
PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK 

BRISYARIAH KANTOR CABANG MADIUN 

 

S K R I P S I 

 

 

 

 

 

O l e h: 

ZAKIYAH NURUL MUZAYYANAH 

NIM. 210815141 

 

 

Pembimbing: 

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI 

NIP. 197109232000031002 

 

 

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 

vii 

 

ABSTRAK 

Muzayyanah, Zakiyah Nurul.Pengaruh Reward dan Punishment terhadap 

Kinerja Karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing 

Agung Eko Purwana, SE, MSI. 

 

Kata Kunci : Balas Jasa, Efek Jera, Hasil Kerja 

 

Rewarddan punishment sangat penting dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Karena melalui reward dan punishment akan menjadikan lebih 

berkualitas dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Dengan 

demikian karyawan akan menigkatkan kinerjanya sehingga dapat memicu 

karyawan untuk meningkatkan kualitas kerjanya, namun fakta dilapangan 

menunjukkan adanya kurang disiplin dalam bekerja, hal ini dapat menurunkan 

kinerja pada karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakahrewardberpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun?,  (2) apakah 

punishmentberpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun?,  (3) apakah reward dan punishmentberpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun?. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. 

Subek dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitudengan  mengambil 

seluruh populasi sebagai sampel sebanyak 38 responden. Teknis analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan regresi 

sederhana, sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3 menggunakan regresi 

berganda dan determinasi kefisien. 

Berdasarkan hasil analisis data yag dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa: (1) secara parsial terdapat pengaruh antara reward terhadap kinerja 

karyawan sebesar 40,5%, dari hasil thitung> ttabel4,127 > 2,030, dengan demikian 

H1 diterima H0 ditolak. (2) secara parsial tidak terdapat pengarh yang signifikan 

anatara punishment terhadap kinerja karyawan sebesar 10,3%, dari hasil thitung> 

ttabel2.201 >2,030, dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima. (3) secara 

simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara reward dan punishment sebesar 

40,7%, dengan hasil Fhitung> Ftabel 12,016 > 2,87, dengan demikian Ha diterima 

dan H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh reward dan 

punishment terhadap kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia bisnis di era globalisasi 

menuntut setiap perusahaan untuk dapat meningkatkan 

kinerja yang tinggi untuk mengembangkan usahanya. 

Perusahaan harus mampu berusaha membangun dan 

meningkatkan produktivitasnya. Keberhasilan suatu 

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satu faktor yang penting adalah sumber daya manusia. 

Penggunaan sumber daya manusia yang baik dan 

terarah akan mendukung peningkatan kinerja 

perusahaan sehingga nantinya apa yang menjadi 

tujuan perusahaan akan tercapai.                        

Pentingnya peranan sumber daya manusia 

tercermin dari kebutuhan perusahaan untuk membuat 

strategi menejemen sumber daya manusia sejajar 

dengan pentingnya strategi di bidang lainnya. 

Menejemen sumber daya manusia merupakan kegiatan 

perencanaan, serta penggunaan sumber daya manusia 

untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun 

organisasi.1 Dalam mencapai tujuan perusahaan, 

dibutuhkan sumber daya manusia atau karyawan yang 

berkualitas. Kualitas atau kinerja karyawan harus 

selalu dipelihara dan ditingkatkan. 

                                                             
1 Edy Soetrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

Kencana, 2009), 6. 
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Menurut Hani Hanoko dalam buku karya Sri 

Larasati mengatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan-tujuan inividu dan perusahaan.2 

Sumber daya manusia memiliki posisi yang 

sangat strategis dalam organisasi, artinya unsur 

manusia memegang peran penting dalam melakukan 

aktivitas untuk mencapai tujuan serta mewujudkan 

pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.3 

Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan 

utama bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di 

era globalisasi. Adanya menejemen terhadap sumber 

daya manusia yang memadai, memungkinkan lahirnya 

kondisi SDM yang lebih baik. Dengan adanya 

menejemen tersebut, maka dapat terciptalah sumber 

daya manusia yang berkualitas, loyal dan berprestasi. 

Penerapan menejemen sumber daya manusia yang 

efektif akan meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja 

karyawan merupakan alat ukur perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Semakin baik kinerja karyawan 

maka semakin menentukan keberhasilan perusahaan. 

Guna mendukung tercapainya tujuan secara efektif, 

                                                             
2 Sri Lestari, Manajamen Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.  

3 Bambang Wahyudi, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(Bandung: Sulita, 1995), 3. 
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perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. Upaya perusahaan untuk semakin 

meningkatkan kinerja karyawan dengan pemberian 

motivasi kerja. 

Motivasi dapat dikatakan sebagai sebuah 

dorongan untuk seseorang melakukan sebab tindakan 

ditinjau dari beberapa definisi oleh para ahli. Salah 

satu upaya pemberian motif kerja terhadap karyawan 

yaitu dengan penerapan reward dan punishment. 

Pemberian reward dan punishment merupakan salah 

satu dorongan yang dapat berpengaruh pada kinerja 

karyawan yang dapat memberikan motivasi kerja 

untuk lebih produktif dan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya, sehingga dari kinerja yang baik maka 

akan meningkatkan laba perusahaan dan dapat 

bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis.  

Menurut konsep menejemen, reward merupakan 

salah satu alat untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Reward atau kompensasi adalah balas jasa yang 

dilakukan oleh perusahaan atas usaha jerih payah yang 

dilakukan oleh para karyawan dengan segala 

kemampuan kerjanya kepada perusahaan.4 Adanya 

pemberian reward kepada karyawan menimbulkan 

kepuasan kerja karena karyawan merasa usaha dan 

prestasi yang telah diberikan kepada perusahaan telah 

dihargai. Pemberian reward bisa memotivasi 

                                                             
4 Edy, Manajemen, 183.  
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karyawan untuk melakukan pekerjannya dengan baik 

dan meningkatkan kinerja. 

Selain memberikan reward kepada karyawan 

yang berprestasi, perusahaan juga memberikan 

punishment (sanksi atau hukuman) kepada karyawan 

yang melakukan kesalahan. Punishment merupakan 

imbalan kepada karyawan yang telah bertindak tidak 

sesuai yang berlaku. Punishment yang diberikan harus 

bersifat pedagogies, yaitu untuk memperbaiki dan 

mendidik ke arah yang lebih baik.5 Sehingga 

pemberian punishment diharapkan dapat mencegah 

karyawan agar tidak melakuaan kesalahan lagi. 

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar dengan 

memberikan peringatan, harus segera, konsisten dan 

impesonal.6 Pelaksanaan reward dan punishment 

sangat penting bagi kinerja karyawan, apabila reward 

dan punishment berjalan bersama-sama dan saling 

mempengaruhi akan berdampak pada kinerja 

karyawan, yakni: kenaikan pangkat atau jabatan dan 

promosi.7 

                                                             
5 Nudya Anburika, Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap Motivasi dan Kinerja Karyawan (Studi pada Agroindustri 
Tepung Tapioka di PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk Poorogo, 

Jawa Timur), Skripsi (Universitas Brawijaya Malang, 2015), 2. 

6 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 131. 

7 Ambeg Paramarta, Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Hukum dan 
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Pemberian reward dan punishment harus 

dilakukan oleh perusahaan dengan layak dan adil 

kepada karyawan. Pihak perusahaan tidak bisa 

memberikan reward atau punishment hanya 

berdasarkan suka atau tidak suka. Pemberian reward 

dan punishment yang tidak layak dan tidak adil akan 

menimbulkan kecemburuan sosial yang timbul 

diantara karyawan sehingga akan memicu hubungan 

kerja yang negatif. Hal ini pada akhirya akan 

menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuan 

dengan optimal. Upaya dalam membentuk organisasi 

yang baik diperlukan suatu wawasan dan evaluasi 

kerja yang dilakukan secara konsisten dan 

berkelanjutan terhadap peraturan-peraturan yang telah 

disepakati dalam perusahaan. Pemberian reward dan 

punishment yang baik akan memberikan motivasi 

terhadap karyawan untuk bekerja dengan lebih baik.8 

Jika hak berkaitan dengan reward sebagai 

perangsang peningkatan kinerja, maka perlu adanya 

punishment sebagai penjamin pemilimalisasi 

kesalahan dan penurunan kinerja. Punishment adalah 

suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan atau 

                                                                                                                     
Hak Asasi Manusi, (CV. Persada Mandiri Utama, Jakarta Selatan: 

2016), 18.  
8 Nudya Anburika, Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap Motivasi dan Kinerja Karyawan (Studi pada Agroindustri 

Tepung Tapioka di PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk Poorogo, 

Jawa Timur), Skripsi, 2. 
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tidak diinginkan yang diberikan oleh atasan atas 

sesuatu prilaku tertentu yang telah dilakukan. Jika 

punishment digunakan secara efektif maka dapat 

menekan perilaku dalam perusahaan, sebaiknya 

diberikan setelah melalui pertimbangan yang cermat 

dan objektif dari semua aspek yang relevan dengan 

situasi yang terjadi. Punishment dapat diberikan oleh 

manajer atau atasan berupa kritikan, penurunan 

jabatan, bahkan berupa pemutusan hubungan kerja.9 

Pemberian reward dan punishment terhadap 

kinerja karyawan yang berprestasi akan memeberikan 

semangat kepada karyawan untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam bekerja. Dengan karyawan yang 

semakin produktif  akan dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen dan perusahaan secara 

khususnya. Selain reward perusahaan juga harus 

memberikan sanksi atau punishment kepada karyawan 

yang malas atau lalai dalam bekerja. Karena hal itu 

akan menggangu kinerja karyawan yang lain. Dengan 

pemberian sanksi atau punishment yang sesuai maka 

diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan 

tersebut dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.10 

                                                             
9 Ivancevich, Konopaske dan Matteso, Perilaku Manajemen 

dan Organisasi: Ahli Bahasa Gina Gama, (Jakarta: Erlangga, 2007), 

224. 

