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Abstrak  

 

Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Insentif Terhadap 

Prestasi Kerja, yang bertujuan untuk melihat apakah dengan adanya insentif 

dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi kerja pada pegawai di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.  

 Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Samarinda yang mempunyai populasi pegawai negeri sipil 

sebanyak 64 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

penelitian dokumen dan kuesioner. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan analisis korelasi product moment, dan regresi linear 

sederhana. 

Adapun temuan penulis dalam penelitian ini adalah pertama, terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara variabel insentif dan variabel 

prestasi kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 

dengan nilai r= 0,329 dan nilai sig= 0,008. Kedua, besarnya pengaruh antara 

variabel insentif terhadap variabel prestasi kerja di Kota Samarinda 10,8 %. 

Hal ini berarti bahwa sebesar 10,8 % variabel prestasi kerja dapat 

diprediksikan melalui variabel insentif. Sedangkan sisanya sebesar 89,2 % 

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor -faktor lain. 

 

 

 

Kata kunci : Insentif, Prestasi Kerja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Samarinda. 
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Pendahuluan  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda merupakan 

salah satu instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda 

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan 

penanganan bencana dan kebakaran. Subyek penelitian adalah juru padam dan 

penyelamat yang mempunyai tiga deskripsi pekerjaan yaitu pemadaman, 

penyelamatan, dan pelaporan. 

Salah satu indikator manusia berkualitas adalah mempunyai prestasi 

kerja tinggi. Prestasi kerja ini sangat diperlukan oleh berbagai lembaga-

lembaga pemerintahan maupun swasta. Pegawai atau karyawan yang memiliki 

prestasi kerja tinggi akan selalu sadar secara penuh mengenai tanggung 

jawabnya masing-masing dan berusaha melaksanakan segala tugas yang 

diberikan kepadanya dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 

untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Sebaliknya apabila seorang 

pegawai tidak mempunyai prestasi kerja hanya akan memberikan dampak 

negatif bagi pegawai itu sendiri maupun lembaga tempat ia bekerja. Untuk itu 

peningkatan prestasi kerja seorang pegawai sangat perlu untuk dilakukan baik 

secara individu maupun secara kelompok sebagai upaya untuk meningkatkan 

hasil kerja yang lebih baik. 

Pegawai adalah aset utama yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari 

setiap aktivitas setiap instansi. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang 

bagaimana mengarahkan para pegawai dengan baik agar mau bekerja 

semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka diperlukan 

pegawai yang terampil, berprestasi dan profesional sehingga pegawai akan 

selalu tanggap dengan kebutuhan organisasi. Melihat pentingnya kedudukan 

sumberdaya manusia dalam suatu organisasi, maka layak bagi organisasi 

untuk memberi perhatian yang lebih melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang diambil. Hal ini bertujuan agar pegawai dapat memberikan kontribusi 

kepada organisasi dengan memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang 

mereka miliki kepada organisasi tersebut demi kelancaran proses produksi dan 

jalannya keberlangsungan suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan, sasaran serta kemampuannya menghadapi berbagai 

tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal sangat ditentukan 

oleh kemampuan mengelola sumberdaya manusia secara tepat. 

Menurut Siagian (2006), insentif dimaksudkan sebagai pemberian 

salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan atas sumbangannya kepada 

organisasi yang terutama tercermin dari prestasi kerjanya. Insentif diberikan 

kepada semua karyawan yang ada pada perusahaan. Menurut Sarwoto (1997), 

Ada dua macam bentuk insentif. Pertama, insentif materil merupakan suatu 

insentif yang diberikan pada seorang karyawan dalam bentuk uang. Insentif ini 

meliputi: Insentif dalam bentuk uang (bonus, komisi, profit sharing, dan 
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komisi yang ditangguhkan), dan insentif dalam bentuk jaminan sosial 

(pengobatan gratis, pembuatan rumah dinas, dan sebagainya). Kedua, insentif 

non materil merupakan insentif non materil ini dapat diberikan dalam berbagai 

bentuk penghargaan, seperti pemberian gelar, medali, ucapan terima kasih, 

dan sebagainya. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat 

permasalahan tersebut sebagai topik penulisan yang berjudul : “Pengaruh 

Insentif terhadap Prestasi Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Samarinda”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis dalam latar belakang 

diatas,maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

“ Apakah ada pengaruh insentif terhadap peningkatan prestasi kerja di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda?”. 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji 

dan menganalisis pengaruh insentif terhadap prestasi kerja pegawai di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda. 

