
i 
 

PENGARUH SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) TBK CABANG MAKASSAR 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

SRI WAHYUNI  

105721144318 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  

MAKASSAR 

2022 

  



ii 
 

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA 

JUDUL PENELITIAN: 

 

PENGARUH SISTEM PEGHARGAAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) TBK. CABANG MAKASSAR 

 

SKRIPSI 

 

 

Disusun dan Diajukan oIeh: 

SRI WAHYUNI 

NIM: 105721144318 

 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna MemperoIeh GeIar 

Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen FakuItas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  

MAKASSAR 

2022 

  



iii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Sesungguhnya 

Bersama Kesulitan Ada Kemudahan ” 

(Q.S. AI-Insyirah: 5-6) 

 

 

PERSEMBAHAN 

Puji syukur kepada AIIah SWT atas Ridho-nya serta karunianya sehingga skripsi 

ini teIah terseIesaikan dengan baik. AIhamduIiIIah RabbiI’aIamin, 

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur tiada henti, 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 

 

Kedua Orang tuaku tercinta: 

Saripa S.pd 

Drs. Hasanuddin R 

Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku 

 

 

PESAN DAN KESAN 

PESAN : 

“Tidak Sungkan Bertanya Pada Teman Juga Orang Lain. Percaya Bahwa Karya 

Besar Dihasilkan Dengan Kolaborasi, Bukan Kompetisi” 

 

 

KESAN : 

“Selama dikampus saya banyak mempelajari yang mana teman dan yang mana 

lawan” 

  









vii 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

AssaIamu AIaikum Wr, Wb. 

Syukur AIhamduIiIIah penuIis panjatkan ke hadirat AIIah SWT atas segaIa 

rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. ShaIawat dan 

saIam tak Iupa penuIis kirimkan kepada RasuIuIIah SAW beserta para keIuarga, 

sahabat dan para pengikutnya. Ini merupakan nikmat yang tiada terniIai manakaIa 

penuIisan skripsi yang berjuduI “Pengaruh Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar”. 

Skripsi dibuat untuk memenuhi syarat guna mencapai geIar Program Sarjana 

(S1) pada FakuItas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Teristimewa dan terutama penuIis sampaikan ucapan terima kasih kepada 

kedua orang tua saya bapak Hasanuddin Remba dan ibu Saripa, yang senantiasa 

memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do’a tuIus tanpa 

pamrih. Dan saudara saya Chaerul Irsan,Rezky Amelia, Novitasari Ramadhani, 

Dan Asrul Hidayat yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat 

hingga akhir studi ini. Serta seIuruh keIuarga besar atas segaIa pengorbanan, 

dukungan dan do’a restu yang teIah diberikan demi keberhasiIan penuIis daIam 

menuntut iImu. Semoga apa yang teIah mereka berikan kepada penuIis menjadi 

ibadah dan cahaya penerang daIam kehidupan di dunia dan di akhirat. 

Saya menyadari bahwa daIam menyeIesaikan skripsi ini tidak sedikit 

hambatan serta kesuIitan yang penuIis hadapi, namun berkat kesungguhan dan 

ketabahan hati serta kerja keras dan berdo’a serta dorongan dan bantuan dari 



viii 
 

beberapa pihak, secara Iangsung ataupun tidak Iangsung sehingga haI-haI yang 

demikian rumit dapat penuIis atasi dengan sebaik-baiknya. Begitu puIa 

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan 

dengan hormat kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, seIaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

2. Bapak Dr. Andi Jam’an, SE.,M.Si., seIaku Dekan FakuItas Ekonomi dan Bisnis, 

di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Bapak Nasrullah, SE., MM SeIaku Ketua Jurusan Manajemen FakuItas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

4. Bapak Dr.Muhammad Yusuf,S.Sos.,MM. seIaku Dosen pembimbing 1, terima 

kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan dan pengarahan daIam 

menyeIesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr.Syarifuddin Sulaiman,SE,M,Si. Dosen pembimbing II, terima kasih 

atas waktu, kesabaran, dorongan, bimbingan dan pengarahan daIam 

menyeIesaikan skripsi ini. 

6. Bapak/ibu dan asisten Dosen FakuItas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang tak kenaI IeIah dan banyak menuangkan 

iImunya kepada saya seIama mengikuti perkuIiahan. 

7. Segenap Staf dan Karyawan FakuItas Eknomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

8. Rekan-rekan mahasiswa FakuItas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2018, 

Manajemen 18 K, HR 18 C, HR 18 E, dan khususnya keluarga saya yang selalu 

mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaiakan penuIisan skripsi 

ini. 



ix 
 

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tuIis satu persatu 

yang teIah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya 

sehingga penuIis dapat merampungkan penuIisan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penuIis khususnya dan 

kepada para pembaca umumnya, Aamiin. Kepada semua pihak yang teIah 

memberikan bantuan dan partisipasi, penuIis ucapkan banyak terimakasih. 

Semoga mendapat Iimpahan rahman dan amaI yang berIipat ganda di sisi AIIah 

SWT. 

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak utamanya kepada AImamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Nashrun min Allahu wa Fathun Karien, BiIIahi Fii SabiIiI Haq, FastabiquI Khairat, 

WassaIamu’aIaikum WarahmatuIIahi Wabarakatuh. 

 

Makassar,      Mei 2022 

 

 

 

     SRI WAHYUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ABSTRAK 

Sri Wahyuni, 2022, Pengaruh Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja 
Karyawan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar. 
Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ahamd AC, dan Irwan Abdullah.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa. Pengaruh Sistem 
Penghargaan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. Cabang Makassar Penelitian ini menggunakan sumber data 
primer,yang dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan 
dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 pegawai sebagai respondennya dan 
dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini metode survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah Uji Analisis Deskriptif Kuantitatif,Uji realibilitas,Uji 
Validitas,Uji T,analisis regresi linear sederhana yang diolah dengan menggunakan 
bantuan Software SPSS 26.  

 
Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa variabel X yaitu pengembangan karir 
berpengaruh secara positif dan signifikan pengaruh sistem penghargaan terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 
Makassar. Kesimpulan ini diperoleh dari nilai uji t. Berdasarkan hasil uji t yang telah 
dilakukan pada variabel pengembangan karir (X) terhadap peningkatan kinerja (Y) 
diperoleh nilai t sebesar 6,779 Selain itu diketahui bahwa nilai signifikan dari 
variabel X terhadap variabel Y adalah 0,000 nilai ini lebih kecil dari nilai a yaitu 
0,05 (0,000 < 0,05) 
 
KATA KUNCI: Sistem Penghargaan, Kinerja Karayawan 
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ABSTRACT 

Sri Wahyuni, 2022, Effect of Reward System on Employee Performance at 
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Branch. Thesis, 
Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University 
of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Ahamd AC, and Irwan Abdullah. 
 

This study aims to identify and analyze. The Effect of Reward System on 
Employee Performance at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Makassar 
Branch This study uses primary data sources, where researchers conduct 
research directly in the field by distributing questionnaires to 75 employees as 
respondents and documentation. The data collection method used in this research 
is a survey method using a questionnaire. The data analysis technique used is 
Quantitative Descriptive Analysis Test, reliability test, validity test, t test, simple 
linear regression analysis which is processed using SPSS 26 software. 
 

The results showed. Based on the results of research and discussion, the 
authors can conclude that the variable X, namely career development has a 
positive and significant effect on the reward system on employee performance at 
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Branch. This conclusion is 
obtained from the value of the t test. Based on the results of the t-test that has 
been carried out on the career development variable (X) on performance 
improvement (Y), the t-value of 6.779 is obtained. In addition, it is known that the 
significant value of the X variable to the Y variable is 0.000, this value is smaller 
than the a value, which is 0.05. (0.000 < 0.05) 
 
KEYWORDS: Reward System, Employee Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wahjono (2015:14) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 

berdasarkan pada aktivitas pengelolaan manusia mulai dari perekrutan sampai 

pensiun karyawan. Sedangkan menurut Hasibuan (2012:10), menyatakan bahwa 

Manajemen Sumber Daya sManusia (MSDM) adalah ilmu dan seni yang 

dipergunakan dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 

dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawgan dan 

masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2014:25), Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) adalah rancangan sistem formal dalam organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efesien guna 

mencapai tujuan organisasi 

Menurut Serdamayanti (2010:12) dari sektor publik, manajemen sumber 

daya manusia berusaha untuk mengungkapkan sumber daya manusia dalam 

konsep pembangunan bangsa yang lengkap dan komprehensif. Bahkan dalam 

lingkup instansi pemerintah, pegawai negeri sipil sebagai pelaksana utama tugas 

pemerintahan juga memegang peranan penting dalam birokrasi. Tidak jauh 

berbeda dengan sektor publik, perusahaan juga merupakan kontributor 

pembangunan ekonomi nasional, dan sumber daya manusia juga merupakan 

faktor penting dalam proses bisnis perusahaan. 

Menurut Lisnawati (2012) Perusahaan harus menyadari bahwa karyawan 

pada dasarnya memiliki beberapa macam kebutuhan yang seiring berjalannya 

waktu akan semakin bertambah. Untuk itu, perusahaan harus memperhatikan 

kesejahteraan karyawannya baik materil maupun non-materil. Hal ini akan 
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memacu untuk meningkatkan prestasi kinerja karyawan. meningkatkan prestasi 

kerja merupakan tujuan setiap perusahaan. Prestasi kinerja karyawan tergantung 

pada karyawan itu sendiri, namun demikian perusahaan juga perlu melakukan 

berbagai langkah untuk memotivasi karyawannya, sehingga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan sangat penting yang perlu diperhatikan dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan. Menurut Moeheriono (2014:95), kinerja atau 

performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi. 

Tujuan tersebut dapat tercapai jika perusahaan memiliki sumber daya 

manusia yang baik dan memiliki kinerja yang tinggi. Namun, kinerja karyawan di 

dalam suatu organisasi tidak selalu mengalami peningkatan, terkadang kinerja 

karyawan mengalami penurunan. Terciptanya kinerja pegawai yang tinggi 

sangatlah tidak mudah dikarenakan kinerja karyawan dapat timbul apabila 

organisasi mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan 

memungkinkan karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

serta keterampilan yang dimiliki secara optimal sehingga karyawan dapat 

memberikan konstribusi yang positif bagi perusahaan. Banyak faktor yang dapat 

memengaruhi kinerja karyawan, kompetensi sendiri sangat menentukan kinerja 

dan keberhasilan karyawan dalam perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh 

Wibowo (2010: 323) bahwa setiap perusahaan dibentuk untuk mencapai tujuan 

tertentu, dan apabila telah tercapai perusahaan tersebut dapat dikatakan telah 

mencapai keberhasilan. Selain itu menurut Amalia, dkk (2012:47) kompetensi 



3 

merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang 

sangat baik. 

Menurut Moorhead, G., Griffin (2013) reward atau penghargaan meliputi 

banyak dari perangsang yang disediakan oleh organisasi untuk karyawan sebagai 

bagian dari kontrak psikologis. Penghargaan juga dapat memuaskan sejumlah 

kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi oleh karyawan melalui pilihan mereka 

atas perilaku terkait pekerjaan. Selain sebagai bentuk balas jasa, pemberian 

reward juga diperlukan sebagai motivasi atau perangsang agar karyawan terpacu 

untuk berkinerja lebih baik. Sedangkan menurut Simamora (2004) Reward adalah 

insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan 

produktivitas para karyawan demi mencapai keunggulan yang kompetitif, 

pemberian reward terhadap karyawan juga akan meningkatkan disiplin kerja dari 

karyawan tersebut. 

