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Abstrak  

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan untuk 

mengetahui dan menganalisis Pengaruh Lingkungan Kerja dan Pemberian 

Insentif Tehadap Prestasi Kerja Pegawai. Latar belakang dari penelitian ini 

yaitu permasalahan prestasi kerja pegawai yang rendah menunjukkan bahwa 

pegawai tersebut sebenarnya tidak kompeten dalam pekerjaannya di Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Melihat permasalahan 

dalam prestasi kerja yang ada di Kantor tersebut adalah sukar untuk 

dipromosikan ke jenjang pekerjaan yang tingkatannya lebih tinggi, maka 

penulis mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh lingkungan kerja dan 

pemberian insentid sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

kerja pegawai. 

Penelitian ini penulis laksanakan di Kantor Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah sampel yang diambil yaitu 65 orang 

dengan menggunakan metode sensus. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, angket dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan adalah 

Korelasi pearson Product Moment, Analisis Korelasi Parsial, Regresi Linear 

berganda, Kecermatan Prediksi  dan Koefisien Penentu (KP) atau Koefisien 

Determinasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan kerja 

memiliki pengaruh sebesar 0,524 yang berarti terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara 

Bengkal dan pemberian insentif memiliki pengaruh sebesar 0,570 yang berarti 

terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Kemudian secara 

bersama-sama pengaruh lingkungan kerja dan pemberian insentif  terhadap 

prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai 

Timur berdasarkan besaran angka regresi linear berganda yang diperoleh 

yaitu sebesar 35%, yang berarti bahwa sisanya 65% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh maka perlu dilakukannya 

perbaikan-perbaikan dalam prestasi kerja pegawai yang ada dan dapat 
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memberikan insentif yang sesuai dengan hasil kerja pegawai agar bisa 

menciptakan prestasi kerja pegawai dengan tingkat yang lebih tinggi. 

 

Kata Kunci: lingkungan, insentif, dan prestasi 

 

Pendahuluan  

Pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945  menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti negara mengakui 

adanya pemerintahan di daerah yang diawali dengan adanya suatu 

desentralisasi. Ketentuan Pasal 18 ayat 1 tersebut masih bersifat umum, tetapi 

mengenai bentuk dan susunan Pemerintah Daerah itu belumlah diketahui, 

karena segala sesuatunya akan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang 

yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  

Kecamatan Muara Bengkal adalah salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Muara Bengkal memiliki luas wilayah 

181.871.30 Ha dan Kecamatan Muara Bengkal memiliki beberapa desa 

diantaranya adalah Desa Batu Balai, Desa Benua Baru, Desa Muara Bengkal 

Ulu, Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau. Penduduk di Kecamatan 

Muara Bengkal rata-rata bermata pencaharian sebagai swasta, nelayan, dan 

Pegawai Negeri Sipil. 

Dari observasi yang penulis lakukan di Kantor Kecamatan Muara 

Bengkal mendapat data sebagai berikut, dengan jumlah pegawai yang ada 

sebanyak 65 orang, PNS sebanyak  43 Orang dan TK2D sebanyak  22 Orang. 

Pegawai yang ada memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi  mulai dari yang 

Tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 Orang, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sebanyak 3 Orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) Sebanyak 48 Orang, 

Diploma III (D3) sebanyak 2 Orang dan Sarjana (S1) Sebanyak 11 Orang.  

Lingkungan kerja merupakan kehidupan sosial, psikologi, dan fisik 

dalam instansi yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan 

tugasnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan 

sekitarnya, antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. 

Lingkungan kerja di Kantor Kecamatan Muara Bengkal sangat berpengaruh 

terhadap pegawai, karena dengan adanya lingkungan yang baik akan 

menghasilkan prestasi kerja yang baik pula dan lingkungan kerja juga 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pegawai agar bisa bekerja 

dengan tupoksi yang ada sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa 

terpenuhi.  

Hal lain yang menjadi perhatian pemberian insentif kepada pegawai baik 

berupa material maupun non material. Insentif merupakan penggerak atau 

rangsangan yang lazimnya secara langsung diarahkan pada internal motives 
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pada individu dalam organisasi. Karena internal motives yang menggerakkan 

seseorang untuk bekerja secara individu satu sama lain. Insentif diberikan 

secara sengaja kepada pegawai agar dalam diri mereka timbul semangat yang 

lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi. 

Prestasi kerja seorang pegawai sangat ditentukan oleh adanya insentif 

yang diterima seorang pegawai. Agar pegawai dapat bekerja sesuai yang 

diharapkan, maka dalam diri seorang pegawai harus diberikan motivasi bekerja 

untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan yaitu berupa pemberian dalam 

bekerja. Apabila semangat kerja menjadi tinggi maka semua pekerjaan yang 

dibebankan kepada pegawai/karyawan akan lebih cepat selesai.  