10 Nur Saadah, Pengaruh Reward dan Punishment terhadap 

Komitmen Kerja Kayrawan Kementrian Agama Kabupaten Gunung 

Kidul, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 2.  
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Kompensasi atau reward yang diberikan kepada 

pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan 

kerja dan motivasi serta hasil kerja.11 Punishment 

definisikan sebagai tindakan menyajikan konsekuensi 

yang tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya 

perilaku tertentu yang mana dapat berpengaruh pada 

kinerja karyawan itu sendiri.12 

Jika semakin tinggi reward yang diberikan maka 

semakin baik pula kinerja karyawan, karena dengan 

begitu secara otomatis karyawan semakin semangat 

dan dapat termotivasi dengan adanya reward yang 

diberikan serta akan menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh perusahaan, dengan begitu apa yang 

diinginkan oleh perusahaan akan tercapai. Sebaliknya 

jika reward rendah maka kinerja karyawan juga akan 

rendah karena tidak ada yang memotivasi diri 

karyawan untuk bekerja dengan semangat. 

Sedangkan jika semakin tinggi punishment yang 

diberikan maka semakin menurun kinerja karyawan, 

karena dengan adanya sanksi yang berat karyawan 

akan semakin malas dan tidak bersemangat bekerja 

karena selalu takut jika melakukan kesalahan. 

Sebaliknya jika punishment rendah maka kinerja 

karyawan akan semakin rajin dan tidak bermalas-

malasan karena merasa selama dia bekerja sesuai 

                                                             
11 Mangkunegara, Manajemen, 84. 

12 Ivancevich, Konopaske dan Matteson, Perilaku, 226. 
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dengan aturan yang ditentukan oleh perusahaan dan 

tidak mengekang karyawan. Dengan begitu reward 

dan punishment terbukti sangat mempunyai pengaruh 

yang kuat dalam meningkatkan kinerja karyawan.  

Fakta yang terjadi di lapangan, setelah diberikan 

reward dalam bentuk pemberian gaji dua kali lipat 

dari gaji mereka, terdapat karyawan yang terlena 

dengan tugasnya sehingga mengakibatkan 

menurunnya kinerjanya, kemudian karyawan tersebut 

langung ditegur oleh atasan mereka.13 Dalam suatu 

perusahaan juga terdapat sanksi/hukuman jika seorang 

karyawan melanggar peraturan yang telah disepakati 

di awal, dengan adanya peraturan maka karyawan 

harus taat terhadap peraturan tersebut. Ternyata dalam 

prakteknya masih saja ada karyawan yang melanggar 

punishment ini, seperti masih terdapat karyawan yang 

datang terlambat.14 

Beberapa peneliti juga pernah melakukan 

penelitian tentang pemberian reward dan punsihemnt 

ini, hasil dari penelitian terdahulu sebagaimana 

dikemukakan terdapat beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, namun 

memiliki hasil yang berbeda atau tidak konsisten 

hasilnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut. Penelitian ini melibatkan dua faktor yang 

                                                             
13 Saudara Habib, Wawancara, tanggal 2 September 2019. 

14 Saudari Ibu Yayuk, Wawancara, tanggal 27 Maret 2019. 
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mempengaruhi kinerja yaitu reward dan punishment, 

karena dua faktor ini dianggap penting untuk dapat 

mencapai kinerja yang diinginkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan sumber daya manusia 

yang ada di bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

tersebut di atas, penelitian mengenai pengaruh reward 

dan punishment terhadap kinerja karyawan dinilai 

penting untuk dilakukan. Hal ini diharapkan dengan 

adanya penelitian tersebut dapat memberikan saran 

dan informasi sebagai bahan masukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan di Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. Oleh karena itu, penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Reward 

dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah reward  berpengaruh  terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun? 

2. Apakah punishment berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun? 

3. Apakah  reward dan punishment berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun?  
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C. Tujuan Penelitian  

Berpijak dari rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh reward secara persial 

terhadap kinerja karyawan Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh punishment secara 

persial terhadap kinerja karyawan Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

3. Untuk mengetahui pengaruh reward dan 

punishment secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian tentang pengaruh pemberian 

reward dan punishment terhadap kinerja karyawan ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik, 

baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat 

dari penelitian ini adalah: 

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian di bidang reward 

dan punishment terhadap kinerja karyawan di masa 

yang akan mendatang dan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu 

Perbankan Syariah. 

2. Dari segi praktis, diharapkan dapat memberi 

manfaat anatar lain: 
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a. Bagi Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun, 

diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah informasi dan bahan masukan 

sebagai kritk membangun bagi perusahan. 

b. Bagi Instansi Pemerintahan, diharapkan dengan 

adanya penelitian ini dapat membantu 

memecahkan masalah sumber daya manusia 

khususnya dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, sistematika penulisan 

penelitian. 

Bab II : Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Berfikir Dan Hipotesis 

Pada bab ini membahas tentang landasan 

teori dan studi penelitian terdahulu yang 

relevan terhadap penelitian yang diteliti 

oleh peneliti. Selain itu, kerangka berfikir 

dan hipotsesis dijelaskan juga dalam bab 

ini.   

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang rancangan 

penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis 
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dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan 

 Pada bab ini membahas tentang hasil 

pengujian deskripsi dan hasil pengujian 

hipotesis serta pembahasan tentang hasil 

penelitian yang terkait.  

BAB V : Penutup 

Pada bab ini akan memaparkan tentang 

kesimpulan dan saran yang telah 

dijelaskan oleh peneliti. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance, 

yang diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi 

kerja. Dalam buku karya Mangkunegara, kinerja 

merupakan hasil kerja secara kuantitas yang dicapai 

oleh anggota kelompok dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.1 Perkembangan dan 

kemajuan suatu perusahaan tidak dapat dipungkiri 

jika faktor kualitas manajemen kinerja memberi 

pengaruh sebagai driven force (kekuatan 

pendorong) yang mampu memberi percepatan 

kearah sana.  

Kualitas kinerja yang baik tidak dapat 

dilakukan dengan hanya membalikkan telapak 

tangan, akan tetapi harus dengan dilakukannya 

kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi, baik 

secara jangka panjang maupun jangka pendek. 

Kinerja diartikan juga sebagai ketelitian, kualitas 

hasil pekerjaan, kuantitas hasil pekerjaan, 

 
1 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 67. 
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pencapaian sesuai target, bekerja sesuai SOP, dan 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.2 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh dari suatu 

perusahaan baik perusahaan bersifat profit oriented 

dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu 

periode waktu. Menurut Irhamni Fahmi dalam 

bukunya mengatakan kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis perusahaan, kepuasan konsumen 

dan memberikan kontribusi ekonomi. Kinerja juga 

dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 

program/kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, 

visi dan misi perusahaan yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis (strategisplanning) 

suatu perusahaan.3 

Adapun devinisi manajemen kinerja adalah 

suatu ilmu yang memadukan seni didalamnya 

untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang 

memiliki konsep fleksibel yang representatif dan 

aspiratif guna mewujudkan visi dan misi 

perusahaan dengan cara mempergunakan orang 

 
2 Zakia Nudya Anburika, Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi pada 

Agroindustri Tepung Tapioka di PT Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk Ponorogo, Jawa Timur), Skripsi (Universitas Brawijaya Malang, 

2015), 64. 
3 Fahmi Irhamni, Manajemen Sumber Daya Manusia Teori 

dan AplikasiBandung: Alfabeta, 2016), 176. 
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yang ada di perusahaan secara maksimal. Suatu 

perusahaan yang profesional tidak mampu 

mewujudkan suatu menejemen kinerja yang baik 

tanpa adanya dukungan dari seluruh komponen 

menejemen perusahaan dan juga tentunya para 

pemegang saham. Karena dalam konteks 

manajemen modern suatu kinerja yang sinergis 

tidak akan bisa berlangsung secara maksimal jika 

pihak pemegang saham hanya bertugas untuk 

menerima keuntungan tanpa memperdulikan 

berbagai persoalan internal dan eksternal di 

perusahaan.4 

Untuk mencapai tujuan keberhasilan suatu 

perusahaan, salah satunya adalah pengaruh reward 

dan punishment di perusahaan bila dapat berjalan 

saling bersinergi akan menciptakan peningkatan 

kinerja karyawan, yang artinya dalam peningkatan 

kinerja karyawan sangat berpengaruh apabila 

reward dan punishmnet dapat berjalan bersama-

sama.5 Untuk itu salah satu wujud konsep 

manajemen kinerja adalah dengan mengembangkan 

dan mengedepankan komunikasi yang efektif antar 

 
4 Ibid,.  

5 Ambeg Paramarta, Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap Kinerja Pegawai di lingkungan Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, (Jakarta: CV Persada Mandiri Utama, 2016), 3. 
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berbagai pihak baik di lingkungan internal 

perusahaan dan eksternal perusahaan.  

Adapun tujuan diterapkannya menejemen 

kinerja adalah sebagai berikut:6 

a. Mencapai peningkatan yang dapat diraih 

dalam perusahaan; 

b. Bertindak sebagai pendorong perubanhan; 

c. Meningkatkan motifasi dan komitmen 

karyawan; 

d. Memungkinkan karyawan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan mereka; 

e. Mengembangkan komunikasi yang 

terbuka antara manajer dan karyawan; 

f. Memberikan kesempatan dan kerangka 

kerja sebagai sasaran sebagai pemenuhan 

target memberikan kesempatan pada 

karyawan untuk mengungkapkan aspirasi 

dan perhatian mereka terhadap 

pekerjaannya; 

g. Membantu memberikan ruanglingkup 

untuk bertanggung jawab atas pekerjaan 

dan melaksanakan kontrol atas 

pekerjaannya; 

h. Membantu mempertahankan karyawan 

yang berkualitas. 