Alasan orang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya 

berupa upah atau gaji pokok, akan tetapi juga penghargaan yang dapat memenuhi 

berbagai kebutuhan dengan berbagai jenis dan bentuknya. Manajemen 

diharapkan mampu menerapkan sistem penghargaan berbais kinerja yang efisien. 

Sistem penghargaan berbasis kinerja yang dirancang oleh suatu organisasi harus 

mampu memacu motivasi kinerja karyawannya agar semangat kerjanya 

meningkat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Oleh karena itu, sistem 

penghargaan berbasis kinerja dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kinerja 

karyawan. penghargaan yang diberikan kepada karyawan akan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja , dengan kata lain penghargaan yang 

diberikan kepada karyawan akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dan semangat kerja karyawan (Galih Dwi Koencoro, 2013). 
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Dapat disimpulkan bahwa, penghargaan adalah feedback positif yang diberikan 

oleh perusahaan atas pencapaian yang telah dilakukan oleh karyawan . 

Kinerja karyawan adalah masalah utama dalam sebuah perusahaan. Kinerja 

yang memuaskan dari karyawan tidak terjadi dengan sendirinya dan secara instan 

namun dibutuhkan evaluasi secara berkelanjutan. Kinerja karyawan 

mencerminkan perilaku karyawan di tempat kerja sebagai penerapan 

keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan, yang memberikan kontribusi atau 

nilai terhadap tujuan organisasi (Kaswan dan Akhyadi, 2015). Hasil atau prestasi 

kerja karyawan yang baik akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. 

Kinerja karyawan erat kaitannya dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja 

diperlukan untuk mengetahui hasil atau tingkat keberhasilan karyawan. Melalui 

penilaian kinerja, hasilnya dapat digunakan untuk tujuan yang meliputi keputusan 

sumber daya manusia, evaluasi, dan umpan balik . Umpan balik yang positif akan 

menunjukkan bahwa karyawan merasa dihargai dari hasil kerjanya dan dapat 

memberitahu hal apa yang perlu untuk ditingkatkan dari mereka sehingga 

karyawan akan meningkatkan kinerjanya (Rani dan Mayasari, 2014). 

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada latar belakang di atas, maka 

dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan penelitian yaitu “Pengaruh sistem 

penghargaan terhadap kinerja karyawan pada Pt. Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk. Cabang Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah sistem penghargaan 

berpengaruh terhadap kinerja  karyawan pada Pt. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Makassar” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 

Untuk mengetahui pengaruh sistem penghargaan terhadap kinerja karyawan pada 

Pt. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif untuk berbagai kalangan 

dan hal yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah menggali pengetahuan yang 

lebih mendalam terkait remunerasi dan pengaruhnya terhadap kinerja pada 

perusahaan. 

b) Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak instansi/perusahaan dalam pengambilan keputusan 

untuk manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik dan terarah 

c) Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif untuk perkembangan 

keilmuan bagi kalangan akademisi dan dapat menjadi bahan referensi dalam 

proses belajar mengajar diruang-ruang pembelajaran. 

d) Bagi Masyarakat / Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang informatif bagi pihak 

masyarakat luas dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk masa yang 

akan datang dan juga dapat dijadikan referensi ilmiah bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Wahjono (2015:14) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 

berdasarkan pada aktivitas pengelolaan manusia mulai dari perekrutan 

sampai pensiun karyawan. Sedangkan menurut Hasibuan (2012:10), 

menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah ilmu 

dan seni yang dipergunakan dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2014:25), Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah rancangan sistem formal dalam 

organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan 

efesien guna mencapai tujuan organisasi. 

Dengan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, 

menunjukan begitu pentingnya manajemen sumber daya manusia di dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap sumber daya manusia 

dalam organisasi untuk mencapai tujuan dalam periode waktu tertentu secara 

efektif dan efisien. 

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Veithzal Rivai (2015:8) tujuan dari Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) adalah sebagai berikut : 
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a. Menentukan kualitas dan kuntitas karyawan yang akan mengisi semua 

jabatan dalam perusahaan. 

b. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, 

sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 

c. Menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas. 

d. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi (KIS) sehingga 

produktivitas kerja meningkat. 

e. Menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. 

f. Menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 

g. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horizontal). 

h. Menjadi dasar dalam penilaian karyawan. 

Menurut Veithzal Rivai (2015:8) tujuan dari Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) adalah sebagai berikut : 

a. Mnentukan kualitas dan kuntitas karyawan yang akan mengisi semua 

jabatan dalam perusahaan. 

b. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, 

sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 

c. Menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas. 

d. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi (KIS) sehingga 

produktivitas kerja meningkat. 

e. Menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. 
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f. Menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 

g. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horizontal). 

h. Menjadi dasar dalam penilaian karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

departemen sumber daya manusia merupakan bagian penting bagi suatu 

perusahaan yang dalam menjalankan tujuannya harus dapat menyesuaikan 

antara faktor eksternal dan faktor internal 

3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Suwatno & Juni (2012:30) fungsi manajemen sumber daya manusia 

adalah kegiatan utama pada organisasi. Setiap karyawan/pegawai pada 

hakikatnya menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dimana aktivitas 

dilakukan dengan menggunakan pikiran (mental) dan fungsi operatif (teknis), 

kegiatan yang dilakukan secara fisik. Adapun penguraiannya sebagai berikut: 

a. Fungsi Manajerial 

1) Planning (rencana) 

Perencanaan Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari alur 

proses manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya 

Manusia dalam organisasi, dari saat ini menuju posisi yang diinginkan 

dimasa yang akan datang. Menyusun rancangan adalah proses 

penentuan langkah taktis untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. 

2) Organizing (pengorgnanisasian) 

Pengorganisasian merupakan manajemen sumber daya manusia 

berfungsi untuk menentukan dan membagi tugas yang diatur melalui 
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struktur organisasi, sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dalam pengorganisasian 

ini adalah proses mengembangkan struktur organisasi, lalu 

mengalokasikan menjadi unit-unit yang sesuai dengan fungsi yang 

telah ditentukan. 

3) Pengarahan (briefing) 

Pengarahan dalam artian memberi dorongan dan memotivasi 

karyawan untuk menciptakan kemauan kerja sehingga secara sadar 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pengarahan ini juga sering disebut 

dengan istilah lain, seperti menggerakkan (actuating), memotivasi 

(motivating), dan memerintah (commanding). Jadi, yang dimaksud 

dalam pengarahan ini adalah karyawan bekerja sama secara suka rela 

tanpa merasa terpaksa dan mau bekerja sama dengan karyawan lain 

dalam organisasi. 

4) Pengendalian (controlling) 

Pengendalian berarti mengamati, melihat dan menilai tindakan 

atau pekerjaan karyawan sejauh mana rencana dapat dilaksanakan 

dan tujuan dapat direalisasikan. Pengendalian ini mengukur 

penncapaian pegawai dengan hasil atau target yang direncanakan. 

4. Fungsi Operatif atau Fungsi Teknis 

a) Pengadaan (Recruitment) 

Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang 

pertama ialah memperoleh kualitas dan kuantitas pegawai yang tepat 

untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi ini berkaitan dengan 
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penentuan kebutuhan pegawai dan penarikannya, seleksi dan 

penempatannya. 

b) Pengembangan (Development) 

Pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

keterampilan melalui sistem pendidikan dan latihan untuk dapat 

menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kegiatan ini dianggap 

semakin penting untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan, dan 

semakin rumitnya melaksanakan tugas-tugas pekerjaan. 

c) Pemeliharaan (Maintenanace) 

Pemeliharaan berarti berusaha untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kondisi yang telah ada. Apa yang sudah diterima dan 

dinikmati karyawan hendaknya tetap di pertahankan. 

d) Pensiun (Separation) 

Fungsi separation (pension) berhubungan dengan karyawan yang 

telah bekerja di organisasi dalam wajtu yang lama. Salah satu fungsi 

manajemen sumber daya manusia adalah untuk menjamin para 

karyawannya yang akan pensiun, di mana pada saat pensiun, 

karyawan akan merasa “aman”. 

Biasanya perusahaan besar akan menyediakan dana untuk 

karyawan yang akan pensiun, pensiun tersebut bersumber dari 

pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan pada saat aktif bekerja. 

5. Sistem Penghargaan 

a. Pengertian Penghargaan 

Dikutip dari Dicky Saputra (2017), penghargaan merupakan suatu 

motivasi bagi pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Suatu sistem 
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imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan 

para pegawai perusahaan yang pada gilirannya memungkinkan 

perusahaan memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan sejumlah 

orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan 

produktif bagi kepentingan perusahaan. 

Menurut Irham Fahmi (2016:64) reward merupakan bentuk 

pemberian balas jasa yang diberikan kepada seseorang karyawan atas 

prestasi pekerjaan yang dilakukan, baik berbentuk finansial maupun 

non finansial. 

Menurut Siagian (2015:4-5) reward adalah pekerjaan itu sendiri, 

upah, peluang promosi, pengawasan, dan rekan kerja. reward juga 

merupakan usaha atau cara untuk menumbuhkan pengakuan atau 

perasaan diterima didalam organisasi, yang meliputi non finansial dan 

finansial. 

Dengan adanya pendapat para ahli diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa suatu penghargaan adalah imbalan yang 

diberikan dalam bentuk material dan non material yang diberikan oleh 

pihak perusahaan kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja 

dengan motivasi tinggi dan berpretasi dalam mencaapai tujuan-tujuan 

perusahaan, dengan kata lain pemberian penghargaan dimaksudkan 

untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawan 

yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Pemberian 

sistem penghargaan dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan 

mau bekerja dengan lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga 

dapat mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik. 
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b. Jenis-jenis Penghargaan 

Pembagian penghargaan secara umum adalah: 

1) Penghargaan finansial 

Penghargaan finansial merupakan bentuk pengakuan 

perusahaan kepada karyawan yang berprestasi dalam bentuk 

kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pemberian bonus/insentif baik 

dalam bentuk uang ataupun barang. 

2) Penghargaan non finansial 

Penghargaan non finansial berkaitan dengan kesetiaan 

pegawai/karyawan dalam mengabdi pada perusahaan untuk 

jangka waktu panjang (loyalitas). 

c. Sistem Penghargaan/Reward dari Perusahaan untuk Karyawan 

Menurut Sedarmayanti (2017:355) membagi reward ke dalam 

beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut : 

1) Keadilan Model penghargaan organisasi dengan memberikan 

penghargaan kepada pegawai sesuai proporsi. 

2) Kesamaan Model penghargaan organisasi dengan memberi 

penghargaan yang sama tanpa memandang kontribusi dan 

masing-masing individu. 

3) Kebutuhan Model penghargaan organisasi dengan mendasarkan 

kebutuhan pegawai daripada kontribusinya. 

d. Tujuan Penghargaan/Reward 

Menurut Sedarmayanti (2017:356) tujuan diberikannya reward oleh 

perusahaan kepada karyawannya adalah sebagai berikut: 
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1) Menarik SDM Hendaknya setiap penghargaan kepada pegawai 

dapat menimbulkan ketertarikan/hasrat bagi pegawai untuk 

memperolehnya. 

2) Memotivasi SDM Penghargaan pegawai harus memotivasi 

pegawai untuk dapat bekerja lebih baik, lebih bersemangat dan 

lebih berkinerja tinggi. 

3) Mengembangkan SDM Penghargaan pegawai hendaknya dapat 

memberi peluang kepada pegawai untuk berkembang, 

berkekmbang kemampuan dan wawasannya, berkembang 

kariernya dan berkembang pendapatannya. 

