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ABSTRAK 

Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan semangat kerja 

karyawannya, oleh karena itu tenaga kerja manusia yang merupakan salah satu factor 

produksi sangat perlu diperhatikan seperti insentif agar karyawannya dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik serta mempunyai semangat kerja yang tinggi untuk menghasilkan 

produktivitas perusahaan yang baik, sehingga segala kemampuannya dikerjakan secara 

optimal dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan disamping factor 

produksi lainnya. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksaan pemberian insentif 

kepada karyawan yang dilaksanakan oleh PT. BPR Parasahabat, bagaimana semangat kerja 

karyawan dan seberapa besar pengaruh insentif terhadap semangat kerja karyawan bagian 

marketing di PT. BPR Parasahabat Bogor. 

PT. BPR Parasahabat adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan 

dengan alamat di jalan Raya Puncak No. 402, Bendungan Ciawi Bogor 16720. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif survey dan teknik 

penelitian statistik analisis kuantitatif. 

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi, analisis koefisien korelasi, 

analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis koefisien korelasi. 

Hasil analisis regresi yang persamaan yaitu : Y = 16,553 + 0,003X. Setiap kenaikan 

insentif akan diimbangi dengan kenaikan semangat kerja karyawan sebesar 0,003. 

Hasil analisis koefisien korelasi diperoleh r = 0,962. Hal ini dapat diartikan bahwa 

insentif ternyata mempunyai hubungan yang sangat erat dengan semangat kerja karyawan. 

Hasil analisis koefisien determinasi (r
2
) diperoleh KD = 92,5%, artinya kontribusi 

insentif dalam mempengaruhi turun naiknya kerja adalah 92,5%, sedangkan sisanya yaitu 

7,5% dipengaruhi oleh factor lain.  

Hasil uji hipotesis koefisien menunjukkan bahwa dari tabel yang telah diolah dengan 

SPSS diketahui t hitung 12,705 dengan α = 0,05 dan df = 13 diperoleh t tabel 1,771. Dengan 

demikian t hitung (12,705) > t tabel (1,771), artinya tolak Ho dan terima Ha. Kesimpulannya 

bahwa terdapat hubungan yang nyata dan positif antara insentif terhadap semangat kerja 

karyawan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan 

karena manusia mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan merupakan komponen 

utama sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan. Sumber daya manusia merupakan 

sumber daya yang paling menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan, karena sumber daya 

manusia merupakan factor produksi yang independen, sedangkan faltor lainnya (non 

manusia) merupakan factor produksi yang dependen.  Dikatakan independen karena manusia 

mempunyai pengaruh yang dominan dibandingkan pengaruh factor produksi yang lain, oleh 

karena itu perusahaan di tuntut untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan 

baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan.  Keberhasilan dalam operasional 

perusahaan tidak hanya tergantung pada lengkapnya yang dimiliki, tetapi juga terhadap 

manusia (tenaga kerja) yang menjalankan peralatan tersebut.  

Salah satu usaha perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan para tenaga 

kerjanya, adalah dengan memberikan insentif. Hal itu merupakan factor yang paling penting 

untuk dapat menarik, memelihara, maupun mempertahankan tenaga kerja bagi kepentingan 

organisasi yang bersangkutan. Perusahaan dapat mengatur tentang pemberian insentif secara 

tepat. Pengaruh insentif merupakan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya 

manusiannya. Agar tenaga  kerja dapat dipekerjakan secara efektif dan efisien dalam suatu 

perusahaan, maka perusahaan perlu mengenal, mengetahui serta memperhatikan tingkah laku 

karyawannya dan harus mengarahkannya sesuai dengan yang direncanakan. 

Semangat kerja merupakan hal yang sangat penting dalam setiap usaha kerjasama 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan 

produktivitas kerja yang tinggi dan akan mempermudah perusahaan dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. Suatu usaha tidak akan mengalami kemajuan tanpa adanya semangat 

kerja yang tinggi. Semangat kerja yang tinggi akan memberikan dampak positif bagi 

perusahaan, sebaliknya semangat kerja yang rendah akan merugikan perusahaan seperti 

produktifitas yang rendah, perpindahan karyawan dan tingkat absensi yang tinggi. 