 
6 Fahmi, Manajemen, 177. 
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Kinerja merupakan hal yang sangat penting 

bagi seorang karyawan. Menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara, menyatakan bahwa indikator 

kinerja karyawan adalah: 

a. Kualitas  

Kualitas kerja adalah seberapa baik 

seorang karyawan mengerjakan apa yang 

seharusnya dikerjakan, biasanya diukur 

melalui ketepatan, ketelitian, 

keterampilan, kebersihan hasil kerja, 

keterkaiatan hasil kerja dengan tidak 

mengabaikan volume pekerjaan serta 

kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 

Adanya kualitas kerja yang baik dapat 

menghindari tingkat kesalahan dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat 

bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

b. Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama 

seorang pegawai bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja dapat dilihat dari 

kecepatan kerja setiap masing-masing 

pegawai. Selain itu juga merupakan 

jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti unit, jumlah siklus aktivitas 

yang diselesaikan. Menunjukan 

banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang 
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dilakukan dalam suatu waktu sehingga 

efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana 

sesuai dengan tujuan perusahaan.7 

c. Pelaksanaan tugas 

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh 

karyawan mampu melakukan pekerjannya 

dengan akurat dan tidak melakukan 

kesalahan. Yang terdiri dari komponen 

kehandalan dalam menyelesaikan tugas 

dan pengetahuan tentang pekerjaan, selain 

itu setiap karyawan harus bekerja sesuai 

dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian 

dan kompetensi masing-masing untuk 

mencapai visi, misi dan program kerja 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

d. Tanggung jawab 

Adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan oleh perusahaan. Selain 

itu kesanggupan seorang tenaga kerja atau 

karyawan dalam menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya 

dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu 

serta berani memikul resiko atas 

 
7 Mangkunegara, Manajemen, 75. 
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keputusan yang diambilnya atau tindakan 

yang dilakukannya.8 

 

2. Pengertian Reward 

Reward atau sering kita sebut dengan 

kompensasi merupakan bentuk pemberian balas 

jasa yang diberikan kepada seorang karyawan 

atas prestasi yang dilakukan, baik berbentuk 

finansial maupun non finansial.9Reward dapat 

diartikan sebagai gaji, bonus, promosi dan 

penghargaan terhadap diri sendiri.10Reward atau 

penghargaan adalah balas jasa yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan atas pengorbanan 

waktu, tenaga dan pikiran.11 

Reward atau kompensasi menurut Susilo 

Martoyo dalam bukunya menjelaskan bahwa 

kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima 

oleh karyawan sebagai balas jasa dari aktivitasnya 

sebagai karyawan. Menurut pandangannya, jika 

kompensasi yang mereka terima tidak memadai 

 
8 Ibid.,  

9Fahmi,Manajemen, 64. 
10 Zakia Nudya Anburika, Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi pada 

Agroindustri Tepung Tapioka di PT Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk Ponorogo, Jawa Timur), 60. 
11 Edy Soetrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(Jakarta: Kencana, 2009), 197. 
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maka prestasi kerja, kinerja, motivasi maupun 

kepuasan kerja mereka dapat menurun secara 

drastis. Karenanya kompensasi atau reward 

sangat penting untuk mempertahankan sumber 

daya manusia.12 

Reward manajemen ialah mengenai 

bagaimana orang-orang diberi penghargaan sesuai 

dengan nilai-nilai mereka di dalam suatu 

perusahaan. Hal ini meliputi finansial reward dan 

nonfinancialreward.13 Menurut Mangkunegara, 

reward atau kompensasi yang diberikan kepada 

pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan 

dan motivasi dan motivasi kerja, serta hasil kerja.14 

Reward dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

reward ekstrinsik dan reward intrinstik. 

a. Reward ekstrinsik adalah suatu 

penghargaan yang datang dari luar diri 

orang tersebut. Dimana penghargaan 

ekstrinsik terdiri dari penghargaan 

finansial dan non finansial, yaitu: 

 
12 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 

3, (Yogyakarta: BPFE, 1994), 114.  

13 Elais Retnowati, “Persepsi terhadap Sistem Reward, 

Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Dosen menurut Gender di 

Universitas Negeri Jakarta”, Thesis(FISIP Univeristas Indonesia 

Pasca Sarjana: Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan 

Pengembangan SDM, 2001), 36. 
14 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 84. 
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1) Penghargaan finansial: 

a) Gaji/Upah 

Gaji merupakan uang yang 

dibayarkan kepada pegawai atas jasa 

pelayanannya yang diberikan secara 

bulanan. Sedangkan upah adalah 

pembayaran berupa uang untuk 

pelayanan kerja atau uang yang yang 

biasanya dibayarkan kepada pegawai 

secara per jam, per hari dan per 

setengah hari.15 Sehingga gaji atau 

upah merupakan balas jasa dalam 

bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensi dari 

kedudukannya sebagai seorang 

karyawan yang memberikan 

sumbangan tenaga dan pikiran 

dalam mencapai tujuan perusahaan 

atau dapat dikatakan sebagai 

bayaran tetap yang diterima 

seseorang dari sebuah perusahan. 

b) Tunjangan 

Merupakan sesuatu yang diberikan 

pada karyawan meliputi dana 

pensiun, perawatan di rumah sakit 

dan liburan.  

 
15 Ibid.,  
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c) Bonus/Insentif 

Menurut T. Hani Handoko dalam 

Mangkunegara insentif adalah upaya 

untuk meningkatkan motivasi 

karyawan dalam mencapai tujuan-

tujuan perusahaan. Bonus 

merupakan tambahan imbalan di 

atas atau di luar gaji/upah yang 

diberikan perusahaan. Penghargaan 

berupa insentif kerja adalah suatu 

penghargaan dalam bentuk uang 

yang diberikan oleh pihak pimpinan 

perusahaan kepada karyawan agar 

mereka bekerja dengan motivasi 

yang tinggi dan berprestasi dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan 

oleh perusahaan. 

2) Penghargaan non finansial yaitu:16 

a) Penghargaan Interpersonal 

Biasa yang disebut dengan 

penghargaan antar pribadi, manajer 

memiliki sejumlah kekuasaan untuk 

mendistribusikan penghargaan 

interpersonal, seperti status dan 

pengakuan. 

 
16 Ibid.,  
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b) Promosi 

Merupakan usaha untuk 

menempatkan orang yang tepat pada 

pekerjaan yang tepat.  

b. Penghargaan intrinsik adalah suatu 

penghargaan yang diatur oleh diri sendiri, 

yang terdiri dari: 

a) Penyelesaian  

Merupakan kemampuan memulai dan 

menyelesaikan sesuatu pekerjan atau 

proyek merupakan hal yang sangat 

penting bagi sebagian orang. 

b) Pencapaian 

Merupakan penghargaan yang muncul 

dalam diri sendiri, yang diperoleh 

ketika seseorang meraih suatu tujuan 

yan menantang. 

c) Otonomi 

Adalah suatu keinginan yang timbul 

pada orang atas pekerajan yang 

memberikan, hak untuk mengambil 

keputusan dan bekerja tanpa diawasi 

dengan ketat.17 

 

 
17 Muhammad Yasir Musa, Analisis Penerapan Reward dan 

Punishment dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di KSPPS BMT 

Ramadana Salatiga, Skripsi, (IAIN Salatiga, 2017), 20. 
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3.  Pengertian Punishment 

Punishment adalah sanksi yang diterima oleh 

seorang karyawan karena ketidakmampuannya 

dalam menjalankan dan melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan yang diperintahkan. Menurut 

Mangkunegara, pelaksanaan pemberian sanksi 

terhadap pelanggaran dengan memberikan 

peringatan, harus segera, konsisten dan 

impersonal.18 Setiap pekerjaan yang dibebankan 

kepada setiap karyawan adalah sesuai dengan 

ketentuan yang ditegaskan diawal sekali ketika 

karyawan tersebut bekerja di perusahaan tersebut, 

terutama pada saat karyawan tersebut 

menandatangani perjanjian persetujuan 

kesanggupan ia untuk bersedia bekerja sesuai 

dengan perintah dari surat keputusan yang 

digariskan.  

Punishment definisikan sebagai tindakan 

menyajikan konsekuensi yang tidak diinginkan 

sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tertentu 

yang mana dapat berpengaruh pada kinerja 

karyawan itu sendiri.19Bentuk mekanisme 

pemberian punishment ini dilakukan secara kajian 

mendalam. Artinya punishment tidak diberikan 

 
18 Mangkunegara, Manajemen, 131.  
19 Ivancevich, Konopaske dan Matteson, Perilaku Manajemen 

dan Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 2006), 226. 
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kepada karyawan tanpa alasan yang jelas dan 

semuanya harus bersifat objektif serta lepas dari 

sudut pandanganyang subjektif. Punishment 

merupakan pemberian peringatan, hukuman yang 

menimbulkan efek jera, hukuman yang bersifat 

konsisten serta alasan pemberian hukuman yang 

jelas dan keobyektifan dalam pemberian 

hukuman.20 

Pemberian peringatan disini adalah pegawai 

yang melanggar perlu diberikan surat peringatan 

pertama, kedua dan ketiga. Tujuan pemberian 

peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan 

menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya. 

Di samping itu pula surat peringatan tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan 

penilaian kinerja pegawai. 

