimpahkan wewenang kepada bawahanya dan lebih menyenangi 

situasi bahwa para bawahanlah yang mengambil keputusan dan 

keberadaan dalam organisasi lebih bersifat suportif.Pemimpin ini 

tidak senang mengambil risiko dan lebih cenderung pada upaya 

mempertahankan status. 

E. Tipe Demokratik 

Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang selalu 

mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa 

kehilangan kendali organisasional dan melibatkan bawahannya 

secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran sertanya 

dalam proses pengambilan keputusan serta memperlakukan 
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bawahan sebagai makhluk politik, ekonomi, sosial, dan sebagai 

individu dengan karakteristik dan jati diri. Pemimpin ini dihormati 

dan disegani dan bukan ditakutikarena perilakunya dalam 

kehidupan organisasional mendorong para bawahannya 

menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan 

kreatifitasnya. 

2.3.4 Fungsi-fungsi Kepemimpinan    

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dalam 

kehidupan kelompok atau organisasi dimana fungsi kepemimpinan 

harus diwujudkan dalam interaksi antar individu. Menurut Rivai, 

secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat dibedakan 

sebagai berikut46:  

a. Fungsi Instruktif  

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat  

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif 

memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi 

orang lain agar mau melaksanakan perintah.  

b. Fungsi Konsultatif  

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu 

dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik 

                                                             
46

Ibid., hlm. 28-29 
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untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan 

yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan 

fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan 

akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya 

sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.    

c. Fungsi Partisipasi  

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan 

orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikut sertaan 

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi 

tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara 

terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri 

atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin 

harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.  

d. Fungsi Delegasi  

Fungsi ini dilaksanakan dengan memerikan pelimpahan wewenang 

membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan 

maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada 

dasarnya berarti kepercayaan.Orang-orang penerima delegasi itu 

harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang mempunyai 

kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. 

e. Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses 

atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah 
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dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan 

tercipnya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini 

dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, 

koordinasi, dan pengawasan. 

2.4.5 Indikator Kepemimpinan  

 Menurut Wahjosumidjo, secara garis besar indikator  

  kepemimpinan adalah sebagai berikut47:  

Tabel 2.5 

Variabel Indikator Kepemimpinan 

 

Variabel Indikator 

Kepemimpinan - Bersifat adil  

- Memberi sugesti  

- Mendukung tujuan. 

- Katalisator  

- Menciptakan rasa aman  

- Sebagai wakil organisasi  

- Sumber inspirasi  

- Bersikap menghargai  

 Dari uraian diatas peneliti mengambil simpulan tentang indikator 

  sebagai berikut : 

a) Memotivasi ialah mendorong seseorang melakukan

 kegiatan untuk mencapai tujuan 

b) Bersikap adil ialah seseorang yang memiliki suatu sikap 

  yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran 

c) Pengarahan khusus ialah memberikan petunjuk agar betul-

 betul dilaksanakan 

                                                             
47

Ibid., hlm.30 
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d) Memberikan inspirasi ialah memberikan contoh teldan baik 

e) Mempertimbangan saran ialah menerima dan memikiran  

  saran serta pendapat dari  orang lain. 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil beberapa acuan 

dalam penelitian terdahulu sebagai berikut : 

 

Tabel 2.6 

Penelitian Terdahulu 

PENELITI JUDUL VARIABEL 

TEKNIK 

ANALISIS 

DATA 

HASIL 

Kadri Putra 

Aji Tara 

2016 

Peranan 

Motivasi 

Kerja dan 

Gaya 

Kepemimpina

n dalam 

Meningkatkan 

Kinerja 

Karyawan 

pada BMT 

Surya 

Barokah 

Palembang 

X1-Motivasi 

kerja  

X2- Gaya  

Kepemimpinan 

Y- Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

linear 

berganda 

Ada pengaruh 

signifikan antara 

motivasi kerja (X1), 

gaya kepemimpinan 

(X2), kinerja karyawan 

(Y).  

 

Iin Sri 

Rejeki 

2014 

Pengaruh 

Motivasi, 

Disiplin, 

Keterampilan 

Interpersonal 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan  

PT. Bank Bni 

Syariah 

Cabang 

X1-Motivasi 

X2- Disiplin 

X3- Keterampilan 

Interpersonal 

Y- Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

linear 

berganda 

- Motivasi kerja 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan  

- Disiplin kerja 

mempunyai pengaruh 
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Surakarta positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan  

- Keterampilan 

interpersonal 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

- Faktor yang paling 

dominan 

mempengaruhi 

kinerja karyawan 

adalah motivasi kerja 

 

W. Jaya 

Ardika 

2015 

Pengaruh 

Kepemimpina

n, Motivasi 

Kerja, dan 

Pemberian 

Insentif 

terhadap 

Poduktivitas 

Kerja 

Karyawan 

Pegadaian 

Cabang Kota 

Kediri tahun 

2015 

 

X1-

Kepemimpinan 

X2-Motivasi 

kerja 

X3- Insentif 

Y- Produktivitas 

Kerja 

Regresi 

linear 

berganda 

Ada pengaruh 

signifikan antara 

kepemimpinan (X1), 

motivasi kerja (X2), 

dan insentif (X3) 

dengan produktivitas 

kerja karyawan (Y).  

