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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Pemberian 

Insentif dan Motivasi terhadap Semangat Kerja Pegawai. Latar belakang dari 

penelitian ini adalah menurunnya semangat kerja pegawai di Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda. Melihat fenomena 

tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat pengaruh pemberian insentif 

dan motivasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi semangat kerja. 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

KOMINFO Kota Samarinda dengan sampel yang berjumlah 75 orang PNS 

menggunakan metode sensus. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan 

cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian 

kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi 

pearsonproduct moment, analisis korelasi parsial, analisis regresi linear 

berganda, kecermatan prediksi dan analisis koefisien penentu atau koefisien 

determinasi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal sebab akibat antara dua variabel 

atau lebih. 

Setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemberian insentif memiliki pengaruh yang positif tetapi 

tidak signifikan terhadap semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda. Sedangkan motivasi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap semangat kerja pegawai di 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda. Kemudian 

secara bersama-sama pengaruh pemberian insentif dan motivasi terhadap 

semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO 

Kota Samarinda yaitu sebesar 26,5%, yang berarti bahwa sisanya 73,5% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci: pemberian insentif, motivasi, semangat kerja pegawai 
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Pendahuluan  

Isu sentral yang berkembang dewasa ini, yang relevan dengan aparatur 

pemerintah diantaranya adalah masih rendahnya kualitas pelayanan, rendahnya 

disiplin pegawai, masih adanya kolusi dan nepotisme dalam penempatan dan 

promosi pegawai, menurunnya kinerja pegawai yang berakibat rendahnya 

produktivitas kerja, dan berbagai permasalahan lainnya. Pemerintah berusaha 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian permasalahan ini salah satunya dengan 

perubahan dibidang pemerintahan. Hal tersebut tercermin pada 

diberlakukannya undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah yang merupakan perubahan dari  Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, 

menunjukkan adanya itikat baik dari pemerintah daerah, agar pemerintah 

daerah lebih terpacu untuk mengembangkan, memanfaatkan dan 

mendayagunakan sumber daya yang dimiliki guna terlaksananya otonomi 

daerah yang efektif dan efisien. 

Bergulirnya konsep otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang 

lebih luas kepada daerah. Kewenangan yang lebih luas tersebut antara lain 

dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang menjadi kewenangan daerah (pasal 17 ayat 2), serta dalam pengelolaan 

urusan pemerintahan dan aparatur daerah (pasal 21). Dengan telah 

dilaksanakannya otonomi daerah dimana otonomi menitikberatkan pada 

pemerintah Kabupaten/Kota, merupakan sisi baru yang memberikan suatu 

kesempatan dan harapan bagi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah. Sehingga kebutuhan akan aparatur yang memiliki 

kinerja baik merupakan tuntutan dan kebutuhan bagi pemerintah daerah. Oleh 

sebab itu para pegawai perlu terus dikembangkan agar mereka mempunyai 

kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  

Untuk melaksankan tugas-tugas tersebut perlu adanya organisasi yang 

berperan sebagai tempat interaksi dan komunikasi sehingga beban kerja tidak 

hanya diberatkan pada satu orang saja. Organisasi merupakan wadah atau 

tempat melaksanakan suatu kegiatan yang para anggotanya memiliki tujuan 

yang sama. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu mewujudkan 

tujuannya secara tepat, efektif dan efisien. Agar hal tersebut terwujud maka 

diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang ditunjang dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia merupakan faktor 

penting dalam kegiatan organisasi, organisasi tidak akan terbentuk dan 

berkembang  jika tidak ada faktor manusia. Manusia sebagai unsur terpenting 

mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, waktu, tenaga, dan 

kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi 

kepentingan individu. 

Dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada 

masyarakat adalah pendekatan lain dilihat dari aspek manusia. Salah satunya 

faktor utamanya adalah motivasi manusia dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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Sebagian pegawai yang tidak  merasa puas terhadap pekerjaanya, cenderung 

akan melakukan penarikan diri atau menghindari dari situasi-situasi pekerjaan 

yang bersifat fisik maupun psikologi, karena motivasi setiap individu adalah 

merealisasikan konsep dirinya, hidup dalam suatu cara yang sesuai dengan 

peran yang lebih disukai dengan cara mencerminkan penghargaan seseorang 

atas kemampuannya (Winardi, 2007) http://one.indoskripsi.com/node/10581 

(diakses pada tanggal 22 oktober 2010), dan apabila seseorang termotivasi ia 

akan berusaha berbuat sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang 

diinginkannya dalam sebuah organisasi. Namun belum tentu upaya yang keras 

itu akan menghasilkan produktivitas yang diharapkan, apabila tidak disalurkan 

dalam arah yang dikehendaki organisasi, oleh karena itu, upaya harus diarahkan 

dan lebih konsisten dengan tujuan dalam sebuah organisasi.  

