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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Semangat Kerja. Latar belakang dari 

penelitian ini adalah menurunnya Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil di 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Melihat fenomena tersebut, 

maka penulis mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh pemberian insentif 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Semangat Kerja. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dengan 

sampel yang berjumlah 147 orang menggunakan metode sensus. Selanjutnya, 

data penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, 

dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan 

menggunakan korelasi pearson product moment, analisis regresi linear 

sederhana, kecermatan prediksi dan analisis koefisien penentu atau koefisien 

determinasi. Setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemberian insentif memiliki pengaruh yang positif tetapi 

tidak signifikan terhadap semangat kerja pegawai  di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Samarinda. Kemudian pemberian insentif terhadap semangat kerja 

pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yaitu sebesar 

22,9%, yang berarti bahwa sisanya 77,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

seperti, Jadi dapat disimpulkan bahwa Insentif bukanlah faktor dominan yang 
mempengaruhi Semangat Kerja di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Samarinda, karena terdapat variabel lain 

 

Kata Kunci : pemberian insentif, semangat kerja, PNS, Kantor Badan 

Pendapatan Daerah. 

 

Pendahuluan 

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai 

pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi 

sebagai instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi, di mana birokrasi bekerja 

berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, 
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pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Birokrasi yang 

terdapat pada negara Indonesia pada saat ini dikatakan berbelit-belit atau rumit.  

Masyarakat dapat merasakan langsung hasil dari pelayanan yang di 

lakukan birokrasi. Selama ini banyak perilaku birokrat lebih bersikap feodalistis. 

Birokrasi berada di atas rakyat dan bukan di tengah-tengah rakyat. Tradisi seperti 

ini akan menumbuhkan budaya nepotisme sehingga kepentingan masyarakat yang 

seharusnya diberikan secara adil dan merata tersisihkan oleh faktor kedekatan 

atau kekerabatan, sehingga hanya orang-orang yang memiliki akses kedekatan 

inilah yang mendapatkan kedudukan dalam jabatan atau bagi masayarakat yang 

dapat pelayanan pemerintah secara optimal. Fenomena ini didasarkan karena 

lemahnya sumber daya aparatur (birokrat) daerah dalam melaksanakan tugas-

tugas pemerintah baik yang bersifat rutin (khususnya pelayanan kepada 

masyarakat) maupun yang bersifat pembangunan. Pelaksanaan tugas rutin dan 

pembangunan tidak boleh ditangguhkan, apalagi dihentikan dengan alasan para 

birokrat pemerintah daerah sedang dalam proses penyempurnaan. Pemberian 

otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien 

dan efektif serta profesional. Guna meningkatkan efisiensi dan efektif serta 

profesional, pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan para birokrat 

karena selama ini ada kesan, ketika para birokrat dianggap tunduk secara kaku 

pada tata tertib  untuk menjamin keseragaman dan mencegah favoritisme maka 

lahirlah ketidakcakapan yang terlatih.   

Gelombang perubahan terjadi saat ini dan masa akan datang kepada 

pemerintah pusat dan daerah oleh tekanan eksternal maupun internal 

masyarakatnya kepada birokrasi yang kaku. Eksternal, pemerintah akan 

menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus 

informasi, investasi, tenaga kerja dan budaya sedangkan internal, pemerintah akan 

menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin 

banyak tuntutannya. Hal ini dimaksudkan agar para birokrat harus memiliki 

tindakan dan pengetahuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tindakan dan pengetahuan dimaksud 

adalah setiap sumber daya manusia yang melaksanakan aktivitas pelayanan 

kepada masyarakat, sangat ditentukan oleh keprofesionalan dan hal ini dibentuk 

melalui kemauan dan kemampuan birokrat. Kemauan dan kemampuan suatu 

birokrat meliputi semangat kerja yang juga salah satu aspek dari terciptanya 

pelayanan yang berkualitas, karena dampak dari adanya semangat kerja maka 

dapat meningkatkan sistem pelayanan yang bermutu, cepat, dan tepat. Semangat 

kerja juga harus dimiliki oleh setiap instansi untuk pegawainya agar dapat 

mencapai suatu tujuan organisasi yaitu menciptakan pelayanan yang baik agar 

masyarakat tidak merasa disusahkan dengan pelayanan yang rumit.  