Oleh karena itu berbagai cara ditempuh oleh perusahaan untuk menciptakan dan 

meningkatkan produktifitas kerja karyawannya dengan pemenuhan kebutuhan karyawan 

berupa pemenuhan kebutuhan materi seperti gaji, bonus dan insentif, sehingga mereka dapat 

memberikan hasil ke arah yang tercapainya tujuan perusahaan (Prabu 

Mangkunegara,2004;85). 

PT. BPR Parasahabat Bogor merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang perbankan. Perlu kiranya menaruh perhatian terhadap usaha peningkatan dan 

pemeliharaan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan semangat kerja karyawan 

yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.  Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh 

pimpinan PT. BPR Parasahabat Bogor dalam memotivasi karyawan agar dapat meningkatkan 

semangat kerjanya adalah dengan pemberian insentif. 

Jadi dengan pemberian insentif ini perusahaan mengharapkan dapat menciptakan dan 

meningkatkan semangat kerja karyawannya, sehingga mereka dapat memberikan hasil kearah 

tercapainya tujuan perusahaan.  Kenyataannya pada PT. BPR Parasahabat Bogor Insentif 

yang diberikan perusahaan tidak sesuai yang diharapkan karyawan sehingga semangat 

karyawan menurun. Bertitik tolak pada uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dan mencoba menyusun hasilnya dalam bentuk makalah  dengan judul Pengaruh 

Insentif Terhadap Semangat Kerja Karyawan pada PT. BPR Parasahabat Bogor. 

Adapun tujuan dilakukan penelitan ini, yaitu : 
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1. Mengidentifikasi pelaksanaan pemberian insentif kepada karyawan pada PT. BPR 

Parasahabat Bogor. 

2. Menganalisis semangat kerja karyawan pada PT. BPR Parasahabat Bogor. 

3. Mengalisis pengaruh insentif terhadap semangat kerja karyawan pada PT. BPR 

Parasahabat Bogor. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Insentif adalah segala upaya pemberian sesuatu meteri maupun non materi 

kepada pegawai karena ia berproduktivitas lebih dibandingkan rekan pekerja lainnya. 

(Zaenudin Achmad, 2009:67) 

Insentif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda karena 

memang prestasi kerja yang berbeda dengan demikian upah insentif merupakan suatu 

bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang. 

Semangat kerja sebagai kondisi rohaniah, perilaku individu tenaga kerja yang 

menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja untuk bekerja 

dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 

(Nitisemito, 2002:56). 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

 

3.1.1 Desain Penelitian 

 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka penelitian perlu di desain 

dengan baik, sesuai dengan variabel yang diteliti. Desain penelitian 

merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar 

dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan jenis atau tujuan 

penelitian. 

  Adapun elemen – elemen desain penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis, metode dan teknik penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah  ini adalah penelitian 

deskriptif survai dan teknik penelitian statistik analisis kuantitatif. 

 

2. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa 

Organization yatu pada divisi marketing dan personalia. 

 

3.2 Metode Analisis 

 

Pengolahan data dihitung dengan penggunaan Analisis Regresi Linear 

Sederhana yang persamaannya adalah sebagai berikut : 
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3.2.1 Analisis regresi linier 

 

Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh suatu Insentif terhadap Semangat kerja 

karyawan. 

Persamaan analisis Regresi dinyatakan sebagai berikut : 

 

 𝑌 = 𝑎 + 𝑏 𝑋 
 

Dimana : 

   

  a = 𝑌 - b𝑋 

  

 b =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖− ∑ 𝑋𝑖 ∑.𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝑖_
2− (∑ 𝑋𝑖)2

 

 

 

 𝑋 = 
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

   

     𝑌 =   
∑ 𝑌𝑖

𝑛
 

     

Keterangan : 

 

 a = Y pintasan 

 b = Koefisien regresi 

 X = Intensif 

 n = Banyaknya data 

 𝑌′ = Semangat Kerja Karyawan 

   

 

3.2.2 Analisis koefisien Korelasi 

 

Penggunaan korelasi adalah untuk melihat keeratan hubungan 

antara kedua variabel, yaitu : 

 

a.    Variabel x sebagai variabel independen (Insentif) 

b. Variabel y sebagai variabel dependen (Semangat Kerja Karyawan) 

Untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

 𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2.√𝑛 ∑ 𝑌2)−(∑ 𝑌)2
 

 

  

   Dimana : 

    

    r = Koefisien korelasi 
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    X = Insentif 

    Y = Semangat Kerja Karyawan 

    n = Jumlah data 

 

  Nilai koefisien korelasi ( r ) adalah -1≤ r ≤ 1 

Bila r = 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif (mendekati 1, yaitu 

hubungan sangat kuat dan positif). 