Pada Kantor Kecamatan Muara Bengkal, permasalahan prestasi kerja 

pegawai yang rendah menunjukkan bahwa pegawai tersebut sebenarnya tidak 

kompeten dalam pekerjaannya, akibatnya ia sukar untuk dipromosikan ke 

jenjang pekerjaan yang tingkatannya lebih tinggi, memperbesar kemungkinan 

untuk didemosikan, dan pada akhirnya dapat juga menyebabkan pegawai 

tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja. Prestasi kerja yang tinggi akan 

meningkatkan produktivitas instansi, menurunkan tingkat keluar masuk 

pegawai (turn over), serta memantapkan manajemen instansi. Sebaliknya, 

prestasi kerja pegawai yang rendah dapat menurunkan tingkat kualitas dan 

produktivitas kerja, meningkatkan tingkat keluar masuk pegawai, yang pada 

akhirnya akan berdampak pada penurunan pendapatan instansi. Namun tanpa 

adanya laporan kondisi prestasi kerja pegawai, pihak organisasi atau instansi 

juga tidak cukup mampu membuat keputusan yang jernih mengenai pegawai 

mana yang patut diberi penghargaan atau pegawai mana pula yang harus 

menerima hukuman selaras dengan pencapaian tinggi rendahnya prestasi kerja 

pegawai. Tentunya dalam hal ini penilaian prestasi kerja tetap 

mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mempengaruhi prestasi 

kerja tersebut.  

Dengan adanya permasalahan prestasi kerja pegawai yang terlihat kurang 

menghasilkan pencapaian yang kurang memuaskan di Kantor Kecamatan 

Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur tersebut diperlukan upaya-upaya yang 

dapat meningkatkan hasil kerja yang berkualitas. Dalam hal ini dapat 

diketahaui secara bersama sama apakah lingkungan kerja dan pemberian 

insentif dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai yang lebih baik atau 

sebaliknya.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Lingkungan Kerja 

Menurut Simamora (2001:81) pengertian lingkungan kerja adalah 

Lingkungan internal dan psikologis suatu organisasi”.Selanjutnya pengertian 

lingkungan kerja menurut Syamsi (2004;25) adalah “Suatu kerja yang 

mengarah pada suasana hubungan kerja dalam organisasi “. Dari beberapa 

pengertian tersebut dapat ditarik bahwa lingkungan kerja merupakan 
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lingkungan internal tempat kerja yang terdiri dari kondisi materiil dan kondisi 

psikologi yang mengarah pada suasana kerja dalam organisasi. 

Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan 

memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja optimal.Lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan 

kerja dimana dia bekerja maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya 

untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif 

dan optimis prestasi kerja pegawai juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut 

mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan 

hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik tempat 

pegawai bekerja. 

 

Pemberian Insentif 

Menurut Panggabean (2004 : 89) “Insentif merupakan penghargaan 

dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja 

melampaui standart yang telah ditentukan”. Menurut Mangkunegara (2001 : 

89) “suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak 

pemimpin organisasi kepada pegawai agar mereka bekerja dengan motivasi 

yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan – tujuan organisasi”. 

Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi 

para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tepat atau 

sewaktu-waktu.Oleh karena itu insentif sebagai bagian dari keuntungan, 

terutama sekali di berikan pada pekerja yang bekerja secara baik atau 

berprestasi, misalnya dalam bentuk pemberian bonus dan dapat pula diberikan 

dalam bentuk barang (Nawawi, 2003: 317). 

Yuniarsih dan Suwatno (2008) menyatakan insentif adalah penghargaan 

atau imbalan yang diberikan untuk memotivasi pekerja atau anggota organisasi 

agar motivasi atau produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap dan 

sewaktu-waktu. Pengertian insentif merupakan sarana motivasi yang dapat 

diberikan secara sengaja kepada para pegawai agar dalam diri mereka timbul 

semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi.Sarwoto juga 

menambahkan bahwa insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, 

yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja 

kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk 

meningkatkan produktivitas kerja dalam organisasi (Gorda, 2004). 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa insentif adalah 

merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka 

yang dapat bekerja melampaui standart yang telah ditentukan dan juga 

penghargaan atau imbalan yang diberikan untuk memotivasi pekerja atau 

anggota organisasi atas motivasi atau produktivitas kerjanya tinggi.,sifatnya 

tidak tetap dan sewaktu-waktu. 
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Prestasi Kerja Pegawai 

Hasibuan (2007:94) mengatakan bahwa prestasi kerja adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan 

serta waktu. Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu 

minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi 

tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga 

faktor diatas, semakin besarlah prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. 

