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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh insentif finansial dan
insentif non finansial terhadap kinerja karyawan PTPN IV (persero) unit Panai Jaya
Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel pada penelitian
ini adalah dengan menggunakan metode proportional stratifed random sampling.
Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 63 orang responden dari karyawan pelaksana
PTPN IV (persero) unit Panai Jaya Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda untuk
menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa insentif finansial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja kayawan sebesar 0,027 dan insentif non finansial
berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,035. Dari ke
dua variabel insentif finansial dan insentif non finansial secara bersama-sama
berpengaruh terhadap varibel kinerja karyawan sebesar 89,6% dan sisanya 10,4%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Insentif Finansial, Insentif Non Finansial, Kinerja Karyawan.
PENDAHULUAN
Pada perusahaan yang memilih
perencanaan pemasaran mengarah
kepada pencapaian target dan target
yang dicapai merupakan dedikasi dari
karyawan-karyawan, pada umumnya
perusahaan mempertimbangkan untuk
memberikan bonus atas hasil yang
dicapai dan dedikasi tersebut sebagai
insentif.
Dalam memenuhi wujud kebijakan
perusahaan memberikan bonus atau
insentif ini, setidaknya karyawan harus
memenuhi
kriteria
terampil,
berprestasi, profesional dan tanggap
akan kebutuhan perusahaan. Menurut
Kasmir (2018 : 233) insentif adalah
balas jasa yang diberikan oleh

perusahaan kepada karyawannya, baik
yang bersifat keuangan maupun non
keuangan.
Ada dua macam bentuk insentif;
pertama adalah insentif finansial, yang
merupakan
suatu
insentif
yang
diberikan pada seorang karyawan
dalam bentuk uang. Insentif ini
meliputi: insentif dalam bentuk uang
(bonus, dan gaji), dan insentif dalam
bentuk jaminan sosial (pengobatan
gratis, pembuatan rumah dinas, dan
sebagainya); kedua, insentif non
finansial merupakan insentif non
materil ini dapat diberikan dalam
berbagai bentuk penghargaan, seperti
pemberian
gelar,
medali,
dan
sebagainya.
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Sebagai contoh yang dilakukan oleh
PTPN IV (persero) Unit Panai Jaya.
Memberikan insentif finansial berupa
gaji, bantuan pemondokan anak sekolah
dan bonus.

Berikut ini adalah gambaran pemberian
insentif non finansial di lingkungan
PTPN IV (Persero) unit Panai Jaya,
sebagaimana disajikan dalam tabel
berikut:

Gaji
karyawan
yang
didapat
berdasarkan golongan berbeda-beda,
misalnya: untuk golongan dasar yaitu
mulai dari golongan I-A sebesar
Rp.2.660.000.

Tabel Rumah Dinas Karyawan PTPN IV
(PERSERO) Unit Panai Jaya

Bantuan pemondokan anak sekolah
adalah bantuan yang diberikan kepada
anak karyawan yang bersekolah jauh
dari lingkungan perusahaan atau yang
tidak menggunakan fasilitas yang
diberikan perusahaan.
Bonus yang diberikan perusahaan yaitu
berupa 3 kali gaji atau lebih ketika
perusahaan mencapai target dan
melibihi quota target produksi yang
direncanakan.
Permasalahan yang dinilai kurang
memenuhi kebijakan perusahaan dalam
pemberian insentif finansial adalah
insentif finansial terhadap karyawan
pelaksana yang ada di PTPN IV (Persero)
unit Panai Jaya. Bonus yang diberikan
perusahaan terhadap karyawan yaitu
berupa 3 kali gaji atau lebih hanya jika
ketika perusahaan sudah mencapai
kelebihan target produksi dari yang
direncanakan, dengan kata lain insentif
ini tidak diberikan bila kelebihan target
produksi tidak tercapai.
Untuk Insentif non finansial, PTPN IV
(Persero) unit Panai Jaya memberikan
insentif
berbentuk
BPJS
Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, bus
sekolah, sekolah untuk anak karyawan,
rumah dinas, dan penghargaan masa
pengabdian kerja.