Pemberian sanksi harus segera yaitu, 

karyawan yang melanggar harus segera diberikan 

sanksi yang sesuai dengan peraturan perusahaan 

yang berlaku. Tujuanna agar karyawan yang 

bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang 

berlaku di perusahaan. Kelalaian pemberian sanksi 

atau punishment akan memperlemah kinerja yang 

ada.  

 
20 Zakia Nudya Anburika, Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi pada 

Agroindustri Tepung Tapioka di PT Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk Ponorogo, Jawa Timur), 61. 
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Pemberian sanksi harus konsisten. Hal ini 

bertujuan agar karyawan sadar dan menghargai 

peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

perusahaan. Ketidakonsistenan pemberian sanksi 

dapat mengakibatkan karyawan merasakan adanya 

diskriminasi karyawan, ringannya tingkat hukuman 

dan pengabaian disiplin kerja karyawan.  

Pemberian sanksi harus impersonal 

merupakan pemberian sanksi dengan tidak 

membeda-bedakan karyawan, baik tua muda, pria-

wanita, tetap diberlakukannya sama sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai 

menyadari bahwa sanksi atau hukuman berlaku 

untuk semua karyawan dengan sanksi pelanggaran 

yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam 

perusahaan. 

Suatu punishment diberikan dengan melihat 

pada dasar-dasar acuan di bawah ini, yaitu:21 

a. Acuan pemberian mekanisme tersebut 

harus secara otentik dan sah; 

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan telah menyebabkan kerugian 

pada perusahaan baik secara finansial 

maupun non finansial; 

c. Pelanggaran tersebut telah dilakukan 

berulang-ulang dan bersifat disengaja; 

 
21 Mangkunegara, Manajemen, 132. 
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d. Suatu pelanggaran yang sudah dilakukan 

telah tercatat dalam berita acara 

pelanggaran dan diproses oleh tim 

manajemen perusahaan untuk selanjutnya 

dilihat sebagai pelanggaran yang harus 

dituntaskan.22 

Setiap karyawan yang bekerja rata-rata tujuan 

utamanya adalah memperoleh pengahsilan. 

Sehingga keinginan untuk menacri tempat bekerja 

dengan berbagai fasilitas yang menjanjikan 

dianggap sebagai salah satu faktor kuat dalam 

mendukung keputusan.23 

Tujuan pemberian punishment adalah untuk 

mengarahkan seseorang untuk tidak melakukan 

pelanggaran dan merasa jera untuk melakukan 

pelanggaran kembali. Adapun jenis-jenis 

punishment dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Hukuman ringan, meliputi: 

1) Teguran lisan kepada karyawan yang 

bersangkutan; 

2) Teguran tertulis; 

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis 

 

 
22 Zakia Nudya Anburika, Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi pada 

Agroindustri Tepung Tapioka di PT Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk Ponorogo, Jawa Timur), 67. 
23 Ibid. 
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b. Hukuman sedang, meliputi: 

1) Penundaan kenaikan gaji yang 

sebelumnya telah direncanakan 

sebagaimana karyawan lainnya; 

2) Penurunan gaji yang besarnya 

disesuaikan dengan peraturan 

perusahaan; 

3) Penundaan kenaikan pangkat atau 

promosi 

c. Hukuman berat, meliputi:24 

1) Penurunan pangkat atau demosi; 

2) Pembebasan dari jabatan; 

3) Pemberhentian kerja atas permintaan 

karyawan yang bersangkutan; 

4) Pemutusan  hubungan kerja sebagai 

karyawan yang di perusahaan. 

 

B. Studi Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa 

penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan 

diantaranya oleh:Aldila Saga dan Dewie Tri Wijayanti 

(2016), yang berjudul “Pengaruh Penghargaan dan 

Motivasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada 

Devisi Penjualan PT. United Motors Center Suzuki 

Ahmad Yani, Surabaya)”. Metode analisis data 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis 

 
24Ibid.  
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menunjukkan variabel penghargaan dan motivasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadak kinerja 

karyawan PT. United Motors Center Suzuki Surabaya. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah metode 

analisis data menggunakan regresi linier berganda, 

variabel dependen sama, dan variabel independen 

menggunakan penghargaan/reward.25 

Maria Ulfa, Kusdi Rahardjo, Ika Ruhana (2017). 

Yang berjudul “Pengaruh Kompensasi terhadap 

Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi pada 

Karyawan Auto 2000 Malang Sutoyo)”. Metode yang 

digunakan analisis jalur. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa kompensasi dan motivasi kerja memiliki 

pengaruh yang sama-sama kuat terhadap kinerja 

karyawan.  Persamaan dengan penelitian ini adalah 

pada variabel dependen yaitu kinerja karyawan.26 

Rodziah Kurnia Dewi (2014), yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi 

terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Unggul 

Jaya Blora)”. Metode analisis data yang digunakan 

 
25 Aldila Saga, Dewie Tri Wijayanti, Pengaruh Penghargaan 

dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Devisi 

Penjualan PT. United Motors Center Suzuki Ahmad Yani, 

Surabaya),  Skripsi, (Universitas Negeri Surabaya, 2016),  116. 

26 Maria Ulfa, Kusdi Rahardjo, Ika Ruhana, Pengaruh 

Kompensasi terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi 

pada Karyawan Auto 2000 Malang Sutoyo), Jurnal, (Universitas 

Brawijaya, 2017), 9.  
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adalah analisis kualitatif dan kuantitatif diantaranya 

analisis indeks variabel, uji validitas dan reliabilitas, 

uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t 

dan uji F serta analisis koefisien dterminasi. 

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa 

variabel stres kerja mempunyai pengaruh negatif 

terhadap kinerja karyawan sedangkan kompensasi 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 

karyawan. Persamaan dengan penelitian ini terdapat 

pada uji-uji kuantitatif dan variabel dependen yaitu 

kinerja karyawan.27 

Firman Haristryanto (2012), yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan pada Perum Perumnas Regional VII 

Makassar”. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode regresi linier berganda dan uji hipotesis serta 

koefisien determinasi. Hasil uji statistik menyatakan 

bahwa variabel kompensasi meliputi gaji, tunjangan 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja. 

Namun pada kompensasi bonus dan insentif tidak 

berpengaruh pada prestasi kerja karyawan. Persamaan 

 
27 Rodziah Kurnia Dewi, Analisis Pengaruh Stres Kerja dan 

Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Unggul 

Jaya Blora), Skirpsi, (Universitas Diponegoro Semarang, 2014), 76. 
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dengan penelitian ini adalah metode analisis data 

menggunakan reresi linier berganda.28 

Penelitian-penelitian diatas memiliki persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian ini, penjelasannya 

secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 Studi Penelitian Terdahulu 

No. Penulis  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Aldila Saga dan 

Dewie Tri 

Wijayanti  

Pengaruh 

Penghargaan dan 

Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan 

(Studi pada Devisi 

Penjualan PT. 

United Motors 

Center Suzuki 

Ahmad Yani, 

Surabaya) 

Variabel 

penghargaan dan 

motivasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadak 

kinerja karyawan. 

2.  Maria Ulfa, 

Kusdi Rahardjo, 

Ika Ruhana 

Pengaruh 

Kompensasi 

terhadap Motivasi 

Kerja dan Kinerja 

Karyawan (Studi 

pada Karyawan 

Auto 2000 Malang 

Sutoyo) 

Variabel 

kompensasi dan 

motivasi kerja 

memiliki pengaruh 

yang sama-sama 

kuat terhadap 

kinerja karyawan 

3. Rodziah Kurnia Analisis Pengaruh Berdasarkan hasil 

 
28 Firman Haristryanto, Pengaruh Kompensasi terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan pada Perum Perumnas Regional VII 

Makassar, Skripsi, (Universitas Hasanuddin Makassar), 73. 
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Dewi Stres Kerja dan 

Kompensasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi 

pada PT. Unggul 

Jaya Blora) 

uji regresi 

menunjukkan 

bahwa variabel 

stres kerja 

mempunyai 

pengaruh negatif 

terhadap kinerja 

karyawan 

sedangkan 

kompensasi 

memiliki pengaruh 

yang positif 

terhadap kinerja 

karyawan 

4. Firman 

Haristryanto. 

Pengaruh  

Kompensasi 

terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan 

pada Perum 

Perumnas Regional 

VII Makassar 

Variabel 

kompensasi 

meliputi gaji, 

tunjangan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

prestasi kerja. 

Namun pada 

kompensasi bonus 

dan insentif tidak 

berpengaruh pada 

prestasi kerja 

karyawan 

 

Studi penelitian terdahulu menggambarkan 

tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini meneruskan kajian tentang 

reward, punishment dan kinerja karyawan. Mengingat 
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pengetahuan selalu berubah seiring berjalannya waktu 

maka penelitian ini berusaha untuk memberikan 

penjelasan yang lebih mendalam tentang reward, 

punishment dan kinerja karyawan.  

Dengan meneruskan kajian yang sama yang telah 

dilakukan sebelumnya posisi penelitian ini dengan 

penelitian sebelumya sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan antara penelitian ini 

dengan sebelumnya yang terletak pada 

penggunaan variabel independen yaitu 

kompensasi dan stres kerja, dan lokasi 

penelitian.  

2. Terdapat perbedaan antara penelitian ini 

dengan sebelumnya yang terletak pada variabel 

dependen yaitu kompensasi, metode analisis 

dan lokasi penelitian.  

3. Terdapat perbedaan antara penelitian ini 

dengan sebelumnya yang terletak pada variabel 

independen yaitu stres kerja dan kompensasi, 

lokasi penelitian dan uji kualitatif. 