4) Memuaskan SDM Hendaknya setiap penghargaan dapat 

menimbulkan kepuasan kerja bagi pegawai yang memperolehnya. 

5) Memelihara SDM Penghargaan pegawai hendaknya dapat 

mempertahankan keberadaan pegawai pada organisasi tertentu 

sehingga tingkat turn over atau keluar dari organisasi rendah. 

e. Faktor-faktor penghargaan / Reward 

Menurut Rivai (2015:546) faktor-faktor yang mempengaruhi reward 

terbagi menjadi dua yaitu, lingkungan eksternal dan internal. 

Lingkungan eksternal merupakan faktor- faktor yang mempengaruhi 

reward dan berasal dari luar perusahaan, seperti pasar tenaga kerja, 

kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan serikat pekerja, 

sedangkan untuk lingkungan internal berkaitan dengan hal-hal didalam 

perusahaan yang turut memengaruhi reward tersebut. 

1) Pasar tenaga kerja Pasar tenaga kerja mempengaruhi pemberian 

reward dalam dua cara, yang pertama tingkat persaingan tenaga 
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kerja sebagian menentukan batas rendah atau floor tingkat 

pembayaran. Tingkat pembayaran suatu perusahaan yang terlalu 

rendah, tenaga kerja yang memenuhi syarat tidak akan bersedia 

bekerja diperusahaan itu. Kedua, pada saat yang sama, mereka 

menekan pengusaha untuk mencari alternatif, seperti penyediaan 

tenaga kerja asing, yang harganya mungkin lebih rendah, atau 

teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja. 

2) Kondisi ekonomi Salah satu aspek yang juga mempengaruhi 

reward sebagai salah satu faktor eksternal adalah kondisi- kondisi 

ekonomi industri, terutama derajat tingkat persaingan, yang 

mempengaruhi kesanggupan untuk membayar perusahaan itu 

dengan gaji tinggi. 

3) Peraturan pemerintah Pemerintah secara langsung mempengaruhi 

tingkat reward melalui pengendalian upah dan petunjuk yang 

melarang peningkatan dalam reward untuk para pekerja tertentu 

pada waktu tertentu, dan hukum yang menetapkan tingkat tarif 

upah minimum, gaji, pengaturan jam kerja dan mencegah 

diskriminasi. Pemerintah juga melarang perusahaan 

mempekerjakan pekerja anak-anak dibawah umur (yang telah 

ditetapkan). 

4) Serikat pekerja Pengaruh eksternal penting lain pada suatu 

program reward kerja adalah serikat kerja. Kehadiran serikat 

pekerja diperusahaan sektor swasta diperkirakan meningkat upah 

10 sampai 15 persen dan menaikkan tunjangan sekitar 20 sampai 

30 persen. Perbedaan upah antara perusahaan yang mempunyai 
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serikat pekerja dengan yang tidak mempunyai serikat pekerja 

tampak paling besar selama periode resesi dan paling kecil selama 

periode inflasi. 

5) Anggaran tenaga kerja Anggaran tenaga kerja secara normal 

identik dengan jumlah uang yang tersedia untuk reward karyawan 

tahunan. Tiap-tiap unit perusahaan dipengaruhi oleh ukuran 

anggaran tenaga kerja. Suatu anggaran perusahaan tidak secara 

normal menyatakan secara tepat jumlah uang yang dialokasikan ke 

masing-masing karyawan melainkan berapa banyak yang tersedia 

untuk unit atau divisi. 

6) Siapa yang membuat keputusan reward 10 Kita lebih mengetahui 

siapa yang membuat keputusan reward dibanding sekitar beberapa 

faktor lain, tetapi masalah ini bukan suatu hal sederhana. 

Keputusan atas berapa banyak yang harus dibayar, sistem apa 

yang dipakai, manfaat apa untuk ditawarkan, dan sebagainya, 

dipengaruhi dari bagian atas hingga dibawah perusahaan. 

f. Indikator – Indikator Penghargaan ( Reward ) 

Menurut Dicky Saputra (2017)   indikator   Reward (penghargaan) 

adalah sebagai berikut: 

1) Upah 

Imbalan yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, jumlah barang 

yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. 

2) Gaji 

Suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang manajer pada 

karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. 
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3) Insentif 

Kompensasi khusus yang diberikan kepada perusahaan kepada 

diluar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong 

karyawan tersebut. 

4) Tunjangan 

Seperti dana pensiun, perawatan di rumah sakit dan liburan pada 

merupakan hal yang tidak berhubungan dengan kinerja karyawan, 

akan tetapi didasarkan pada senioritas atau catatan kehadiran. 

5) Penghargaan Interpersonal 

Biasanya yang disebut dengan penghargaan antar pribadi, manajer 

jumlah kekuasaan untuk mendistribusikan penghargaan 

interpersonal, seperti status dan pengakuan. 

6) Promosi 

Jadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk menempatkan 

orang yang tepat. Kinerja jika diukur dengan akurat, sering kali 

memberikan pertimbangan yang signifikan dalam alokasi 

penghargaan promosi. 

6. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian kinerja karyawan 

Menurut Moeheriono dalam buku yang berjudul “Pengukuran 

Kinerja Berbasis Kompetensi” karya Prof. Dr. Moeheriono, M.Si. 

dijelaskan bahwa kinerja karyawan bisa dicapai oleh kelompok atau 

individu dalam suatu perusahaan secara kualitatif atau kuantitatif. Hal 

tersebut disesuaikan dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab 

pada tiap karyawan dalam meraih tujuan perusahaan secara legal, 
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tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan etika ataupun moral yang 

berlaku. 

Menurut Prawirosentono menjelaskan bahwa kinerja adalah 

pekerjaan individu ataupun kelompok pada suatu organisasi yang 

sesuai dengan kekuasaan dan juga tanggung jawab masing-masing 

yang saling berusaha keras demi meraih tujuan utama perusahaan 

dengan tidak melanggar hukum, etis, ataupun moral. 

Menurut Mccormick & Tiffin Kedua ahli ini berpendapat bahwa 

kinerja karyawan adalah jumlah dan juga waktu yang dibutuhkan untuk 

bisa melakukan aktivitas. Sedangkan waktu kerja adalah jumlah 

kehadiran, keterlambatan dan juga masa kerja dari karyawan. 

Menurut Edy Sutrisno menerangkan kinerja karyawan sebagai 

rangkuman dalam hal kualitas, kuantitas, jam kerja dan juga kolaborasi 

untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

Menurut Miner Kinerja karyawan adalah bagian dari individu yang 

harus melakukan pekerjaan dan juga bertindak sesuai dengan 

pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya. 

b. Faktor Penting Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Terdapat beberapa faktor yang mampu memengaruhi kinerja 

karyawan. Berbagai faktor ini sangat penting untuk diperhatikan agar 

kinerja karyawan tidak menurun demi kelancaran bisnis. berikut ini 

adalah berbagai faktor yang mampu memengaruhi kinerja karyawan. 

1) Sikap Disiplin 

Disiplin adalah sikap yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh 

setiap karyawan. Kedisiplinan karyawan akan sangat dibutuhkan 
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demi kelancaran bisnis. setiap karyawan harus mempunyai sikap 

disiplin agar bisa mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan 

oleh perusahaan dan melakukan berbagai pekerjaannya masing-

masing. Pihak perusahaan bisa membuat kebijakan yang mampu 

memengaruhi sikap disiplin karyawannya. 

2) Motivasi Kerja 

Motivasi adalah suatu dorongan yang muncul pada setiap individu 

secara sadar ataupun tidak sadar dalam melakukan suatu 

pekerjaan dengan tujuan tertentu. Setiap karyawan tentunya 

memiliki motivasi yang berbeda-beda. Beberapa karyawan ada 

yang memiliki motivasi bekerja untuk memiliki uang agar mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Beberapa yang lain juga 

ada yang memiliki motivasi kerja untuk meraih jabatan yang tinggi. 

3) Kompensasi atau Insentif 

Kompensasi ataupun insentif hampir bisa dipastikan mampu 

memengaruhi kinerja karyawan. Kompensasi ini bisa diberikan 

kepada karyawan dalam wujud bonus yang mampu meningkatkan 

kinerja karyawan. Selain itu, harapan untuk dipromosikan jabatan 

yang lebih tinggi juga bisa membuat karyawan dalam meningkatkan 

performanya. Selain sebagai bentuk penghargaan untuk karyawan 

agar bisa meningkatkan performa kerjanya, hal tersebut juga akan 

secara efektif memacu karyawan lainnya untuk bekerja lebih keras. 

4) Gaya Kepemimpinan 

Karyawan yang mempunyai pemimpin yang baik pada umumnya 

akan mampu memberikan performa yang juga baik. Cara atasan 
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dalam memimpin karyawan yang ada dibawahnya akan sangat 

memengaruhi performa perusahaan dan juga karyawan. Gaya 

kepemimpinan yang baik adalah dengan cara mengayomi 

karyawan agar mampu menyelesaikan setiap tugas yang 

diberikannya kepada masing-masing karyawan dengan tanpa 

tekanan yang berlebihan. 

5) Lingkungan Kerja 

Faktor lainnya yang mampu memengaruhi kinerja karyawan adalah 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan 

membuat suasana hati setiap karyawan menjadi tenang dan 

menjadi lebih fokus dalam melakukan pekerjaan. Perlengkapan alat 

kerja yang mumpuni juga akan membuat setiap karyawan bekerja 

dengan maksimal. Selain itu, pihak perusahaan juga harus bisa 

memerhatikan kesehatan dan tingkat keamanan karyawan dengan 

menyediakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan sesuai 

dengan keperluan karyawan. 

6) Pelatihan Terhadap Karyawan 

Pelatihan dan juga edukasi sangatlah penting untuk bisa 

meningkatkan kinerja karyawan, khususnya untuk karyawan baru 

dan masih memerlukan suatu bimbingan. Sedangkan untuk 

karyawan lama, mereka biasanya memerlukan peningkatan kinerja 

seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, pihak perusahaan bisa 

memberikan pelatihan langsung di tempat kerja atau dengan 

mendanai suatu pembelajaran terkait beberapa faktor penentu 

yang mampu memengaruhi performa karyawan. Caranya, 
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perusahaan harus bisa memastikan bahwa karyawannya mampu 

memperoleh pelatihan yang sesuai dengan kemampuannya. 

7) Perlakuan Perusahaan Terhadap Karyawan 

Karyawan yang memperoleh perlakuan baik dari perusahaan akan 

cenderung mempunyai performa kerja yang lebih baik. Kenapa? 

karena pada saat itu karyawan akan merasa bahagia, lebih 

termotivasi, dan lebih dibutuhkan dalam perusahaan. Perlakuan 

yang baik tidak hanya bisa diberikan dengan bentuk pujian, tapi 

juga bisa dalam bentuk memahami apa yang mereka perlukan. 

Seperti dengan menanggapi saran yang diberikan oleh karyawan, 

atau menghargai kehidupan karyawan dengan cara tidak 

menghubunginya di hari libur. 

8) Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi juga akan memungkinkan perusahaan 

untuk bisa bekerja lebih efektif. Contoh sederhananya adalah 

performa kerja seorang akuntan akan bisa meningkat jika diiringi 

dengan penggunaan perangkat kerja yang mampu melakukan 

berbagai laporan keuangan ataupun manajemen keuangan yang 

baik. Terlebih lagi, saat ini adalah eranya semua hal bisa bekerja 

secara otomatis. Apabila pihak perusahaan bisa melakukan setiap 

hal dengan mudah dengan bantuan software, maka cara lama 

dengan atau manual seharusnya bisa ditinggalkan. 