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia prestasi kerja seorang 

karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi 

kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan. 

Prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standard, target/sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. 

Prestasi kerja merupakan hasil kerja seseorang karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standard, 

target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati 

bersama. 

Menurut Nindyati (2003:22) pemahaman tentang prestasi kerja tidak bisa 

dilepaskan dari pemahaman yang bersifat multidimensional.Kemauan dan 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan dapat terlihat 

dari prestasi kerjanya, dalam usaha penerapan konsep, gagasan, ide dengan 

efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan.Tetapi kemampuan ini bukan hanya pada kemampuan mengelola, 

tetapi memimpin dan mengaplikasikan semua kemampuan yang ada dalam 

dirinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam suatu unit 

perusahaan. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan prestasi kerja pegawai 

adalah hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan misalnya standart, target/sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. 

Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai melakukan 

pekerjaannya sehari-hari.Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa 

aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja optimal. 

Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja maka pegawai tersebut akan 

betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja 

dipergunakan secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga tinggi. 

Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara 

sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan 

fisik tempat pegawai bekerja (Mardiana: 2005). 
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Hubungan Pemberian Insentif Terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan layak.Begitu pula dengan para pegawai yang bekerja pada 

suatu instansi. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itulah yang 

menyebabkan mereka bekerja, karena merasa bahwa perusahaan tempat mereka 

bekerja dapat memberikan apa yang mereka butuhkan. Jika dalam instansi itu 

dapat memenuhi kebutuhannya, maka hal ini akan membuatnya semakin giat 

bekerja, sehingga prestasi kerja dapat diraihnya.  Insentif yang bervariasi baik 

yang bersifat material maupun non material sangat baik bagi instansi jika hal 

ini diperhatikan.Dimana insentif dapat memberikan rangsangan bagi karyawan 

untuk berprestasi lebih baik dan lebih tinggi pada instansi. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Sarwotobahwa : “setiap orang bekerja digerakkan oleh suatu 

motif, motif mana yang pada dasarnya bersumber pada berbagai macam 

kebutuhan pokok individual“. Jika kebutuhan pegawai baik yang bersifat 

material maupun non material  dipenuhi oleh pihak perusahaan sesuai dengan 

harapan pegawai, maka kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya semakin 

baik dan mengahasilkan kinerja yang baik pula. Lebih lanjut Sarwoto 

menjelaskan bahwa “insentif adalah sebagai suatu perangsang atau pendorong 

yang diberikan dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka 

timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi dalam sebuah organisasi”. 

 

Hubungan Lingkungan Kerja dan Pemberian Insetif Terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai  

Menurut Sedarmayanti (2001:1) mendefinisikan lingkungan kerja 

sebagai berikut “ Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan 

yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok.  

Menurut Sarwoto (1997: 143), Insentif merupakan penggerak atau 

rangsangan yang lazimnya secara langsung diarahkan pada interval motives 

pada individu dalam organisasi. Karena interval motives yang menggerakkan 

seseorang untuk bekerja secara individual satu sama lain. Insentif diberikan 

secara sengaja kepada pegawai agar dalam diri mereka timbul semangat yang 

lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi”. 

Berdasarkan yang telah penulis teliti bahwa lingkungan kerja dan 

pemberian insentif bisa mempengaruhi prestasi kerja pegawai karena apabila 

lingkungan kerjanya baik maka prestasi kerja juga akan baik dan apa bila 

pemberian insentifnya baik maka prestasinya juga akan baik. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten 
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Kutai Timur. Sampel total yang diambil adalah 65 orang yang merupakan 

seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam 

Ulu. Dalam penelitian ini penulis mengambil semua 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 Lingkungan Kerja meliputi : penerangan, kenyamanan, 

dan sirkulasi udara. Variabel Pemberian Insentif meliputi : uang, barang dan 

insentif sosial dan variabel Prestasi Kerja Pegawai meliputi : kedisiplinan, 

kerjasama dan tanggung jawab. 

