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ABSTRACT 

 

Providing good company incentives will have a positive impact on employee 

performance. With Workload of employees can reduce employee work performance. 

This study aims to determine the effect of providing incentives and workload on 

employee performance at PT. Mega Adhitama Sejati. The research method used survey 

method with a quantitative approach. The study population was all employees at PT. 

Mega Adhitama Sejati has 50 employees. H1 test results, the t-value is greater than 

(2.753˃2010) so that H0 rejected and Ha accepted, this means that there is an effect of 

providing incentives to employee performance, H2 test results, the t-count value is 

greater than ttable (5,817˃2,010) so H0 is rejected and Ha is accepted, meaning there 

is an influence of Workload on employee performance. Simultaneous H3 test results, 

where Fcount> Ftable (25.213> 3.20) and sig F <α (0,000 <0.05). So it can be 

concluded that there is an effect of the provision of incentives and workload together on 

the performance of employees at PT. Mega Adhitama Sejati. Determination test results 

which show Employee Performance is affected by the provision of incentives and 

workload by 46.4%, while the remaining 53.6% is influenced by other variables not 

implemented in this study. 
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PENDAHULUAN 

Di era Revolusi industri 4.0 saat ini 

dimana persaingan dan tantangan dalam dunia 

bisnis semakin ketat, seringkali ditemukan 

beberapa masalah yang menyebabkan banyak 

perusahaan mengalami kegagalan. Kegagalan 

yang dialami suatu perusahaan disebabkan 

oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan 

kemajuan teknologi maupun karena kurang 

baiknya kinerja dari sumber daya manusia 

yang ada pada perusahaan. Sumber daya 

manusia (SDM) dalam hal ini karyawan, 

harus diakui sebagai faktor penting  yang turut 

menentukan keberhasilan suatu peusahaan 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Setiap karyawan memiliki tingkat 

produktivitas dan kinerja yang baik dalam 

perusahaan. Perusahaan mampu memberikan 

insentif yang untuk hal-hal mendasar tersebut 

akan kembali bagaimana seorang karyawan 

menyikapi dalam sebuah pekerjaan. Karena 

ada alasan-alasan tertentu mengapa karyawan 

tersebut tidak meningkatkan produktivitasnya 

atau kinerja rendah. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh tingkat beban kerja yang 

lebih. Tetapi dalam prosesnya seorang 

pemimpin harus mampu mengarahkan para 

karyawannya agar bisa mengikuti apa yang 

dikehendakinya, hal  tersebut tergantung dari 

cara yang digunakan oleh pemimpin tersebut 
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bisa melalui cara-cara pemberian motivasi dan 

pemberian rangsangan berupa pemberian 

insentif, dengan pemberian insentif juga akan 

berpengaruh dengan Pencapaian target 

perusahaan. Berdasarkan pengamatan 

sementara yang dilakukan langsung, maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut : 

1. Terjadinya penurunan pencapaian target 

karyawan dilihat dari target sesuai atas 

apa yang dikerjakan oleh karyawan  

2. Kinerja karyawan kurang optimal dilihat 

dari pencapaian target karyawan  

3. Beban kerja setiap karyawan terlalu 

overload dilihat dari target penyelesaian 

waktu tugas yang tidak cukup. 

4. Insentif yang diberikan perusahaan masih 

belum optimal berdasarkan waktu 

pemberian insentif yang tidak sesuai. 

KAJIAN PUSTAKA 

Kinerja adalah hasil yang dicapai dari 

yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang 

dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja 

merupakan pestasi kerja atau performance, 

yaitu hasil kerja selama periode tertentu di 

banding dengan berbagai kemungkinan. 

Istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau Actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh  seseorang). Pengertian 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dala melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian 

kinerja adalah faktor kemampuan (ability) 

dan faktor motivasi (motivation). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Keith 

Dvis,(1964:484) yang merumuskan 

bahwa : 

 Human Performance = ability 

+ Motivation 

 Motivation = Attitude + 

Situatuion 

Ability = Konwledge + Skill 

Secara psikologis, kemampuan (ability) 

pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas 

rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan 

yang memadai untuk jabatannya dan terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 

maka ia akan lebih mudah  mencapai kinerja 

yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai 

perlu dtempatkan pada pekerjaan yang 

sesusai dengan keahiannya (the right man in 

the right placw, the right mn on the right 

job). 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) 

seorang pegawai dalam menghadapi situasi 

(situation) kerja. Motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakan diri pegawai yang 

terarah untuk tujuan organisasi (tujuan kerja). 

Hani Handoko  (1985) bahwa insentif 

merupakan program kompensasi yang 

mengaitkan bayaran dengan produktivitas. 

Program insentif berupaya untuk 

menghubungkan bayaran dengan kinerja 

guna mengimbali kineja di atas rata- rata 

secara cepat dan langsung. 

Riggio (2000:250) menyatakan beban 

kerja adalah tugas-tugas pekerjaan yang 

menjadi sumber  stres seperti pekerjaan 

mengharuskan bekerja  dengan cepat, 

menghasilkan sesuatu dan konsentrasi dari 

stres kerja. Seorang tenaga kerja tentunya 

harus mampu memperhatikan beban kerjanya 

untuk mendapatkan suatu keserasian dalam 

bekerja sehingga akan sejalan dengan 

produktivitas yang tinggi, diluar beban 

tambahan yang datang dari lingkungan 

bekerja maupun kapasitas dalam bekerja 

(Sudiharto, 2001). 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian adalah cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Penelitian ini 

menggunakan metode survey dengan 
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pendekatan kuantitatif, penelitian survey 

yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan 

hubungan kausal dan hipotesis, jenis 

penelitian ini memfokuskan pada 

pengungkapan kausal antara variabel. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jumlah populasi yang 

digunakan yaitu seluruh pegawai PT. Mega 

Adhitama Sejati sebanyak 122 pegawai. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar sehingga 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul- betul 

representatif. 

Hasil penghitungan kuesioner oleh 

peneliti yaitu dengan memakai skala Likert. 

Skala ini mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif ini skala ini 

juga dapat diberi skor untuk keperluan 

analisis kualitaif yang di kuantitatifkan. 

 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berikut adalah pembahasan hasil 

penelitian pengaruh Pemberian Insentif dan 

Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai. 

1. Pengaruh Pemberian Insentif terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian data dihasilkan nilai thitung lebih 

besar dari ttabel (2,753>2010) sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat 

pengaruh Pemberian Insentif terhadap 

kinerja kerja pada PT. Mega Adhitama 

Sejati. korelasi (r) Pemberian Insentif 

adalah 0,673 berada pada skala 0,60 – 

0,7999 dapat dikatakan hubungan 

Pemberian Insentif terhadap Kinerja 

Karyawan tergolong kuat. Artinya 

Pemberian Insentif berhubungan secara 

positif terhadap kinerja dengan derajat 

hubungan korelasi kuat. 

2. Pengaruh Beban Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian data dihasilkan nilai thitung 

lebih besar dari ttabel (5,817>2010) 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, 

berarti terdapat pengaruh beban Kerja 

terhadap Kinerja Kerja karyawan pada 

PT. Mega Adhitama Sejati, korelasi (r) 

Beban Kerja adalah 0,331 berada pada 

skala 0,20 – 0,3999 dapat dikatakan 

hubungan beban kerja terhadap Kinerja 

Karyawan tergolong rendah. Artinya 

Korelasi beban Kerja berhubungan 

secara positif terhadap kinerja dengan 

hubungan korelasi rendah. 

3. Pengaruh Pemberian Insentif dan 

Beban Kerja terhadap Kinerja kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian data dihasilkan nilai uji F 

Pemberian Insentif dan Beban Kerja 

terhadap Kinerja diperoleh Fhitung>Ftabel 

(25,213>3,20) dan nilai sig F< α (0,000< 

0,05). Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh Pemberian 

Insentif dan Beban Kerja secara bersama-

sama terhadap kinerja pegawai pada PT. 