Bila r = -1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif (mendekati -1, 

yaitu hubungan sangat kuat dan negatif). 

Bila r = 0, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. 

 

  

 

3.2.3 Analisis koefisien Determinasi 

 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh insentif 

terhadap semangat kerja karyawan, akan menggunakan koefisien 

determinasi (KD). 

 

Adapun rumusnya, yaitu : 

 

   𝑲𝑫 =  𝒓𝟐𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

   Dimana : 

 

   KD = Koefisien Determinasi 

   r = Koefisien Korelasi 

 

3.2.4 Uji Hipotesis Koefisien Korelasi 

 

Uji hipotesis koefisien korelasi yakni untuk mengetahui 

hubungan antara insentif terhadap semangat kerja karyawan pada PT. 

BPR Parasahabat. 

    Adapun hipotesis statistik adalah 

 

Ho: p =  0 (Tidak terdapat hubungan insentif terhadap semangat kerja 

karyawan) 

Ha : p > 0 (Terdapat hubungan nyata dan positif antara insentif terhadap 

semangat kerja karyawan) 

  

Statistik Uji dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

 

 

Dimana :  

 

𝑡ℎ = t hitung 
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r = koefisien korelasi 

  

n = jumlah data 

 Penentu daerah kritis atau mencari nilai t tabel dicari berdasarkan 

α = 0,05 dan d.k = n-k 

 

Daerah Kritis digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Kurva Uji Hipotesis 
 

 Jika 𝑡ℎ lebih besar dari 𝑡𝑡 maka tolak Ho dan terima Ha, berarti 

ada pengaruh nyata dan positif pemberian insentif terhadap 

semangat kerja karyawan. 

 Jika 𝑡ℎ lebih kecil dari 𝑡𝑡 maka terima Ho dan tolak Ha, berarti 

tidak ada pengaruh pemberian insentif terhadap semangat kerja 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh insentif terhadap semangat kerja karyawan PT. BPR Parasahabat. 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis akan menganalisis data-data tersebut 

mengenai pengaruh insentif terhadap semangat kerja karyawan pada divis marketing di 

PT. BPR Parasahabat Bogor, dengan menggunakan persamaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah koefisien regresi, korelasi dan determinasi serta uji hipotesis. 

Dalam perhitungan dan analisis ini, penulis membedakan 2 (dua) variabel, yaitu 

insentif per orang sebagai variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas (X), 

sedangkan semangat kerja karyawan dinyatakan sebagai variabel yang dipengaruhi atau 

variabel tidak bebas (Y).  
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Perhitungan rata – rata Insentif dan Semangat Kerja Karyawan 

PT. BPR Parasahabat Bogor 

pada bulan Januari – Desember 

Tahun 2011 

NAMA RATA – RATA 

X1 

RATA - RATA 

X2 

JUMLAH X RATA – 

RATA 

X 

EGI DESITA 5420.666667 2469.833333 7890.5 3945.25 

EVI 7645.333333 3214.166667 10859.5 5429.75 

NAZAR 4762.666667 2283.75 7046.416667 3523.21 

YULIANI 5504.25 3145 8649.25 4324.63 

EGIE R. 4000 2063.833333 6063.833333 3031.92 

AMALUDIN 3917.333333 2013.083333 5930.416667 2965.21 

WAWAN 5013.333333 2951.833333 7965.166667 3982.58 

DANI 4668.666667 2216.083333 6884.75 3442.36 

SUMIATI 5138.666667 3012.25 8150.916667 4075.46 

HERAWAN 5358 3095.75 8453.75 4226.88 

TARSUDI 4449.333333 2469.833333 6919.166667 3459.58 

DEDE CH 5023.75 2825.083333 7848.833333 3924.42 

ISKANDAR 5540.75 2605.166667 8145.916667 4072.96 

WARADA 6935.75 2520.583333 9456.333333 4728.17 

TITI 

HANDOYO 

4381.416667 1950.583333 6332 3166.00 

Keterangan: X= Insentif 

  

