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Abstrak 
Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Insentif dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Penelitian 

ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan 

sampel yang berjumlah 30 orang menggunakan metode sensus. Setelah 

digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Dan lingkungan kerja 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Kemudian secara bersama-

sama insentif dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yaitu sebesar 25,9%, yang berarti 

bahwa sisanya 74,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci :  insentif, lingkungan kerja, kinerja pegawai. 

 

Pendahuluan 

 Dewasa ini instansi pemerintah banyak dihadapkan pada masalah yang 

kompleks baik dilihat dari pengaruh internal maupun eksternal instansi. Setiap 

instansi yang didirikan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, dalam 

mencapai tujuan tersebut agar dapat berjalan lancar dan maksimal maka dapat 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia 

mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan yang sangat strategis dalam mengemban tugas 

pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang bekerja pada instansi pemerintah. Setiap pegawai dalam suatu instansi 

mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri ketika pegawai tersebut bergabung 

pada instansi tersebut, dan tidak dapat disangkal bahwa tujuan bagi kebanyakan 

orang khususnya pegawai pada suatu instansi adalah untuk mencari nafkah dan 

mendapatkan uang.  
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Idealnya setiap instansi harus dapat menyeimbangkan pencapaian tujuan 

para pegawainya. Apalagi masyarakat sekarang, setiap waktu selalu menuntut 

pelayanan yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai 

dengan harapan karena 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 diberikan 

kepada masyarakat. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai diantaranya gaji, 

sistem pengupahan, kondisi kerja, insentif, pendidikan, proses komunikasi dan 

lain sebagainya. Penyebab turunnya kinerja pegawai bermacam-macam dan salah 

satunya adalah kurangnya insentif yang diberikan instansi kepada pegawai serta 

lingkungan kerja yang kurang nyaman, instansi tidak memberikan kesempatan 

kepada pegawai untuk maju, kurangnya perasaan aman untuk bekerja serta 

kurangnya fasilitas kerja didalam suatu instansi, insentif sebagai imbalan finansial 

yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atau sebagai bentuk dorongan 

semangat kepada pegawai yang dapat bekerja melampaui standar yang telah 

ditentukan atau kepada pegawai yang memiliki prestasi yang dapat 

membanggakan suatu instansi. 

Kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ini yang 

ditetapkan pemerintah Kota Samarinda dalam Peraturan Wali Kota Samarinda 

Nomor 68 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 

Tahun 2016 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri 

Sipil,  Adapun maksud pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah untuk 

meningkatkan dan memotivasi pegawai aparatur sipil negera dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. 

Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah suatu badan 

yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, kelurahan dan 

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan daerah. Adapun bentuk pelayanan publik yang ada 

di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda seperti pembuatan KTP-el, 

surat pindah penduduk, pembuatan kartu keluarga, legalisir dan lain-lain. Untuk 

itu perlu adanya pegawai yang memiliki kinerja yang baik sehingga dalam 

menjalankan suatu tugas dapat secara optimal dan menghasilkan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh penlisi dalam segi 

fasilitas di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ini juga belum 

memadai seperti, pendingin ruangan, lemari arsip, meja, kursi dan lain-lain. 

Selain permasalahan lingkungan kerja, insentif juga menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir 

Kota Samarinda sehingga peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu 

pegawai mengenai pemberian insentif yang diberikan . Data yang didapat ialah 

insentif yang diberikan kepada pegawai belum seluruhnya merata, hal ini 

menyebabkan pelaksanaan pemberian insentif dalam setahun tidak menentu dan 

tidak seluruh pegawai bisa mendapatkan insentif. Terhambatnya pemberian 

insentif mengakibatkan pegawai menjadi malas dalam melaksanakan tugasnya 

yang berdampak pada kinerja mereka. 

Dengan melihat latar belakang  di atas kemudian timbul pemikiran 

bagaimana keseluruhan faktor tersebut saling berkesinambungan mempengaruhi 

kinerja pegawai, untuk itu diperlukan adanya suatu penelitian yang dapat 

membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

pegawai. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Insentif 

Menurut Panggabean (2010:89) menyatakan pengertian insentif yaitu  

penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat 

bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.   

Sedangkan menurut Hasibuan Melayu S.P (2013:118) insentif adalah 

tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya 

di atas prestasi standar. Upah sensitif ini merupakan alat yang dipergunakan 

pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. 