9) Delegasi Tugas 

Dalam hal ini, delegasi tugas yang dimaksud adalah dengan 

mengalihkan tugas atau pekerjaan kepada beberapa karyawan 
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lainnya yang sesuai. Ini adalah cara yang sederhana dan efektif 

untuk bisa meningkatkan performa karyawan. Karena, setiap 

karyawan akan mampu memperoleh kesempatan untuk melakukan 

pekerjaan yang lebih spesifik dan sesuai dengan keahliannya. 

Dengan adanya delegasi tugas yang baik, maka seorang manajer 

juga akan lebih bisa memanfaatkan waktunya untuk melakukan 

beberapa tugas lainnya yang lebih penting. Sederhananya, 

manajer bisa melakukan dua atau lebih pekerjaan lainnya dalam 

waktu yang bersamaan dengan melakukan delegasi tugas yang 

tepat. 

10) Komunikasi dan Hubungan yang Kuat 

Adanya hubungan interpersonal pada tiap anggota tim dan juga 

departemen juga mampu memengaruhi tingkat produktivitas 

karyawan. Dengan membangun komunikasi yang kuat, maka 

seorang karyawan akan lebih mudah dalam memahami tujuan 

suatu proyek yang dikerjakan, deadline, serta seluruh detail 

pekerjaan. Sehingga, pekerjaan pun bisa dilakukan dengan lebih 

lancar. Selain itu, karyawan juga akan lebih mudah untuk 

menyelesaikan masalah yang kerap terjadi di tempat kerjanya 

secara lebih efektif. 

11) Adanya Rantai Komando yang Jelas  

Apabila setiap karyawan mempunyai pengetahuan yang luas 

tentang perusahaan dan hal apa saja yang dikerjakannya, maka 

mereka juga akan mampu membuat keputusan yang tepat pada 

waktu-waktu yang sangat genting. Sehingga, pekerjaan pun akan 
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tetap mengalir karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu 

untuk melihat panduan. Hal yang sama juga berlaku untuk para staf 

manajemen. Mereka harus selalu siap dalam membuat suatu 

keputusan yang penting untuk perusahaannya, sehingga karyawan 

yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sesuai untuk 

melanjutkan pekerjaannya. 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Robbins (2016:260) indikator kinerja adalah alat untuk 

mengukur sajauh mana pencapain kinerja karyawan. Berikut beberapa 

indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah: 

1) Kualitas Kerja. 

Kualitas kerja karyawan dapat diukur dari persepsi karyawan 

terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan 

tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan (Robbins, 

2016: 260). Kualitas kerja dapat digambarkan dari tingkat baik 

buruknya hasil kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

juga kemampuan dan keterampilan karyawan dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan padanya. 

2) Kuantitas. 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan 

(Robbin, 2016: 260). Kuantitas yaitu ukuran jumlah hasil kerja unit 

maupun jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan oleh karyawan 

sehingga kinerja karyawan dapat diukur melalui jumlah (unit/siklus) 
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tersebut. misalnya karyawan dapat menyelesaikan pekekerjaannya 

dengan cepat dari batas waktu yang ditentukan perusahaan. 

3) Ketepatan Waktu. 

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan 

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain (Robbins, 2016: 261). Kinerja Karyawan juga dapat 

diukur dari ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sehingga tidak 28 

mengganggu pekerjaan yang lain yang merupakan bagian dari 

tugas karyawan tersebut. 

4) Efektifitas. 

Efektifitas disni merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi ( tenaga, uang, teknologi dan bahan baku) 

dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil dari setiap unit 

dalam penggunakan sumber daya (Robbins, 2016: 261). Bahwa 

dalam pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya manusia itu 

sendiri maupun sumber daya yang berupa teknologi, modal, 

informasi dan bahan baku yang ada di organisasi dapat digunakan 

semaksimal mungkin oleh karyawan. 

5) Kemandirian. 

Kemandirian merupakan tingkat seseorang yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa menerima bantuan, 

bimbingan dari atau pengawas (Robbins, 2016: 261). Kinerja 

karyawa itu meningkat atau menurun dapat dilihat dari kualitas kerja 
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karyawan, kuantitas kerja karyawan, ketepatan waktu karyawan 

dalam bekerja disegala aspek, efektifitas dan kemandirian 

karyawan dalam bekerja. Artinya karyawan yang mandiri, yaitu 

karyawan ketika melakukan pekerjaannya tidak perlu diawasi dan 

bisa menjalankan sendiri fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, 

bimbingan dari orang lain atau pengawas. 

B. Tinjauan Empiris 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

 

 
NO 

Nama 
Peneliti Dan 

Tahun 
Peneliti 

 
Judul Peneliti 

Variabel 
(Kuantitatif) 

 
Alat 

Analisis 

 
Hasil Penelitian 

1. Putu Panca 
Adi Pratiwi 
Indah, Putu 
Indah 
Rahmawati, 
Nyoman Dini 
Andiani 
Undiksha / 
 
(2019) 

Pengaruh Sistem 
Penghargaan 
(Reward) Terhadap 
Kinerja Trainee Di 
Hotel Holiday Inn 
Resort Baruna Bali 

Sistem 
penghargaan 
(X) dan 
Kinerja 
karyawan (Y) 

deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa adanya 
pengaruh yang 
siginifikan sistem 
penghargaan 
(reward) terhadap 
kinerja trainee. 
Hal ini dapat dilihat 
dimana trainee 
yang diberikan 
apresisasi atau 
reward 
menunjukkan 
kinerja yang lebih 
baik dari pada 
trainee yang tidak 
diberikan 
penghargaan 
(reward). Jadi 
dapat disimpulkan 
bahwa sistem 
pemberian reward 
kepada trainee 
memiliki efek yang 
positif terhadap 
kinerja trainee. 
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2. Denny 
Kurniawan/ 
(2018) 

PENGARUH 
TINGKAT 
EFISIENSI, 
SISTEM 
PENGHARGAAN 
DAN BUDAYA 
PERUSAHAAN 
TERHADAP 
KEPUASAN 
KERJA DAN 
DAMPAKNYA 
PADA KINERJA 
KARYAWAN 
(STUDI KASUS: 
BANK MUAMALAT 
CABANG 
LAMPUNG) 

Tingkat 
efisiensi (X1), 
Sistem 
Penghargaan 
(X2) Budaya 
Perusahaan 
(X3), dan 
Terhadap 
kepuasan 
kerja (Y) 

penyebara
n 
kuesioner 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
: 1) efisiensi 
berpengaruh 
langsung positif 
dan signifikan 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan, 2) 
penghargaan tidak 
berpengaruh 
langsung positif 
dan tidak signifikan 
terhadap kepuasan 
kerja, 3) budaya 
perusahaan 
berpengaruh 
langsung positif 
dan signifikan 
terhadap kepuasan 
kerja, 4) efisiensi 
berpengaruh 
langsung positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja, 
5) budaya 
perusahaan 
berpengaruh 
langsung positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja, 
dan 6) kepuasan 
kerja tidak 
berpengaruh 
langsung positif 
dan tidak signifikan 
terhadap kinerja. 

3 Marissha 
Bianca / 
(2019) 

Evaluas sistem 
penghargaan pada 
CV. Usaha Abadi 
Rasa 

Evaluasi 
Sistem (X), 
dan CV. 
Usaha Abbadi 
Rasa (Y) 

Wawancar
a dan 
observasi 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa 
pelaksanaan 
sistem 
penghargaan 
dalam kategori 
sesuai, tingkat 
kepuasan kerja 
karyawan dalam 
kategori tinggi, dan 
tingkat retensi 
karyawan dalam 
kategori tinggi, 
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serta terdapat 
pengaruh antara 
sistem 
penghargaan 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan dan 
impliksinya 
terhadap retensi 
karyawan. 
Berdasarkan hasil 
penelitian ini, 
disarankan sistem 
penghargaan lebih 
diperbaiki dengan 
meningkatkan 
sistem 
penghargaan 
finansial langsung, 
walupun sudah 
tergolong sesuai 
agar dapat 
memenuhi 
kepuasan 
karyawan. Dalam 
segi kepuasan 
kerja karyawan 
disarankan agar 
lebih ditingkatkan 
dengan 
meningkatkan 
pengawasan agar 
karyawan merasa 
nyaman 
menurunkan angka 
kemangkiran kerja 
dan turnover dalam 
perusahaan dalam 
menunjang 
peningkatan retensi 
karyawan. 

4. Ina Shintya 
/ (2019) 

PENGARUH 
MOTIVASI KERJA 
DAN DISIPLIN 
KERJA 
TERHADAP 
KINERJA 
KARYAWAN 
PDAM TIRTANADI 
CABANG TUASAN 
MEDAN 

Motivasi Kerja 
(X1), Disiplin 
Kerja (X2), 
dan Kinerja 
Karyawan (Y) 

metode 
kuantitatif 
dengan 
pendeketa
n asosiatif. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa variabel 
motivasi kerja (XI) 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan PDAM 
Tirtanadi Cabang 
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Medan Tuasan, 
dibuktikan dari 
hasil uji t dengan 
thitung sebesar 
5,431 sedangkan 
ttabel 2,005 dan 
mempunyai angka 
signifikan sebesar 
0,000 < 0,05 Ho 
ditolak. Dari hasil 
pengujian variabel 
disiplin kerja (X2) 
menunjukan 
bahwa disiplin 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan PDAM 
Tirtanadi Cabang 
Tuasan Medan, 
dibuktikan dari 
hasil uji t dengan 
thitung sebesar 
3,473 sedangkan 
ttabel 2,005 dan 
mempunyai angka 
signifikan sebesar 
0,001 < 0,05 Ho 
ditolak, dimana 
Fhitung 92,868 > 
3,18 Ftabel 

5. Sri 
Nurhayati / 
(2019) 

Pengaruh Sistem 
Penghargaan 
terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan 
dan Implikasinya 
terhadap retensi 
Karyawan Hotel 
Gumilang Regency 
Bandung 

Sistem 
penghargaan 
(X), dan 
Kepuasan 
kerja (Y) 

explanator
y survey 
dengan 
penyebara
n 
kuesioner 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa 
pelaksanaan 
sistem 
penghargaan 
dalam kategori 
sesuai, tingkat 
kepuasan kerja 
karyawan dalam 
kategori tinggi, 
dan tingkat retensi 
karyawan dalam 
kategori tinggi, 
serta terdapat 
pengaruh antara 
sistem 
penghargaan 
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terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan dan 
impliksinya 
terhadap retensi 
karyawan. 
Berdasarkan hasil 
penelitian ini, 
disarankan sistem 
penghargaan 
lebih diperbaiki 
dengan 
meningkatkan 
sistem 
penghargaan 
finansial 
langsung, 
walupun sudah 
tergolong sesuai 
agar dapat 
memenuhi 
kepuasan 
karyawan. Dalam 
segi kepuasan 
kerja karyawan 
disarankan agar 
lebih ditingkatkan 
dengan 
meningkatkan 
pengawasan agar 
karyawan merasa 
nyaman 
menurunkan 
angka 
kemangkiran 
kerja dan turnover 
dalam 
perusahaan 
dalam menunjang 
peningkatan 
retensi karyawan 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam 

memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. Kerangka 

konseptual menurut variabel yang diteliti beserta indikatornya. Kerangka 
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konseptual dari suatu gejala sosial yang memadai dapat diperkuat untuk 

menyajikan masalah penelitian dengan cara yang jelas dan dapat diuji 

(Sugiyono:2012) 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2012:81) hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi 

yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-

fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan 

keputusan. Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah: 

1. H1 Diduga Pengaruh Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Karyawan Pt. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar. 