NAMA RATA – RATA 

Y1 

RATA – RATA 

Y2 

JUMLAH Y RATA–

RATA Y 

EGI DESITA 31 27 58 29.00 

EVI 35.33333333 30.83333333 66.16666667 33.08 

NAZAR 28.08333333 25.75 53.83333333 26.92 

YULIANI 29.66666667 30.5 60.16666667 30.08 

EGIE R. 25.83333333 25.91666667 51.75 25.88 

AMALUDIN 26.66666667 26.58333333 53.25 26.63 

WAWAN 28.33333333 28.5 56.83333333 28.42 

DANI 27.75 27.08333333 54.83333333 27.42 

SUMIATI 28.66666667 30.66666667 59.33333333 29.67 

HERAWAN 29.33333333 31.25 60.58333333 30.29 

TARSUDI 26.33333333 26.83333333 53.66666667 26.83 

DEDE CH 28.33333333 28.58333333 56.91666667 28.46 

ISKANDAR 29.91666667 27.5 57.41666667 28.71 

WARADA 34.08333333 27.08333333 61.16666667 30.58 

TITI 

HANDOYO 

27.08333333 22.91666667 50 25.00 
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Hasil perhitungan antara insentif dan semangat kerja 

PT. BPR Parasahabat Bogor 

pada bulan Januari – Desember 

Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL OUTPUT 

DATASET ACTIVE DataSet0. DATASET CLOSE DataSet1. REGRESSION /MISSING 

LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 

/NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X /CASEWISE PLOT (ZRESID) ALL. 

 

Regression 

Notes 

Output Created 

Comments 

 

Input                   Active Dataset 

                          Filter 

                          Weight 

                          Split File 

                          N of Rows in Working Data File 

Missing Value   Definition of missing 

Handling 

 

                          Cases Used 

Mar-2011 17:27:21 

 

 

DataSet0 

<none> 

<none> 

<none> 

15 

User-defined missing values are 

teated as missing. 

 

Statistics are based on cases with 

 X Y 

1 3945.25 29.00 

2 5429.75 33.08 

3 3523.21 26.92 

4 4324.63 30.08 

5 3031.92 25.88 

6 2965.21 26.63 

7 3982.58 28.42 

8 3442.38 27.42 

9 4075.46 29.67 

10 4226.88 30.29 

11 3459.58 26.83 

12 3924.42 28.46 

13 4072.96 28.71 

14 4728.17 30.58 

15 3166.00 25.00 
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Syntax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resource           Processor Time 

                          Elapsed Time 

                          Memory Required 

                          Additional Memory Required for 

Residual 

                          Plots 

no missing values for any 

variable used. 

REGRESSION 

/MISSING LISTWISE 

/STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

/CRITERIA=PIN(.05) PUT(.10)  

/NOORIGIN 

/DEPENDENT 

/METHOD=ENTER X 

/CASEWISE PLOT(ZRESID) 

ALL. 

0:00:00.063 

0:00:00.110 

1356 bytes 

0 bytes 

 

[DataSet0] 

Variables Entered/Remove𝒅𝒃 

Model Variables Entered Variable Removed Method 

1 𝑋𝑎 . Enter 

a. All requested entered 

b. Dependent Variable: Y 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 . 962𝑎 .962 .920 .59537 

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y 

 

Coeffocoents𝒂 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

 

t 

 

 

Sig B Std. Error Beta 

(Constant)  

 

X 

16.553 

 

.003 

.950 

 

.000 

 

 

.962 

17.424 

 

12.705 

.000 

 

.000 

a. Dependent Variable. Y 
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Cosewise Diagnostics
a 

Case Number Std. Residual Y Predicted Value Residual 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.598 

-.184 

-.728 

.465 

.051 

1.654 

-.574 

.527 

1.048 

1.318 

-.541 

-.204 

-.549 

-.772 

-2.109 

29.00 

33.08 

26.92 

30.08 

25.88 

26.63 

28.42 

27.42 

29.67 

30.29 

26.83 

28.46 

28.71 

30.58 

25.00 

28.6438 

33.1931 

27.3504 

29.8064 

25.8448 

25.6404 

28.7582 

27.1027 

29.0428 

29.5068 

27.1554 

28.5799 

29.0351 

31.0430 

26.2557 

.35625 

-.10976 

-.43371 

.27696 

.03021 

.98464 

-.34150 

.31400 

.62388 

.78486 

-.32206 

-.12157 

-.32679 

-.45972 

-1.25569 

 