 

Kegunaan Penelitian. 

Hasil penelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat mempunyai 

kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik bagi penulis sendiri 

maupun bagi orang lain yang akan mempergunakannya. 

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna 

sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah 

penulis peroleh selama di bangku perkuliahan dengan keadaan yang 

sesungguhnya di lapangan. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kota 

Samarinda secara umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

secara khusus berkaitan dengan masalah insentif dan pengaruhnya 

terhadap prestasi kerja pegawai. 

3. Sebagai bahan informasi serta masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan masalah insentif 

terhadap prestasi kerja. 

4. Sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap penelitian ini dapat digunakanan sebagai landasan 

pengetahuan dan teori bagi peneliti selanjutnya. 
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5. Sebagai bahan acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

memberikan insentif kepada pegawainya. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Insentif 

Insentif adalah peningkatan gaji yang dihadiahkan kepada seorang 

karyawan pada satu waktu yang ditentukan dalam bentuk gaji pokok yang 

lebih tinggi, biasanya didasarkan secara eksklusif pada kinerja individual 

(Dessler, 2002). Hariandja (2002) memberikan pengertian insentif dengan 

mengatakan bahwa:”Insentif adalah bentuk pembayaran langsung yang 

didasarkan atau dikaitkan langsung dengan kinerja dan pembagian keuntungan 

bagi pegawai akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya. 

 

Jenis–Jenis Insentif 
Jenis-jenis insentif dalam suatu perusahaan, harus dituangkan secara 

jelas sehingga dapat diketahui oleh karyawan dan oleh perusahaan tersebut 

dapat dijadikan kontribusi yang baik untuk dapat menambah gairah kerja bagi 

karyawan yang bersangkutan. Menurut Koonzt (1986), insentif dapat 

diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu berupa uang, lingkungan kerja yang 

baik dan partisipasi: 

1. Uang. Merupakan suatu yang penting diberikan sebagai perangsang 

dengan memberi uang berarti memberi alat untuk merealisasikan 

kehidupan pegawai, hal ini dapat merangsang pegawai untuk selalu 

meningkatkan prestasi kerjanya. Prestasi yang meningkat akan 

menunjang pendapatan naik, maka dengan terpenuhinya kebutuhan 

maka ketenangan akan dapat dirasakan. 

2. Lingkungan kerja yang baik. Pemberian insentif dilakukan dengan cara 

menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga dapat diberikan pula 

penghargaan kepada pegawai yang menghasilkan prestasi yang tinggi. 

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik diperlukan sikap 

manajer yang baik dalam mendorong bawahannya agar giat bekerja. 

Menurut analisis para ahli, situasi kerja yang baik dapat meningkatkan 

keinginan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

3. Partisipasi. Cara ini dapat memberikan dorongan yang kuat untuk 

meningkatkan kesadaran melakukan tugas yaitu dengan diberikannya 

perhatian, kesempatan untuk berkomunikasi dengan atasan. Dengan 

partisipasi akan memberikan pengakuan bahwa partisipan tersebut 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan 

lingkungan kerja yang baik dan hal ini memerlukan suatu dukungan dan 

rasa persatuan sehingga para karyawan akan merasa ikut ambil bagian 

serta keinginan untuk berpartisipasi. 
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 Tujuan Insentif 
Menurut Nawawi (2003) tujuan insentif pada dasarnya adalah: 

a. Sistem insentif didesain dalam hubungannya dengan sistem balas jasa 

(merit system) sehingga berfungsi dalam memotivasi pekerja agar 

terus menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi 

kewajiban atau tanggung jawabnya. 

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. 