Masyarakat sekarang, setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang 

berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena 
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secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-

belit, lambat, dan melelahkan. Tugas pelayanan ini telah digariskan dalam 

pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan 

pokok aparatur pemerintah terhadap masyarakat, yaitu segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat 

harapkan pada saat ini, karena pegawai yang bekerja di dalam suatu instansi bisa 

dikatakan tidak semangat dalam melakukan pelayanan publik yang akan diberikan 

kepada masyarakat.  

Pelayanan maksimal dapat diberikan apabila pegawai tersebut memiliki 

semangat kerja. Semangat kerja adalah keinginan diri untuk bekerja dengan 

sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang diharapkan. Semangat kerja bisa 

timbul dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Setiap orang harus 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan 

perlu adanya semangat kerja. Dengan adanya semangat dalam bekerja, seorang 

pegawai mampu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Semangat 

kerja akan menunjukkan sejauh mana pegawai bergairah dalam melakukan tugas 

dan tanggung jawabnya. Semangat Kerja pegawai dapat dilihat dari kehadiran, 

kedisiplinan, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab. 

Semangat kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya. Semangat Kerja harus dimiliki oleh semua pegawai, dan semangat 

kerja memberikan hasil yang positif kepada pegawai tersebut. Apabila seorang 

pegawai tidak memiliki semangat kerja, maka pegawai tersebut cenderung akan 

bekerja semaunya dan hasil yang didapat tidak akan baik.  

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja diantaranya 

adalah gaji, hubungan antara atasan dan bawahan atau sesama pegawai lainnya, 

lingkungan kerja, dan insentif. Insentif adalah gaji atau tunjangan yang diberikan 

diluar gaji pokok. Insentif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

semangat kerja seorang pegawai, karena dalam kebutuhan pokok yang semakin 

hari semakin meningkat perlu adanya uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok tersebut. Insentif juga sebagai motivasi seorang pegawai agar bersemangat 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Insentif yang diterima oleh tenaga kerja yang 

bekerja dalam suatu instansi tersebut merupakan salah satu faktor yang penting 

demi meraih pencapaian instansi tersebut, disamping adanya beberapa faktor yang 

lain. Karena dengan adanya gaji yang baik dan cukup diterima oleh pegawai 

disertai dengan suasana lingkungan yang baik dalam suatu instansi dengan 

sendirinya akan mempengaruhi produktivitas kerja, stabilitas dan kegairahan kerja 

pegawai serta semangat kerja pegawai. Insentif yang diterima sesuai dengan 

beban kerja pegawai atau sesuai dengan jabatan pegawai tersebut. Dalam 

pencapaian guna memenuhi kebutuhannya maka pegawai harus memiliki kinerja 

yang baik agar tercapainya tujuan bersama. Untuk dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan sebaik mungkin maka dibutuhkan kinerja yang bagus sehingga 
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terciptanya hasil yang baik juga bagi suatu instansi. Dari kinerja yang baik, 

pegawai dapat meningkatkan pelayanan yang bermutu. Dari Hasil pelayanan yang 

bermutu membuat pegawai tersebut mendapatkan insentif dari hasil pelayanan 

tersebut. Sehingga dengan adanya pemberian insentif yang diberikan kepada 

pegawai membuat kinerja yang dihasilkan pun sangat baik bagi 

instansi. Pemberian insentif merupakan salah satu hal pokok yang harus 

diperhatikan oleh instansi. Dengan adanya insentif, para pegawai merasa terpacu 

untuk meningkatkan kinerja. Terutama pemberian insentif dalam bentuk materil 

(tunjangan taambahan penghasilan) lebih kuat dalam memacu kinerja pegawai. 

Pemberian insentif secara langsung dapat memacu pegawai untuk meningkatkan 

semangat kerja, atau para pegawai merasa terpacu untuk melaksanakan tugasnya 

dan berorientasi kepada hasil kerja yang lebih baik. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Insentif 

“Insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan 

untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar - standar yang 

telah ditetapkan.” (Hani T .  Handoko,  2002:176). Insentif merupakan hasil akhir 

dari gabungan komponen penilaian yang dinilai dan dikerjakan oleh instansi. 

Sedangkan pengertian insentif yang lain mengatakan “Tambahan balas jasa 

yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi 

standart.” (Hasibuan, 2001:117). Menurut ahli yang lain “Insentif 

menghubungkan penghargaan dan kinerja dengan memberikan imbalan kinerja 

tidak berdasarkan senioritas atau jam kerja.” (Wibowo, 2013:326). Insentif 

umumnya dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi instansi dengan memanfaatkan perilaku pegawai yang 

mempunyai kecenderungan kemungkinan bekerja seadanya atau tidak 

optimal. “Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk 

uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari 

pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi 

(instansi)” (Mangkunegara, 2002:89). “Insentif merupakan pemberian upah atau 

gaji yang berbeda bukan didasarkan pada evaluasi jabatan, namun karena adanya 

perbedaan prestasi kerja.” (Samsudin,  2006:194).  