 

 

 

ANALISIS
 
:  

Ringkasan data setelah diolah : 

KET NILAI 

R  

R Square (R
2
) 

Adjusted R Square 

Standard Error of the Estimate 

Nilai Konstanta 

Nilai Koefisien Regresi Variabel X 

T Hitung 

Signifikasi 

0.962 

0.925 

0.920 

0.59537 

16.553 

0.003 

12.705 

0.000 

 

Keterangan : 

Output  Variabel Entered/Removed 

Dari output dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah var. 

X “insentif” dan variabel dependennya adalah “Semangat kerja”. 

 

Output Model Summary 
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- R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen.  Dalam regresi sederhana angka R ini menunjukkan 

korelasi sederhana (korelasi Pearson) antara variabel X dan Y. angka R didapat 0.962, 

artinya korelasi antara variabel X dan Y sebesar 0.962. hal ini berarti terjadi hubungan 

yang sangat erat karena nilai mendekati nilai 1. 

 

- R Square (R
2
) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan 

diubah kebentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 sebesar 0.925, artinya persentase 

sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 92.5%, sedangkan sisanya 

sebesar 7,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam metode ini. 

 

- Adjusted R Square adalah R Square yang disesuaikan. Nilai yang didapat sebesar 

0.920. Nilai ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen.  Adjusted R Square biasanya untuk mengukur sumbangan 

pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. 

 

- Standard Error of the Estimate, adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai yang 

diperoleh adalah sebesar 0.59537. Artinya, kesalahan dalam memprediksi “semangat 

kerja” sebesar 0.59537. 

 

Output Coefficients 

- Unstandardized Coefficients adalah nilai koefisien yang tidak terstandardisasi atau 

tidak ada patokan.  Nilai ini menggunakan satuan yang digunakan pada data dalam 

variabel dependen, misalnya Rp.% dan sebagainya. Koefisien B terdiri nilai konstan 

(nilai Y jika X = 0) dan koefisien regresi (nilai yang menunjukkan peningkatan atau 

penurunan variabel Y  yang didasarkan variabel X). Nilai-nilai inilah yang masuk 

dalam persamaan regresi linier. Sementara itu Standard Error adalah nilai maksimum 

kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasar 

sample. Nilai ini untuk mencari t hitung dengan cara koefisien dibagi standar error. 

 

- Standardized Coefficients merupakan nilai koefisien yang telah terstandardisasi atau 

memakai patokan tertentu.  Jika nilai koefisien Beta semakin mendekati 0, maka 

hubungan antara variabel X dengan Y semakin tidak kuat. Standardized Coefficients 

kali ini adalah 0.962, maka hubungan variabel X dan Y sangat kuat. 

 

- T hitung adalah pengujian signigikasi untuk mengetahui pengaruh variabel X 

terhadap Y, apakah berpengaruh signifikan atau tidak.  Untuk mengetahui hasilnya 

signigikan atau tidak, angka t hitung akan dibandingkan dengan t tabel. 

 

- Signifikasi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan 

dalam mengambil keputusan.  Jika pengujian menggunakan tingkat signifikasi 0,05, 

artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%, dengan kata lain, kita percaya 

bahwa 95% keputusan adalah benar. 

 

Dari nilai output yang telah ada, kemudian dimasukkan kedalam persamaan regresi 

adalah Y = 16.553 + 0.003X dan dari perhitungan regresi ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa angka-angka pada persamaan di atas adalah sebagai berikut : Nilai 

konstanta adalah 16.553, artinya jika variabel X bernilai 0 (nol), maka variabel Y 

bernilai positif, yaitu 16.553. 
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Nilai koefisien regresi variabel Y bernilai positif, yaitu 0.003, ini dapat diartikan 

bahwa setiap peningkatan variabel X senilai 1, maka variabel Y juka akan meningkat 

sebesar 0.003. 