 

Faktor Insentif 

Menurut Suwatno dan Donni (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya insentif mencakup dua hal, yaitu:  

a. Jabatan atau kedudukan, seseorang yang menduduki jabatan atau 

kedudukan lebih tinggi di dalam suatu perusahaan otomatis tanggung 

jawab dan ruang lingkup kerjanya lebih besar atau sangat 

berpengaruh bagi roda kegiatan atau usaha suatu perusahaan itu, 

maka perusahaan dalam memberikan insentif harus melihat seberapa 

besar tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang pegawai 

yaitu apabila jabatan atau kedudukan karyawan lebih besar atau lebih 

tinggi maka perusahaan tersebut dalam memberikaan insentif lebih 

besar dari karyawan yang lainnya 

b. Prestasi karyawan, pegawai yang mempunyai prestasi kerja yang baik 

atau menonjol akan diberikan insentif yang lebih baik dan lebih besar 

dari pada pegawai yang memiliki prestasi kerja yang kurang atau 

tidak menonjol. Oleh sebab itu, maka pegawai yang prestasi kerjanya 

kurang atau tidak menonjol akan lebih giat dan bersemangat dalam 

melakukan suatu pekerjaan agar organisasi dapat memberikan 

insentif yang lebih besar dan lebih baik. 

 

Prestasi Kerja 
Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam  melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu (Hasibuan, 2005). 

Menurut Simamora (2003) penilaian prestasi kerja ialah suatu alat yang 

bermanfaat tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para pegawai, tetapi 

juga untuk mengembangkan dan memotivasi organisasi kalangan pegawai. 
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Pendapat yang tidak jauh berbeda mengatakan bahwa penilaian 

prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi 

atau menilai prestasi kerja pegawai, kegiatan ini dapat memperbaiki 

keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada 

karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka (Handoko, 2001). 

 

Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja  

Faktor prestasi kerja pada masing-masing karyawan mempunyai 

perbedaan sesuai dengan jenis pekerjaan, organisasi, dan profesi. Menurut 

Hariandja (2002), ”Insentif merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

meningkatkan prestasi kerja, merangsang pegawai baru yang berkualitas untuk 

memasuki organisasi, mempertahankan pegawai yang ada, dan meningkatkan 

produktivitas organisasi”. Menurut Mangkunegara (2009), ”insentif 

merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi kerja, insentif 

berupa materil dan non materil jika pemberiannya dikaitkan dengan tujuan 

pelaksanaan tugas sangat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja 

karyawan”. Oleh karena itu, pimpinan perlu membuat perencanaan pemberian 

insentif dalam bentuk uang yang memadai agar karyawan mampu mencapai 

prestasi kerja yang maksimal. 

 

Unsur-unsur Prestasi Kerja 
Hasibuan (dalam Iwan Indra Kurniawan, 2009) mengemukakan 

tentang unsur-unsur yang dinilai dalam prestasi kerja adalah : 

1. Kesetiaan. Dicerminkan oleh kesediaan karyawan untuk 

menjaga dan membela organisasi didalam ataupun diluar 

pekerjaan dari rongrongan orang atau pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

2. Kejujuran. Pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

senantiasa memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sandiri 

maupun terhadap orang lain dan tidak berlaku curang. 

3. Kedisiplinan. Kepatuhan karyawan atau pegawai terhadap 

setiap bentuk peraturan-peraturan dalam organisasi dan 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang 

diberikan kepadanya. 

4. Kreativitas. Kemampuan karyawan atau pegawai untuk 

mengembangkan potensi diri yang dimiliki sehingga dapat 

bekerja secara baik dan berhasil serta berdaya guna maksimal 

sebagai sarana pencapain tujuan organisasi. 

5. Kerjasama. Kesediaan karyawan atau pegawai untuk 

berpartisipasi dan bekerja secara bersama-sama dengan 

pegawai lainnya baik secara vertikal maupun horizontal 
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didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan 

akan lebih baik. 

6. Kepemimpinan. Kemampuan seseorang karyawan atau 

pegawai dalam memimpin, mempengaruhi maupun memotivasi 

bawahan ataupun lingkungan kerjanya untuk bekerja secara 

efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

7. Kepribadian. Merupakan gambaran dari sikap dan prilaku 

seorang karyawan atau pegawai yang bersangkutan. 

8. Prakarsa. Kemampuan pegawai untuk dapat berfikir secara 

orisinil, dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk dapat 

menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan, 

mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan 

penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

9. Kecakapan. Kemampuan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan elemen-elemen yang terlibat didalam 

penyusunan kebijkasanaan dan didalam situasi manajemen. 

10. Tanggung Jawab. Kesediaan karyawan atau pegawai untuk 

memikul resiko terhadap kebijaksaannya, pekerjaan dan hasil 

kerjanya, sarana-prasarana yang dipergunakan, serta perilaku 

kerjanya. 