 
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Makassar 

SISTEM PENGHARGAAN (X) 
 

1. Upah 
2. Gaji 
3. Insentif 
4. Tunjangan 
5. Penghargaan 
6. Promosi 

 
DICKY SAPUTRA (2017) 

KINERJA KARYAWAN (Y) 
 

1. Kualitas kerja 
2. Kuantitas 
3. Ketetapan waktu 
4. Efektifitas 
5. kemandirian 

 
ROBBINS (2016) 
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2. H2 Diduga situasi kinerja karyawan bersifat positif terhadap Pengaruh Sistem 

Penghargaan Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Makassar. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) mengartikan bahwa metode penelitian kuantitatif 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Dalam proses penelitian ini penulis mengadakan penelitian pada 

persahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk cabang Makassar Jln. 

Jenderal Sudriman No. 1 pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan dimulai dari bulan Maret 

sampai April 2022. 

C. Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat 

diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang 

ditanyakan dengan bilangan atau berbentuk angka Sumber data adalah segala 

sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan 

sumbernya data dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni: 
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1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara 

langsung kepada responden dengan metode survei dengan membagikan 

kuesioner baik offline maupun online. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung, atau bukan dari responden atau objek penelitian 

melainkan melalui referensi ilmiah baik jurnal, buku dan lain sebagainya yang 

berkaitan langsung dengan variabel maupun objek penelitian. 

D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Secara sederhana populasi dapat diartikan sebagai subyek pada 

wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. 

Sugiyono (2018 : 90) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah pegawai 

pada Pt. Bank Negara Indonesia (persero) tbk cabang Makassar yang 

berjumlah 300 pegawai. 

2. Sampel penelitian 

Sugiyono (2016 : 80) menyebut sampel sebagai bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan 

melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan 

besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. 
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Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa 

sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaaan populasi 

yang sebenarnya. 

Rumus slovin : 

 

Keterangan : 

 

n = Jumlah sampel minimalN = Jumlah Populasi 

e = error margin ( batasan toleransi kesalahan ) 

Diketahui : N = 300 orang : 

e=10%, 

Maka : 

n = 300 / (1 + 300 x ( 0,1)2 )  

300 / ( 1 + 3 ) 

300 / 4 = 75 responden 

Jadi jumah sampel adalah 75 responden 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan kepada karyawan secara langsung 

dan sistematik pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk cabang 

Makassar. 

2. Kuesioner, Merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan mengumpulkan 

data dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kuisioner atau angket 
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ini diberikan ke pada seluruh pegawai pada Pt. Bank Negara Indonesia 

(Persero) tbk cabang Makassar. 

3. Dokumentasi , yaitu pengumpulan data dengan mempelajari laporan dan 

dokumentasi menyangkut kejelasan job dan situasi kerja pada PT. Bank 

negara Indonesia (Persero) tbk Cabang Makassar. 

 
F. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 
Definisi opersional variabel 

 

Variabel 
Definisi Operasional 

Variabel 
Indikator 

Sistem Penghargaan (X) Penghargaan adalah suatu 

bentuk penghargaan atau 

imbalan balas jasa yang 

diberikan kepada 

seseorang atau kelompok 

karena telah berperilaku 

baik, melakukan suatu 

keunggulan atau prestasi, 

memberikan suatu 

sumbangsih, atau berhasil 

melaksanakan tugas yang 

diberikan sesuai target 

yang ditetapkan. Istilah 

reward berasal dari bahasa 

Inggris yang artinya hadiah, 

penghargaan atau imbalan. 

 

1. Upah 

2. Gaji 

3. Intensif 

4. Tunjangan 

5. Penghargaan 

6. Promosi 

Kinerja Karyawan (Y) Kinerja karyawan 

merupakan suatu hasil 

yang dicapai oleh pegawai 

tersebut dalam pekerjaanya 

menurut kriteria tertentu 

yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan tertentu. 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas 

3. Ketetapan waktu 

4. Efektifitas 

kemandirian 

 



35 

G. Metode Analisa Data 

Teknik yang digunakan untuk mengelola data yakni dengan teknik analisis 

statistik melalui program komputer Excel Statistic Analysis & SPSS. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan adalah : 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif merupakan metode yang bertujuan mengubah 

kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami, dalam bentuk 

informasi yang ringkas, dimana hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan 

dalam suatu tulisan ilmiah yang mana dari analisis tersebut akan dibentuk 

suatu kesimpulan. 

2. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner 

tersebut. 

Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, kesimpulannya item koesioner tersebut valid. Apabila 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, kesimpulannya item koesioner tersebut tidak valid. 

3. Uji Realibilitas 

Uji Realibilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Realibilitas di ukur dengan uji statistik Cronbach Alpha 

(a). Suatu variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 

>0,60. 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menggunakan analisis regresi 

sederhana bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh 
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variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya 

adalah: 

 

 

Keterangan : 

Y : Sistem Penghargaan  

 X₁ : Kinerja Karyawan 

α : Konstan 

β : Koefisien regresi  

ε     : Error 

b. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis yang digunakan adalah : 

c. Uji Statistik T 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Jika nilai t- hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh 

positif terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi t < 0,10 maka 

dapat dinyatakan bahwa variable independen secara individual 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah umum PT Bank negara indonesia  

BNI tercatat sebagai Bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan 

publik, setah mencatatkan sahamnya di bursa efek jakarta, dan Surabaya 

pada tahun 1996.  PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya 

disebut "BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank 

sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Pasal 2 

Peraturan Pemerintah. 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selain itu, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI bernama “Bank Negara 

Indonesia 1946” dan menjadi bank dagang milik negara. Selain itu, peran BNI 

sebagai bank yang bertanggung jawab dalam meningkatkan perekonomian 

nasional dan ikut serta dalam pembangunan nasional diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia. Berdasarkan 

Surat Keputusan No. 19 Tahun 1992, 29. Pada bulan April 1992, bentuk 

hukum BNI diubah menjadi perseroan terbatas (Persero). Perubahan bentuk 

badan hukum Persero adalah akte no 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di 

hadapan  Muhani Salim, s.H., yang dimuat dalam Berita Pemerintah No. 73, 

Tambahan No. 1A Negara Republik Indonesia  tanggal 11 September 1992. 

Tercatat dalam No. 131.   

BNI tercatat sebagai bank BUMN pertama yang menjadii perusahan 

publik setelah mencatat saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya 

saing di industri perbankan nasional, BNI telah melakukan beberapa aksi 



38 

korporasi, antara lain proses rekapitalisasi ole pemerintah pada tahun 1999, 

investasii,saham pemerintah pada tahun 2007, dan penawaran  umum 

sahamyang terbatas pada tahun 2010. I telah melakukan. Anggaran Dasar 

BNI telah diubah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 

2007 tanggal 16 Agustus 2007 untuk perseroan terbatas. Penyesuaian 

tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di 

hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008, dan telah 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesi. dengan Surat Keputusan” No. AHU-AH.01.02-50609” tanggal 12 

Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

No. 103 Tambahan No. 29015. tanggal 23 Desember 2008  

 Perubahan Anggaran Dasar BNI yang terakhir dilakukan antara lain 

sehubungan dengan reorganisasi seluruh Anggaran Dasar, sesuai dengan 

Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015. Notaris Fathiah Helmi, H.H. Disetujui oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan No. AHUAH.01.030776526 pada tanggal 14 April 2015. Dari, 60% 

saham BNI dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 40% sisanya dimiliki 

oleh lembaga publik, baik swasta maupun nasional dan internasional. BNI 

saat ini merupakan bank nasional terbesar keempat di Indonesia dalam hal 

total aset, total penyaluran kredit dan total dana pihak ketiga. Dalam 

memberikan layanan keuangan terintegrasi, BNI didukung oleh banyak anak 

perusahaan seperti Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Secretas, BNI 

Life Insurance dan BNI Remittance.   
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BNI menyediakan layanan penitipan dana dan kapabilitas kredit untuk 

segmen enterprise, menengah dan kecil. Beberapa produk dan layanan 

terbaik disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan masa kanak-

kanak, remaja, dewasa, dan pensiunan.  

Visi dan misi perusahaan adalah sebagai berikut:  

a. Visi  

Menjadi lembaga keuangan utama untuk layanan kinerja secara 

berkelanjutan 

b. Misi BNI 

1. Memberikan layanan prima dan solusu digital kepada seluruh 

Nasabah selaku Mitra Bisnis Pilihan Utama. 

2. Menjadi lembanga keuangan yang terunggul dalam layanan dan 

kinerja secara berkelanjutan 

3. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi Investor. 

4. Menciptakan kondisi terbaik bagi Karyawan sebagai tempat 

kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. 

5. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan 

dan Masyarakat. 

6. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan 

yang baik bagi industri. 

2. Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi adalah kerangka pembagian tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang suatu unit organisasi untuk menjalankan kegiatan inti suatu 

perusahaan. Anda dapat melihat siapa karyawan Anda yang bertanggung 



40 

jawab atas tugas yang mereka lakukan, berdasarkan bidang kompetensi dan 

tanggung jawab dalam struktur organisasi Anda.  

Organisasi yang melakukan segala aktivitas memiliki hubungan dengan 

orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas 

yang dilakukan, semakin kompleks pola hubungan yang ada. Untuk 

menggambarkan hubungan ini, di buattlah suatu bagan atau gambar yang di 

namakan struktur organisasi perusahaan. 

Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk menyediakan sistem 

kerjasama yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai semaksimal mungkin. Karyawan harus memiliki 

koordinasi, yaitu komunikasi dan keselarasan antara karyawan. 

 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi 
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3. Job Descption 

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan di BNI 

Syari’ah cabang Semarang berdasarkan struktur organisasi di atas adalah 

sebagai berikut  

1) Pemimpin Cabang 

a) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan  

yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan. 

b) Penyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara 

langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan 

nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan  

operasional dan administrasi) di area/wilayah kerjanya sejalan 

dengan sistem dan prosedur yang berlaku. 

c) Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syari’ah kepada nasabah 

serta menggali calon nasabah potensial dalam rangka  meningkatkan  

bisnis dan menguasai pangsa pasar di daerah kerjanya. 

2) Penyelia BQA (Branch Quality Assurance) 

a) Memantau kinerja pegawai di wilayah BNI Syari’ah yang ditempati. 

b) Memastikan pekerjaan cabang, sesuai dengan prosedur BNI  Syari’ah 

atau tidak. 

3) Pemimpin Bidang Operasional 

a) Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syari’ah dan 

bekerjasama dalam hal: 

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan 

penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan 

dicapai. 
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2. Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit front 

office dan back office. 

3. Pelaksanaan penerbitan garansi bank (full over). 

4. Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro wadi’ah, 

tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan produk BNI 

Syari’ah lainnya kepada nasabah. 

5. Memberikan jasa pelayanan BNI Syari’ah kepada nasabah. 

6. Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan. 

b) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara 

langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya 

sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor 

besar USY. 

c) Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya 

pelayanan (service culture enhancement) dari kantor besar USY. 

4) Penyelia PNS (Pelayanan Nasabah) 

a) Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan 

asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi: 

1. Pembukuan dan pengelolaan rekening/transaksi produk dan jasa 

dalam dan luar negeri, melayani penerbitan BNI card, phone plus 

serta melayani transaksi pencairan deposito. 