Dalam memberi motivasi terhadap aparatur pemerintah, pemerintah 

daerah saat ini telah berupaya untuk mengembangkan, memanfaatkan dan 

mendayagunakan sumber daya manusia aparatur pemerintah secara efektif dan 

efisien. Mulai dari semakin ketatnya proses perencanaan tenaga kerja, 

rekruitmen, seleksi, penempatan, sistem imbalan, pembinaan, pengembangan 

karier perbaikan persediaan sarana dan prasarana kantor dan sebagainya. Salah 

satu bentuk motivasi pemerintah terhadap pegawai di lingkungan pemerintahan  

yang dapat di berikan kepada pegawai adalah dengan adanya insentif.  

Motivasi dapat dilihat sebagai bagian yang fundamental dari kegiatan 

manajemen, sehingga segala sesuatunya dapat ditujukan kepada pengarahan 

potensi dan daya manusia dengan jalan menimbulkan, menghidupkan dan 

menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi, kebersamaan dalam menjalankan 

tugas-tugas perseorangan maupun kelompok dalam organisasi. Sebagai 

organisasi pemerintahan, maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO 

Kota Samarinda dalam menggerakkan organisasinya ditunjang dengan 

semangat kerja yang tinggi yang berasal dari motivasi aparatnya dalam 

melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pegawai. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Pemberian Insentif 

Hasibuan (2007:150) menyatakan bahwa insentif adalah merupakan salah 

satu alat dalam memotivasi kerja pegawai sebagai imbalan atas dasar prestasi 

kerja yang diberikan pegawai.  

Selanjutnya G.R. Terry dalam Hasibuan (2002:184) menguraikan tiga 

bentuk pemberian insentif, yaitu : 

a. Non- Material Incentive ( Insentif Non-Materi) 

Adalah daya perangsang yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk 

penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerja seperti piagam, 

piala dan medali. 
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b. Social Incentive (Insentif Sosial) 

Daya perangsang yang diberikan kepada pegawai berdasarkan prestasi 

kerjanya berupa fasilitas, dan kesempatan mengembangkan 

kemampuannya, seperti promosi, mengikuti pendidikan atau naik gaji. 

c. Material Incentive (Insentif Materi) 

Daya perangsang yang diberikan kepada pegawai berdasarkan prestasi 

kerjanya berbentuk uang dan barang 

 

Motivasi 

Motivasi adalah suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang 

agar melakukan sesuatu yang kita inginkan atau dengan kata lain adalah 

dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu (Cahyo, 

2002;290). 

Motivasi secara singkat dapat diartikan adalah proses menggerakkan 

manusia, dan memberikan motivasi artinya proses untuk menggerakkan orang 

lain agar mau melakukan seseuatau sebagaimana yang diharapkan oleh 

penggeraknya atau yang menggerakkannya 

Dalam pengharapan, Victor Vroom mengatakan dalam teorinya bahwa 

ada tujuh  motivasi kerja seseorang sangat ditentukan khusus yang ingin 

dicapai orang yang bersangkutan. Harapan yang ingin dicapai pegawai antara 

lain tiga diantaranya: 

a. Upah atau gaji yang sesuai  

b. Kehormatan dan pengakuan  

c. Perlakuan yang adil 

d. Pimpinan yang cakap, jujur, dan berwibawa 

e. Suasana kerja yang menarik 

f. Jabatan yang menarik 

 

Semangat Kerja 

Menurut Moekijat (2003:135), semangat menggambarkan suatu perasaan 

yang berhubungan dengan tabiat (jiwa), semangat kelompok, kegembiraan atau 

kegiatan. Selanjutnya Moekijat (2003:136) mengatakan bahwa semangat adalah 

sikap individu atau kelompok terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya.  

Semangat kerja adalah sikap individu  untuk bekerja sama dengan 

disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatannya (Alfred R.L, 1971:66) 

Menurut Sugiyono (2002:87) aspek-aspek semangat kerja pegawai dapat 

dilihat dari berbagai segi, yaitu: 

1) Disiplin yang tinggi 

Seseorang yang memilki semangat kerja  yang tinggi akan bekerja giat dan 

dengan kesadaran mematuhi peraturan-perturan yang berlaku. 