 

Tujuan Penilaian Prestasi Kerja 

Tujuan penilaian prestasi adalah memperbaiki dan meningkatkan 

prestasi kerja pegawai yang pada akhirnya nanti akan bermanfaat bagi 

pelaksanaan fungsi-fungsi operasional SDM. Berikut tujuan dari penilaian 

prestasi kerja menurut (Handoko, 1995) diantaranya:  

1. Perbaikan Prestasi Kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja 

memungkinkan karyawan, manajer dan departemen personalia dapat 

memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka demi perbaikan prestasi kerja. 

2. Ketidak akuratan informasional. Prestasi kerja yang buruk mungkin 

menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, 

rencana- rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen 

sistem informasi manajemen personalia lainnya. Menggantungkan diri 

pada informasi yang tidak akurat (teliti) dapat mengakibatkan 

keputusan personalia yang diambil menjadi tidak tepat Kesalahan-

kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin 

merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. 

 

Hubungan Antara Insentif dan Prestasi Kerja 
Sedarmayanti (2007) mengatakan bahwa sistem insentif 

menghubungkan antara kompensasi dan prestasi kerja dan bukan pada 
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tingkatan senioritas, atau jumlah jam kerja 

Dharma (1999) menegaskan, “Bahwa setiap orang dalam suatu organisasi 

melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan dirinya. Seseorang mau 

bergabung kedalam sebuah perusahaan dengan membawa sejumlah harapan 

akan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka dan tercapainya kesejahteraan. 

Jika dengan bergabung kedalam Perusahaan seseorang akan dapat memenuhi 

pengharapannya, maka hal ini akan membuatnya semakin giat bekerja 

sehingga prestasi kerja dapat diraihnya”. Insentif yang bervariasi baik yang 

bersifat materil maupun non materil sangat baik bagi perusahaan jika 

diterapkan bagi karyawan. Insentif dapat memberikan rangsangan bagi 

karyawan untuk berprestasi lebih baik dan lebih tinggi pada perusahaan 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Simamora (2003) bahwa,“Insentif adalah 

sebagai suatu perangsang atau pendorong yang diberikan dengan sengaja 

kepada para karyawan agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih 

besar untuk berprestasi guna mencapai keunggulan kompetitif”, Hal senada 

juga dikemukakan oleh Siagian (2006) bahwa, “Sistem insentif sering 

dipandang menarik untuk meningkatkan prestasi kerja” 

 

HIPOTESIS 
H0 : p  = o, Tidak terdapat pengaruh antara pemberian insentif dengan 

prestasi kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Samarinda. 

Ha : p o,  Terdapat pengaruh antara pemberian insentif dengan prestasi 

kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Samarinda. 
 

Defenisi Konsepsional 
Definisi konsepsional adalah penjelasan dari peristiwa atau kejadian 

yang diamati, baik yang telah diungkapkan atau belum diungkapkan guna 

dapat menciptakan ide-ide abstrak yang umum sebagai landasan operasional. 

Digunakan sebagai batasan-batasan agar penelitian dapat tepat pada 

sasarannya. 

Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi 

konsepsional, yaitu: 

1. Insentif adalah pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi khususnya pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah di Kota Samarinda, bersedia dan rela untuk mengerahkan 

kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan 

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai sasaran organisasi yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini Insentif dalam bentuk uang, 

barang dan lingkungan kerja yang baik. 
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2. Prestasi Kerja adalah hasil kerja pegawai pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah di Kota Samarinda dalam melaksanakan tugasnya 

secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Penilaian prestasi kerja yang rasional yang 

diterapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, 

yaitu kepentingan pegawai yang bersangkutan sendiri dan kepentingan 

organisasi. 