2. Melakukan referral dan cross selling kepada walk in customer 

serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran 

berbiaya rendah (ATM,phone plus) kepada nasabah yang 

datang. 
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3. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan 

permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang 

dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat 

unitnya. 

4. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan 

budaya pelayanan (service culture enhancement) dari kantor 

besar/kantor wilayah. 

5. Penyelia pelayanan nasabah membawahi dua bagian yaitu : 

a) Asisten Pelayanan 

1) Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syari’ah 

kepada nasabah. 

2) Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro 

wadi’ah/tabunagn/deposito mudharabah. 

3) Melaksanakan cross selling. 

b) Teller 

Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan 

atasannya bertanggung jawab penuh untuk menyediakan 

pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan, kliring serta 

keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar 

layanan yang ditetapkan. 

5) Penyelia Operasional 

a) Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring 

dalam melaksanakan kegiatan meliputi: 

1. Mengelola transaksi kliring dan inkaso. 
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2. Melaksanakan entry transaksi secara kliring /pemindahan ke 

dalam sistem. 

3. Mengelola daftar hitam atau nasabah penarik cek kosong. 

4. Mengelola komunikasi cabang. 

5. Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah. 

Penyelia operasional membawahi dua bagian yaitu : 

1) Asisten Administrasi Pembiayaan 

a) Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel (saldo 

list) pembiayaan. 

b) Memantau proses pemberian pembiayaan. 

c) Mengelola penerbitan jaminan bank. 

2) Asisten Kliring 

a) Mengelola transaksi kliring. 

b) Malaksanakan entry transaksi keuangan secara 

kliring/pemindahan ke dalam sistem. 

c) Mengelola daftar hitam atau nasabah penarik cek kosong. 

d) Mengelola komunikasi cabang. 

e) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah  

6) Penyelia KUS 

a) Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum 

untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi 

keuangan dan umum cabang syari’ah dalam usaha : 

1. Mengelola sistem otomatisasi di kantor cabang syari’ah dan 

cabang    pembantu syari’ah. 
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2. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang 

syari’ah dan cabang pembantu syari’ah. 

3. Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari’ah dan 

cabang pembantu syari’ah. 

4. Mengelola laporan kantor cabang syari’ah. 

5. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi dan 

kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan 

penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan. 

6. Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya 

pelayanan dari kantor besar. 

Penyelia umum membawahi bebeapa bagian yaitu : 

a. Asisten akuntansi 

1) Mengelola sistem otomatisasi di kantor cabang syari’ah  

dan cabang pembantu syari’ah. 

2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan 

cabang syari’ah dan cabang pembantu syari’ah. 

3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari’ah 

dan cabang pembantu syari’ah. 

4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang 

syari’ah dan cabang pembantu syari’ah. 

5) Pengelolaan administrasi kepegawaian. 

b. Satpam elaksanakan pengamanan di masing-masing pos 

penjagaan yang menjadi daerah kerjanya. 

c. Petugas Non Administrasi 
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Membantu pengelolaan administrasi umum, kebutuhan 

logistik,  dan urusan kerumah tanggaan. 

d. Sopir,elayani transportasi pegawai untuk keperluan dinas. 

e. Jaga MalamMelaksanaka pengamanan di masing-masing pos 

penjagaan yang menjadi daerah kerjanya. 

7) Penyelia PPS (Pemasaran Bisnis) 

a) Menyelia langsung kegiatan pemasaran bisnis pada unit kerjanya. 

b) Mendukungberjalannya program-program peningkatan budaya 

pelayanan (service culture enhancement) dari kantor besar 

Penyelia pemasaran bisnis membawahi dua bagian yaitu : 

1. PPM (Pengelola Pemasaran) 

a) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah 

atau calon nasabah. 

b) Mengelola permohonan pembiayaan, pemantauan nasabah 

dan kualitas protepel pembiayaan atau koletibilitas 

pembiayaan. 

c) Membantu dan membina hubungan dengan kantorbesar 

USY/Cabang Syari’ah lainnya. 

2. Aspem (Analis Pemasaran) 

a. Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam 

elaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola 

pembiayaan produktif. 

b. Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syari’ah kepada 

nasabah atau calon nasabah. 
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c. Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas 

nasabah non ritel.  

Produk Tabungan PT Bank Negara Indonesia  

1. BNI TAPLUS 

Adalah produk tabungan BNI yang memberi nilai tambah kepada 

nasabahnya berupa suku bunga yang progresif dengan tingkat bunga yang 

menarik.  keikutsertaan dalam program undian berhadiah, dan dapat memilih 

jenis Kartu Debit BNI Silver, Gold, atau Platinum. Berikut persyaratan dan 

biaya administrasinya. 

2. BNI TAPLUS BISNIS. 

BNI Taplus Bisnis merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan, bagi 

pelaku usaha dengan beberapa fitur kemudahan dan fasilitas untuk 

menunjang kemudahan dalam berbisnis. keunggulan produk ini  antaranya 

info cash flow tiap akhir bulan. fasilitas notifikasi setiap transaksi melalui 

SMS. rincian transaksi tercetak lengkap di buku tabungan, dan fasilitas 

Sweep Account. 

3. BNI TAPLUS MUDA 

“BNI Taplus Muda adalah  produk tabungan BNI yang diperuntukkan untuk 

anak-anak muda berusia 15 sampai 25 tahun. fasilitas yang ada di produk 

ini antara lain fasilitas e-banking, BNI CDM, BNI Cashless, dan layanan 

notifikasi  SMS. 

4. BNI TAPPA 

BNI Tappa adalah produk tabungan BNI yang diperuntukkan untuk 

karyawan/pegawai suatu perusahaan yang menjalin kerjasama dengan bank 

BNI yang berfungsi sebagai tabungan atau kartu identitas 
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karyawan/pegawai. Salah satu keunggulan  yang ada di produk ini, yaitu 

dapat digunakan untuk berbagai  kebutuhan transaksi di seluruh jaringan 

BNI. 

5. BNI TAPMA 

BNI Taplus Mahasiswa ,adalah tabungan yang khusus untuk mahasiswa 

perguruan tinggi yang bekerjasama, dengan BNI, berfungsi sebagai 

keperluan untuk membayar SPP(uang kuliah persemesteer), dan lainnya. 

Dengan tabungan ini, nasabah atau mahasiswa akan memiliki kartu 

mahasiswa yang berfungsi sebagai kartu identitas untuk keperluan absensi, 

akses door, dan lainnya. 

6. BNI HAJI 

“Sesuai dengan namanya. jenis tabungan BNI Haji diperuntukkan bagi calon 

nasabah untuk mempersiapkan dana haji. Beberapa manfaat atau 

keunggulan dari tabungan ini di antara lain:meringankan persiapan dana 

haji, membantu merencanakan dana haji, dan kemudahan penyetoran dana 

di seluruh jaringan BNI”. 

7. BNI TAPENAS 

BNI Tapenas adalah jenis tabungan  memudahkan perencanaan masa 

depan (simpanan berjangka untuk perencanaan keuangan/ saving time in 

financial planning). Keunggulannya,ialah tersedia dalam mata uang rupiah 

dan dolar, anda bebas menentukan jangka waktu dari 2sampai 18 tahun.dan 

bebas menentukan setoran bulanan mulai dari Rp100.000sampai 

Rp5.000.000 (kelipatan Rp50.000) atau US$20-US$500 (kelipatan US$10). 
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8. BNI TAPLUS ANAK 

Produk tabungan BNI yang untuk anak dengan usia 17 tahun. Beberapa 

keunggulanya memiliki tabungan ini adalah buku rekening dan kartu akan 

tercetak nama anak, Hal ini memungkinkan anak-anak untuk melakukan 

transaksi sendiri di ATM dan transaksi perbankan lainnya, dan orang tua 

dapat memantau aktivitas rekening anak mereka dengan peringatan 

SMSBNI 

9. SIMPANAN PELAJAR 

Tabungan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang 

diterbitkan secara nasional di seluruh Indonesia. Beberapa manfaatnya 

antara lain mendorong” anak-anak untuk gemar menabung, memberikan 

edukasi tentang keuangan kepada anak sejak kecil/dini, dan melatih 

pengelolaan keuangan anak. 

10. TABUNGANKU. 

“TabunganKu merupakan produk simpanan BNI dengan persyaratan mudah 

dan ringan, dengan setoran awal minimal Rp20.000”. 

11. BNI GIRO. 

Produk tabungan dari BNI sebagai sarana transaksi giro. “Beberapa 

kemudahan dari jenis tabungan ini”, di salah satunya penarikan dana giro 

dengan menggunakan buku cek dan perintah pembayaran lainnya dan 

fasilitas, kliring antar wilayah. 

12. BNI DOLLAR, 

“Produk tabungan BNI dalam mata uang asing dengan nilai tukar yang lebih 

stabil dan aman. “Keuntungannya suku bunga valas yang menarik,. pilihan 
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mata uang USD dan SGD. serta dana BNI Dollar dapat dijaminkan untuk 

mendapatkan kredit”. 

13. BNI DEPOSITO, 

Simpanan berjangka dengan tingkat suku bunga yang kompetitif, dapat 

dijadikan jaminan kredit, dan tersedia dalam banyak mata uang “(USD, JPY, 

GBP, SGD, HKD, EUR)”. Bunga dari BNI Deposito dapat ditransfer ke 

rekening, tabungan giro atau menambah pokok simpanan”. 

14. BNI DUO, 

Jenis produk tabungan BNI, berupa simpanan berjangka dengan sistem 

perhitungan bunga berbunga,’”Beberapa keunggulan dari produk ini, di 

antara lain  suku bunga yang kompetitif, dan dapat dijadikan sebagai jaminan 

kredit” 

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 

Penelitian inibertujuan untuk mengetahui, sejauh mana “pengaruh 

penilaian prestasi kerja karyawaan terhadap promosi jabatan pada PT. Bank 

Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Makassar”. Untuk memudahkan 

penelitian” ini. Maka perlu sditunjang oleh adanyan penentuan identitas responden 

dalam penelitian ini adalah pegawai atau karyawan kantor PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar yang berjumlah 75 orang/responden. 

Adapun hasil dari penelitian,yang diperoleh dari lapangan di sajikan antara lain 

sebagai berikut. 

1. Deskriptip Karakteristik Responden.  

Karakteristik responden menguraikan deskripsi identitas responden 

menurut sampel penelitian”yang telah di tetapkan. Tujuanyan untuk 

memberikan gambaran yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Karakteristik 
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responden dikelompokkan”Menurut jenis kelamin,usia,jenis pendidikan dan 

lamanya bekerja” 

a. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin.  

Karateristik dari jenis kelamin responden dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) yaitu kelompok pria dan wanita, dan agar lebih jelasnya 

maka di sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Kategori Jumlah Responden 
Persentase 

(%) 

1 Pria 22 29% 

2 Wanita 53 71% 
 Total 75 100% 

         Data primer diolah,Tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin pria sebanyak 22 (29%) dan sisanya adalah wanita sebanyak 53 

(71%). Oleh karna itu, dari total responden jumlah, perempuan lebih banyak 

dibandingkan jumlah pria/laki-laki. 

b. Karakteristik responden menurut usia,.  