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  

Dari jawaban yang diberikan oleh responden yang berjumlah 65 orang 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan berkaitan dengan variabel 

lingkungan kerja pada Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai 

Timur, hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Analisis Variabel Lingkungan Kerja 

No Kategori Jumlah Persentase 

1 Sangat Tinggi 11 16,92% 

2 Tinggi 49 75,38% 

3 Sedang 5 7,69% 

4 Rendah 0 0% 

5 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Kuisioner (Diolah Tahun 2016) 

 Dari tabel diatas, terlihat bahwa variabel lingkungan kerja termasuk 

kategori sangat tinggi sebesar 16,92%, kategori tinggi sebesar 75,38%, kategori 

sedang sebesar 7,69%, dan tidak termasuk ke dalam kategori rendah dan sangat 

rendah. Dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja dalam hal ini 

lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Muara 

Bengkal Kabupaten Kutai Timur termasuk variabel berkategori tinggi. Hal ini 

sesuai dengan 71,31% responden berpendapat demikian. Hal ini memberikan 
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jawaban bahwa lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang meliputi penerangan, 

Kenyamanan, sirkulasi udara yang dimiliki sudah baik dan perlu ditingkatkan 

lagi karena masih terdapat responden yang berpendapat dalam kategori rendah. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat suasana yang kondusif dan 

membuat pegawai lain merasa nyaman dan setiap jendela harus mempunyai 

ventilasi agar udara masuk dan sirkulasi udaranya masuk dengan luas. 

 Dari jawaban yang yang diberikan oleh responden yang berjumlah 65 

orang terhadap pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan berkaitan dengan 

variabel pemberian insentif di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten 

Kutai Timur, hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Analisis Variabel Pemberian Insentif 

No Kategori Jumlah Persentase(%) 

1 Sangat Tinggi 19 29,23% 

2 Tinggi 34 52.30% 

3 Sedang 12 18,46% 

4 Rendah 0 0% 

5 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Kuisioner (Diolah Tahun 2016) 

 Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa variabel pemberian insentif 

termasuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 29,23%, kategori tinggi sebesar 

52,30%, kategori sedang 18,46% dan tidak termasuk ke dalam kategori rendah 

dan sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemberian insentif 

dalam hal ini pemberian insentif Pegawai Negeri Sipil  

(PNS) di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur termasuk 

variabel berkategori tinggi. Hal ini sesuai dengan 51,30% responden 

berpendapat demikian. Hal ini pula memberikan jawaban bahwa pemberian 

insentif Pegawai Negeri Sipil(PNS) Kantor Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur yang meliputi uang, barang, dan insentif sosial dan 

pemberian insentif yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah 

merata. Hal ini dapat dilakukan dengan cara insentif harus sesuai dengan 

tingkat pekerjaan pegawai. 

 Dari jawaban yang diberikan oleh responden yang berjumlah 65 orang 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan berkaitan dengan variabel 

prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai 

Timur, hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Analisis Variabel Prestasi Kerja Pegawai 

No Kategori Jumlah Persentase(%) 

1 Sangat Tinggi 18 27,69% 

2 Tinggi 45 69,23% 

3 Sedang 2 3,07% 

4 Rendah 0 0% 

5 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 65 100% 

Sumber: Hasil Kuisioner (Diolah Tahun 2016) 

 Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa variabel prestasi kerja pegawai 

dalam kategori sangat tinggi sebesar 27,69%, kategori tinggi sebesar 69,23%, 

kategori sedang sebesar 3,07%, dan tidak termasuk ke dalam kategori rendah 

dan sangat rendah. Dapat disimpulkan variabel prestasi kerja pegawai dalam 

hal ini prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Muara 

Bengkal Kabupaten Kutai Timur termasuk variabel berkategori tinggi. Hal ini 

sesuai dengan 61,91% responden berpendapat demikian. Hal ini pula 

memberikan jawaban bahwa prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang meliputi kedisiplinan, kerjasama, 

dan tanggung jawab yang ada pada setiap karakter pegawai dan tergantung 

dengan pegawai menyikapi setiap karakter tersebut. 

 Hasil korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 

0,524. Jadi terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan prestasi kerja di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebesar 

0,524.Untuk menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus mengetahui 

harga Ftest dan membandingkan dengan Ftabelpada taraf kesalahan yang telah 

ditentukan dengan taraf kesalahan 5%. Diketahui Ftest sebesar 3,99 (lihat 

lampiran 9) dan Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 4,076 (lihat lampiran 

10). Artinya Ftest>Ftabel (24,145>4,076) maka korelasi signifikan atau dapat 

dikatakan lingkungan kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi 

kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. 