 

Definisi Operasional. 
Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana sesuatu 

variabel diukur. Definisi operasional ini sangat penting untuk dijadikan 

sebagai saran sekaligus mamandu dan mengarahkan jalannya penelitian. 

secara sederhana dapat disimpulkan bahwa adanya definisi operasional akan 

mempermudah peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya hingga 

menjadi sebuah kesimpulan. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis memberikan batasan 

penelitian secara operasional yaitu sebagai berikut: 

1. Insentife ( x ) dalam penelitian ini di ukur melalui indikator sebagai 

berikut : 

a. Uang 

b. Barang 

2. Prestasi kerja ( Y ) dalam penelitian ini diukur melalui indikator sebagai 

berikut: 

a. Tanggung jawab 

b. Kedisiplinan 

c. Lingkungan Kerja yang baik 

d. Kerja sama 

Untuk memudahkan dalam memahami dan arah penelitian, maka perlu 

di kemukakan mengenai kerangka pemikiran, adapun kerangka pemikiran 

ialah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insentif 

-Uang 

-Barang 

 

Prestasi Kerja 

-Tanggung Jawab 

-Kedisiplinan 

-Lingkungan kerja yang 

baik 

-Kerja Sama 
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Keterangan :  

 = Variabel Terikat 

 

=  Variabel bebas 

 

    = Pengaruh 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Indikator Insentif adalah Uang, Barang. 

2. Indikator prestasi kerja adalah tanggung jawab, kedisiplinan, 

Lingkungan kerja yang baik dan kerjasama 

3. Variabel independen Insentif mempengaruhi variabel dependen yaitu 

prestasi kerja. 

 

Data Yang Diperlukan 
Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Data Primer 

Tanggapan/ jawaban terhadap koesioner yang diberikan penulis. 

2. Data Sekunder 

a. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Samarinda. 

b. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda. 

c. Daftar Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Samarinda. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif 

asosiatif. Penelitian kuantitatif asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan kausal sebab akibat antara dua variabel atau 

lebih. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Samarinda. Jumlah populasi yaitu sebanyak 215 orang, sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 64 orang. 

Teknik Pegumpulan Data 

1. Observasi  

2. Angket / Kuesioner 

 

Alat Pengukur Data 

Pengukuran merupakan angka-angka pada suatu variabel. Pengukuran menjadi 

penting karena dengan pengukuranlah suatu penelitian akan menghasilkan 

gambaran yang lebih teliti mengenai gejala yang timbul. 

Penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk 
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mengukur pandangan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

mengenai Pengaruh Insentif terhadap prestasi kerja pegawai di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda. 

 

Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis, 

maka penulis menggunakan rumus korelasi Product Moment dan analisis 

regresi linier sederhana untuk mencari pengaruh antara dua variabel (X dan 

Y). 

 

Korelasi Product Moment 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis statistik korelasi produk momen 

(correlation product moment pearson) versi 16.00 for window. Kemudian 

dengan menggunakan kriteria korelasi menurut Guilford sebagai pedoman 

untuk memberikan interpretasi terhadap korelasi sehingga dapat menentukan 

hubungan korelasi antara variabel X dan variabel Y, yaitu :  

Kurang dari 0 ,20 : tidak ada korelasi 

0,20-0,40  : korelasi rendah 

0,40-0,70  : korelasi sedang 

0,70-0,90  : korelasi tinggi 

0,90-1,00  : korelasi sangat tinggi 

1,00   : korelasi sempurna 

 

Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear melihat satu variabel dipandang sebagai variasinya 

dipengaruhi (dependent) oleh variabel lainnya. Variabel yang mempengaruhi 

ini disebut variabel bebas dan variabel yang dipengaruhi ini disebut variabel 

tak bebas atau variabel terikat. Analisis regresi linear digunakan untuk 

menghitung besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y).

  
Keterangan: 

Ŷ = Subjek dalam Variabel Bebas Yang diprediksikan 

X = Skor total X 

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstant) 

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukan angka peningkatan 

atau penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas. Bila b 

(+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan. 

 

 

Ŷ= a+bX 
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HASIL DAN PEMBAHASASAN 

Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Kota Samarinda dengan luas wilayah kurang lebih 718 Km² terletak 

diantara garis Khatulistiwa 0º20´18´´ - 1º09´16´´ LS dan 116º15´36´´ - 

117º24´16´´ BT dengan ketinggian 10.200 mm diatas permukaan laut, suhu 

udara kota antara 20 - 34ºC dengan curah hujan mencapai 1850 mm pertahun 

dengan kelembaban udara rata-rata 85% . 

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. 