Jumlah
karyawan
pelaksana
168

Jumlah
rumah
136

Karyawan Pelaksana
Menerima
Belum
menerima
136
32

Sumber : PTPN IV (Persero) unit Panai Jaya.

Dari tabel diatas diperoleh data bahwa
rumah dinas karyawan di PTPN IV
(Persero) unit Panai Jaya diberikan
kepada 136 karyawan dari 168
karyawan yang diperkirakan seharusnya
layak memperoleh rumah dinas. Jadi
yang menjadi masalah dalam insentif
non finansial adalah beberapa karyawan
pelaksana yang belum mendapatkan
rumah dinas.
Sehingga masalah insentif finansial dan
non finansial karyawan pelaksana ini
menjadi perhatian khusus perusahaan
PTPN IV (Persero) Unit Panai Jaya dalam
kinerjanya. Perlu diketahui bahwa yang
dimaksud karyawan pelaksana adalah
karyawan yang menjalankan tugas
secara langsung yang diawasi oleh
pimpinan.
Berdasarkan
uraian
yang
telah
dipaparkan
sebelumnya,
dalam
penelitian ini dimaksudkan menjadikan
karyawan pelaksana PTPN IV (Persero)
unit Panai Jaya untuk dijadikan sebagai
objek penelitian, melihat insentif
finansial dan non finansial karyawan
pelaksana dalam meningkatkan kinerja.
Menurut Kasmir (2018:233) , “insentif
adalah balas jasa yang diberikan
perusahaan kepada karyawan, baik
yang bersifat keuangan maupun non
keuangan”.
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Sedangkan menurut Kadar Nurjaman
(2014:179), “Insentif adalah sesuatu
yang diterima para karyawan sebagai
balas jasa atas prestasinya dalam
melaksanakan tugas”.
Dari beberapa definisi di atas dapat
disimpulkan bahwa insentif yang
diberikan pada karyawan tidak hanya
berbentuk uang, tetapi dapat berupa
barang dan jasa pelayanan. Insentif
diberikan kepada setiap karyawan yang
telah bekerja dalam suatu perusahaan
sebagai timbal balik atas pekinerjaan
yang telah dilakukan oleh karyawan
tersebut.
Davis dan Werther (Marwansyah 2014:
276) mengelompokkan insentif ke
dalam dua bentuk umum, yaitu:
1. Insentif langsung; yang terdiri atas
gaji dan upah pokok, dan insentif
dan bagi hasil.
2. Insentif tidak langsung; yang
berbentuk program kesejahteraan
dan pelayanan. Insentif tidak
langsung dapat dikelompokkan ke
dalam dua jenis: yang disediakan
secara sukarela oleh pengusaha/
majikan, dan yang diwajibkan oleh
hukum/ peraturan.
Menurut Kasmir (2018:241), insentif
finsansial memiliki beberapa indikator
yaitu :
1) Bonus, yaitu uang yang diberikan
sebagai balas jasa atas hasil kinerja
yang telah dilaksanakan, biasanya
diberikan secara selektif dan khusus
kepadapara pekinerja yang berhak
menerima dan diberikan secara
sekali terima tanpa suatu ikatan di
masa yang akan datang. Perusahaan
yang menggunakan sistem insentif
ini biasanya beberapa persen dari
laba yang melebihi jumlah tertentu
dimasukkan ke dalam sebuah dana
bonus, kemudian dana tersebut