 

Dwi 

Wahyu 

Wijayanti 

2012 

Pengaruh 

Kepemimpina

n dan 

Motivasi  

Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

X1-

Kepemimpinan 

X2-Motivasi 

kerja 

Y- Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

linear 

berganda 

 Kepemimpinan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 
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pada PT. 

Daya 

Anugerah 

Semesta 

Semarang 

 Motivasi 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan  

Khaerul 

Amri 

2015 

Pengaruh 

Kepemimpina

n, Motivasi, 

Disiplin 

Kerja, dan 

Pelatihan 

Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

BMT Bina 

Ihsanul Fikri 

Yogyakarta 

X1-

Kepemimpinan 

X2- Motivasi 

X3- Disiplin 

Kerja 

X4- Pelatihan 

Kerja 

Y- Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

linear 

berganda 

 Kepemimpinan tidak 

berpengaruh 

signifikan kinerja 

karyawan 

 Motivasi  tidak 

berpengaruh 

signifikan kinerja 

karyawan 

 Pelatihan kerja 

berpengaruh positif 

signifikan kinerja 

karyawan 

Regina 

Aditya 

Reza 

2010 

Pengaruh 

Gaya 

Kepemimpina

n, Motivasi 

dan Disiplin 

Kerja 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT 

Sinar Santosa  

Perkasa 

Banjarnegara 

X1- Gaya 

kepemimpinan 

X2- Motivasi 

X3- Disiplin kerja 

Y- Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

linear 

berganda 

 Ada pengaruh 

signifikan antara 

gaya kepemimpinan 

(X1), motivasi  (X2), 

dan disiplin (X3) 

dengan kinerja 

karyawan (Y).  

 Motrivasi memiliki 

pengaruh yang paling 

kuat terhadap kinerja 

karyawan 
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2.7 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran bertujuan untuk memepermudah peneliti 

untuk mempermudah penelitian dalam menguraikan secra sistematis 

pokok pemsalahan yang ada dalam penelitiannya. Kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat dilihat seperti gambar 1 

 

Gambar 2.7 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dikembangkan oleh penelitian  

 

Motivasi (X2) 

 

Disiplin Kerja(X3) 

 

 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Kepemimpinan (X4) 

Insentif (X1) 
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Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.7 penelitan 

bertujuan untuk memfokuskan pada pembahasan mengetahui apakah 

ada pengaruh Insentif, Motivasi, Disiplin kerja dan kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Kantor 

Cabang Palembang . serta variabel Insentif, Motivasi, Disiplin 

kerjadan kepemimpinan manakah yang paling dominan 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

Dari telaah pustaka diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan 

sebagai jawaban semester terhadap  pemasalhan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

H1: Insentif  berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan  

H2: Motivasi  berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

H3: Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja  

   karyawan 

H4: Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja  

   karyawann 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang lingkup penelitian 

3.1.1 Ruang Lingkup Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah 

Palembang yang beralamat di Jl. Letkol Iskandar No. 537 

Palembang merupakan cabang dari PT. Bank Sumsel Babel yang 

beralamat di Jl. Gubernur H. Bastri No. 07 Jakabaring Palembang 

Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan 

tentang Pengaruh insentif, motivasi, disiplin kerja dan 

kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Sumsel 

Babel Cabang Syariah Palembang 

3.1.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

subyek yang mempunyai kuantias dan karakeristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudan ditarik 

kesmpulannya. 48 Populasi dalam penelitian ini adalahJumlah 

                                                             
48

Maya panorama muhajirin, Pendekatan praktis metode penelitian kuanlitatif dan 

kuantitatif, (Yogyakarta:idea press, 2017)hlm. 113 
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keseluruhan karyawan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah 

Palembang sebanyak 39 karywan seluruh karyawan.. 

Penarikan sampel yang digunakan adalahprobability 

samplingadalah teknik sampling yang mmemberikan peluang yang 

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel teknik probability yang tepatnya digunakan dalam 

penelitian ini adalah tekniksimple Random Sampling.Sampel pada 

penelitian ini diambil sebanyak 39 orang. Dikatakan simple 

(sederhana) karena cara pengambilan sampel dari semua anggota 

populsi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu,49 

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

  adalah: 

1) Angket/Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden 

untuk dijawabnya.50 

2) Interview 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

                                                             
49

Maya panorama Muhajrin, pendekatan praktis Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, (yogyakarta idea press, 2017), hlm. 118 
50

Maya panorama Muhajrin, pendekatan praktis Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D, (yogyakarta idea press, 2017), hlm. 227 
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menemukan permasalahan yang harusditeliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yanglebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

3.1.4 Variabel-variabel Penelitian 

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

  yaitu: 

a. Variabel bebas (Independent Variable) 

Disebut juga variabel pengaruh yaitu variabel yang tidak 

terbatas, dalam penelitian ini variabel bebasnya (X) adalah: 

Insentif (X1), Motivasi (X2), Disiplin kerja (X3) dan 

Kepemimpinan (X4) 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh 

variabel yang lain dengan demikian kinerja karyawan adalah 

sebagai variabel terikat (Y). 