Dengan ditetapkannya Kota sebagai Ibu Kota Provinsi maka pertumbuhan 

pembangunan diberbagai bidang berkembang dengan pesat, pertumbuhan 

Hotel, Mall, Supermarket, Industri Kayu, Industri Hilir, Pertambangan dan 

Aneka Industri lainnya yang menunjang. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda merupakan 

sarana pencegahan bencana yang diberikan oleh pemerintah kepada Kota 

Samarinda sebagai sarana fasilitas kota untuk mencegah atau menanggulangi 

bencana alam dan kebakaran. Dengan peran dan tanggung jawab yang 

diemban oleh Undang–undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda harus mampu 

mengoptimalkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Samarinda akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam 

meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana serta membangun 

kesadaran masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana khususnya 

bencana kebakaran dan akan tetap menjaga semangat biru pantang “Pantang 

Pulang Sebelum Padam”. 

Dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur yang menjadi 

isi kuesioner. Untuk variabel insentif diperoleh jawaban sebanyak = 0,715,25 

dan dapat disimpulkan insentif yang diterima cukup. Selanjutnya variabel 

prestasi kerja diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebanyak = 60,679 

berarti prestasi kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat 

dikatakan tinggi. 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistic16.00 diperoleh hasil 

product moment yaitu sebesar multiple r = 0.329 angka ini menunjukan 

adanya hubungan yang positif dari variable insentif terhadap variable prestasi 

kerja. Untuk mengukur derajat kecocokan atau ketepatan variable insentif 

terhadap prestasi kerja maka digunakan koefisien deterninasi (r²) atau angka r 

square. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan dan rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Berdasarkan hasil uji analisis korelasi product momen,diperoleh hasil 

bahwa nilai r hitung = 0.329 sehingga lebih besar nilai dari r tabel 

sebesar 0.242. kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan 

antara variable insentif dengan variable prestasi kerja bersifat positif. 

Artinya bahwa terdapat hubungan yang positif antara insentif dengan 

prestasi kerja. Hal ini juga berarti semakin tinggi insentif maka 

semakin tinggi prestasi kerja, dan begitu pula sebaliknya, semakin 

rendah insentif maka semakin rendah prestasi kerja pada pegawai. 

Kemudian diperoleh nilai p=0,008 < a=0.05 mengatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan. Hal ini berarti hasil penelitian 

membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara insentif 

dengan prestasi kerja pada pegawai badan penanggulangan bencana 

daerah kota samarinda. Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh 

nilai r=0,329 berada pada rentang nilai antara 0,20-0,39 dapat diartikan 

bahwa korelasi antara insentif dengan prestasi kerja berada pada 

ketegori rendah (Sugiyono, 2006). 

2. Berdasarkan hasil uji regresi linear dengan menggunakan bantuan 

komputer melalui program SPSS versi 16.00 maka diperoleh 

persamaan regresi Y = 60.679 + 0.715 X. persamaan regresi ini dapat 

digunakan untuk melakukan prediksi/ramalan berapa nilai variavel 

dependen (prestasi kerja) bilai nilai pada variable independen (insentif) 

ditetapkan. Sehingga dapat diartikan bila pegawai badan 

penanggulangan bencana daerah kota samarinda diberi insentif 

sebanyak satu satuan, maka akan terjadi perubahan sebesar 0.715 

satuan terhadap prestasi kerja di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Samarinda. 

Setelah mengadakan penelitian dan melakukan perhitungan data yang 

dikumpulkan, penulis ingin mengemukakan rekomendasi yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian insentif memberikan pengaruh yang 

positif terhadap prestasi kerja pegawai sehingga direkomendasikan 

agar insentif dapat ditingkatkan melalui berbagai program 

kesejahteraan pegawai seperti tunjangan asuransi, tunjangan lembur, 

uang makan dan lain-lain. 

2. Dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel insentif atau variabel  

mempengaruhi sebesar 10.8% terhadap variable prestasi kerja, oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mencari faktor lain 

yang berpengaruh tinggi terhadap variable prestasi kerja misalnya 

faktor kesetiaan, kejujuran, kreativitas, kepemimpinan, kepribadian, 

prakarsa, dan kecakapan dengan menambahkan sample maupun 

variable yang diteliti (sumber: lampiran regresi linear sederhana). 

3. Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa ternyata masih terdapat 
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sebagian kecil dari pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah  yang memiliki kerjasama yang rendah. Oleh karena itu perlu 

dilakukan suatu pembinaan dari komandan regu agar  dapat 

meningkatkan kerjasama pegawai melalui penyelenggaraan program 

baru artinya perlu diatur kembali program kerja untuk menjadi lebih 

terstruktur. 
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