2) Kualitas untuk bertahan  

Orang yang memiliki semangat kerja tinggi, tidak mudah putus asa dalam 

menghadapi kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pekerjaannya. Hal ini 

berarti bahwa orang tersebut mempunyai energi dan kepercayaan untuk 
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memandang masa yang akan datang dengan baik. Hal ini dapat 

meningkatkan  kualitas seseorang untuk bertahan. 

3) Kekuatan untuk melawan frustasi 

Seseorang yang memiliki semangat kerja tinggi tidak memiliki sikap yang 

pesimistis apabila menemui kesulitan dalam pekerjaannya. 

4) Semangat berkelompok 

Adanya semangat kerja membuat pegawai lebih berpikir sebagai “kami” 

daripada sebagai “saya”. Mereka akan saling tolong menolong dan tidak 

bersaing untuk saling menjatuhkan. 

 

Hubungan Pemberian Insentif  Terhadap Semangat Kerja Pegawai 

Menurut Nitisemito (1996:62) semangat dan kegairahan kerja dapat 

diartikan dalam dua kelompok yaitu semangat kerja adalah melakukan kerja 

secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan akan dapat diharapkan 

lebih cepat dan lebih baik, sedangkan kegairahan kerja adalah kesenangan yang 

mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan.  

Menurut Nitisemito (2001:170) ada beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja  salah satunya 

yaitu pemberian insentif yang terarah; Pemberian insentif merupakan daya 

 perangsang yang kuat untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja. Akan 

tetapi tindakan ini perlu dijaga supaya dalam melaksanakan  pekerjaannya 

pegawai tidak sema-tamata mengejar insentif sehingga mengabaikan mutu 

pekerjaan. 

 

Hubungan Motivasi Terhadap Semangat Kerja Pegawai 

Siswanto (2000:35), mendefinisikan semangat kerja sebagai keadaan 

psikologis seseorang. Semangat kerja dianggap sebagai keadaan psikologis 

yang baik bila semangat kerja tersebut menimbulkan kesenangan yang 

mendorong seseorang untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam 

mencapain tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.  

Menurut Nitisemito (2002:56), definisi dari semangat kerja adalah 

kondisi seseorang yang menunjang dirinya untuk melakukan pekerjaan lebih 

cepat dan lebih baik di dalam sebuah organisasi. 

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memilki 

semangat kerja memilki motivasi dan dorongan bekerja, motivasi tersebut 

terbentuk bila seseorang memiliki keinginan atau minat dalam mengerjakan 

pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dengan menganggap bahwa bekerja 

sebagai sesuatu hal yang menyenangkan. 

 

Hubungan Pemberian Insentif  dan Motivasi Terhadap Semangat Kerja 

Pegawai 

Menurut Sarwoto (1983:144) insentif sebagai sarana motivasi dapat 

diberikan batasan perangsang ataupun pendorong yang diberikan dengan 



pemberian insentif, motivasi dan semangat kerja (Hangin) 

 

 

199 

sengaja kepada pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih 

besar untuk berprestasi bagi organisasi.  

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dapat 

dijadikan motivasi bagi pegawai dalam rangka meningkatkan prestasi kerjanya, 

prestasi kerja tersebut dapat dicapai apabila semangat kerja yang baik dari tiap 

pegawai. Biasanya pegawai cenderung jenuh melakukan pekerjaannya 

disebabkan berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Kejenuhan tersebut yang ingin di minimalisir dengan menawarkan alternatif 

pemberian insentif supaya pegawai betah dengan pekerjaannya atau bahkan 

ingin melakukan yang terbaik bagi organisasinya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

KOMINFO Kota Samarinda. Sampel total yang diambil adalah 75 orang yang 

merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam penelitian ini penulis 

mengambil 75 orang PNS dari 99 orang populasi yang ada sebagai sampel 

dengan menggunakan metode sensus.  

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : observasi, kuesioner, dokumentasi, penelitian 

kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini merupakan 

indikator dari variabel Pemberian Insentif meliputi : insentif non-materi, 

insentif sosial, dan insentif materi. Variabel Motivasi meliputi : upah atau gaji 

yang sesuai, kehormatan dan pengakuan, suasana kerja yang menarik dan 

variabel Semangat Kerja Pegawai meliputi : disiplin yang tinggi, kualitas untuk 

bertahan, kekuatan untuk melawan frustasi. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu 

korelasi pearson product moment, korelasi parsial, regresi linear berganda, 

kecermatan prediksi, koefisien penentu atau koefisien determinasi. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat pengukur data. Mengenai 

kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995: 110) masing-masing penelitian 

ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 

(1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan jawaban 

respoden dalam nilai skala 5 jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban b diberi 

nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d diberi nilai 2 dan e diberi nilai 1). 