Karateristik responden dalam penelitian ini, dapat di “kelompokkan atas 

responden yang berusia dibawah 21sampai30 tahun, 31sampai 40 tahun, 

41sampai 50 tahun., untuk hasil selengkapnya dapat disajikan melalui tabel 

berikut ini : 

 
Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 

No Kategori Jumlah Responden Persentase (%) 

3 S1 37 49% 

4 S2 38 51% 

        Data primer diolah,Tahun 2022 
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“Berdasarkan tabel 4.3 diatas yang menunjukan penjelasa untuk masing-

masing responden menurut jenis pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

jenjang pendidikan terakhir responden yang terbesar adalah sarjana “(S2), 

yakni sebanyak 38 (51%)” 

2. Deskriptif Variabel Penelitian  

Dari penjelasan mengenai “penilaian prestasi kerja Karyawan yang 

dilakukan oleh tanggapan responden terhadap  promosi jabatan PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar”, Kemudian dapat diukur 

berdasarkan kategori standar penilaian rata-rata tabel sebagai berukut ini; 

 
Tabel 4.4 

Standar Penilaian 
 

Rata-rata skor Penilaian 

0-75 Sangat Tidak Baik 

75-150 Tidak Baik 

150-225 Cukup Baik 

225-300 Baik 

300-375 Sangat Baik 

 
Maka skor tertinggi yang di gunakan pada tiap pernyataan adalah 5 dan 

skor terendah adalah 1. dengan jumlah responden sebanyak 75 orang.Untuk 

mengukur “variabel sistem penghargaan , dan  kinerja karyawan” digunakan 

instrument kuesioner, yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan. Data tentang 

jawaban responden diperoleh dari 75 responden. Hasil penelitian ditunjukkan 

pada variabel berikut. 

a) Sistem Penghargaan (X). 

“Berdasarkan data yang di peroleh dari karyawan/ pegawai melalui 

kuesioner yang telah di tentukan’, diperoleh data mengenai penilaian 

prestasi kerja karyawan yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 4.5 
Tanggapan Responden Mengenai Variable Sistem Penghargaan 

 

Pertanyaan 

Tanggapan 

Jumlah SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

X.1 33 39 3 0 0 330 

X.2 18 56 1 0 0 317 

X.3 20 53 2 0 0 318 

X.4 23 52 0 1 0 321 

X.5 24 50 0 0 1 321 

X.6 19 55 1 0 0 318 

Jumlah 1925 

Rata-rata 320,83 

      Data primer diolah,Tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa tanggapan pegawai terhadap 

variabel penilaian prestasi kerja mendapat respon yang sangat baik. Hal 

tersebut terlihat dari nilai rata-rata penilaian responden berada pada baris ke 

lima (sangat baik) dengan perolehan rata-rata 320,83 

a) Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.6 
Tanggapan Responden Mengenai Variable Kinerja Karyawan 

 

Pertanyaan 

Tanggapan 

Jumlah SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Y.1 33 36 0 0 0 327 

Y.2 20 54 1 0 0 319 

Y.3 15 58 2 0 0 313 

Y.4 19 54 2 0 0 317 

Y.5 26 46 3 0 0 323 

Jumlah 1599 

Rata-rata 319,8 

Data primer diolah,Tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 4.7“Menunjukkan bahwa tanggapan pegawai terhadap 

variabel disiplin kerja mendapat respon yang sangat baik, Hal tersebut terlihat 

dari nilai’ rata-rata penilaian responden berada pada baris ke lima (sangat baik) 

dengan perolehan rata-rata’ 319,8 

1. Pengujian Validitas dan uji Realibitas. 

a) Uji validitas. 

Uji validitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, Uji coba kuesioner bertujuan 

untuk mengetahui alat ukur, yang digunakan sudah mengukur apa 

yang harus diukur oleh alat tersebut. yaitu kuesioner Dalam menguji 

tingkat validitas suatu data dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu;analisis faktor dan analisis butir, 

“Dalam penelitian ini menggunakan analisis butir yaitu skor- total 

butir dipandang sebagai “nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai 

Y pengujian validitas” menggunakan bantuan program spss 25. Hasil 

perhitungan r hitung kemudian dikonsultasikan, dengan r tabel dengan 

taraf signifikan, lebih kecil dari 0,05. Apabila r hitung > r tabel maka butir 

item pernyataan dapat dikatakan valid. akan tetapi jika r hitung < r tabel 

maka dapat dikatakan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid, 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel 
Item 

pernyataan 

r 

Hitung 

r 

Tabel 
Keterangan 

Penilaian 

Prestasi 

Kerja (X) 

X.1 0,579 0,227 valid 

X.2 0,597 0,227 Valid 

X.3 0,704 0,227 Valid 

X.4 0,618 0,227 Valid 

X.5 0,687 0,227 Valid 

X.6 0,421 0,227 Valid 

Promosi 

Jabatan 

(Y) 

Y.1 0,643 0,227 Valid 

Y.2 0,762 0,227 Valid 

Y.3 0,747 0,227 Valid 

Y.4 0,704 0,227 Valid 

Y.5 0,705 0,227 Valid 

Sumber: Output SPSS 26 Tahun 2022 

 

“Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas, diketahui bahwa item 

pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 

variabel Penilaian Prestasi Kerja , dan Promosi Jabatan  secara statistik 

angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dalam angka tabel 

r, person correlatian. Apabila r hitung > r tabel maka item pernyataan 

tersebut dikatakan valid, r tabel ditentukan dengan cara menentukan 

jumlah seluruh sampel (n) dan didapat r tabel sebesar 0,227”. 

Berdasarkan tabel, 4.7 diketahui bahwa semua item pernyataan pada 

variabel Penilaian Prestasi Kerja.dan Promosi Jabatan memenuhi 

persyaratan. 

b) Uji realibilitas. 

Uji reliabilitas menunjukkan akurasi,,ketepatan dan konsistensi 

kuesioner dalam mengukur variabel “(Latan dan Temalagi, 2013:46)”. 

Reliabilitas menunjukkan suatu instrumen dapat dipercaya untuk 
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digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut, 

sudah baik.” Instrumen yang dianggap reliabel adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. instrumen yang dapat dipercaya akan 

menghasilkan data yang lebih valid juga: 

Reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini ,adalah menggunakan 

“rumus Alpa Cronbach, dengan cara membandingkan nilai Alpa 

dengan standarnya. Reliabilitas dikatakan baik jika memiliki nilai 

Cronbach’s Alpa > 0,60 “maka instrument yang digunakan reliabel,  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Realibilitas 

 

Variabel Alpha Keterangan  

Sistem Penghargaan (X) 0,648 Realibel 

Kinerja Karyawam  (Y) 0,742 Realibel 

          Sumber: Output SPSS 26 Tahun 2022 

 
“Berdasarkan tabel 4.8 yakni hasil pengolahan data mengenai 

reliabilitas. yang menunjukkan bahwa semua item pernyatan, yang 

diajukan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel, sudah andal karena memiliki nilai “Cronbach’s Alpa “di atas > 

0,60. 

c) Analisis regresi linear sederhana.  

“Analisis Regresi sederhana berkenaan dengan studi 

ketergantungan variabel terikat (dependent variabel), pada suatu 

variabel bebas (independent variabel), Untuk mengetahui seberapa 

besar “pengaruh sistem penghargaan terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar”. dapat 

diketahui memulai rekapitulasi hasil analisis regresi sederhana. Pada 
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data penelitian yang dikumpulkan baik variabel terikat (Y) maupun 

variabel bebas (X)". 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Linier Sederhana 

 

  

Standardized 
Coefficients 

  

    

 Unstandardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 3,829 2,058  1,683 0,067 

Sistem 
Penghargaan 

     

0.681 0.080 0.707 8,532 0.000 

      

      

   Sumber: Output SPSS,26 Tahun 2022 
 

“Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diketahui nilai 

constant (a), sebesar 3,829. sedangkan nilai kinerja karyawan“(b / 

koefisien regresi)” sebesar ,198 sehingga persamaan regresinya dapat 

ditulis;, 

Y    =    a + bx. 

Y    = 3,829+ 0,681 x. 

“Persamaan tersebut dapat diterjemahkan”; 

1. Koefisien sebesar, 3,829 mengandung arti bahwa nilai konsisten 

variabel sistem penghargaan merupakan 3,829. 

2. Koefisien regresi X sebesar, 0,681 dinyatakan bahwa setiap 

penambahan. 1% nilai prestasi kinerja karyawan, nilai sistem 

penghargaan bertambah sebesar 0,681’ 

3. Koefisien regresi, tersebut bernilai positif. sehingga dapat dikatakan 

bahwa arah pengaruh “variabel X terhadap variabel Y” 
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2. Uji Hipotesis. 

a) Uji statistik t, 

Uji t merupakan analisis untuk mengetahui signifikan/keberartian 

koefisien regresi sekaligus menguji hipotesis yang diajukan. Uji t 

digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan 

variabel Y. Adapun hasil uji t dalam persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji T 

Coefficientsa 
 

Model 

 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 

Beta     

1 (Constant) 3,829 2,056   1,863 0,067 

  X 0,681 0,080 0,707 8,532 0,000 

Sumber: Hasil Olah Data Dari SPSS Versi 26 Tahun 2022 

 
Uji signifikan variabel pengembangan karir terhadap peningkatan 

kinerja, diperoleh hasil nilai value = 0,000 lebih kecil dari nilai standar 

0,05 sedang nilai t hitung= 8,532 dari hasil ini dapat diasumsikan bahwa 

variabel Sistem Penghargaan Berpengaruh Kinerja Karyawan Pada 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar. 

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “pengaruh penilaian prtestasi 

klerja karyawan terhadap promosi jabatan pada PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Makassar”. Survei dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada responden, melihat angka uji statistik pada halaman 

sebelumnya dan mengumpulkannya kembali. Kita dapat melihat  bahwa ada 
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hubungan sebab akibat antara kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya, sebagaimana ditegaskan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero). ) 

Tbk Cabang Makassar meraih hasil positif berupa peningkatan semangat kerja 

karyawan  dengan harapan dapat  promosi jabatan. Statistik juga menunjukkan 

bahwa kinerja penilaian prestasi kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

kenaikan pangkat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Makassar. Faktanya, hasil ini sesuai dengan teori  bahwa penilaian prestasi kerja  

berhubungan langsung dengan promosi jabatan .  

Dari hasil perhitungan regresi yang diperoleh diperoleh kesimpulan bahwa 

nilai koefisien regresi variabel thitung sebesar 8,532≥ ttabel 1,669, Ho ditolak 

(diterima Ha), dan variabel evaluasi penilqaian prestasi kerja  (X) bertanda positif. 

. terhadap promosi jabatan (Y), Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa penilaian prestasi kerja karyawaan memegang peranan penting dalam 

meningkatkan  promosi jabatan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan.  

Hasil survei ini sejalan dengan survei atau penelitian sebelumnya oleh 

Ibadurrahman dan Nurhaqalamsyah (2019), dan hasilnya menyimpulkan bahwa 

sistem penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “pengaruh sistem penghargaan 

terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Makassar,” secara Parsial (T). Dari rumusan masalah yang diajukan, berdasarkan 

analisis data, yang telah dilakukan dan pembahasanyaan telah di kemukakan 

maka sebagai berikut diambil kesimpulan berdasarkan. Berdasarkan hasil 

koefisien regresi,mengenai penilaian prestasi kerja karyawan. “Maka di peroleh 

hasil sistem penghargaan berpengaruh secara sig/signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT.Bank negara indonesia (persero) tbk cabang makassar”. Dari 

hadil perhitungan regresi yang diperoleh diatas.nilai koefisien regresi pada variabel 

thitung sebesar 8,532> ttabel 1.669 .maka ho ditolak (diterimah ha) sehinga dapat 

kita simpulkan bahwa variabel sistem penghargaan  ,(X) berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan.  