4.  Terdapat perbedaan antara penelitian ini 

dengan sebelumnya yang terletak pada variabel 

dependen yaitu prestasi kerja dan variabel 

independen yaitu kompensasi. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian 

terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka 



34 

 

 

 

pemikiran dalam penelitian ini seperti yang di sajikan 

dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan 

bahwa reward dan punishment memiliki hubungan 

ataupun pengaruh terhadap kinerja karyawan BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang 

masih harus diuji kebenarannya melalui sampel yang 

diuji dalam penelitian.29 Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

 
29Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 12. 

Kinerja Karyawan (Y) 

Punishment (X2) 

Reward (X1) 
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1. H0 = Tidak ada pengaruh pemberian reward 

terhadap kinerja karyawan         Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. 

H1 = Ada pengaruh pemberian reward terhadap 

kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 

2. H0 = Tidak ada pengaruh pemberian punishment 

terhdap kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. 

H1 = Ada pengaruh pemberian punishment terhadap 

kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 

3. H0 = Tidak ada pengaruh pemberian reward dan 

punishment secara simultan terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 

H1 = Ada pengaruh pemberian reward dan 

punishment secara simultan terhdap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti 

melakukan penelitian dengan menggunakan 

penelitian kuantitatif.Pada metode ini teknik 

penentuan sampel dilakukan secara random 

menggunakan instrumen penelitian. Pengambilan 

sampel secara acak adalah salah satu metode 

pemilihan ukuran sampel dimana setiap anggota 

populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

menjadi anggota sampel, sehingga metode ini 

sering disebut dengan metode terbaik.1Sampel 

kemudian diuji dengan menggunakan metode 

statistik dengan mengedepankan teori probabilitas. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

tiga variabel penelitian sebagai barikut: 

X1 = Reward 

X2 = Punishment 

Y  = Kinerja Karyawan 

 

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

objek yang memiliki variasi tertentu yang 

 
1Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam 

Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 

185. 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Macam-macam variabel dapat dibedakan 

menjadi2: 

1. Variabel dependen, yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain atau biasa disebut 

dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, 

variabel dependen (Y) yang digunakan untuk 

diteliti adalah Kinerja Karyawan. 

2. Variabel independen yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lain atau biasa disebut 

dengan variabel bebas.3 Dalam penelitian ini, 

variabel independen (X) yang akan diteliti yaitu: 

X1 : Pemberian Reward 

X2 : Pemberian Punishment 

 

Adapun penyusunan instrumen untuk variabel 

independen dan dependen dalam penelitian ini 

menurut Sujarweni adalah sebagai berikut:4 

 

 

 

 
2 Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2017), 10. 
3Ibid., 11. 
4 Wiranta Sujarweni, Metodplogi Penelitian Bisnis&Ekonomi, 

(yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015), 78. 
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Variabel Indikator Butir Soal Sumber 

 

Kinerja 

Karyawan 

1. Kualitas  29 dan 30  

Nudya 

Anburika 

(2015) 

2. Kuantitas  29 

3. Pelaksanaan tugas 25, 27 dan 

28 

4. Tangung jawab 26 dan 31 

 

 

Reward 

(X1) 

1. Gaji/ Upah 1 dan 2  

 

Lina 

Marlina 

(2017) 

2. Bonus 4 

3. Tunjangan  3 

4. Penghargaan 

impersonal 

5,7 dan 12 

5. Promosi                                                                                               6 

6. Penyesuaian   7 dan 8                                                                                                                                                                                          

7. Pencapaian  8, 9, 10 dan 

13 

8. Otonomi  10, 11 dan 

14 

 

 

Punishment 

(X2) 

1. Pemberian 

peringatan 

15  

 

Nudya 

Anburika 

(2015) 

2. Efek jera 19-22 

3. Sanksi konsisten 16 

4. Alasan pemberian 

sanski jelas 

17 dan 24 

5. Tanpa subyektif 18 dan 23 

 

C. Lokasi, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi  

Lokasi pada penelitian ini bertempat di 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang 

beralamat di Jl. S. Parman No.44, Madiun. 
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2. Populasi  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

penelitian adalah seluruh karyawan di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

3. Sampel  

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel 

adalah seluruh karyawan yang bekerja di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Peneliti 

dapat mengumpulkan responden penelitian 

sebanyak 38 orang karyawan. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif yaitu, data yang berwujud 

kuisioner pertanyaan atau pernyataan tentang reward 

dan punishment.Dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh dari sumber aslinya.5 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengguankan cara 

kuisioner. Teknik ini merupakan alat pengumupulan 

data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. 

Diharapkan dengan menyebar pertanyaan atau 

pernyataan kepada responden, peneliti dapat 

menghimpun data yang relevan dengan tujuan 

 
5Ibid., 103. 
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penelitian, dan memiliki tingkat validitas dan 

reabilitas yang tinggi.Pendekatan ini sangat efektif 

dalam pendekatan survei dan lebih riabel jika 

pertanyaan atau pernyataan terarah dengan baik dan 

efektif.6 

 

F. Skala Pengukuran  

Skala penggukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert.Skala ini 

berhubungan dengan pertanyaan seseorang tentang 

sikap seseorang terhadap sesuatu.7 Berikut adalah 

rentangan angka dalam skala likert: 

 

Tidak Setuju Kurang 

Setuju 

Setuju  Sangat 

Setuju 

1 2 3 4 

 

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis 

data kuantitatif, yang dilakukan dengan beberapa 

langkah, yaitu: 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu 

 
6Ibid., 150-151. 
7Ibid., 154. 
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kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuisioner tersebut mampu untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur.8 

Pengujian validitas dalam penelitian ini 

menggunakan korelasi pearson Product 

Moment. 

Uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan nilai rhitung (nilai Pearson 

Correlation) dengan nilai rtabel untuk Degree 

of Freedom (df) = n – 2 (n adalah sampel). 

Dengan jumlah sampel (n) adalah 38 dan 

tingkat signifikansi 0,05. Maka nilai rtabel 

dalam penelitian ini adalah r (0,05; 38-2 =36) 

=0,361.Jika rhitung lebih besa daripada rtabel 

dan berkorelasi positif maka butir atau 

pertanyaan tersebut valid.9 

Dalam penelitian ini peneliti membuat 31 

butir pernyataan yang sesuai dengan 

indikator, variabel pertama (reward) terdiri 

dari 14 butir pernyataan, variabel kedua 

(punishment) terdiri dari 10 butir pernyataan 

dan variabel terakhir (kinerja karyawan) 

terdiri dari 7 butir pernyataan. Masing-

masing butir pernyataan sudah mewakili 

indikator penelitian untuk mengetahui 

 
8Ibid., 129. 
9 Sujarweni, Metodologi, 158. 
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pengaruh reward dan punishment terhadap 

kinerja karyawan Bank BRI Syariah KC 

Madiun. 

b. Uji Reliabilitas 

Pada prinsipnya uji reliabilitas digunakan 

untuk menguji keandalan kuisioner.Suatu 

kuisioner dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban seseorang terhadappertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu.10Teknik yang digunakan dalam 

pengukuran reliabilitas ini adalah teknik 

Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar 

dari 0,6.11 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier berganda (multiple 

regression) dapat disebut sebagai model yang 

baik jika model tersebut memenuhi criteria 

BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).BLUE 

dapat dicapai bila memenuhi asumsi klasik. 

Beberapa syarat uji asumsi klasik untuk analisa 

regresi ganda, diantaranya: 

 

 

 
10Muhammad, Metodologi, 135. 
11Ibid., 185. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan 

distribusi (pola) data.Uji normalitas ini 

mengasumsikan bahwa data tiap variabel 

berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.12Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah asumsi normalitas 

residual terpenuhi atau tidak.Residual/error 

adalah ukuran kegagalan dalam menyediakan 

suatu nilai taksir yang pasti.13Uji normalitas 

dalam penelitian ini mengguanakan tiga uji 

yaitu, Kolmogorov-Smirnov,analisis grafik 

histogram dan analisis dengan grafik Normal 

Probability Plot (Normal P-P Plot). Apabila 

nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih 

besar dari 0,05, maka residual/error 

berdistribusi normal. 

b. Uji Autukorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji 

ada atau tidaknya korelasi anatara variabel 

bebas pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Untuk data time series 

autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data 

yang sampelnya crosssection jarang terjadi 

karena variabel bebas satu berada dengan 

 
12Wulansari, Aplikasi, 38. 
13Muhammad, Metodologi, 159. 
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yang lain. Mendeteksi autokorelasi dalam 

penelitian ini dengan menggunakan nilai 

Durbin-Watson dengan kriteria jika: 

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada 

autokorelasi positif; 

2) Angka D-W di antara -2 berarti tidak 

ada autokorelasi; 

3) Angka D-W +2 berarti ada 

autokorelasi negatif.14 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada 

tidaknya kemiripan antara variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan 

antar variabel independen akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. 

Selain itu untuk uji ini juga untuk 

menghindari kebiasaan proses dalam 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh 

pada uji parsial masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika 

VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak 

terjadi multikolinieritas.15 

d. Uji Heteroskidastisitas 

Uji heteroskidastifitas adalah asumsi 

dalam regresi dimana varian dari residual 

 
14Sujarweni, Metodologi, 159. 
15Ibid., 159. 
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tidak sama untuk satu pengamatan yang lain. 