dibagi-bagi antara pihak yang
menerima bonus.
2) Komisi, merupakan jenis bonus yang
dibayarkan kepada pihak yang
menghasilkan penjualan yang baik,
biasanya dibayarkan kepada bagian
penjualan dan diterimakan kepada
pekinerja bagian pejualan.
Menurut Kasmir (2018:242) insentif non
finansial memiliki beberapa indikator,
yaitu :
1) Piagam penghargaan, pengakuan
oleh perusahaan kepada karyawan
karena keberhasilannya.
2) Pemberian tanda jasa atau medali.
3) Pemberian hak untuk menggunakan
suatu atribut jabatan.
4) Pemberian perlengkapan khusus
pada ruangan kinerja.
Menurut Sinambela (2017), kinerja
karyawan merupakan salah satu faktor
keberhasilan penentuan pencapaian
tugas terhadap individu yang dapat
mengarahkan pada penetapan kinerja
organisasi. Menurut Afandi (2018)
kinerja adalah seseorang atau kelompok
orang untuk melakukan kegiatan atau
menyempurnakannya sesuai dengan
tanggung jawabnya dengan hasil seperti
yang
diharapkan.
Menurut
Mangkunegara (2016) bahwa istilah
kinerja dari kata job performance atau
actual performance (prestasi kinerja
atau prestasi sesungguhnya yang
dicapai oleh seseorang ) yaitu hasil
kinerja secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai oleh seorang karyawan
dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.
Berdasarkan defenisi diatas dapat
disimpulkan kinerja adalah salah satu
faktor
keberhasilan
penentuan
pencapaian tugas terhadap individu
atau kelompok untuk melakukan
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tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.
Menurut Edrick Leonardo dan Fransisca
Andreani (2015) insentif finansial
memiliki pengaruh positif dan signifikan
yang lebih dominan dibandingkan
dengan insentif non finansial terhadap
kinerja karyawan pada PT. Kopanitia.
Menurut
Muhammad
Irwansyah
Hasibuan (2017)disimpulkan bahwa
secara serempak variabel insentif non
finansial dan sanksi berpangaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan
kinerja.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian pada penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif, dengan
menggunakan
kuesioner
sebagai
instrumen penelitiannya, pada populasi
atau sampel mengenai insentif finansial,
insentif non finansial dan kinerja.
Adapun variabel yang dihubungkan
yaitu: variabel independen berupa
insentif finansial (X1), insentif non
finansial (X2) dengan variabel dependen
kinerja karyawan (Y).
Lokasi penelitian ini dilakkukan pada
PTPN IV (Persero) unit Panai jaya
Kabupaetn Labuhan Batu sumatera
utara. Waktu penelitian dilaksanakan
pada bulan April 2020 sampai dengan
selesai.
Adapun Populasi dalam penelitian ini
adalah karyawan PTPN IV (Persero) unit
Panai jaya, adapun jumlah karyawannya
sebanyak 168 orang, sebagaimana
dijelaskan dalam berikut:
Unit
Jumlah
Departemen SDM
42
Departemen Tata usaha
25
Departemen Teknik
17
Departemen Produksi
84
Jumlah
168
Sumber : PTPN IV (Persero) unit Panai Jaya tahun
2021

Metode pengambilan sampel dalam
penelitian
ini
adalah
metode
proportional stratifed random sampling
hal ini dikarenakan populasi penelitian
terbagi atas beberapa strata atau sub
kelompok dan dari masing-masing sub
kelompok
diambil
sampel-sampel
terpisah, Azwar (2010:80). Dan untuk
menentukan sampel yang mewakili
populasi yaitu digunakan metode
puposive samplling yaitu teknik
pengambilan sampel dimana peneliti
mengandalkan penilaiannya sendiri
ketika memilih anggota populasi untuk
berpartisipasi dalam penelitian. Dalam
hal ini peneliti menentukan sampel
yang mewakili populasi berdasarkan
lama bekerja karyawan.
Karena jumlah populasi daripenelitian
ini adalah 168 orang maka jumlah
sampel
yang
ditentukan
dalam
penelitian ini menggunakan slovin yaitu
63 sampel, dengan pembagian sampel
dari berbagai departemen sebagai
berikut dalam berikut:
Unit
Departemen SDM
Departemen Tata usaha
Departemen Teknik
Departemen Produksi
Jumlah

Jumlah
16
9
6
32
63

Sumber : PTPN IV (Persero) unit Panai Jaya
tahun 2021

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PT. Perkebunan Nusantara IV disingkat
PTPN
IV
didirikan
berdasarkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
9 tahun 1996, merupakan hasil
peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan VI
(Persero), PT Perkebunan VII (Persero),
dan PT Perkebunan VIII (Persero)
sebagaimana dinyatakan dalam Akta
Pendirian
Perusahaan
Perseroan
(Persero) PT Perkebunan Nusantara IV
No. 37 tanggal 11 Maret 1996 yang
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dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil,
SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran
dasar telah mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Surat
Keputusan
Nomor:
C28332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus
1996 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan
Tambahan Berita Negara No. 8675.