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel Definisi 

Operasional Variabel dibawah ini, Definisi operasional variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Definisi  Indikator Pengukuran  

Insentif  

(X1) 

Merupakan salah 

satu bentuk 

rangsangan yang 

sengaja diberikan 

kepada karyawan 

untuk mendorong 

semangat kerja 

karyawan agar 

mereka bekerja 

lebih produktif 

lagi dan 

meningkatkan 

prestasinya dalam 

mencapai 

tujuanperusahaan. 

 

a. Pendapatan 

b. Jaminan sosial  

c. Penghargaan  

Sangat Tidak Setuju = 1 

Tidak Setuju = 2 

Ragu-ragu/Netral = 3 

Setuju = 4 

Sangat Setuju = 5 

Motivasi 

(X2) 

Merupakan suatu 

faktor yang 

mendorong 

seseorang untuk 

melakukan suatu 

aktivitas tertentu 

atau dapat 

diartikan pula 

sebagai faktor 

pendorong 

perilaku 

seseorang. 

a. Internal 

 Tanggungjawab 
pegawai dalam 

melaksanakan 

tugas  

 Melaksanakan 

tugas dengan target 

yang jelas  

 Ada umpan balik 
atas hasil 

pekerjaannya 

 Memiliki tujuan 
yang jelas dan 

menentang 

 Memiliki perasaan 

senang dalam 

bekerja  

 Selalu berusaha 
untuk 

mengungguli 

orang lain 

 Diutamakan 
prestasi dari apa 

yang 

dikerjakannya 

Sangat Tidak Setuju = 1 

Tidak Setuju = 2 

Ragu-ragu/Netral = 3 

Setuju = 4 

Sangat Setuju = 5 
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b. Eksternal 

 Selalu berusaha 

untuk memenuhi 

kebutuhan hidup 

dan kebutuhan 

kerjanya  

 Senang 
memperoleh pujian 

dari apa yang 

dikerjakan nya  

 Bekerja dengan 
harapan ingin 

memperoleh 

insentif  

 Bekerja dengan 
harapan ingin 

memperoleh 

perhatian dari 

teman dan atasan 

 

 



51 

 

 

 

 

Disiplin Kerja 

(X3) 

Disiplin 

merupakan 

tindakan 

manajemen untuk 

mendorong para 

anggota 

organisasi 

memenuhi 

tuntutan berbagai 

ketentuan 

perusahaan 

a. Selalu hadir tepat 

waktu  

b. Selalu mengutamakan 

presentase kehadiran  

c. Selalu mentaati 

ketentuan jam kerja 

d. Selalu mengutamakan 

jam kerja yang efisien 

dan efektif  

e. Memiliki 

keterampilan kerja 

pada bidang tugasnya 

f. Memiliki semangat 

kerja yang tinggi 

g. Memiliki sikap yang 

baik 

h. Selalu kreatif dan 

inovatif dalam 

berkerja 

 

Sangat Tidak Setuju = 1 

Tidak Setuju = 2 

Ragu-ragu/Netral = 3 

Setuju = 4 

Sangat Setuju = 5 

Kepemimpinan 

(X4) 

Merupakan   

kemampuan 

seseorang untuk 

dapat 

mempengaruhi 

orang lain agar 

bekerja sesuai 

dengan tujuan 

yang diharapkan.  

 

a. Bersifat adil  

b. Memberi sugesti  

c. Mendukung tujuan . 

d. Katalisator  

e. Menciptakan rasa 

aman  

f. Sebagai wakil 

organisasi  

g. Sumber inspirasi  

h. Bersikap menghargai 

Sangat Tidak Setuju = 1 

Tidak Setuju = 2 

Ragu-ragu/Netral = 3 

Setuju = 4 

Sangat Setuju = 5 

Kinerja 

Karyawan  

(Y) 

Merupakan hasil 

kerja seseorang 

(kemampuan 

usaha dan 

kesepakatan) 

dalam 

melakukan 

pekerjaan pada 

suatu 

perusahaan pada 

periode tertentu. 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Ketepatan waktu  

Sangat Tidak Setuju = 1 

Tidak Setuju = 2 

Ragu-ragu/Netral = 3 

Setuju = 4 

Sangat Setuju = 5 
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3.1.4 Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan kemampuan dari indikator-indikator 

untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah konsep. Artinya apakah 

konsep yang telah dibangun tersebut sudah valid atau belum. 51 

Dapat dikatakan valid apabila nilai koefisien semua butir 

pertanyaan yang terletak pada kolom “Corrected Item Total 

Correlation” semua lebih besar dari 0,267.52 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur dapat diandalkan untuk digunakan lebih lanjut. 

Hasil uji reliablitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien 

cronbach’s alpha, dimana menurut Ghazali bahwa instrumen 

dikatakan reliabel jika memiliki koefisien cronbach’s alpha sama 

dengan 0,60 atau lebih.53 

3.1.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 

metode kuantitatif dimulai dengan cara mengumpulkan data yang 

diperoleh dari Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

                                                             
51

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, Edisi 

Revisi Cetakan ketujuhbelas, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 101 
52

 Rudi Aryanto, Op.cit., hlm. 24 
53

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 133 
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seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.54 

Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian asumsi normalitas untuk menguji data 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada 

persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi 

normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data 

normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis 

digunakan statistik parametrik. Pengujian normalitas data 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov one sampel test 

dengan rumus: 

D =SN(Xi)=  

Dimana: 

Fo(X) =fungsi distribusi komulatif yang ditentukan. 