Uji dalam penelitian ini mengguanakan 

Glejser. Jika nilai signifikansi pada table 

Coefficientslebih besar dari 0,05 artinya, 

tidak terjadi kasus heteroskedastisitas.16 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran 

garis regresi. Uji linieritas dilakukan dengan 

caa mencari model regresi dari variabel 

independen teerhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan dalan uji 

linieritas adalah: 

1) Jika nilai signifikansi>0,05 (α), maka 

regresi linier; 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05 (α), 

maka garis regresi tidak linier.17 

 

3. Analisis Regresi 

a. Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk model 

hubungan antara satu variabel dependen 

dengan variabel independen. Dalam 

hubungan ini variabel bersifat linier, dimana 

perubahan pada varabel X akan diikuti oleh 

perubahan pada varabel Y secara tetap. 

 
16Ibid., 160. 
17 Wulansari, Aplikasi, 55. 
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Maka, persamaan regresi linier sederhana 

adalah: 

Y = α + βX + e 

Dimana: 

Y : Variabel dependen 

α  : Constanta 

β  : Koefisien regresi pada variabel X 

e  : Error 

b. Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk melihat model 

regresi, tujuannya untuk menentukan hubungan 

perubahan variabel yang satu terhadap variabel 

lainnya. Regresi menunjukkan sifat hubungan 

sebab akibat, variabel yang satu sebagai 

penyebab sedangkan variabel yang lain sebagai 

akibat.18 

1) Persamaan Regresi 

Pada penelitian ini menggunakan dua 

variabel independen. Maka, persamaan 

regresi untuk dua predictor adalah: 

Y = α + βX1 + βX2 

Dimana:  

Y : Variabel dependen (Kinerja 

Karyawan) 

α : Constanta 

β : koefisien regresi pada variabel X 

 
18Boedijoewono, Pengantar, 238. 
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X1 : Variabel independen (Reward) 

X2 : Variabel independen (Punishment) 

 

4. Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dalam regresi 

berganda digunakan untuk mengetahui 

presentase sumbangan pengaruh variabel 

independen secara serentak terhadap variabel 

dependen.19 Nilai koefisien determinasi pada 

penelitian ini dilihat dari nilai R square pada 

tabel model summary.20 

5. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara 

yang masih lemah kebenarannya, maka perlu 

diuji melalui sebuah penelitian. Secara statistika 

hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai 

keadaan populasi (parameter) yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh 

dari sampel penelitian.21 Terdapat dua uji 

hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Uji t (Parsial) 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi 

parsial individual yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen (X) 

secara individual mempengaruhi variabel 

 
19Ibid., 247. 
20Wulansari, Aplikasi, 133. 
21Ibid., 12. 
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dependen (Y).pengujian dapat dilakukan 

dengan kenentuan sebagai berikut:22 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α), maka H0 

diterima dan H1 ditolak; 

b) Jika nilai signifikansi<0,05 (α), maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

 

2) Uji F (Simultan) 

Uji simultan digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen dalam penelitian. 

Pengujian dapat dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut:23 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 (α), maka H0 

diterima dan H1 ditolak; 

b) Jika nilai signifikansi <0,05 (α), maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

 

 
22Sujarweni, Metodologi, 161-162. 
23Ibid.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian  

1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat keaslian 

setiap item pernyataan dalam mengukur variabel. 

Dalam penelitian ini dilakukan korelasi pearson 

product moment dengan nilai r tabel 0,361. Adapun 

hasil uji validitas kuesioner dari 38 responden pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Pernyataan  rhitung rtabel Keterangan 

 

 

 

 

Reward 

(X1) 

 

 

 

 

Pernyataan X1.2 0,724 0,361 Valid 

Pernyataan X1.3 0,509 0,361 Valid 

Pernyataan X1.4 0,680 0,361 Valid 

Pernyataan X1.5 0,796 0,361 Valid 

Pernyataan X1.6 0,474 0,361 Valid 

Pernyataan X1.7 0,715 0,361 Valid 

Pernyataan X1.8 0,663 0,361 Valid 

Pernyataan X1.10 0,564 0,361 Valid  

Pernyataan X1.13 0,482 0,361 Valid 

 

 

 

 

Punishme

nt (X2) 

 

 

Pernyataan X2.1 0,474 0,361 Valid 

Pernyataan X2.2 0,701 0,361 Valid 

Pernyataan X2.4 0,787 0,361 Valid 

Pernyataan X2.5 0,385 0,361 Valid  

Pernyataan X2.6 0,385 0,361 Valid 

Pernyataan X2.7 0,725 0,361 Valid 

Pernyataan X2.8 0,510 0,361 Valid 

Pernyataan X2.9 0,550 0,361 Valid 



42 

 

 

 

 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Pernaytaan Y.1 0,895 0,361 Valid 

Pernaytaan Y.2 0,906 0,361 Valid 

Pernaytaan Y.3 0,905 0,361 Valid 

Pernaytaan Y.4 0,961 0,361 Valid 

Pernaytaan Y.5 0,961 0,361 Valid 

Pernaytaan Y.6 0,905 0,361 Valid 

Pernaytaan Y.7 0,950 0,361 Valid 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 24 butir 

pernyataan rhitung > rtabel maka bernilai positif, 

sehingga 24 butir pernyataan pada kuesioner 

penelitian ini dinyatakan valid. 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

keandalan kuesioner. Kuesioner suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronboach Alpha lebih 

besar dari 0,6. Hasil dari uji reliabilotas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Relisbilitas 

Variabel  Jumlah 

Pernyataan 

0,6 Keterangan  

Reward 

(X1) 

9 item 0,6 Reliabel  

Punishment 

(X2) 

7 item 0,6 Reliabel 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

7 item 0,6 Reliabel 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 
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Dari data tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa 

masing-masing variabel instrumen memiliki nilai 

cronbach’s alpha > 0,6, sehingga dapat dikatakan 

bahwa seluruh variabel instrumen penelitian ini 

reliabel. 

 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan Ban BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

sebanyak 38 orang. Adapun pertanyaan yan termuat 

dalam kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu 

pertanyaan mengenai identitas responden dan 

penyataan mengenai kedua variabel independen 

yaitu reward dan punishment, serta varabel dependen 

yaitu kinerja karyawan. 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 

identitas responden berdasarkan jenis kelamin, 

status, umur dan pendidikan. Penggolongan yang 

dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dengan jelas mengenai 

gambaran responden sebagai objek penelitian. 

Gambaran umum objek penelitian tersebut satu 

persatu dapat diuraikan dengan perincian sebagai 

berikut: 

a. Deskripsi Reponden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
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Berdasarkan data primer yang telah diolah, 

maka hasil persebaran responden berdasarkan 

jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada diagram berikut: 

 
Sumber: Data SPSS diolah, 2019.  

Gambar 4.1 Responden Penelitian berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 

38 orang yang terdiri dari 26 responden laki-laki 

dan 12 responden perempuan. Berdasarkan 

gambar di atas dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden adalah laki-laki dengan 

presentase 68,4%. Dan presentase perempuan 

adalah 31,6%. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Status 

Berdasarkan data primer yang telah diolah, 

maka hasil penyebaran responden berdasarkan 
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status dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

 
Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Gambar 4.2 Responden Penelitian berdasarkan 

Status 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden 

penelitian sudah menikah. Sebanyak 26 

responden sudah menikah dengan presentase 

68,4%. Dan sebanyak 12 responden lainnya 

belum menikah dengan presentase 31,6%. 

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Berdasarkan data primer yang telah diolah, 

maka hasil persebaran responden berdasarkan 

umur dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Gambar 4.3 Deskripsi Responden 

berdasarkan Umur 

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata responden 

penelitian berumur diatas 30 tahun. Sebanyak 19 

responden berumur di atas 30 tahun dengan 

presentase 50%. 18 responden berumur di atas 

20 tahun dengan presentase 47,4%, sedangkan 1 

responden masih berumur dibawah 20 tahun 

dengan presentase 2,6%. 

d. Deskripsi Responden Berdasarkan 

Pendidikan 

Berdasarkan data primer yang telah diolah, 

maka hasil persebaran responden berdasarkan 

pendidikan dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Sumber: Data SPSS diolah, 2019.          

Gambar 4.4 Deskripsi Responden 

Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan gambar diagram diatas, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden 

penelitian telah menempuh studi S1. Sebanyak 

26 responden berpendidikan S1 dengan jumlah 

presentase 68,4%. Sebanyak 7 responden 

berpendidkikan diploma dengan presentase 

18,4%, sedangkan sisanya berpendidikan SMA 

dengan jumlah presentase 13,2%. 

 

2. Data Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diisi 

oleh masing-masing responden. Kuesioner dalam 

penelitian ini pada awalnya menggunakan 31 butir 

kuesioner yang terdiri dari 14 butir pernyataan untuk 
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variabel reward (X1), 10 butir pernyataan untuk 

variabel punishment (X2) dan 7 butir pernyataan untuk 

variabel kinerja karyawan (Y). 

Akan tetapi, setelah dilakukan uji validitas, 

terdapat 6 butir pernyataan dari variabel reward yang 

dinyatakan tidak valid, 1 butir pernyataan dari variabel 

punishment juga dinyatakan tidak valid. Oleh karena 

itu, total kuesioner dalam penelitian ini menjadi 24 

butir dengan perincian sebagai berikut: 

a. Data Variabel X1 (Reward) 

Berdasrkan data primer yang telah diolah, 

hasil persebaran responden berdasarkan skor untuk 

variabel reward (X1) dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada diagram berikut: 

 
Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Skor X1 

Berdasarkan gambar di atas,  dapat dilihat 

bahwa frekuensi tanggapan responden terhadap 
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variabel X1 (reward) bermacam-macam. Dari total 

38 orang responden, skor terbanyak adalah skor 24 

dengan frekuensi mencapai 20 orang responden. 

Sedangkan jumlah skor dengan responden paling 

sedikit adalah skor 17, 21, 26, dan 28 dengan 

jumlah responden masing-masing 1 orang.  