Setelah itu pada tahun 2006-2010
perusahaan membentuk Direktorat
Perencanaan dan Pengembangan Usaha
dengan
mengganti
Direktorat
Pemasaran
menjadi
Direktorat
Keuangan.
Perusahaan
mulai
melakukan pengembangan areal kelapa
sawit di Kab. Labuhan Batu dan
Mandailing Natal dan Membentuk Unit
Proyek Pemgembangan Batang laping,
Timur, Panai Jaya. Pada tahun 20112015 perusahaan mulai melakukan
restruktur organisasi dan SDM untuk
menuju perusahaan best practices.
Restruktur Organisasi dimulai dengan
menyederhanakan proses bisnis dan
melakukan penggabungan Grup Unit
Usaha yang semula ada 5 GUU menjadi
4 GUU dan melakukan penggabungan
Unit Usaha PKS Sosa ke Unit Usaha
Sosa, melakukan spin off rumah sakit
dan sekolah. perusahaan juga sedang
mempersiapkan restruktur organisasi di
tingkat Bagian dan Unit Usaha. diakhir
tahun 2014 PTPN IV telah berubah
status dari BUMN menjadi anak
perusahaan BUMN.

Kemudian Pada tahun 1996-2000
terjadi peleburan perusahaan PT
Perkebunan VI, VII dan VIII yang
merupakan
cikal
pendirian
PT
Perkebunan Nusantara IV (Persero).
Perusahaan
memulai
menyusun
langkahlangkah
strategis
dan
melakukan transformasi bisnis untuk
meningkatkan produktivitas agar dapat
bersaing. Pada tahun 2001-2005
Merencanakan strategi transformasi
bisnis dimana semakin tingginya
permintaan kelapa sawit dengan
merencanakan pengembangan areal
kelapa sawit dan mulai melaksanakan
konversi tanaman teh dan kakao ke
kelapa sawit di Unit Balimbingan, Bah
Birong Ulu dan Marjandi

Deskripsi dari setiap variabel diuraikan
dalam tabel dibawah ini.

Variabel Insentif Finansial
No.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pertanyaan
Perusahaan tempat saya bekerja, dalam
memberikan gaji setiap bulan telah
mampu memenuhi kebutuhan seharihari karyawan.
Saya merasa, bahwa kinerja terpacu
dengan gaji yang saya terima.
Bonus
yang
diberikan
perusahaantempat sayabekerja selama
ini dapat meningkatkansemangat kerja
dalam bekerja.
Perusahaan tempat saya bekerja telah
memberikan bonus secara adil kepada
karyawan.
Saya merasa, bahwa tunjangan yang
diberikansesuai dengan peranan/posisi
sayadiperusahaan.
Saya merasa aman dengan adanya
asuransiyang diberikan.

STS
-

-

TS
-

1

KS
20

17

S
35

30

SS
8

15

Jumlah
63

63

-

-

17

32

14

63

-

-

13

33

17

63

-

1

18

28

16

63

-

-

9

35

19

63
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Dari tabel tersebut dapat diketahui
bahwa pernyataan no 1 pada umum nya
kurang setuju dengan pernyataan ini,
yaitu “Perusahaan tempat saya bekerja,
dalam memberikan gaji setiap bulan
telah mampu memenuhi kebutuhan