B. Saran 

1. Sistem penghargaan terhadap karyawan, telah mencapai hasil yang sangat 

baik tetapi harus dilakukan peningkatan agar organisasi atau perusahaan 

terus berkembang. begitu juga dengan karyawan/pegawai. 

2. Sangatlah wajar jika kinerja karyawan di hargai dengan adanya sistem 

penghargaan..  
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LAMPIRAN 1 : KUESIONER 

PROFIL RESPONDEN 

Petunjuk pengisian : Jawablah pertanyaan mengenai diri Bapak/Ibu dibawah ini.  

1. Nama : ........... 

2. Jenis Kelamin : 

a. Pria               b. Wanita  

3. Usia tahun 

4. Pendidikan Terakhir : ............. 

5. Lama Bekerja………..Tahun………… 
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SISTEM PENGHARGAAN (X) 

Keterangan : 

SS  : Sangat Setuju  

S  : Setuju 

N : Netral  

KS  : Kurang Setuju  

TS : Tidak Setuju 

 

NO 
 

PERNYATAAN 

ALTERNATIF JAWABAN 

SS S N KS TS 

 
 

Y.1 

KUALITAS KERJA      

Saya cermat saat meminimalkan

 kesalahan dalam bekerja. 

 

Y.2 

KUANTITAS      

Saya selalu menetapkan target dalam 
bekerja. 

 

Y.3 

KETETAPAN WAKTU      

Saya selalu tepat wakt dalam bekerja 

 
Y.4 

EFEKTIFITAS      

Saya selalu berhasil dalam hal apapun 

yang dikerjakan 

 

 
Y.5 

KEMANDIRIAN      

Saya selalu berusaha mengerjakan

 sendiri pekerjaan kantor 
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LAMPIRAN 2 : DATA MENTAH 
 

HASIL OLAH DATA X 
 

responden 

sistem penghargaan (X) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Total 

1 4 5 5 4 5 5 28 

2 5 4 5 5 4 4 27 

3 5 4 4 5 5 5 28 

4 5 5 4 4 5 4 27 

5 5 4 5 4 5 4 27 

6 5 5 4 4 4 4 26 

7 5 4 5 4 5 4 27 

8 5 5 5 5 5 5 30 

9 5 4 5 4 5 4 27 

10 5 5 5 5 5 5 30 

11 5 4 4 4 4 4 25 

12 4 4 4 5 4 5 26 

13 5 4 4 5 5 4 27 

14 5 4 4 4 4 4 25 

15 4 4 5 4 5 4 26 

16 4 4 4 4 4 4 24 

17 4 3 5 5 4 4 25 

18 5 5 4 4 4 4 26 

19 4 4 4 4 4 4 24 

20 4 4 4 4 4 4 24 

21 4 4 4 4 4 4 24 

22 5 5 5 5 5 5 30 

23 4 4 4 4 5 4 25 
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24 4 4 4 4 4 4 24 

25 5 4 4 4 4 4 25 

26 5 4 5 4 5 4 27 

27 4 4 4 4 4 4 24 

28 4 5 5 5 4 4 27 

29 5 5 4 4 4 4 26 

30 5 5 5 5 5 5 30 

31 4 4 4 4 5 5 26 

32 5 4 4 4 5 4 26 

33 4 4 4 4 4 4 24 

34 4 4 5 4 4 4 25 

35 4 4 4 4 4 4 24 

36 4 4 4 4 4 5 25 

37 4 4 4 4 5 4 25 

38 4 4 4 4 4 5 25 

39 5 5 4 4 4 4 26 

40 5 4 5 5 4 4 27 

41 5 5 5 5 5 5 30 

42 5 4 4 5 4 4 26 

43 5 4 3 2 1 5 20 

44 5 4 4 4 4 4 25 

45 4 4 4 4 4 4 24 

46 5 4 5 4 5 3 26 

47 4 4 4 5 4 5 26 

48 5 5 5 5 5 5 30 

49 5 4 3 4 4 4 24 

50 4 4 4 4 4 4 24 
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51 5 4 4 4 5 4 26 

52 4 4 4 4 5 4 25 

53 4 4 4 5 4 4 25 

54 4 4 4 4 4 5 25 

55 4 4 4 5 4 4 25 

56 4 5 4 4 4 4 25 

57 4 5 4 5 4 4 26 

58 3 4 4 4 4 4 23 

59 4 4 4 4 4 4 24 

60 4 4 4 4 4 4 24 

61 3 4 4 4 4 4 23 

62 4 4 4 4 4 5 25 

63 3 4 4 4 4 4 23 

64 4 4 4 5 4 4 25 

65 4 4 4 4 4 4 24 

66 5 5 5 5 4 4 28 

67 5 4 4 4 5 5 27 

68 5 5 5 4 4 4 27 

69 4 4 4 4 4 4 24 

70 4 4 4 5 4 4 25 

71 4 4 4 5 4 4 25 

72 5 4 4 5 4 5 27 

73 4 4 4 4 4 4 24 

74 4 4 4 4 4 4 24 

75 4 5 4 4 5 5 27 
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LAMPIRAN 3 : DATA MENTAH 
HASIL OLAH DATA Y 

responden 

kinerja karyawan (y) 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 TOTAL  

R_1 4 4 5 5 4 22 

R_2 5 5 4 5 5 24 

R_3 5 5 5 4 5 24 

R_4 5 5 4 4 5 23 

R_5 5 4 5 4 5 23 

R_6 5 5 4 4 5 23 

R_7 5 4 5 4 5 23 

R_8 5 5 5 5 5 25 

R_9 5 4 5 4 4 22 

R_10 5 5 5 5 5 25 

R_11 5 4 4 4 5 22 

R_12 5 4 4 4 5 22 

R_13 5 4 4 4 4 21 

R_14 4 4 4 4 4 20 

R_15 4 4 4 4 4 20 

R_16 5 5 5 5 5 25 

R_17 4 4 4 4 5 21 

R_18 4 5 4 5 4 22 

R_19 4 4 3 3 4 18 

R_20 4 4 4 4 4 20 

R_21 4 4 4 4 4 20 

R_22 5 5 5 5 5 25 

R_23 4 4 4 4 4 20 

R_24 4 4 4 4 4 20 
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R_25 4 4 4 4 4 20 

R_26 4 4 4 4 5 21 

R_27 4 4 4 4 4 20 

R_28 4 4 4 4 5 21 

R_29 4 4 4 4 5 21 

R_30 3 5 5 5 5 23 

R_31 5 4 4 5 5 23 

R_32 5 4 4 4 4 21 

R_33 5 4 4 4 4 21 

R_34 4 4 4 4 4 20 

R_35 5 4 4 4 4 21 

R_36 4 4 4 4 4 20 

R_37 5 4 4 4 4 21 

R_38 4 4 4 4 4 20 

R_39 5 4 4 4 4 21 

R_40 5 5 4 5 5 24 

R_41 5 5 5 5 5 25 

R_42 4 4 4 4 4 20 

R_43 3 3 3 3 3 15 

R_44 5 4 4 4 4 21 

R_45 4 4 4 4 4 20 

R_46 5 4 5 4 3 21 

R_47 3 5 4 5 5 22 

R_48 5 5 5 5 5 25 

R_49 5 5 4 4 4 22 

R_50 3 4 4 4 4 19 

R_51 5 4 4 5 4 22 
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R_52 4 4 4 4 4 20 

R_53 5 4 4 4 5 22 

R_54 5 5 4 4 4 22 

R_55 4 4 4 5 4 21 

R_56 5 4 4 4 4 21 

R_57 4 4 4 4 4 20 

R_58 4 4 4 4 4 20 

R_59 4 4 4 4 4 20 

R_60 4 4 4 4 5 21 

R_61 4 4 4 4 4 20 

R_62 4 4 5 5 5 23 

R_63 4 4 4 4 5 21 

R_64 4 4 4 4 4 20 

R_65 5 5 4 4 4 22 

R_66 4 4 4 4 4 20 

R_67 5 5 5 5 4 24 

R_68 4 4 4 4 4 20 

R_69 4 4 4 4 4 20 

R_70 4 5 4 4 4 21 

R_71 5 4 4 4 4 21 

R_72 4 5 4 5 4 22 

R_73 4 4 4 4 4 20 

R_74 3 4 4 4 4 19 

R_75 3 4 4 5 3 19 
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LAMPIRAN 3 : Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

No Kategori Jumlah Responden Persentase (%) 

1 Pria 22 29% 

2 wanita 53 71% 

 
Total 75 100% 

 

LAMPIRAN 4 : Karakteristik responden berdasarkan usia 

No Kategori Jumlah Responden Presentase (%) 

1 20-30 27 36% 

2 31-40 38 51% 

3 41-50 10 13% 

 

Total 75 100% 

 

 

LAMPIRAN 5 : Karakteristik Responden Menurut Jenis Pendidikan 

No Kategori Jumlah Responden Persentase (%) 

1 S1 37 49% 

2 S2 38 51% 
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LAMPIRAN 6 : Tanggapan responden mengenai variable sistem 
penghargaan 

 

Pertanyaan 

Tanggapan 

Jumlah ss s ks ts sts 

5 4 3 2 1 

X.1 33 39 3 0 0 330 

X.2 18 56 1 0 0 317 

X.3 20 53 2 0 0 318 

X.4 23 52 0 1 0 321 

X.5 24 50 0 0 1 321 

X.6 19 55 1 0 0 318 

Jumlah 1925 

Rata-rata 320,83 

 

LAMPIRAN 7 : Tanggapan responden mengenai variable kinerja karyawan 
 

 

Pertanyaan 

Tanggapan 

Jumlah SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Y.1 33 36 0 0 0 327 

Y.2 20 54 1 0 0 319 

Y.3 15 58 2 0 0 313 

Y.4 19 54 2 0 0 317 

Y.5 26 46 3 0 0 323 

Jumlah 1599 

Rata-rata 319,8 
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LAMPIRAN 8 : UJI VALIDITAS 
 

Variabel 
Item  

pernyataan 

r 

Hitung 
r Tabel Keterangan 

Penilaian 

Prestasi 

Kerja (X) 

X.1 0,579 0,227 valid 

X.2 0,597 0,227 Valid 

X.3 0,704 0,227 Valid 

X.4 0,618 0,227 Valid 

X.5 0,687 0,227 Valid 

X.6 0,421 0,227 Valid 

Promosi 

Jabatan 

(Y) 

Y.1 0,643 0,227 Valid 

Y.2 0,762 0,227 Valid 

Y.3 0,747 0,227 Valid 

Y.4 0,704 0,227 Valid 

Y.5 0,705 0,227 Valid 

 

LAMPIRAN 9 : UJI REABILITAS 
 

Variabel Alpha Keterangan  

Sistem Penghargaan (X) 0,648 Realibel 

Kinerja Karyawam  (Y) 0,742 Realibel 
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LAMPIRAN 10 : HASIL REGRESI LINIER SEDERHANA 
 

  

Standardized 

Coefficients 

  

    

 
Unstandardized 

Coefficients 
  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 

(Constant) 
3,829 2,058  1,683 0,067 

Sistem 

Penghargaa

n 

     

0.681 0.080 0.707 8,532 0.000 

      

      

 
LAMPIRAN 11 : UJI t 

 

 

Coefficientsa 

 

Model 

 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 

Beta     

1 (Constant) 3,829 2,056   1,863 0,067 

  X 0,681 0,080 0,707 8,532 0,000 
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LAMPIRAN 12 : DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN 13 : SURAT PENGANTAR  
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LAMPIRAN 14 : 

Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Bidang Penyelengara Pelayanan Perizinan  
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LAMPIRAN 15 : 

Surat Balasan Izin Penelitian Dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Makassar 
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