Berdasarkan gambar di atas diperoleh nilai 

rata-rata skor untuk variabel reward sebesar 24,55. 

Distribusi frekuensi diatas menunjukkan bahwa 

tanggapan responden terhadap kuesioner sangat 

beragam, Hal ini karena pengalaman yang mereka 

rasakan selama menjadi karyawan juga beragam.  

 

b. Data Variabel X2 (Punishment) 

Berdasrkan data primer yang telah diolah, 

hasil persebaran responden berdasarkan skor untuk 

variabel punishment (X2) dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada diagram berikut: 
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Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Skor X2 

 

Berdasarkan gambar di atas,  dapat diliH1t 

bahwa frekuensi tanggapan responden terhadap 

variabel X2 (punishment) bermacam-macam. Dari 

total 38 orang responden, skor terbanyak adalah 

skor 27 dengan frekuensi mencapai 19 orang 

responden. Sedangkan jumlah skor dengan 

responden paling sedikit adalah skor 19, 22, 24, 26, 

dan 31  dengan jumlah responden masing-masing 1 

orang.  

Berdasarkan gambar di atas diperoleh nilai 

rata-rata skor untuk variabel punishment sebesar 

27,21. Distribusi frekuensi diatas menunjukkan 

bahwa tanggapan responden terhadap kuesioner 

sangat beragam, Hal ini karena pengalaman yang 
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mereka rasakan selama menjadi karyawan juga 

beragam.  

 

c. Data Variabel Y (Kinerja Karyawan) 

Berdasrkan data primer yang telah diolah, 

hasil persebaran responden berdasarkan skor untuk 

variabel kinerja karyawan (Y) dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada diagram berikut: 

 
Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Gambar 4.7 Responden Berdasarkan Skor Y 

 

Berdasarkan gambar di atas,  dapat dilihat 

bahwa frekuensi tanggapan responden terhadap 

variabel X2 (punishment) bermacam-macam. Dari 

total 38 orang responden, skor terbanyak adalah 

skor 21 dengan frekuensi mencapai 22 orang 
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responden. Sedangkan jumlah skor dengan 

responden paling sedikit adalah skor 14, 19, dan 

22dengan jumlah responden masing-masing 1 

orang.  

Berdasarkan gambar di atas diperoleh nilai 

rata-rata skor untuk variabel reward sebesar 22,08. 

Distribusi frekuensi diatas menunjukkan bahwa 

tanggapan responden terhadap kuesioner sangat 

beragam, Hal ini karena pengalaman yang mereka 

rasakan selama menjadi karyawan juga beragam.  

 

C. Hasil Pengujian Hipotesisi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terdapat 

beberapa syarat yang harus dipenuhi. Uji-uji tersebut 

diantaranya, uji asumsi klasik, uji regresi sederhana dan 

ganda, dan analisis koefisien determinasi. 

Adapun tatahap-tahap pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data 

memenui syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Terdapat 

beberapa syarat uji asumsi klasik untuk analisis regresi 

ganda, diantaranya: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan 

distribusi atau pola data. Uji ini mengasumsi bahwa, 

data tiap variabel berasal dari populasi yang 
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berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil olah 

data dari: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 38 

Normal 

Parametersa 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.30917159 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .241 

Positive .175 

Negative -.241 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.484 

Asymp. Sig. (2-tailed) .024 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel uji Kolmogorov-Smirnov 

diperoleh nilai signifikansi  0,024 > 0,05. Artinya, 

error/residual berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada 

atau tidaknya autokorelasi dalam moel regresi. Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini dapat diketahui 

dengan melihat nilai Durbin-Watson sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .638
a 

.407 .373 2.374 1.857 

a. Predictors: (Constant), Punishment, Reward  

b. Dependent Variable: 

Kinerja Karyawan 

  

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019. 

 

Berdasarkan tabel Model Summary diperoleh 

nilai Durbin-Watson sebesar 1,857. Nilai tersebut 

berada diantara -2 dan +2 yang menunjukkan bahwa 

tidak ada autokorelasi, dengan demikian data atau 

model regresi memenuhi asumsi autokorelasi. 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui kesalahan 

standar estimasi model dalam penelitian. Uji 

multikolinieritas dalam penelitian ini dapat diketahui 

dengan melihat data nilai beta, standar error dan VIF. 

H1sil ujinya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Const

ant) -9.990 6.795 

 -

1.47

0 

.15

0 

  

Rewar

d 
.679 .165 .597 

4.12

7 

.00

0 
.808 

1.23

8 

Punish

ment 
.106 .186 .083 .571 

.57

2 
.808 

1.23

8 

a. Dependent Variable: 

Kinerja Karyawan 

     

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel Coefficients diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1) Nilai Beta 

a. Nilai beta untuk reward = 0,679 < 1 (tidak 

terjadi multikolinieritas). 

b. Nilai beta untuk punishment = 0,106 < 1 

(tidak terjadi multikolinieritas). 

2) Nilai Standar Error 

a. Nilai standar error untuk reward = 0,165 < 

1 (tidak terjai multikolinieritas). 
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b. Nilai standar error untuk punishment =0, 

189 < 1 (tidak terjadi multikolinieritas). 

3) Nilai VIF 

a. Nilai VIF untuk reward = 1,238 < 10 

(tidak terjadi multikolinieritas). 

b. Nilai VIF untuk punishment = 1,238 < 10 

(tidak terjadi multikolinieritas). 

Dengan demikian, data atau model regresi 

memenuhi asumsi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskiastisitas 

Uji ini adalah asumsi dalam regresi dimana 

varian dari residual tidak sama untuk satu 

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini 

digunakan uji Glejser dan analisis grafik Scatterplot 

dengan hasil sebagai berikut: 

1) Uji Glejser 

Tabel 4.6 H1sil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -4.284 4.603  -.931 .358 

Reward .219 .112 .350 1.962 .058 

Punishment -.113 .126 -.160 -.899 .375 

a. Dependent Variable: Abs_RES    

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai 

signifikansi untuk variabel reward sebesar 0,058 

dan variabel punishment sebesar 0,375. Nilai 

signifikansi dari kedua variabel tersebut lebih 

besar dari 0,05. Artinya, tidak terjadi kasus 

heteroskidastisitas. 

2) Grafik Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Gambar 4.8 Grafik Scatterplot 

 

Berdasarkan tampilan gambar scatterplot di 

atas, terlihat plot menyebar secara acak disekitar 

angka nol pada sumbu regression stundentized. 

Artinya, tidak terjadi hetorkidastisitas. Dengan 

demikian, model regresi memenuhi asumsi 

heteroskiastisitas. 
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3. Analisis Regresi 

a. Analsis Regresi Sederhana 

1) Analisis Pengaruh Reward terhadap Kinerja 

Karyawan Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun 

Untuk mengetahui pengaruh antara satu 

variabel independen dengan satu variabel 

dependen, digunakan analisis regresi linier 

sederhana. Dan untuk mengetahui pengaruh 

secara signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen digunakan uji t. 

H1sil uji regresi linier sederhana serta uji t 

untuk variabel X1 (reward) terhadap variabel 

Y (kinerja) sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana X1 

terhadap Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8.538 6.241  -1.368 .180 

Reward .720 .147 .634 4.915 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Karyawan 

   

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019  

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan 

regresi sederhana sebagai berikut: 
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   Y = a + bX + e 

   Y = -8,538 + 0,720X  + e 

Penjelasan persamaan tersebut seagai berikut: 

(a) Diperoleh nilai konstan sebesar -8,538, 

menyatakan bahwa jika tidak ada 

reward, maka kinerja karyawan adalah    

-8,538. 

(b) Nilai koefisien regresi variabel reward 

sebesar 0,720. Artinya, apabila variabel 

indepeden dianggap konstan, maka 

reward akan naik sebesar 0,720. 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, 

diperoleh perhitungan thitung sebesar 4,915. Nilai 

thitung positif, artinya semakin meningkatnya 

reward maka kinerja karyawan semakin 

meningkat pula, dan sebaliknya jika reward buruk 

maka kinerja karyawan semakin menurun karena 

thitung > ttabel (4,915 > 2,030) maka H1 diterima dan 

H0 ditolak atau koefisien regresi signifikan, 

reward benar-benar erat hubugannya dengan 

kinerja karyawan.  

2) Analisis Pengaruh Punishment terhadap 

Kinerja Karyawan Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun 

H1sil uji regresi linier sederH1na serta uji t 

untuk variabel X2 (punishment) terhadap kinerja 

karyawan (Y) sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Regresi 

Sederhana X2 terhadap Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.734 6.080  1.437 .159 

Punishment .442 .201 .344 2.201 .034 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Karyawan 

   

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019. 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 

persamaan regresi sederH1na sebagai berikut: 

 Y = a – bX + e 

 

 Y = 8,734 - 0,442X + e 

Penjelasan persamaan tersebut seagai 

berikut: 

a) Nilai koefisien regresi variabel 

punishment sebesar 8,734. Artinya, 

apabila variabel inepeden dianggap 

konstan, maka punishment akan 

meningkat sebesar 8.734. 

b) Nilai koefisien regresi variabel 

punishment sebesar 0,442. Artinya, 

apabila variabel inepeden dianggap 
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konstan, maka punishment akan 

meningkat sebesar 0,442. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, 

diperoleh perhitungan thitung sebesar 2,201. 

Nilai thitung positif, artinya semakin 

meningkatnya punishment maka kinerja 

karyawan semakin menurun, dan sebaliknya 

jika punishment rendah maka kinerja 

karyawan semakin meningkat. Karena thitung < 

ttabel (2.201 > 2,030) maka H1 diterima dan H0 

ditolak atau koefisien regresi signifikan, 

punishment ada hubugannya dengan kinerja 

karyawan.  