sehari-hari karyawan”. Artinya tidak
semua karyawan merasa bahwa gaji
setiap bulan yang di terima dapat
memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Variabel Insentif non finansial
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pertanyaan
Perusahaan
tempat
saya
bekerja,
memberikan kepercayaan kepada karyawan
untuk mempertanggung jawabkan tugastugasnya.
Perusahaan
tempat
saya
bekerja,
memberikan kepercayaan kepada karyawan
untuk
mengerjakan
tugas-tugas
yang
bervariasisesuai dengan keahliannya.
Suasana dan lingkungan kerja saya saat
inisangat nyaman dan membuat saya
bergairahdalam bekerja.
Perusahaan
tempat
saya
bekerja
menyediakanfasilitas yang mendukung dan
lingkungankerja yang kondusif.
Perusahaan
tempat
saya
bekerja,
memberikanpeluang yang merata kepada
karyawan untuk dipromosikan pada jabatan
yang lebih tinggi.
Adanya
toleransi
waktu
untuk
beribadahmerupakan
pencerminan
penghargaan pihakperusahaan terhadap
karyawan yang inginmelakukan ibadah.

-

STS
-

TS

KS
15

S
35

SS
13

Jumlah
63

-

-

20

27

16

63

-

-

8

36

19

63

-

-

10

35

18

63

-

-

9

43

11

63

-

-

9

31

23

63

tugas yang bervariasi sesuai dengan
keahliannya”. Artinya tidak semua
karyawan merasa bahwa perusahaan
memberikan
kepercayaan
untuk
mengerjakan
tugas-tugas
yang
bervariasi sesuai dengan keahliannya.

Dari tabel tersebut dapat diketahui
bahwa pernyataan no 2 pada umumnya
kurang setuju dengan pernyataan ini,
yaitu “Perusahaan tempat saya bekerja,
memberikan
kepercayaan
kepada
karyawan untuk mengerjakan tugas-

Variabel Kinerja Karyawan
No.
1.

2.

3.
4.

Pertanyaan
Saya merasa, bahwa saya mampu
melaksanakan setiap pekerjaan yang
diberikan.
Saya merasa melakukan hal-hal kreatif
untuk mendukung penyelesaian setiap tugas
yang diberikan.
Saya selalu mengikuti agenda atau jadwal
kerja.
Saya selalu berusaha dengan serius
menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas.

-

STS

TS
2

5

S
48

8

Jumlah
63

-

2

4

50

7

63

-

3

3

48

9

63

-

3

2

47

11

63
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5.
6.

Saya merasa dapat menyelesaikan tugas
sesuai permintaan pimpinan.
Saya merasa bahwa saya bangga dengan
prestasi kinerja yang dapat dicapai.

Dari tabel tersebut dapat diketahui
bahwa pernyataan no 2 pada umumnya
banyak yang kurang setuju dengan
pernyataan ini, yaitu “saya melakukan
hal-hal kreatif untuk mendukung setiap
tugas yang diberikan”. Artinya tidak
semua karyawan merasa bahwa telah
melakukan hal-hal kreatif untuk
mendukung tugas yang diberikan
kepadanya.
Pada kasus ini, jumlah sampel (n) = 63
dan besarnya df dapat dihitung n-2 = 61
dan alpha = 0,05 dapat r tabel = 0,2091.
Berdasarkan uji validitas, diketahui
bahwa r tabel sebesar 0,2091 dan
semua butiran pertanyaan dari variabel
Kinerja (Y), Insentif Finansial (X1), dan
Insentif Non Finansial menunjukkan
bahwa rhitung > rtabel atau rhitung > 0,2091.
Oleh karena itu dapat disimpulkan

-

1

5

40

17

63

-

1

4

46

12

63

bahwa data yang tertera pada tabel
dinyatakan valid.
Pengujian reliabilitas terhadap seluruh
pertanyaan yang dipergunakan dalam
penelitian ini akan menggunakan
formula cronbach alpa. Berdasarkan uji
realibilitas dapat diketahui bahwa
semua variabel adalah handal atau
reliabel, hal ini terlihat dari nilai
koefisien alpha (Cronbach Alpha) yang
memiliki nilai lebih dari 0,60. Artinya
mempunyai ketepatan dan kehandalan
untuk dijadikan variabel dalam suatu
penelitian.
Analisis regresi berganda dipilih untuk
menganalisis pengajuan hipotesis dalam
penelitian ini. Berikut ini hasil analisis
regresi berganda yang dilakukan dengan
menggunakan program SPSS, seperti di
bawah ini:
a