Adapun pengupahan insentif dimaksudkan untuk memberi upah atau gaji 

yang berbeda, tetapi bukan didasarkan pada evaluasi, jabatan, namun ditentukan 

karena perbedaan prestasi kerja. Dari uraian konsep di atas dapat dimaknai bahwa 

insentif diberikan secara sengaja kepada karyawan agar terciptanya suatu 

dorongan untuk meningkatkan prestasi kerja sehingga akan menimbulkan 

dampak baik bagi instansi dengan adanya kinerja yang baik dan berkualitas 

seorang karyawan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa insentif merupakan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan 

instansi terhadap karyawannya dengan memperhitungkan hasil kerja yang 

dicapai, sehingga karyawan terdorong untuk meningkatkan prestasi dalam 
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rangka mencapai produktivitas dan hasil kerja sesuai dengan tujuan instansi. 

Pemberian insentif juga dapat diharapkan dapat mempertahankan karyawan 

yang berprestasi untuk tetap bekerja di instansi yang bersangkutan. “Sistem 

insentif guna lebih mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi, banyak 

organisasi yang menganut sistem insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yag 

berlaku bagi para karyawan organisasi.” (Sondang P. Siagian, 2001:268). 

Berdasarkan beberapa definisi teori insentif di atas yang penulis gunakan dalam 

penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda ini maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa insentif adalah sebuah program yang diberikan 

kepada pegawai guna untuk mendorong semangat dalam bekerja sehingga dengan 

adanya semangat pegawai dalam bekerja maka akan terciptanya suatu kedisiplinan 

kerja pegawai 

 

Indikator Insentif 

Menurut Sarwoto (2010:156) indikator insentif dapat dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu 

1. Material 

a. Insentif Dalam Bentuk Uang 

1) Bonus yang diberikan sebagai balas jasa atas hasil kerja yang telah 

dilaksanakan. Biasanya pemberiannya secara selektif dan khusus kepada 

karyawan yang berhak menerima dan diberikan secara sekali terima tanpa 

suatu ikatan di masa yang akan datang. 

2) Komisi merupakan jenis bonus yang dibayarkan kepada pihak yang 

menghasilkan penjualan yang baik, biasanya dibayarkan kepada bagian 

penjualan dan diterimakan kepada pekerjannya bagian penjualan  

3) Profit share adalah salah satu jenis insentif tertua. Sistem pembayarannya 

berupa sebagian dari laba bersih yang disetorkan kedalam sebuah dana dan 

kemudian dimasukkan kedalam daftar pendapatan setia peserta 

b. Insentif Dalam Bentuk Jaminan Sosial 

Insentif ini sering kali diberikan secara kolektif, tanpa unsur kompetitif dan setiap 

karyawan dapat memperolehnya secara sama rata dan otomatis. Bentuknya antara 

lain adalah: 

1) Pembuatan rumah dinas 

2) Pengobatan secara gratis 

3) Berlangganan surat kabar secara gratis 

4) Biaya pindah 

5) Cuti sakit yang tetap mendapatkan gaji pembayaran 

6) Pemberian tugas belajar untuk mengembangkan pengetahuan karyawan 

2. Non Material 

Insentif non material bisa diberikan dalam bentuk sebagai berikut: 

a. Pemberian gelar (title) secara resmi 

b. Pemberian tanda jasa atau penghargaan medali 

c. Pemberian piagam penghargaan 

d. Ucapan terima kasih secara resmi atau formal atau informal 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 7, Nomor 3,  2019: 369-379 

 

 

374 

e. Memberikan pujian secara lisan atau tulisan secara resmi ataupun secara 

individu 

 