SN(X) = distribusi frekuensi komulatif yang diobservasi 

dari suatu  sampel random dengan N observasi. 

I= 1,2,…N 

Adapun kriteria uji : jika probabilitas signifikan > 0,05 

maka data berdistribusi normal.55
 

                                                             
54

Iskandar, Loc.cit. 
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b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak 

secara signifikan.Uji ini biasanya digunakan sebagai 

prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi 

linear.Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for 

Linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. 

c. UjiHeteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji 

mengenai sama atau tidak varians dari residual dari 

observasi yang satu dengan observasi lainnya. Jika residual 

mempunyai varians yang sama, disebut homoskedastisitas. 

dan jika variansnya tidak sama disebut terjadi 

heteoskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output 

SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction 

(ZPRED) untuk variabel bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) 

dan nilai residualnya (SRESID)merupakan variabel terikat 

(sumbu Y=Y prediksi – Y rill). 

Homoskedastisitas terjadi jika titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di 

                                                                                                                                                                       
55

https://dawaisimfoni.wordpress.com/karyatulisilmiah2/metodologipenelitian/pengujian-

asumsi-klasik-model-regresi/, diakses pada tanggal 30 maret 2017, pada pukul 20:00 WIB 

https://dawaisimfoni.wordpress.com/karyatulisilmiah2/metodologipenelitian/pengujian-asumsi-klasik-model-regresi/
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bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y 

dan tidak mempunyai pola yang tertentu. 

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-

titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, 

melebar maupun bergelombang-gelombang. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini digunakan untuk mengukur 

tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar 

variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi 

(r). Multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 

dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama 

dengan 0,60 (r < 0,60). Dengan cara lain untuk menentukan 

multikolinieritas, yaitu dengan : 

 Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (a). 

 Nilai Variance Inflation Factor (VIF) adalah faktor 

inflasi penyimpangan baku kuadarat. 

Nilai tolerance (a) dan Variance Inflation Factor 

(VIF) dapat dicari dengan, sebagai berikut: 

 Besar nilai tolerance (a): a = 1 / VIF 
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 Besar nilai Variance Inflation Factor (VIF): VIF = 

   1 / a 

- Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a 

   hitung VIF. 

- Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas 

   jika a hitung > a dan VIF hitung < VIF. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda  

yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2, X3, ...Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila mengalami kenaikann 

atau penurunan. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear 

berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

pemberian insentif, motivasi, disiplin kerja, dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Bank Sumsel 

Babel Kantor Syariah Cabang Palembang dengan 

menggunakan rumus yang dikutip dari buku Riduwan dan 

Akdom.56 

Y = b0 + b1 X1 +b2 X2 + b3 X3 +b4 X4 + e 

                                                             
56

Ibid, hlm. 142 
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Keterangan: 

Y = Variabel Dependen (Kinerja Karyawan) 

b0 = Nilai konstan/reciprocel 

X1 X2X3X4 = Variabel Independen (Insentif, Motivasi, 

Disiplin kerja, Kepemimpinan) 

b1, b2, b3 = Koefisien regresi 

e = error/variabel pengganggu 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu analisis untuk 

menguji pengaruh pemberian insentif, motivasi, disiplin 

kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan 

menggunakan uji t dan uji F. 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan 

antara variabel X dan Y, apakah variabel X1, X2, dan X3 

(gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja) benar-

benar berpengaruh terhadap  variabel Y (kinerja 

skaryawan) secara terpisah atau parsial. Hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah:  

Ho : Variabel-variabel bebas (insentif, motivasi, 

disiplinkerja, dan kepemimpinan) tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

(kinerja karyawan).  
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Ha : Variabel-variabel bebas (insentif, 

motivasi,disiplinkerja, dan kepemimpinan) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

(kinerja karyawan).  

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi (R²) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat.Nilai Koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas 

(insentif, motivasidisiplin kerjadan kepemimpinan) 

dalam menjelaskan variasi-variabel terikat (kinerja 

karyawan) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel trikat. 

  Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel bebas 

yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu 

variabel bebas, maka R² pasti meningkat tidak perduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat.57 

 

                                                             
57

Ibid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Profil Responden 

Penelitian ini ditekankan untuk mengukur pengaruh pemberianinsentif, 

motivasi, disiplin kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Bank 

Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang. Responden dalam penelitian ini 

adalah karyawan bank Sumsel BabelSyariah Cabang Palembang yang 

berjumlah 39 orang responden.  

Selanjutnya dalam profil responden diperinci menurut jenis kelamin, 

umur, dan pendidikan karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Palembang. 

Salah satu tujuan dari pengelompokkan responden adalah untuk mengetahui 

rincian profil responden yang dijadikan sampel penelitian. 

Adapun gambaran profil responden dari hasil penyebaran kuesioner 

dapat disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Perempuan  20 51,2 

Laki-laki 19 48,8 

Total 39 100 

Sumber : Output data SPSS, 2018 

Berdasarkan jenis kelamin pada tabel di atas menjelaskan bahwa jenis 

kelamin yang terbesar dalam penelitian ini adalah perempuan yakni sebanyak 

20 orang atau 51,2%, sedangkan laki-laki sebanyak 19 orang atau 48,8%, 

sehingga dari perbandingan persentase profil responden menurut jenis kelamin 
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maka dapat dikatakan bahwa rata-rata karyawan pada Bank Sumsel Babel 

Syariah Cabang Palembang adalah perempuan. 