Coefficients
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
14.191
2.933
.236
.127
.247

t
4.838
2.865

.103

2.697

Model
1
(Constant)
X1 (Insentif
Finansial)
X2 (Insentif Non
.176
Finansial
a. Dependent Variable: Y (kinerja)

.225

Collinearity Statistics
Sig.
Tolerance
VIF
.000
.027
.793
1.261
.035

.793

1.261

Sumber : data yang diolah, 2021
Berdasarkan tabel diatas, dapat
diperoleh regresi linear berganda
sebagai berikut: Y= 14,191 + 0,236 X1 +
0,176 X2
Dari persamaan regresi linear berganda
di atas, dapat dijelaskan bahwa
besarnya konstanta sebesar 14,191 ini
menunjukkan bahwa jika tidak ada
variabel Insentif finansial (X1), dan

Insentif non finansial (X2) maka kinerja
karyawan PTPN IV (persero) unit Panai
Jaya sebesar 14,191.
a) 0,236 : Besarnya koefisien variabel
Insentif finansial, yang berarti setiap
peningkatan
variabel
Insentif
finansial sebesar 1% maka kinerja
karyawan PTPN IV (persero) Unit
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Panai Jaya meningkat 0,236 dengan
asumsi variabel lainnya konstanta.
b) 0,176
: Besarnya koefisien
variabel Insentif non finansial, yang
berarti setiap peningkatan variabel
insentif non finansial sebesar 1%
maka kinerja karyawan PTPN IV
(persero) unit Panai Jaya meningkat
0,176 dengan asumsi variabel
lainnya konstanta.
c) Standart error 2,933 artinya seluruh
variabel yang dihitung memilki
tingkat varibel pengganggu sebesar
2,933.

Dari tabel diatas terlihat bahwa variabel
(X1), dan (X2) mempunyai pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan PTPN IV (persero) unit
Panai jaya.
1. Pengujian hipotesis pertama (H1)
Diketahui nilai Sig untuk pengaruh
X1 terhadap Y adalah sebesar 0,027
< 0,05 dan nilai thitung 2,865 > ttabel
1,6705. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel insentif finansial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kinerja Karyawan PTPN IV
(persero) unit Panai Jaya. H1
diterima dan H0 ditolak.
2. Pengujian hipotesis kedua (H2)
Diketahui nilai Sig untuk pengaruh
X2 terhadap Y adalah sebesar 0,035
< 0,05 dan nilai thitung 2,697 > ttabel
1,6705. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel insentif non finansial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan PTPN IV
(persero) unit Panai Jaya. H1
diterima dan H0 ditolak.

Hasil
regresi
berganda
diatas
menunjukan bahwa variabel insentif
finansial dan insentif non finansia
berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan PTPN IV (persero) unit Panai
jaya.
Uji t merupakan pengujian untuk
menunjukkan signifikansi pengaruh
secara individual variabel bebas yang
ada didalam model terhadap variabel
terikat. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui seberapa jauh pengaruh
satu variabel bebas menjelaskan variasi
variabel terikat. Apabila nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05 (sig<0,05), maka
dapat disimpulkan bahwa variabel
bebas secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan untuk
uji statistik F yaitu bila nilai Fhitung > dari
Ftabel atau nilai signifikasi < 0,05 maka H0
ditolak artinya ada pengaruh yang
signifikan antara variabel independen
terhadap variabel dependen. Hasil
perhitungan SPSS versi 21.0 untuk
pengujian Ftest dapat dilihat pada tabel
berikut:
a

Model
1

ANOVA
Sum of Squares
51.966
267.780
319.746

df Mean Square
Regression
2
25.983
Residual
60
4.463
Total
62
a. Dependent Variable: Y (Kinerja)
b. Predictors: (Constant), X2(Insentif non finansial), X1(Insentif finansial)

F
10.822

Sig.
b
.005

Sumber : data yang diolah, 2021
Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai
Fhitung sebesar 10,822 dengan signifikan
0,005. Karena Sig. jauh lebih kecil dari
0,05 (0,005 < 0,05)
dengan nilai