Berdasarkan beberapa definisi teori insentif di atas 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. 

 

Lingkungan Kerja 

Menurut Siagian (2014: 56) lingkungan kerja merupakan lingkungan 

dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari.  

Menurut Nitisemito dalam Nuraini (2013:97) lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam 

menjalankan tugas yang diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air 

conditioner (AC), penerangan yang memadai dan sebagainya. Setiap organisasi 

dalam hal ini pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang mendukung 

pelaksanaan tugas masing-masing individu dalam organisasi. Harmonisasi tujuan 
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organisasi dengan individu yang terlibat dalam organisasi tersebut penting karena 

dapat menyamakan persepsi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu. 

 

Kinerja Pegawai 

Menurut Hasibuan (2002:160) Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan 

kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Tika (2006:121) Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang 

dihasilkan dari pekerjaan seseorang guna mencapai tujuan suatu organisasi dalam 

kurun waktu tertentu. 

Suatu instansi tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai, dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapainya dibutuhkan kinerja 

instansi/organisasi yang baik. Kinerja instansi erat kaitannya dengan kinerja 

pegawai. Jika kinerja pegawai baik, tentunya akan berdampak positif terhadap 

kinerja instansi. 

 

 

Hipotesis 

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan, maka diajukan 

hipotesis dalam bentuk statistik (insentif = X1, lingkungan kerja = X2, Kinerja 

Pegawai = Y) adalah sebagai berikut : 

1) , Tidak ada pengaruh Insentif terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

1 :  ρ ≠ 0 Terdapat pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

2) , Tidak ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

1 :  ρ ≠ 0 , Terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

3) , Tidak ada pengaruh insentif dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

1 :  ρ ≠ 0 , Terdapat pengaruh insentif dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

Penulis menarik hipotesis penelitian : 

, nol berarti tidak ada hubungan 

1 : ρ ≠ 0, tidak sama dengan nol lebih besar atau kurang dari nol berarti terdapat 

hubungan. 

 = Nilai Korelasi dalam Formulasi yang dihipotesiskan. 
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 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat 

dimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lain atau hubungan antara 

dua variabel/lebih dalam hal ini mencari hubungan antara variabel insentif (X1) 

dan variabel lingkungan kerja (X2) sebagai variabel bebas dan variabel kinerja 

pegawai (Y) sebagai variabel terikat. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang berjumlah 30 orang. Teknik 

pengumpulan data berupa wawancara terstruktur atau kuesioner, observasi, 

penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Alat pengukur data yaitu dengan skala 

likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu korelasi pearson product 

momen, korelasi parsial, regresi linier berganda, kecermatan prediksi dan 

koefisien penentu (KP) atau koefisien determinasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis Pearson Product Moment 

Hasil korelasi pearson product moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,319. 

Jadi terdapat pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai sebesar 0,319. Untuk 

menguji korelasi pengaruh atau tidak maka harus mengetahui harga Ftest dan 

membandingkan dengan Ftabel pada taraf kesalahan yang telah ditentukan dengan 

taraf kesalahan 5%. Diketahui Ftest sebesar 3,29 (lihat lampiran 9) dan Ftabel pada 

taraf kesalahan 5% sebesar 2,92 (lihat lampiran 10). Artinya Ftest > Ftabel (3,29 > 

2,92) maka korelasi pengaruh atau dapat dikatakan insentif memiliki hubungan 

yang berpengaruh dengan kinerja pegawai.  

Hasil korelasi pearson product moment antara X2 dan Y yaitu r = 0,396. 

Jadi terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Untuk menguji korelasi pengaruh 

atau tidak maka harus mengetahui harga Ftest dan membandingkan dengan Ftabel 

pada taraf kesaahan 5%. Diketahui Ftest sebesar 5,40 (lihat lampiran 9) dan Ftabel 

pada taraf kesalahan 5% sebesar 2,92 ( lihat lampiran 10). Artinya Ftest>Ftabel 

(5,40>2,92) maka korelasi pengaruh atau dapat dikatakan lingkungan kerja 

memiliki hubungan yang berpengaruh dengan kinerja pegawai. 

 

Analisis Korelasi Parsial 

Hasil dari korelasi sebelum variabel lingkungan kerja sebagai kontrol, 

korelasi antara insentif dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebesar 0,319 (lihat lampiran 8). 