Kemudian profil responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.2 

Profil Responden Berdasarkan Usia 

Umur Frekuensi Persentase (%) 

21-25 Tahun 4 10,2 

26-30 Tahun 14 35,9 

31-35 Tahun  8 20,5 

36-50 Tahun  13 33,3 

Total 39 100 

Sumber : Output data SPSS, 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas yakni deskripsi profil responden berdasarkan 

usia yang menunjukkan bahwa usia responden yang terbesar dalam penelitian 

ini adalah antara 26-30 tahun yakni sebesar 14 orang dengan persentase 35,9% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia karyawan pada Bank Sumsel 

Babel Syariah Cabang Palembang adalah antara 26-30 tahun. 

Kemudian profil responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

D3 16 41,0 

S1          23 59,0 

Total 
39 

 
100 

Sumber : Output data SPSS, 2017 

 

Dari tabel di atas yakni profil responden berdasarkan pendidikan maka 

terlihat bahwa pendidikan responden yang dominan dalam penelitian ini adalah 

Sarjana (S1) yakni sebanyak 23 orang atau sebesar 59,0%. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan karyawan pada Bank Sumsel Babel 

Syariah Cabang Palembang adalah Sarjana (S1). 

 

4.2 Uji Instrumen Penelitian 

4.2.1 Uji Validitas 

Setelah mengumpulkan kuesioner dari responden, 

kemudian dilakukan uji validitaskembali terhadap data yang 

diperoleh.Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana data yang diperoleh pada suatu kuesioner akan mengukur apa 

yang akan diukur. Dengan demikian akan menghasilkan suatu hasil 

pengukuran dari variabel yang akan diteliti dengan tepat dan 

akurat.58Dapat dikatakan valid apabila nilai koefisien semua butir 

pertanyaan yang terletak pada kolom “Corrected Item Total 

Correlation” semua lebih besar dari 0,267.59 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 

Pernyataan 

Correlation 

Item Total 

R Table Keterangan 

 

Insentif 

X1.1 0,647 0,267 Valid 

X1.2 0,895 0,267 Valid 

X1.3 0,738 0,267 Valid 

X1.4 0,810 0,267 Valid 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

                                                             
58

Muhammad Panji Surahmat. 2015. Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai 

Perbankan Syariah terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada PT. BNI Syariah Cabang 

Palembang. Program Diploma Perbankan Syariah : Tugas Akhir Tidak Diterbitkan 
59

 Rudi Aryanto, Op.cit., hlm. 24 
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 Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 

Pernyataan 

Correlation 

Item Total 

R Tabel Keterangan 

 

 

Motivasi 

X2.1 0,372 0,267 Valid 

X2.2 0,349 0,267 Valid 

X2.3 0,680 0,267 Valid 

X2.4 0,615 0,267 Valid 

X2.5 0,668 0,267 Valid 

X2.6 0,764 0,267 Valid 

      Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 

Pernyataan 

Correlation 

Item Total 

R Tabel Keterangan 

 

Disiplin 

Kerja 

X3.1 0,873 0,267 Valid 

X3.2 0,797 0,267 Valid 

X3.3 0,899 0,267 Valid 

X3.4 0,757 0,267 Valid 

      Sumber : Data Primer Diolah, 2018 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 

Pernyataan 

Correlation 

Item Total 

R Tabel Keterangan 

 

Kepemimpinan 

X4.1 0,840 0,267 Valid 

X4.2 0,841 0,267 Valid 

X4.3 0,870 0,267 Valid 

X4.4 0,832 0,267 Valid 

     Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 

Pernyataan 

Correlation 

Item Total 

R Tabel Keterangan 

 

 

Kinerja 

Y.1 0,618 0,267 Valid 

Y.2 0,824 0,267 Valid 

Y.3 0,721 0,267 Valid 

Y.4 0,785 0,267 Valid 

Y.5 0,832 0,267 Valid 

Y.6 0,713 0,267 Valid 

   Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.8diperoleh bahwa 

masing-masing item pertanyaan memiliki r hitung  >  r tabel (0,267) dan 

bernilai positif. Dengan demikian tiap butir pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. 
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4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau 

tidak menggunakan batasan 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah 

baik.
60

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Insentif 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,778 4 

 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas Motivasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,613 6 

 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Disiplin Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,844 4 

 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2018 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas Kepemimpinan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,866 4 

 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,842 6 

 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 dan 4.13 diperoleh bahwa 

masing-masing variabel memiiki Cronbach Alpha >0,60. Dengan 

demikian variabel Insentif, Motivasi, Disiplin Kerja, Kepemimpinan 

dan Kinerja dapat dikatakan reliabel. 