 

Hasil dan Pembahasan  

Untuk variabel pemberian insentif : pada indikator insentif non-materi 

dapat berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan 

terbanyak yaitu 43 orang responden atau 57,33 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa insentif non-materi  berpengaruh terhadap semangat kerja 

pegawai.  

Untuk variabel pemberian insentif : pada indikator insentif sosial  dapat 

berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan terbanyak 
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yaitu 33 orang responden atau 44 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

insentif sosial  berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai.  

Untuk variabel pemberian insentif : pada indikator insentif materi dapat 

berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan terbanyak 

yaitu 49 orang responden atau 65,33 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

insentif materi  berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai.  

Untuk variabel motivasi; pada indikator gaji atau upah yang sesuai dapat 

berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan terbanyak 

yaitu 35 orang responden atau 46,66 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

gaji atau upah yang sesuai  berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai.  

Untuk variabel motivasi : pada indikator kehormatan dan pengakuan 

dapat berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan 

terbanyak yaitu 44 orang responden atau 58,66 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kehormatan dan pengakuan  berpengaruh terhadap 

semangat kerja pegawai.  

Untuk variabel motivasi : pada indikator suasana kerja yang menarik 

dapat berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan 

terbanyak yaitu 40 orang responden atau 53,33 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa suasana kerja yang menarik  berpengaruh terhadap 

semangat kerja pegawai.  

Untuk variabel semangat kerja : pada indikator disiplin kerja yang tinggi 

dapat berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan 

terbanyak yaitu 49 orang responden atau 65,33 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa disiplin kerja yang tinggi  berpengaruh terhadap semangat 

kerja pegawai.  

Untuk variabel semangat kerja : pada indikator kualitas untuk bertahan 

dapat berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan 

terbanyak yaitu 49 orang responden atau 65,33 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas untuk bertahan berpengaruh terhadap semangat 

kerja pegawai.  

Untuk variabel semangat kerja : pada indikator kekuatan untuk melawan 

frustasi dapat berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai terdapat tanggapan 

terbanyak yaitu 53 orang responden atau 70,66 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kekuatan untuk melawan frustasi  berpengaruh terhadap 

semangat kerja pegawai.  

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics diperoleh hasil 

korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,411. Jadi 

terdapat pengaruh pemberian insentif terhadap semangat kerja di Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda sebesar 0,411. Serta 

diketahui pula Ftest >Ftabel (14,94>3,97) maka korelasi signifikan atau dapat 

dikatakan pemberian insentif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota 

Samarinda. Hasil korelasi pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 

0,492. Jadi terdapat pengaruh motivasi terhadap semangat kerja pegawai  di 
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Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda  sebesar 0,492. 

Serta diketahui pula Ftest > Ftabel (23,62>3,97) maka korelasinya signifikan 

atau dapat dikatakan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota 

Samarinda. 

Selanjutnya analisis korelasi parsial, berdasarkan perhitungan 

menggunakan SPSS Statistics  diperoleh hasil korelasi sebesar 0,174 dimana 

variabel motivasi dibuat tetap (dikontrol) untuk seluruh sampel. Serta diketahui 

pula Ttest lebih kecil dari Ttabel (1,496 < 1,666). Dengan demikian koefisien 

korelasi variabel pemberian insentif dengan semangat kerja pegawai di Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda dimana motivasi 

sebagai variabel pengontrol adalah tidak signifikan yaitu tidak dapat 

digeneralisasikan ke seluruh populasi pegawai di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda. Kemudian hasil selanjutnya 

diperoleh Ftest > Ftabel (2,195>3,97). Artinya korelasi parsial yang terjadi 

adalah murni atau dapat dikatakan terdapat  pengaruh yang murni antara 

pemberian insentif terhadap semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda  dengan mengendalikan variabel 

motivasi. Sedangkan Setelah variabel motivasi dikontrol untuk seluruh sampel, 

maka korelasinya sebesar 0,341. Dengan begitu diketahui bahwa Ttest lebih 

besar dari Ttabel (3,078>1,666). Dengan demikian koefisien korelasi variabel 

motivasi dengan semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

KOMINFO Kota Samarinda dimana variabel pemberian insentif sebagai 

variabel pengontrol adalah signifikan yaitu dapat digeneralisasikan ke seluruh 

populasi pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota 

Samarinda. Selanjutnya diperoleh pula Ftest > Ftabel (9,316> 3,97) artinya 

korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat dikatakan terdapat 

pengaruh yang murni antara motivasi terhadap semangat kerja pegawai di 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota dengan mengendalikan 

variabel pemberian insentif. 