Semangat Kerja 

Semangat Kerja adalah suatu sikap individu, di mana individu tersebut 

bekerja dengan sesuai ketentuan yang berlaku di tempat di mana individu tersebut 

bekerja. Semangat kerja sangat dibutuhkan oleh setiap orang guna untuk 

menciptakan hasil yang baik. Semangat kerja dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi rohaniah atau perilaku individu tenaga kerja dan kelompok-kelompok 

yang dapat menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja 

untuk bekerja dengan giat dan konsekwen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. Berhasil tidaknya suatu kegiatan organisasi sangat 

tergantung pada semangat kerja karwayan. Masalah semangat kerja pegawai 

merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus mendapat perhatian dalam 

setiap organisasi. Tanpa adanya semangat kerja yang besar pada diri setiap 

pegawai yang ada dalam suatu perusahaan maka mereka tidak akan berkerja 

dengan memberikan hasil yang maksimal. “Semangat kerja (morale) atau moral 

adalah suatu keadaan yang sangat erat hubungannya dengan aspek mental 

seseorang” (Wursanto, 2001:149). Jadi semangat kerja merupakan suatu kondisi 

mental seseorang yang memberikan timbulnya semangat kerja seseorang (morale 

individu) dan semangat kerja kelompok (morale group). Semangat kerja 

perorangan adalah kemauan atau semangat seseorang untuk menyumbangkan 

tenaga maupun pemikirannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Semangat 

kerja kelompok adalah kemauan atau semanngat kerja dari setiap kelompok 

orang-orang secara bersama-sama untuk menyumbangkan tenaga atau pikirannya 

mencapai tujuan bersama. Kondisi mental pegawai sangat mempengaruhi 

produktifitaskerja perusahaan, di mana tingkat produktifitas sangat tergantung 

pada prestasi pegawai itu sendiri. Peran seorang pemimpin dalam meningkatkan 

semangat kerja sangat diharapkan. Hal ini disebabkan dalam satu perusahaan. 

Seorang manajer tidak akan mampu berkerja sendiri dalam mencapi tujuan, tetapi 

manajer harus mampu mengarahkan bawahannya agar mampu berkerja dengan 

lebih baik sesuai dengan yang diharapkan dan apabila bawahan tersebut tidak 

akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yag diharapkan, maka manajer perlu 

mengetahui sebab-sebabnya. Banyak factor yang menyebebkan hai ini bisa 

terjadi, salah satunya yaitu kurangnya semangat kerja pegawai di dalam 

pekerjaannya. Semangat kerja menurut ahli lain mengatakan bahwa “Semangat 

atau moril kerja kemampuan sekelompok orang untuk berkerja sama dan giat 

serta konsekuen dalam mengejar tujuan bersama.” (Alexander Leightepn dalam 

bukunya Moekijat, 2002:130).  

Berkerjasama dengan menekankan dengan tegas hakikat saling hubungan 

dari satu kelompok dengan keinginan yang nyata untuk berkerjasama. Dengan 

giat dan konsekuen menunjukkan caranya untuk sampai menjelaskan tujuannya 

adalah satu yang mereka inginkan. Semangat kerja adalah kegiatan perasaan 
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untuk keperluan suatu sebab atau kegembiraan yang dimiliki dalam setiap usaha. 

Pada umumnya semangat mengacu pada sikap-sikap pegawai baik terhadap 

organisasi-organisasi yang memperkerjakan mereka, maupun terhadap faktor-

faktor pekerjaan yang khas. Namun demikian definisi semangat kerja dapat 

ditanggapi sebagai suasana yang ditimbulkan oleh sikap para anggota suatu 

organisasi. Ia dipengaruhi oleh bagaimana pegawai menanggapi organisasi 

tersebut dan saran-saran dalam hubungannya dengan mereka sendiri.  “Semangat 

kerja adalah suatu kondisi rohaniah, atau perilaku individu tenaga kerja dan 

kelompok yang menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja 

untuk berkerja dengan giat dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan oleh 

perusahaan.” (Siswanto, 2000:264). “Suatu keadaan di mana tingkah laku, sifat 

dari pada orang-orang yang teratur baik, mempunyai hubungan erat dengan ditaati 

peraturan dan kebijaksanaan kerja dalam sebuah organisasi dan perusahaan.” 

(Nitisemito, 2001:199).  

Dari pernyataan di atas unsur giat dan teratur merupakan ukuran 

intensitas, di mana bila seseorang memiliki semangat kerja yang tinggi ia akan 

memberikan hasil kinerja/prestasi kerja yang menguntungkan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Tinggi rendahnya semangat kerja dari seseorang pegawai dapat 

dilihat dari perilakunya terhadap pencapaian yang telah ditetapkan. Perilaku yang 

diwujudkan juga dapat menunjukkan semangta kerja bagaimana yang sesuai bagi 

setiap pegawai. Suatu bentuk atau model semangat kerja akan efektif bagi 

seseorang tetapi belum efektif bagi yang lain. Hal ini disebabkan kebutuhan yang 

ingin dipuaskan dengan berkerja antara individu yang satu dengan yang lainnya 

berbeda. Jadi perusahaan melalui manajemennya harus mampu mnyesuaikan 

kebutuhan pegawai dalam usaha memberikan semangat  kerja yang tepat. 