Dengan berbagai proses yang telah 

dilakukan di atas maka kesimpulannya adalah 

terdapat pengaruh antara punishment terhadap 

kinerja karyawan di Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. 

b. Regresi Ganda 

Pada penelitian ini digunakan teknik 

analisis regresi berganda, dimana analisis ini 

digunakan untuk melihat pengaruh reward 

dan punishment terhadap kinerja karyawan 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

Berdasarkan dari analisia dengan program 

SPSS versi 16.0 maka diperoleh hasil regresi 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Ganda X1, X2 

terhadap Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 
-

9.990 
6.795 

 -

1.47

0 

.15

0 

  

Reward 
.679 .165 .597 

4.12

7 

.00

0 
.808 

1.23

8 

Punishmen

t 
.106 .186 .083 .571 

.57

2 
.808 

1.23

8 

a. Dependent Variable: 

Kinerja Karyawan 

     

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019. 

 

Dari tabel diatas, dapat dirumuskan suatu 

persamaan yang menggambarkan hubungan 

pengaruh reward dan punishment terhadap 

kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun sebagai berikut: 

   Y = a + b1X1 - b2X2 + e 

Y = -9,990 + 0,679X1 - 0,106X2 + e 

Penjelasan persamaan diatas dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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1) Konstanta sebsar -9,990; artinya jika 

reward dan punishment nilainya 0, maka 

besarnya kinerja karyawan sebesar -9,990. 

2) Koefisien regresi varibel sebesar 0,679; 

artinya jika reward mengalami kenaikan 

satu satuan, maka kinerja karyawan akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,679. 

Begitu pula sebaliknya jika reward 

mengalami penurunan satu satuan maka 

akan berakibat pada berkurangnya kinerja 

karyawan sebesar 0,679. 

3) Koefisien regresi varibel sebesar 0,106; 

artinya jika punishment mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kinerja 

karyawan akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,106. Begitu pula sebaliknya jika 

punishment mengalami penurunan satu 

satuan maka akan berakibat pada 

berkurangnya kinerja karyawan sebesar 

0,106. 

2. Uji t dan Uji F 

Untuk mengetahui variabel indepenen terhadap 

variabel dependen baik secara individu maupun 

simultan dilakukan uji sebagai berikut: 

a. Uji Parsial (uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh dari masing-masing 

variabel independen secara individu terhadap 
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varaiabel dependen dalam penelitian dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
-9.990 6.795 

 
-1.470 .150 

Reward .679 .165 .597 4.127 .000 

Punishment .106 .186 .083 .571 .572 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Karyawan 

   

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel coefficients di atas, 

diperoleh kesimpulan bahwa: 

1) Nilai signifikansi variabel reward sebesar 

0,000 < 0,05 dan diperoleh nilai t hitung > t 

tabel yaitu 4,127 > 2,030 sehingga, H0 

ditolak dan H1 diterma. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel reward 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan. 
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2) Nilai signifikansi variabel punishment 

sebesar 0,572 > 0,05 dan diperoleh nilai t 

hitung > t tabel yaitu 0,571 < 2,030 

sehingga, H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel 

punishment tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karyawan. 

b. Uji Simultan (uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil 

uji F yang diperoleh berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 135.469 2 67.735 12.016 .000a 

Residual 197.294 35 5.637   

Total 332.763 37    

a. Predictors: (Constant), Punishment, Reward   

b. Dependent Variable: Kinerja 

Karyawan 

   

Sumber: Data SPSS Diolah, 2019. 
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Berdasarkan tabel diatas, didapat nilai 

siginifikansi 0,000 < 0,05 dan diperoleh nilai f 

hitung > f tabel yaitu 12,016 > 2,87. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 

Artinya, reward dan punishment berpengaruh 

secara besama-sama terhadap kinerja karyawan 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

 

3. Koefisien Determinasi 

Uji koefisien daterminasi dalam regresi 

berganda digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Dalam penelitian ini dilakukan 

uji koefisien determinasi secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen.  

Hasil pengujian koefisien determinasi untuk 

variabel reward dan punishment terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien 

Determinasi X1 dan X2 terhadap Y 

Model Summaryb 

Mode

l R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

CH1nge Statistics 

R 

Square 

CH1ng

e 

F 

CH1ng

e 

df

1 

df

2 

Sig. F 

CH1ng

e 

1 .638
a 

.407 .373 2.374 .407 12.016 2 35 .000 
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Model Summaryb 

Mode

l R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

CH1nge Statistics 

R 

Square 

CH1ng

e 

F 

CH1ng

e 

df

1 

df

2 

Sig. F 

CH1ng

e 

1 .638
a 

.407 .373 2.374 .407 12.016 2 35 .000 

a. Predictors: (Constant), 

Punishment, Reward 
     

b. Dependent Variable: Kinerja 

Karyawan 
      

 Sumber: Data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel model summary diperoleh 

nilai R sebesar 0, 638. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi hubungan yang kuat antara reward dan 

punishment terhadap kinerja karyawan Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

Berdasarkan tabel model Summary diperoleh 

nilai R square (R2) = 0,407 = 40,7%. Artinya, 

reward dan punishment secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun sebesar 40,7% 

sedangkan sebesar 59,3% dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar penelitian ini. 

Berdasarkan tabel model summary diperoleh 

nilai Adjusted R Square adalah 0,373, Hal ini 

berarti 37,3% variasi variabel terikat yaitu kinerja 
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karyawan dapat dijelaskan oleh dua variasi bebas 

yaitu reward dan punishment. Sedangkan sisanya 

62,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian. 

 

D. Pembahasan 

Setelah melakukan beberapa proses pengujian maka 

diperoleh jawaban untuk masing-masing rumusan 

masalah dan dapat diuji hipotesis penelitian yang telah 

dibuat sebelumnya sebagai berikut: 

1. Pengaruh Reward terhadap Kinerja Karyawan 

Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Dari hasil uji regresi linier sederhana 

diperoleh variabel reward berkoefisien positif. 

Hal ini menunjukkan bahwa reward memberikan 

kesan positif terhadap kinerja karyawan Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Hal ini juga 

menjalaskan bahwa semakin baik reward yang 

dirasakan oleh karyawan maka semakin tinggi 

pula kinerja para karyawan di  Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. 

Dan berikut hipotesisnya: 

H0 = Tidak ada pengaruh reward terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 
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H1 = Ada pengaruh reward terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 

diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai 

signifikansi variabel reward  0,000 < 0,05 dan 

diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu 4,127 > 

2,030 sehingga, H0 diterima dan H1 ditolak. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel reward 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan Bank Syariah KC Madiun. 

2. Pengaruh Punishment terhadap Kinerja 

Karyawan Bank Syariah KC Madiun 

Dari hasil uji regresi linier sederhana 

diperoleh variabel punishment berkoefisien 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa punishment 

memberikan kesan negatif terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. Hal ini juga menjalaskan bahwa semakin 

buruk punishment  yang dirasakan oleh karyawan 

maka semakin rendah pula kinerja para karyawan 

di  Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

Dan berikut hipotesisnya: 
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H0 = Tidak ada pengaruh punishment terhadap 

kinerja karyawan Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun. 

H1 = Ada pengaruh punishment terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 

diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,749 > 0,05 dan diperoleh 

nilai t hitung < t tabel yaitu 2.201 > 2,030 

sehingga, H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel punishment tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun. 

 

 

3. Pengaruh Reward dan Punishment terhadap 

Kinerja Karyawan Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Madiun 

Keterkaitan kedua faktor reward dan 

punishment memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan Bank 
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BRISyariah Kantor Cabang Madiun. Dan berikut 

hipotesisnya: 

H0 = Tidak ada pengaruh reward dan punishment 

terhadap kinerja karyawan Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. 

H1 = Ada pengaruh reward dan punishment 

terhadap kinerja karyawan Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α) maka H0 

diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α) maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai 

signifikansi reward dan punishment sebesar 0,000 

< 0,05 dan diperoleh nilai f hitung > f tabel yaitu 

12,016 > 2,87 sehingga, H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

reward dan punishment berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap kinerja 

karyawan Bank Syariah KC Madiun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pembahasan 

mengenai pengaruh reward dan punishment 

terhadap kinerja karyawan Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan reward berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hasil 

uji koefisien determinasi menjelaskan bahwa 

pengaruhnya cukup kuat yakni sebesar 40,5%. 

2. Punishment tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karaywan. Hasil uji koefisien 

determinasi menjelaskan bahwa pengaruhnya 

rendah yakni sebesar 10,3%. 
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3. Reward dan punishment berpengaruh signifikan 

secara simultan (bersama-sama) terhadap 

kinerja karyawan. Hasil uji koefisien 

determinasi menjelaskan bahwa keduanya 

berpengaruh cukup kuat sebesar 40,7%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahsan 

tersebut, maka sara-saran yang diberikan sebagai 

berikut: 

1. Kepada para karyawan diharapkan mampu 

meningkatkan kinerjanya untuk lebih rajin 

dan giat dalam melakukan hal yang positif 

mengingat pengaruh reward cukup tinggi 

untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

2. Punishment tidak memiliki pengaruh 

dalam kinerja karyawan. Untuk itu, bagi 
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seluruh karyawan diharapkan untuk 

menaati peraturan yang ada untuk 

meminimalisir kesalahan yang dilakukan. 

3. Kepada Bank Syariah selaku pelaksana 

reward dan punishment diharapkan untuk 

terus mengembangkan pelayanan sumber 

daya manusia agar kinerja karyawan 

semakin meningkat. 
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