Selanjutnya analisis regresi linear berganda yang menunjukkan arah dan 

kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap 

variabel lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 

Statistics diperoleh persamaan regresi pada variabel bebas a=11,624, b1= 0,148 

dan b2= 0,305. Dengan demikian maka persamaan regresinya adalah Y = 

11,624+ 0,148X1 + 0,305X2. Diketahui Ftest > Ftabel atau (13,003>3,97), 

maka persamaan garis regresi tersebut adalah signifikan yang berarti dapat 

dipakai untuk mengetahui  pengaruh tersebut.  Besarnya pengaruh dapat dilihat 

dari nilai b. Dengan nilai koefisien b1 sebesar 0,148 maka diperoleh Ttest < 

Ttabel (1,496< 1,666). Maka tidak signifikan. Pemberian insentif ini tidak 

signifikan karena penulis membatasi pemberian insentif hanya pada indikator 

insentif non-materi, insentif sosial, dan insentif materi Jadi pengaruh pemberian 

insentif terhadap semangat krja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

KOMINFO Kota Samarinda adalah tidak signifikan. Selanjutnya dengan nilai 
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koefisien regresi b2 sebesar 0,305 maka diperoleh Ttest > Ttabel 

(3,078>1,666). Maka signifikan. Jadi pengaruh motivasi terhadap semangat 

kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota 

Samarinda adalah signifikan. 

Berdasarkan hal tersebut diketahui pula koefisien regresi variabel 

pemberian insentif terhadap semangat kerja pegawai  di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda sebesar 0,148. Hal ini berarti 

perubahan satu satuan pada variabel pemberian insentif mengakibatkan 

perubahan sebesar 0,148 terhadap variabel semangat kerja. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa variabel pemberian insentif memiliki pengaruh 

terhadap semangat kerja pegawai  di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

KOMINFO Kota Samarinda, akan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. 

Selain koefisien regresi variabel pemberian insentif, diketahui regresi variabel 

motivasi terhadap semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata 

dan KOMINFO Kota Samarinda pengaruhnya  sebesar 0,305. Hal ini berarti 

perubahan satu satuan pada variabel motivasi mengakibatkan perubahan 

sebesar 0,305 pada semangat kerja. Maka motivasi memiliki pengaruh terhadap 

semangat kerja pegawai dan pengaruh tersebut signifikan. 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics maka diperoleh hasil 

perhitungan koefisien penentu = 0,265 x 100 % = 26,5 persen ini adalah nilai 

dari besar pengaruh pemberian insentif dan motivasi terhadap semangat kerja 

pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda. 

Dengan demikian sisa pengaruh sebesar 73,5 persen adalah merupakan 

pengaruh dari variabel-variabel lain. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan analisis data yang diperoleh maka diketahui bahwa variabel 

pemberian insentif memiliki pengaruh signifikan terhadap semangat kerja 

pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda. 

Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini H0 ditolak dan  H1 diterima. 

Kemudian diketahui variabel motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

KOMINFO Kota Samarinda. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini H0 

ditolak dan H1 diterima. Dan secara bersama-sama pemberian insentif dan 

motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja pegawai 

di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda. Sehingga 

hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan hasil dari penelitaian yang dilakukan maka dapat diketahui 

bahwa motivasi yang lebih dominan mempengaruhi semangat kerja pegawai  di 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda, motivasi 

tersebut harus ditingkatkan secara pribadi maupun kolektif. Pemberian insentif 

di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan KOMINFO Kota Samarinda memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja pegawai. Dengan adanya hal 

tersebut maka Kepala Dinas perlu selalu memperhatikan kebutuhan pegawai 
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melalui pemberian insentif yang terarah. Selain pemberian insentif dan 

motivasi, semangat kerja pegawai juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

yang cukup besar persentasenya yaitu 73,5%, maka selayaknya penelitian yang 

berkaitan dengan semangat kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan 

KOMINFO Kota Samarinda diadakan lagi dengan memakai variabel lain. 
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