4.3 Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

normalitas residual, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan linieritas 

pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian segala penyimpangan 

klasik terhadap data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal, deteksi 

normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik. Cara yang bisa ditempuh untuk menguji 

kenormalan data adalah dengan menggunakan Grafik Normal P-P 

Plot dengan cara melihat penyebaran datanya. Jika pada grafik 

tersebut penyebaran datanya mengikuti pola garis lurus, maka 

datanya normal. Jika pada tabel test of normality dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov nilai sig > 0,05, maka data 

berdistribusi normal. Adapun Uji Normalitas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.14 

Normal Probability Plot 

 
  Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 

Pada grafik normal P-P /plot juga menunjukan tititk-titik menyebar 

sekitar garis dan mengikuti garis diagonal dan dengan demikian data 

berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

Tabel 4.15 

Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parameters
a
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,93743670 

Most Extreme Differences Absolute ,094 

Positive ,094 

Negative -,088 

Kolmogorov-Smirnov Z ,588 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,879 

a. Test distribution is Normal.  

            

  Sumber : Data Diolah, 2018 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan > 0,05, sebaliknya 

jika nilai signifikannya 0,05 maka sebenarnya dinyatakan tidak normal. 

Pada tabel 4.15 tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji Signifikan yaitu 

0,879 yang berarti lebih besar dari 0,05 signifikan yaitu 0,879 yang dengan 

demikian residual data telah terdistribusi normal dan model regresi telah 

memenuhi asumsi normalitas.
61

 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau 

tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen 

dalam suatu model regresi liniear berganda. Metode Uji 
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 Imam Ghazali, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha 
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Multikolinieritas dengan membandingkan nilai koefisien 

determinasi individual(r
2
) dengan nilai determinasi secara serentak 

atau (R
2
) atau dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor 

(VIF). Tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas jika nilai 

VIF kedua variabel tersebut kurang dari 10 dan nilai Tolerance 

kedua variabel lebih dari 0,10. 

Tabel 4.16 

Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,822 2,220  370 ,713   

INSENTIF ,577 ,146 ,456 3,963 ,000 ,277 3,616 

MOTIVASI ,187 ,072 ,165 2,589 ,014 ,897 1,114 

DISIPLIN KERJA ,246 ,117 ,170 2,101 ,043 ,562 1,780 

KEPEMIMPINAN ,379 ,124                ,331 3,049 ,004 ,310 3,228 

a. Dependent Variable: KINERJA       

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.16 hasil pengujian multikolineoritas yang 

dilakukan diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) keempat 

variabel nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak ada 

multikolinieritas. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dengan metode uji 
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glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residual. Jika nilai signifikan kedua 

variabel lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4.17 

Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak 

membenstuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. 
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Tabel 4.18 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,420 1,174  2,914 ,006 

INSENTIF -,165 ,077 -,589 -2,151 ,387 

MOTIVASI -,038 ,038 -,152 -1,002 ,324 

DISIPLIN KERJA ,078 ,062 ,241 1,255 ,218 

KEPEMIMPINAN ,007 ,066 -,028 -,110 ,913 

a. Dependent Variable: RES_2     

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 
Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa nilai signifikansi keempat 

variabel independen lebih dari 0,05 (variabel insentif)0,387>0,05, 

(variabel motivasi)0,324> 0,05 dan (variabel disiplin kerja) 0,218> 0,05, 

(Variabel Kepemimpinan) 0,913>0,05 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskidastisitas. 

4.3.4 Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. 

Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test For Linearity pada 

taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan 

yang linier bila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05. 
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Tabel 4.19 
Hasil Uji Liniearitas 

 Sig. 

Insentif * Kinerjalinearity 

Deviation from linearity 

0,000 

0,001 

Motivasi *  Kinerjalinearity 

 Deviation from linearity 

0,002 

0,014 

Disiplin kerja * Kinerjalinearity 

Deviation from linearity 

0,000 

0,338 

Kepemimpinan * Kinerja linearity 

Deviation from linearity 

0,000 

0,018 

             Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.19  diperoleh nilai Sig. Linearity sebesar 

0,000< α = 0,05, artinya keempat variabel tersebut mempunyai hubungan 

yang linier dan dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara 

insentif, motifasi, disiplin kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja. 

4.4  Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda adalah regresi dimana variable terikat (Y) 

dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel bebas, bisa dua, 

tiga, dan seterusnya variabel bebas (X1, X2, X3… Xn) namun masih 

menunjukkan diagram hubungan yang linier.
62

 Adapun hasil analisis 

regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
62

 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), hal. 254 
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Tabel 4.20 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,822 2,220  ,370 ,713 

Insentif ,577 ,146 ,456 3,963 ,000 

Motivasi ,187 ,072 ,165 2,589 ,014 

Disiplin Kerja ,246 ,117 ,170 2,101 ,043 

Kepemimpinan ,379 ,124 ,124 3,049 ,004 

a. Dependent Variable: Kinerja     

 
Berdasarkan tabel 4.20diatas, diketahui hasil analisis regresi 

berganda yang diperoleh yaitu koefisien untuk variabel Insentif adalah 

sebesar 0,577, Motivasi 0,187, Disiplin Kerja 0,246, Kepemimpinan 

0,379dan pada kolom B terdapat nilai constant (a) sebesar 0,822. 

sehingga persamaan regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Yʹ = 0,822+ 0,577X1 + 0,187X2 + 0,246X3 + 0,379X4 + 2,220 

1) Konstanta (a) adalah sebesar 0,822, ini dapat diartikan jika Insentif, 

Motivasi, Disiplin Kerja dan Kepemimpinan atau nilai X = 0 

dianggap konstan, maka keputusan bertransaksi (Y) =0,822 

2) Nilai koefisien regresi variabel keputusan bertransaksi (b) bernilai 

positif  sebesar 0,577, 0,187, 0,246 dan 0,379 yang artinya apabila 

variabel Insentif, Motivasi, Disiplin Kerja dan Kepemimpinan 

meningkat sebesar 1%, maka akan diikuti dengan peningkatan 

keputusan bertransaksi (Y) terhadap variabel Insentifyaitu sebesar 
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0,577, Motivasi sebesar 0,187, Disiplin Kerja sebesar 0,246 dan 

Kepemimpinan0,379, sementara yang lain diasumsikan tetap. 