Setelah variabel lingkungan kerja dibuat tetap (kontrol) untuk seluruh sampel, 

maka korelasinya sebesar 0,348. 

Untuk mengetahui koefesien korelasi parsial yang ditemukan ada 

pengaruh atau tidak, maka harus uji ttest. Dari hasil perhitungan ttest dengan 

menggunakan SPSS diperoleh sebesar 1,927 (lihat lampiran 7). Sedangkan ttabel 

dengan taraf kesalahan 5% diperoleh sebesar 1,69726 (lihat lampiran 11). 
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Ternyata ttest lebih besar dari ttabel (1,927 > 1,69726). Dengan demikian kofesien 

korelasi variabel insentif dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda 

Ilir Kota Samarinda dimana variabel lingkungan kerja sebagai variabel kontrol 

adalah ada pengaruh yang signifikan. 

Hasil dari korelasi sebelum variabel insentif sebagai kontrol korelasi 

antara insentif, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebesar 0,396 (lihat lampiran 8). 

Setelah variabel insentif dibuat tetap (kontrol) untuk seluruh sampel, maka 

korelasinya sebesar 0,418. 

Untuk mengetahui koefisien korelasi parsial yang ditemukan signifikan 

atau tidak, maka harus membandingkan ttest dengan menggunakan SPSS diperoleh 

sebesar 2,390 (lihat lampiran 7), sedangkan ttabel dengan taraf kesalahan 5% 

diperoleh sebesar 1,69726 (lihat lampiran 11). Ternyata ttest lebih besar dari ttabel 

(2,390 > 1,69726). Dengan demikian koefisien korelasi variabel lingkungan kerja 

dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda 

dimana variabel insentif sebagai pengontrol adalah ada pengaruh yang signifikan. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Dari hasil linear berganda diperoleh data sebagai berikut a= 12,204 b1= 

0,584, b2= 0,394. Dengan demikian maka persamaan regresinya adalah Y =  

12,204 + 0,584X1 + 0,394X2.  

Untuk mengetahui apakah persamaan garis linear tersebut ada pengaruh 

atau tidak, maka perlu di cek dengan Ftest. Dengan menggunakan komputer 

diperoleh  Ftest sebesar 4,708 (selengkapnya lihat lampiran 7). Sedangkan dengan 

melihat Ftabel untuk taraf kesalahan 5% sebesar 2,92 (lihat lampiran 10). Hal ini 

berarti bahwa Ftest > Ftabel atau (4,708>2,92). Maka persamaan garis regresi 

tersebut adalah ada pengaruh yang berarti dapat dipakai untuk hubungan 

pengaruh tersebut. 

Dengan nilai koefisien b1 sebesar 0,584 maka diperoleh ttest sebesar 1,927 

(lihat lampiran 7). Dan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut ada 

pengaruh atau tidak maka dibandingkan ttest dengan ttabel diketahui ttabel sebesar 

1,69726 dan ttest variabel insentif sebesar 1,927. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

ttest lebih besar dibandingkan ttabel. Maka pengaruh insentif terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah signifikan.  

Selanjutnya dengan nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,394 maka 

diperoleh ttest variabel  sebesar 2,390 (lihat lampiran 7) dan untuk mengetahui 

apakah koefisien regresi tersebut ada pengaruh atau tidak maka dibandingkan ttest 

dengan ttabel. Diketahui ttabel sebesar 1,69726 dan ttest lingkungan kerja sebesar 

2,390. Hal ini menunjukan bahwa nilai ttest lebih besar dibandingkan ttabel . Maka 

ada pengaruh. Jadi lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah berpengaruh. 

Berdasarkan tabel koefisien di atas juga bisa diketahui koefisien regresi 

variabel insentif terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir 
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Kota Samarinda sebesar 0,584. Hal ini berarti perubahan satu satuan terhadap 

variabel insentif mengakibatkan perubahan sebesar 0,584 terhadap variabel 

kinerja pegawai. Maka insentif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

Selain koefisien regresi variabel insentif, juga bisa diketahui regresi 

variabel lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Samarinda Ilir Kota Samarinda pengaruhnya sebesar 0,394. Hal ini berarti 

perubahan satu satuan terhadap variabel lingkungan kerja mengakibatkan 

perubahan sebesar  0,394 terhadap variabel kinerja pegawai. Maka variabel 

lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

 

Kecermatan Prediksi 

Untuk mengetahui kecermatan prediksi dari regresi tersebut maka 

dilakukan dengan cara membandingkan antara standar deviasi dari Y (Sy) dengan 

Standar Error Of Estimete (SEest). 