 

Indikator Semangat Kerja 

Indikator semangat kerja sangat penting untuk diketahui dalam suatu 

organisasi, karena dengan petunjuk tersebut kita dapat menilai apakah semangat 

kerja pegawai tinggi atau rendah. “Semangat kerja dapat diukur melalui presensi 

karyawan di tempat kerja, tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, disiplin kerja, 

kerjasama dengan pimpinan atau teman sejawat dalam organisasi serta tingkat 

produktivitas kerja.” (Nitisemito, 2002:427). indikator semangat kerja menurut 

Moekijat (2003:136) terdiri dari: 

1. Kegembiraan 

Orang yang optimis adalah orang yang selalu berpandangan baik dalam 

menghadapi segala hal. Karyawan yang selalu gembira biasanya mempunyai 

peluang yang besar untuk mengerjakan dengan baik, sedangkan karyawan yang 

tidak mempunyai rasa gembira, biasanya pekerjaan yang dihasilkan tidak akan 

maksimal. 

2. Kerjasama 

Kerjasa sama di antara rekan kerja merupakan kondisi yang diinginkan oleh 

manajemen perusahaan, agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

3. Kebanggaan dalam dinas 
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Perasaan senang terhadap pekerjaan merupakan perasaan senang pada diri 

karyawan terhadap pekerjaan yang diberikan perusahaan. Apabila seseorang 

mengerjakan suatu pekerjaan dengan senang atau menarik bagi dirinya, maka 

hasil pekerjaannya akan lebih memuaskan daripada  

mengerjakan pekerjaan yang tidak disenangi. Demikian pula apabila akan 

memberikan tugas pada seseorang, maka alangkah baiknya bila sebelumnya 

mengetahui apakah orang tersebut senang atau tidak dengan pekerjaan yang akan 

diberikan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan suatu hasil yang lebih 

memuaskan. Jadi rasa senang dengan suatu pekerjaan juga merupakan hal yang 

sangat penting dalam meningkatkan mutu dari hasil produksi  

4. Ketaatan kepada kewajiban 

Ketaatan kepada kewajiban merupakan tindakan karyawan terhadap peraturan 

yang telah ditetapkan perusahaan apakah bisa mentaatinya. Karyawan yang 

mempunyai konsekuensi tinggi harus mau menaati semua kewajibannya sesuai 

dengan kesepakatan saat pertama kali bekerja. 

5. Kesetiaan 

Kesetiaan timbul dari dalam diri sendiri, karyawan merasakan kesadaran yang 

tinggi bahwa antara dirinya dengan perusahaan merupakan dua pihak yang saling 

membutuhkan. Karyawan tersebut membutuhkan perusahaan tempat mencari 

sumber penghidupan dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya. Di sisi lain 

perusahaan dianggap mempunyai kepentingan kepada karyawan, karena dengan 

karyawan itulah perusahaan akan dapat melakukan produksi dalam rangka 

pencapaian tujuannya 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian mengenai pengaruh insentif terhadap semangat kerja 

pegawai negeri sipil di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda ini 

digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari hubungan di mana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lain, 

hubungan antara variabel atau lebih. Data dikumpulkan melalui pengisian angket. 

melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh dari insentif sebagai 

variabel bebas (X) terhadap semangat kerja sebagai variabel terikat (Y). Populasi 

adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan dijadikan sumber 

pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 

yang bekerja di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Jumlah 

keseluruhan pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 

sebanyak 253 orang terdiri dari 147 orang PNS, 55 orang PTTB, dan 51 orang 

PTTH. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi seluruh pegawai PNS 

dan alasan tidak mengambil pegawai honorer dikarenakan insentif yang 

diterima yaitu berbeda, walau beban kerja yang diterima tetap sama. Penelitian 

ini menggunakan metode sensus yang dimana merupakan suatu metode yang 

mengambil semua populasi sebagai sampel sehingga sampel akan 

representatif. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis Variabel Insentif 

Sumber data : Hasil Kuesioner (Diolah) September 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat disumpulkan bahwa variabel insentif 

dalam hal ini pemberian material dan non material di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Samarinda termasuk variabel berkategori tinggi. Hal ini sesuai 

dengan 38,77% responden berpendapat demikian. Ini pula memberikan jawaban 

bahwa insentif di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang 

meliputi pemberian material berupa uang tunai ataupun non tunai, hal ini sesuai 

57 responden berpendapat demikian. 