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

0,570. Jadi terdapat hubungan antara pemberian insentif dengan prestasi kerja 

di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebesar 

0,570.Untuk menguji korelasi signifikan atau tidak maka harus mengetahui 

harga Ftest dan membanding dengan Ftabel pada taraf kesalahan 5%. Diketahui 

Ftest sebesar 30,674 (lihat lampiran 9) dan Ftabel pada taraf kesalahan 5% 

sebesar 0,076 (lihat lampiran 10), Artinya Ftest>Ftabel (30,674>2,75) maka 

korelasinya signifikan atau dapat dikatakan pemberian insentif memiliki 

hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. 

 Hasil dari korelasi sebelum variabel pemberian insentif sebagai kontrol, 

korelasi antara lingkungan kerja dan pemberian insentif terhadap prestasi kerja 
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pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sebesar 

0,131 (lihat lampiran 8).Setelah variabel pemberian insentif dibuat tetap 

(dikontrol) untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 0,191. 

 Untuk mengetahui koefisien parsial yang ditemukan signifikan atau 

tidak, maka harus membandingkan Ttest dengan Ttabel. Dari hasil perhitungan 

Ttest dengan menggunakan SPSS diperoleh 1,530 (lihat lampiran 8), sedangkan 

Ttabel  dengan taraf kesalahan 5% diperoleh 2,653 (lihatilampiran 11). 

Ternyata Ttest lebih kecil dari Ttabel (1,530<2,653).Dengan demikian 

koefisien korelasi variabel lingkungan kerja dengan prestasi kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dimana variabel 

pemberian insentif sebagai variabel pengontrol adalah tidak signifikan yaitu 

tidak dapat digeneralisasikan keseluruh populasi pegawai pada Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.Hal ini 

dikarenakan angka yang diperoleh dari perhitungan sangat kecil. 

 Untuk mengetahui korelasi parsial murni atau tidak murni maka harus 

membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari data yang diperoleh Ftest sebesar 

3,99 (lihat lampiran 9) lebih besar dari Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 

4,076 (lihat lampiran 10) atau Ftest>Ftabel (3,99>4,076). Artinya korelasi 

parsial yang terjadi adalah murni antara lingkungan kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan 

dikendalikan variabel pemberian insentif. 

Hasil dari korelasi sebelum variabel lingkungan kerja sebagai variabel 

kontrol, korelasi antara lingkungan dan pemberian insentif terhadap prestasi 

kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur 

0,570 (lihat lampiran 8).Setelah variabel lingkungan kerja dibuat tetap 

(dikontrol) untuk seluruh sampel, maka korelasinya sebesar 0,322. 

 Untuk mengetahui koefisien korelasi parsial yang ditemukan signifikan 

atau tidak, maka harus membandingkan Ttest dengan Ttabel.Dari hasil 

perhitungan Ttest dengan menggunakan SPSS diperoleh 2,682 (lihat lampiran 

8), sedangkan Ttabel dengan taraf kesalahan 5% diperoleh sebesar 2,668 (lihat 

lampiran 11).Ternyata Ttest lebih kecil dari Ttabel (2,682<2,668).Dengan 

demikian koefisien korelasi variabel pemberian insentif dengan prestasi kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dimana 

variabel lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol adalah tidak signifikan 

yaitu tidak dapat digeneralisasikan keseluruh populasi pegawai di Kantor 

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. 

 Untuk mengetahui korelasi parsial murni atau tidak murni maka harus 

membandingkan Ftest dengan Ftabel, dari data yang diperoleh Ftest sebesar 

0,142 (lihat lampiran 9) lebih besar daripada Ftabel pada taraf kesalahan 5% 

sebesar 4,076 (lihat lampiran 10) atau Ftest<Ftabel (0,142<4076), artinya 

korelasi parsial yang terjadi adalah murni atau dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang murni antara pemberian insentif terhadap prestasi kerja 
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pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan 

mengendalikan variabel lingkungan kerja. 

Kesimpulan dan Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemberian insentif lebih 

dominan mempengaruhi prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan. Oleh 

karena itu, prestasi kerja pegawai yang diterapkan oleh setiap pegawai harus 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan kerja 

memiliki pengaruh sebesar 0,524 yang berarti terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara 

Bengkal dan pemberian insentif memiliki pengaruh sebesar 0,570 yang berarti 

terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Kemudian secara 

bersama-sama pengaruh lingkungan kerja dan pemberian insentif  terhadap 

prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai 

Timur berdasarkan besaran angka regresi linear berganda yang diperoleh yaitu 

sebesar 35%, yang berarti bahwa sisanya 65% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh maka perlu dilakukannya 

perbaikan-perbaikan dalam prestasi kerja pegawai yang ada dan dapat 

memberikan insentif yang sesuai dengan hasil kerja pegawai agar bisa 

menciptakan prestasi kerja pegawai dengan tingkat yang lebih tinggi. 
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