10,822> 3,15 (Fhitung > Ftabel) maka H0
ditolak artinya ada pengaruh yang
signifikan antara variabel independen
terhadap variabel dependen. Dengan
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demikian variabel insentif finansial dan
insentif non finansial secara serempak
(Simultan) berpengaruh signifikansi
terhadap kinerja karyawan PTPN IV
(persero) Unit Panai Jaya.
Model Summaryb
Std. Error
R Adjusted of the DurbinModel R Square R Square Estimate Watson
a
1
.896 .764
.535
2.334
1.684
a. Predictors: (Constant), X2 (Insentif non
finansial), X1 (Insentif finansial)
b. Dependent Variable: Y (kinerja)

Sumber : data yang diolah, 2021
Hasil uji Adjusted R2 pada penelitian ini
diperoleh nilai sebesar 0,896. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja karyawan
PTPN IV (persero) Unit Panai Jaya
dipengaruhi oleh variabel insentif
finansial dan insentif non finansial
sebesar 89,6%, sedangkan sisanya
sebesar 10,4% dipengaruhi oleh faktor
lain yang tidak termasuk dalam
penelitian ini.
Nilai koefisien regresi dari insentif
finansial (β1) sebesar 0,236 dan Sig.
sebesar 0,027 < 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa insentif finansial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja, artinya apabila
insentif finansial meningkat, maka
kinerja karyawan akan meningkat.
Demikian sebaliknya, sehingga varibel
insentif finansial terbukti dapat
mempengaruhi kinerja karyawan.
Dari hasil kuesioner, Pernyataan dari
variabel insentif finansial yang paling
banyak Setuju yaitu Pernyataan no 3
yaitu bonus yang diberikan oleh tempat
saya bekerja selama ini dapat
meningkatkan semangat kerja dalam
bekerja.
Yang
dimaksud
dalam
pernyataan no 3 yaitu bonus yang
diberikan perusahaan berupa 3 kali gaji
atau lebih ketika perusahaan melibihi
target produksi. Sedangkan pernyataan

kurang setuju dominan terhadap
pernyataan no 1 yaitu perusahaan
tempat
saya
bekerja,
dalam
memberikan gaji setiap bulan telah
mampu memenuhi kebutuhan seharihari karyawan. Perusahaan dapat
memperhatikan hasil dari kuesiioner
tersebut. Dalam hal ini perusahaan
dapat memberikan motivasi serta
semangat terhadap karyawan yang
memiliki golongan lebih rendah agar
mencapai atau melebihi target sehingga
perusahaan dapat memberikan bonus
kepada karyawan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas maka
terlihat bahwa insentif finansial
mempengaruhi kinerja karyawan PTPN
IV (persero) unit Panai Jaya. Insentif
finansial yang didefenisikan oleh Mondy
dan Noe (Marwansyah 2014: 276)
bahwa Insentif finansial terdiri atas
pembayaran yang diterima oleh
seseorang dalam bentuk upah, gaji,
bonus, dan komisi. Dalam hal ini para
karyawan akan melihat bagaimana hasil
dari insentif finansial yang telah mereka
terima untuk meningkatkan kinerjanya.
Pengaruh Insentif Non Finansial
Terhadap Kinerja Karyawan
Nilai koefisien regresi dari insentif
finansial (β2) sebesar 0,176 dan Sig.
sebesar 0,035 < 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa insentif non
finansial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja, artinya
apabila
insentif
non
finansial
meningkat, maka kinerja karyawan akan
meningkat.
Demikian
sebaliknya,
sehingga varibel insentif non finansial
terbukti dapat mempengaruhi kinerja
karyawan.
Dari hasil kuesioner, pernyataan
variabel insentif non finansial yang
dominan setuju yaitu pada pernyataan
no 4 yaitu perusahaan tempat saya
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bekerja menyediakan fasilitas yang
mendukung dan lingkungan kerja yang
kondusif. Yang dimaksud dalam
pernyataan no 4 yaitu penyediaan
fasilitas pekerjaan seperti kelengkapan
saat bekerja dikantor dan juga
dilapangan
dengan
dukungan
pemberian asuransi keselamatan kerja
atau BPJS, uang pesangon, cuti tahunan,
cuti sakit, cuti hamil dan melahirkan
yang mendukung lingkungan kerja yang
kondusif. Sedangkan yang dominan
kurang setuju yaitu pada pernyataan no
2 yaitu perusahaan tempat saya bekerja
memberikan
kepercayaan
kepada
kayawan untuk mengerjakan tugastugas yang bervariasi sesuai dengan
keahliannya. Dalam hal ini yang
dimaksud pada pernyataan no 2 yaitu
tugas bervariasi seperti karyawan
lapangan yang memiliki tugas yaitu
mengambil buah sawit, memupuk
pohon sawit, dan membersihkan area
sawit. Dalam hal ini perusahaan
memberikan tugas terhadap karyawan
sesuai dengan keahlian.
Berdasarkan uraian di atas maka
terlihat bahwa insentif non finansial
mempengaruhi kinerja karyawan PTPN
IV (persero) unit Panai Jaya. Bahwa
Insentif non finansial terdiri atas semua
bentuk balas jasa finansial yang tidak
termasuk ke dalam insentif finansial,
seperti tunjangan-tunjangan, asuransi,
bantuan
sosial
karyawan,
dan
sebagainya. Dalam hal ini karyawan
akan melihat hasil dari insentif non
finansial yang telah mereka terima
untuk meningkatkan kinerjanya.
Pengaruh Insentif Finansial Dan
Insentif Non Finansial Terhadap Kinerja
Karyawan
Nilai koefisien regresi dari insentif
finansial (β1) sebesar 0,236 dan Sig.
sebesar 0,027 < 0,05 dan Nilai koefisien
regresi dari insentif non finansia (β2)