Dengan menggunakan bantuan komputer diperoleh harga Sy yaitu 2,773 

dan SEest yaitu 2,474 (lihat lampiran 7). Dengan demikian maka Sy > SEest. Hal 

ini menunjukkan bahwa prediksi tersebut di atas cermat. 

 

Analisis Koefisien Penentu/ Koefisien Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh dari 

variabel Insentif (X1), dan Lingkungan Kerja (X2), terhadap Kinerja Pegawai di 

Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda (Y) dengan menggunakan 

bantuan komputer diperoleh hasil sebesar 0,204 (lihat lampiran 7). Dengan 

demikian, untuk mengetahui koefisien determinasi atau koefisien penentu maka 

digunakan rumus Iqbal Hasan sebagai berikut: 

KP = R square × 100%  

= 0,259 × 100% 

= 25,9 % 

Hal ini berarti besarnya pengaruh variabel Insentif dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai adalah sebesar 25,9 %. Hal ini pula menunjukan bahwa 

sisa pengaruh sebesar 74,1 % adalah merupakan pengaruh dari variabel-variabel 

lain di luar variabel insentif, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil 

kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut : 
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1. Dengan menggunakan analisis variabel korelasi pearson product moment 

diperoleh hasil bahwa variabel insentif memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota 

Samarinda dan ini menunjukkan hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu 

terdapat pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

2. Dengan menggunakan analisis variabel korelasi pearson product moment 

diperoleh hasil bahwa variabel lingkungan kerja memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Samarinda Ilir Kota Samarinda dan ini menunjukkan hipotesis kedua pada 

penelitian ini yaitu terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. 

3. Secara bersama-sama menunjukkan hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel insentif dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda 

Ilir Kota Samarinda dengan artian secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang positif dan berdampak besar terhadap variabel kinerja. 

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

diterima dan terbukti kebenarannya, yaitu terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara Insentif dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Dengan melihat pengaruh insentif yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai hendaknya kantor memberikan informasi secara cepat dan 

akurat kepada pegawai tentang semua prosedur untuk mengikuti pendidikan 

teknis fungsional yang bermanfaat untuk kenaikan pangkat yang secara tidak 

langsung memberikan sumbangsi terhadap insentif pegawai serta 

memotivasi pegawai dengan cara memberitahukan kepada pegawai seberapa 

besar manfaat pendidikan teknis fungsional ini untuk jenjang karir dan 

manfaat lainnya bagi kantor maupun pegawai itu sendiri. 

2. Dengan melihat pengaruh lingkungan kerja yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai, diharapkan pihak Kantor Kecamatan Samarinda 

Ilir Kota Samarinda dapat menambah sarana dan prasarana pegawai seperti 

meja, kursi, lemari arsip dan pendingin ruangan. Selain itu pihak kantor juga 

dapat mengganti fasilitas kerja yang rusak dengan yang lebih baik sehingga 

kinerja pegawai dapat lebih meningkat.  

3. Dengan melihat pengaruh insentif dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang positif 

dan signifikan maka sebaiknya kantor dapat lebih memperhatikan mengenai 

pemberian insentif kepada pegawai dan lingkungan kerja bagi pegawainya 

seperti memberikan insentif dengan tepat waktu kemudian selalu menjaga 

lingkungan yang kondusif bagi kenyamanan pegawai dalam bekerja. 
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4. Kemudian lebih memperhatikan hubungan persaudaraan antar masing-

masing pegawai serta menerapkan rasa keterbukaan antara pegawai dan 

pemimpin dengan cara sering mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh 

pegawai yang ada di kantor seperti makan bersama maupun kegiatan 

lainnya. 

5. Kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda 

juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel insentif dan 

lingkungan kerja yang cukup besar persentasinya maka sudah selayaknya 

jika penelitian yang berkaitan dengan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Samarinda Ilir Kota Samarinda diadakan lagi dengan menggunakan variael-

variabel lain diluar variabel insentif dan lingkungan kerja. Diharapkan akan 

dapat ditemukan strategi-strategi lain yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota 

Samarinda 
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