 

Uji Hipotesis Koefisien Korelasi 

 

Pada tabel hasil oleh data dengan SPSS windows xp 17.0 diketahui t hitung 12,705 dengan 

 = 0,05 dan df = 13 diperoleh t tabel 1,771. 

Dengan demikian t hitung (12,705) > (1,771), artinya tolak Ho dan terima Ha.  

Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan nyata dan positif antara insentif terhadap 

semangat kerja karyawan. 

 

 

 

 

Grafik 

 

 

 

 

 

Kesimpulannya bahwa : 

 

Hasil perhitungan regresi yaitu Y = 16,553 + 0,003X. Bahwa setiap kenaikan insentif 

akan diimbangi dengan kenaikan semangat kerja karyawan sebesar 0,003. Sebaliknya setiap 

penurunan insentif akan diikuti dengan penurunan semangat kerja karyawan sebesar 0,003. 

Adapun dari perhitungan korelasi, dapat dibuktikan bahwa korelasi antara insentif 

dan semangat kerja karyawan ternyata terdapat suatu hubungan yang positif dan sangat 

kuat.  Hubungan antara keduanya ditunjukkan oleh koefisien korelasi diman r = 0,962 

dengan arah positif dan mendekati 1. Hal ini dapat diartikan bahwa insentif ternyata 

mempunyai hubungan yang sangat kuat dan erat (searah) dengan semangat kerja karyawan. 

Koefisien determinasi (r
2
)
 
menunjukkan peranan insentif sebesar 92,5%, ini berarti 

bahwa program insentif yang diberikan berpengaruh terhadap peningkatan semangat kerja 

karyawan sebesar 92,5%, sedangkan sisanya yaitu 7,5%, dipengaruhi oleh factor lain. 

Hasil perhitungan t hitung (12,705) > t tabel (1,771). Artinya toak Ho dan terima Ha. 

Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan nyata dan positif antara insentif terhadap 

semangat kerja karyawan. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

1. PT. BPR Parasahabat Bogor merupakan perusahaan yang melaksanakan program 

insentif pada divisi marketing yang berbentuk komisi. Sistem insentif yang di 

dapat setiap karyawan melalui target perusahaan yang telah ditentukan yaitu 

berupa pencapaian nasabah. 

2. Tujuan perusahaan mengadakan program insentif adalah agar setiap karyawan 

memiliki semangat kerja yang tinggi agar produktiviatas perusahaan meningkat 

dan mendapatkan hasil yang maksimal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap semangat kerja karyawan, maka 

penulis melakukan perhitungan analisis regresi dengan menggunkan SPSS for 
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windows xp 17.0 yang persamaannya yaitu sebagai berikut : Y = 16,553 + 

0.003X, setiap kenaikan insentif akan diimbangi dengan kenaikan semangat kerja 

karyawan sebesar 0.003. 

Sedangkan untuk mengetahui keeratan hubungan antara insentif dengan 

semangat kerja karyawan, maka digunakan analisis koefisien korelasi, dimana 

diperoleh r = 0,962 dari perhitungan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

insentif dan semangat kerja karyawan ternyata terdapat suatu hubungan yang 

positif dan sangat erat. 

Koefisien determinasi (r
2
) menunjukkan nilai sebesar 92,5%, artinya 

kontribusi insentif mempengaruhi turun naiknya semangat kerja adalah 92,5% 

sedangkan sisanya yaitu 7,5% dipengaruhi oleh factor lain. 

Hasil uji hipotesis koefisien korelasi menunjukkan t hitung 12,705 > t 

tabel 1,771. Sehingga menerima hipotesis Ha dan menolak hipotesis Ho. Bahwa 

antara insentif dengan semangat kerja karyawan PT. BPR Parasahabat adalah 

benar mempunyai hubungan yang nyata dan positif. 
 

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut : 

 

1. Agar insentif semakin ditingkatkan dari segi material agar karyawan dapat lebih 

meningkatkan semangat kerja sehingga produktivitas perusahaan meningkat. 

2. PT. BPR Parasahabat Bogor sebaiknya semua karyawannya untuk diberikan 

insentif ini tidak hanya pada divisi marketing saja, agar semua karyawan PT.BPR 

Parasahabat Bogor memiliki ung lebih diluar gaji tiap bulannya. 
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