 

Analisis Variabel Semangat Kerja 

Sumber data : Hasil Kuesioner (Diolah) September 2018 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel semangat kerja di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda termasuk dalam kategori tinggi sesuai 

dengan 39,45% responden berpendapat demikian.  

Jika kita melihat dari latar belakang masalah yang dikemukakan oleh penulis 

yaitu pengaruh pemberian insentif terhadap semangat kerja pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Samarinda, setelah dilakukan penelitian harus lebih 

meningkatkan semangat kerjanya. Pemberian insentif terhadap semangat kerja 

pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sudah cukup baik tetapi 

No Kategori Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 Sangat Tinggi 57 38,77 

2 Tinggi 55 34,41 

3 Sedang 35 23,80 

4 Rendah 0 - 

5 Sangat Rendah 0 - 

Jumlah 147 100  

No Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 

1 Sangat Tinggi 58 39,45 

2 Tinggi 51 34,69 

3 Sedang 38 25,85 

4 Rendah 0 - 

5 Sangat Rendah 0 - 

Jumlah 147 100 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 7, Nomor 3,  2019: 369-379 

 

 

378 

tetap perlu ditingkatkan dengan cara melakukan evaluasi secara rutin, pemberian 

intruksi yang benar, meningkatkan semangat kerja dan menyelesaikan pekerjaan 

lebih dari target agar pegawai mendapatkan insentif yang setara dengan beban 

kerja. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

1. Dengan menggunakan analisis variabel korelasi pearson product moment 

diperoleh hasil bahwa variabel insentif mempunyai hubungan (korelasi) 

sebesar 0,479 yang berarti positif dengan variabel semangat kerja. Diperoleh 

pula hasil bahwa Ftest > Ftabel (43,73 > 3,91), hal ini menyatakan bahwa korelasi 

signifikan, sehingga dapat dikatakan pemberian insentif memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan dengan semangat kerja pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Samarinda . 

2.  Melalui analisis regresi linear sederhana, diperoleh pengaruh dari hubungan 

tersebut sebesar 0,479 (besaran angka hubungan atau pengaruh antar variabel) 

hal ini berarti perubahan satu satuan terhadap variabel pemberian insentif 

mengakibatkan perubahan variabel semangat kerja sebesar 0,479 (besaran 

angka hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian, setelah dilakukan uji 

tes, maka hasilnya adalah signifikan. Hal ini berarti pengaruh pemberian 

insentif terhadap semangat kerja pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kota Samarinda adalah positif dan signifikan. Jadi hal ini menunjukkan 

hipotesis pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

3. Melalui koefisien penentu  (KP)/ koefisien determinasi, ternyata variabel 

pemberian insentif memiliki pengaruh terhadap variabel semangat kerja 

pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, yaitu sebesar 

22,9%. Dengan demikian terdapat sekitar 77,3% merupakan variabel lain yang 

mempengaruhi penerimaan tunjangan pegawai yang tidak dipengaruhi dan di 

luar variabel pemberian insentif pada Kantor Pendapatan Daerah Kota 

Samarida. 

4. Maka secara keseluruhan, hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini 

diterima dan terbukti kebenarannya, yaitu terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara Pemberian Insentif terhadap Semangat Kerja Pegawai di 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemberian insentif sangat 

mempengaruhi semangat kerja pegawai, oleh karena itu, perlu adanya 

peningkatan insentif yang diterima pegawai agar dapat terus memacu semangat 

kerja pegawai dalam hal disiplin, mampu bekerjasama, memberikan 

pelayanan, dan menghasilkan kinerja yang baik. Peningkatan insentif juga 

sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai yang mampu bekerja dengan baik 

dan dapat menghasilkan hasil yang bagus, oleh karena itu peningkatan insentif 

juga perlu untuk memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan. 
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2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai semangat kerja pegawai di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, tentunya dengan menambahkan 

variabel-variabel bebas lainnya. Hal ini ditunjukan untuk melihat faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi semangat kerja pegawai di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kota Samarinda, tentunya hal tersebut sangat berguna 

untuk menetapkan kebijakan-kebijakan atau program-program yang berkaitan 

dengan semangat kerja pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah 
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