Apabila variabel Insentif (X1), Motivasi (X2), Disiplin Kerja (X3), 

Kepemimpinan (X4). menurun sebesar 1%, maka akan diikuti 

dengan  penurunan motivasi keputusan bertransaksi (Y)  terhadap 

variabel Kinerja Karyawan yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

yaitu sebesar0,577, 0,187, 0,246 dan 0,379. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi hubungan yang positif antaravariabel Insentif, 

Motivasi, Disiplin Kerja dan Kepemimpinanterhadap Kinerja 

Karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. 

3) Standard error sebesar 2,220 menunjukkan data yang diberikan 

hanya akan mengalami penyimpangan sebesar 2,220 dari satuan. 

Semakin kecil angka standar erornya maka kemungkinan Hasil 

penelitian ini menunjukan kearah positif variabel Insentif, 

Motivasi, Disiplin Kerja dan Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. 

4.5       Uji Hipotesis 

4.5.1  Uji T (Uji parsial) 

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara 

parsial variabel bebas Pemberian Insentif, Motivasi, Disiplin Kerja 

Dan Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan atau tidak 

terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan. Berikut ini secara 

terperinci hasil dari thitung dijelaskan pada tabel di bawah ini 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,822 2,220  ,370 ,713 

Insentif ,577 ,146 ,456 3,963 ,000 

Motivasi ,187 ,072 ,165 2,589 ,014 

Disiplin Kerja ,246 ,117 ,170 2,101 ,043 

Kepemimpinan ,379 ,124 ,124 3,049 ,004 

S 
 

 

a. Dependent Variable: Kinerja     

 Besarnya pada tabel 4.14 maka dapat diketahui pengaruh masing-

masingdari variabel yaitu sebagai berikut: 

1) Variabel Insentif 

Pengaruh insentif ecara individual atau parsial terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan pada tabel 4.14 diatas, maka dapat dilihat 

bahwa thitung terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 2,03224 hal ini 

berarti thitung3,963> ttabel2,03224maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini 

berarti Pemberian insentif ada pengaruh positif signifikan antara 

insentif terhadap kinerja karyawan. 

2) Variabel Motivasi terhadap Kinerja Karyawan  

Pengaruh motivasi secara individual atau parsial terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan pada tabel 4.14 diatas , maka dapat dilihat 

bahwa thitung 2,589terhadap kinerja karyawan sebesar 2,03224 hal ini 

berarti thitung 2,589>ttabel2,03224 maka, Ho ditolak dan Ha diterima. Ini 
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berarti motivasi ada pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3) Variabel Disiplin kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Pengaruh disiplin kerja secara individual atau parsial terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan pada tabel 4.14 diatas, maka dapat dilihat 

bahwa thitung 2,101terhadap kinerja karyawan sebesar2,03224 hal ini 

berarti thitung2,101> ttabel 2,03224 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini 

berarti Disiplin Kerja ada pengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan  

4) Variabel Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan  

Pengaruh kepemimpinan secara individual atau parsial terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan pada tabel 4.14 diatas, maka dapat 

dilihat bahwa thitung 3,049terhadap kinerja karyawan sebesar2,03224  

hal ini berarti thitung3,049> ttabel 2,03224 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti ada pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi 

Uji ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan atau kecocokkan 

antar variabel dari regresi linier berganda, dari koefisien determinasi ini 

dapat diketahui berapa besar kontribusi variabel independen (Insentif, 

Motivasi, Disiplin Kerja dan Kepemimpinan) terhadap variabel dependen 

(kinerja karyawan). Adapun hasil uji koefisien determinasinya adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 
 

 

 

 

1) Hasil olah statistik yang tertera pada tabel 4.21 merupakan 

hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa 

variabel independen (Insentif, Motivasi, Disiplin Kerja dan 

Kepemimpinan) dapat mempengaruhi variabel dependent 

(kinerja karyawan) sebesar 81,5%, sedangkan sisanya 18,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. Hasil tersebut memberikan makna bahwa masih 

terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi kinerja 

karyawanBank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang 

Palembang. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Insentif terhadap Kinerja Karyawan Bank Sumsel Babel 

Syariah Kantor Cabang  Palembang  

Dari hasil persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk 

pemberian 0,577, yang artinya thitung3,963> ttabel2,03224, serta memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0,000< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .845
a
 .819 .815 2.878 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja, 

Insentif 
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ini berarti pemberian Insentif berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang 

Palembang.  

Menurut Kowtha dan Leng, insentif merupakan salah satu jenis 

penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja.Semakin tinggi 

prestasi kerjanya, semakin besar pula insentif yang diberikan.
63

 Hal ini 

menunjukkan karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang 

Palembang telah mendapatkan insentif sesuai dengan hasil kinerjanya. 

 Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh W. Jaya Ardika yang mengatakan bahwa insentif (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Insentif 

merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan.  

2. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank   Sumsel  

Babel Syariah Kantor Cabang  Palembang  

 Dari hasil persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk 

motivasi, 0,187, yang artinya thitung 2,589>ttabel2,03224, serta memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0,014< 0,05  maka, Ho ditolak dan Ha 

diterima. Ini berarti Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang 

Palembang  

Menurut Hasibuan (2008), motif adalah suatu perangsang 

keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena 

                                                             
63

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2009), hlm. 184 
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setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.
64

 Hal ini 

menunjukkan pada Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang 

Palembang telah memberikan motivasi secara tepat kepada setiap 

karyawan. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dwi Rahayu Wijayanti, Kadri Putra Aji Tara, Iin Sri 

Rejeki, W. Jaya Ardika, dan Regina Aditya Reza yang mengatakan 

bahwa motivasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

3. Pengaruh Disiplin kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bank 

 Sumsel Babel Syariah Kantor  Cabang Palembang 

Dari hasil persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk      

pemberian 0,246, yang artinya thitung2,101> ttabel 2, serta memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,043< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini 

berarti Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan Bank umsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. 

 Menurut Hasibuan (2008), kedisiplinan adalah sikap kesediaan 

dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma 

peratu   ran yang berlaku disekitarnya. Hal ini menunjukkan karyawan 

Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang  telah 

menerapkan disiplin kerja yang baik.
65

 

                                                             
64 Malayu S.P. Hasibuan, Organisas&Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas), (Jakarta: Bumi 

Aksara, (2008),), hlm. 92 
65

 Agung Setiawan. 2013. “Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang”. Jurnal Ilmu Manajemen. 1(4), 1246-1247 
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 Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh oleh Sri Rejeki dan Regina Aditya Reza yang 

mengatakan bahwa disiplin kerja (X3) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

4.  Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bank  

    Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Sya riah 

 Dari hasil persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk 

kepemimpinan 0,379, yang artinya, thitung 3,049> 2,03224, serta memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0,004< 0,05  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Ini berarti ada pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 

Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang. 

Menurut Edy Sutrisno (2008),, kepemimpinan adalah kegiatan 

mempengaruhi orang lain untuk bersedia berusaha mencapai tujuan 

bersama
66

. Hal ini menunjukkan pelaksanaan aktivitas kepemimpinan 

yang dilakukan di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor cabang Palembang 

telah dilakukan dengan baik, sebab pelaksanaan kepemimpinan yang 

baik dapat meningkatkan hasil kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh Penelitian terdahulu yang diteliti 

oleh Dwi Rahayu Wijayanti yang mengatakan bahwa kepemimpinan (X4) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

 

  

                                                             
66 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 
2009), hlm. 184 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pemberian 

insentif, motivasi, disiplin kerja dan kepemimpinan pada karyawan Bank 

Sumsel Babel Syariah kantor cabang palembang. Berdasarkan hasil dari 

pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya  maka dapat 

disimpulkan pemberian Insentif (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja karyawan (Y). Sehingga semakin tinggi sistem insentif maka 

semakin meningkatkan kinerja karyawan  Bank Sumsel Babel Syariah Cabang 

Palembang.        

 Hasil penelitian motivasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y). Motivasi adalah ketekunan individu untuk mencapai 

tujuan, sehinggasemakin tinggi tingkat motivasi, maka semakin meningkatkan 

kinerja karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.   

 Selain itu, hasil penelitian disssiplin kerja (X3) ini berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini berarti disiplin yang telah 

ditetapkan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang sudah 

dikatakan baik seperti aturan jam kerja dan operasional perusahaan, sehingga 

disiplin karyawan muncul.      

 Sedangkan hasil penelitian dari kepemimpinan(X4) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y).  Sehingga semakin tinggi  
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tingkat kepemimpinan, maka semakin meningkatkan kinerja karyawan Bank 

Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang. 

5.2 Saran  

 Setelah melakukan pengamatan dan pembahasan maka penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang akan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

kinerja karyawan di Bank Sumsel Babel syariah kantor cabang palembang. 

1. Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang  Palembang dengan 

sehubungan variabel insentif diharapkan lebih ditingkatkan lagi karena 

dengan adanya insentif yang baik akan meningkatkan kinerja suatu 

perusahaan.  

2. Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang  Palembang dengan 

sehubungan variabel motivasi  perlu ditingkakan lagi bahwa motivasi  

sangatlah penting dan berpengaruh pada kinerja karyawan dan diharapkan 

pada bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang memberikan 

berbagai macam program motivasi.  

3. Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang  Palembang sehubungan 

dengan variabel disiplin kerja dari hasil data sebelumnya bahwa dapat 

dikatakan baik dan diharapkan perlu ditingkatkan kembali seperti melalui 

pelatihan disiplin kerja yang tersedia di perusahaan tersebut. 

4. Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang  Palembang sehubungan 

dengan variabel kepemimpinan dari hasil data sebelumnya bahwa dapat 

dikatakan sbaik  dan  diharapkan perlu ditingkatkan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