sebesar 0,176 dan Sig. sebesar 0,035 <
0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa
insentif finansial dan insentif non
finansial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja, artinya
apabila insentif finansial dan insentif
non finansial meningkat, maka kinerja
karyawan akan meningkat. Demikian
sebaliknya, sehingga varibel insentif
finansial dan insentif non finansial
terbukti dapat mempengaruhi kinerja
karyawan.
Berdasarkan uraian diatas maka terlihat
bahwa insentif finansial dan insentif
non finansial mempengaruhi kinerja
karyawan PTPN IV (persero) unit Panai
Jaya Kabupaten Labuhan Batu Sumatera
Utara. Bahwa Insentif finansial terdiri
atas pembayaran yang diterima oleh
seseorang dalam bentuk upah, gaji,
bonus, dan komisi. Dalam hal ini para
karyawan akan melihat bagaimana hasil
dari insentif finansial yang telah mereka
terima untuk meningkatkan kinerjanya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Insentif finansial (X1) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kinerja (Y) dengan nilai signifikansi
yaitu 0,027 < 0,05.
2. Insentif
non
finansial
(X2)
berpengaruh positif terhadap kinerja
(Y) dengan nilai signifikansi yaitu
0,035 < 0,05
Saran
1. Bagi PTPN IV (persero) unit Panai
Jaya Kabupaten Batu Sumatera
Utara
Peneliti memberi saran terhadap
PTPN IV (persero) unit Panai Jaya
Kabupaten Batu Sumatera Utara
tetap memberikan insentif finansial
dan non finansial kepada karyawan
serta
memperhatikan
bagian
pernyataan yang paling banyak
kurang
setuju
agar
lebih

Volume VII | Nomor 6 | Nopember 2021

156

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
diperhatikan sehingga karyawan
dapat melakukan pekerjaan dan
tugas-tugasnya lebih baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti memberikan saran terhadap
peneliti selanjutnya agar penelitian
menjadi sumber referensi dalam
melakukan penelitian selanjutnya
terutama mengenai insentif finansial
dan non finansial terhadap kinerja
karyawan dengan mengembangkan
variabel yang lebih luas, dan bisa
menambahkan
variabel-variabel
lainnya.
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