Mega Adhitama Sejati. Dimana 

menunjukkan Kinerja Karyawan 

dipengaruhi Pemberian Insentif dan 

Beban Kerja sebesar 46,4%, adapun 

sisanya sebesar 53,6% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak dimasukan dalam 

penelitian ini  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian data, terdapat pengaruh Pemberian 

Insentif terhadap kinerja kerja pegawai pada 

PT. Mega Adhitama Sejati. Dengan hasil 

thitung lebih besar dari ttabel (2,753>2010), Ho 

ditolak dan Ha. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pengujian data, terdapat pengaruh Beban 

kerja terhadap kinerja pegawai pada PT. 

Mega Adhitama Sejati.   Dengan   hasil   

thitung lebih besar dari t  table (5,817>2010) 

sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian data, terdapat pengaruh Pemberian 

insentif dan Beban Kerja secara bersama-

sama terhadap kinerja pegawai pada PT. 

Mega Adhitama Sejati Dengan hasil 

diperoleh Fhitung>Ftabel (25,213>3,20) dan 

nilai sig F< α (0,000< 0,05). 

 

DFTAR PUSTAKA 

Anita Juliana, Nasir aziz, Mukhis Yunus, 

2013 Pengaruh penempatan dan beban 

kerja terhadap motivasi kerja dan 

dampaknya pada prestasi kerja pegawai 

dinas tenaga kerja dan mobilitas 

penduduk aceh, (Jurnal Manajemen 

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 

Volume 2, No. 1) 

Al- Musadieq M, (2013 : 152) Jurnal 

Administrasi bisnis, Pengaruh insentif 

terhadap kinerja karyawan Duta 

Catering CV. Darma Utama Batu, 

Desi ayu indrawati I Gede mahedrawan, 

2015, Pengaruh beban kerja dan 

kompenasi terhadapn kepuasan kerja 

PT. Panca dewata Denpasar.(Jurnal 

Manajemen Unud 2015). 

Dulbert Biatna Tampubolon, 2007, Analisis 

faktor gaya kepemimpinan dan faktor 

etos kerja terhadap kinerja pegawai 

pada organisasi yang telah menerapkan 

SNI 19-9000-2001 (Jurnal Volume 9, No 

3). 

Ghozali Imam, (2013 : 47) Aplikasi 

Multivariate dengan Program SPSS. 21 

Semarang. 

Hendriana susi, Indarti Sri, dan Tyaningsih 

Ezki, (2016 : 27) pengaruh beban kerja 

dan pelatihan terhadap motivasi dan 

prestasi kerja karyawan PT. Bank 

Muamalat Indonesia cabang pekan baru. 

Mangkunegara Anwar Prabu, (2007: 9) 

Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia 

Mangkunrgara Anwar Prabu, 2011, 

Manajemen Sumber Daya Perusahaan. 

Melati Putu Purbadiningrat, Ida bagus 

ketut surya, 2015, Pengaruh beban 

Kerja terhadap kepuasan kerja denga 

stres kerja sebagai variabel mediasi 

(Jurnal Manajemen Unud, (Volume 4, 

No. 5).  

Moekiyat, (2003 : 6), Manajemen 

kepegawaian, mandar Maju, Bandung,  

 

Munandar, (2012 : 383), Psikologi industry 

dan organisasi jakarta.  

Sunyoto, (2012 :  64), 

Manajemen sumber daya manusia, 

Yogyakarta 

 

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, Bandung: Alfabeta. 

 

Tyaningsih Ezki, Sri Indarti, Susi hendriana, 

2016, Pengaruh beban kerja dan 

pelatihan terhadap motivasi dan prestasi 

kerja karyawan PT. Bank Muamalat 

indonesia cabang pekanbaru, 

 

Yuniar Rohsantika, 2013 Persepsi terhadap 

pemberian insentif dengan mitivasi 

berprestasi pada pemain sepak bola 

(Jurnal JIBEKA Volume 4, No. 2) 

 



 


