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ABSTRAK

PENGARUH PROGRAM PUNISHMENT DAN REWARD DALAM 
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 
(StudiPada BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung)

Oleh:
NUR RAHMATIKA PERTIWI

Pada era globalisasi saat ini disadari bahwa pengelolaan sumber daya manusia 
merupakan salah satu kunci sukses dan keberhasilan dalam suatu perusahaan. Dimana 
didalamnya ada hal yang harus diperhatikan perusahaan yakni kebutuhan dan 
keinginan Pegawai. Kebutuhan dan keinginan pegawai  merupakan sasaran penting 
dalam manajemen sumber daya manusia yang secara langsung maupun tidak langsung 
mempengaruhi produktivitas kerja Pegawai. Faktor yang mempengaruhi produktivitas 
kerja pegawai tersebut adalah sanksi dan penghargaan (punishment and reward). 
Punishment (sanksi) adalah suatu sanksi yang diberikan perusahaan kepada seorang 
pegawai yang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya baik materi maupun non 
materi. Reward adalah sebuah penghargaan dalam bentuk materi ataupun non materi 
yang diberikan oleh  pihak pimpinan kepada pegawainya agar mereka bekerja dengan 
motivasi yang tinggi.

Rumusan masalah dari penelitian adalah pertama apakah punishment dan 
reward berpengaruh secara parsial dalam meningkatkan produktivitas pegawai, kedua 
apakah punishment berpengaruh secara simultan dalam meningkatkan produktivitas 
pegawai dan terakhir pengaruh punishment dan reward menurut perspektif ekonomi 
islam. Sedangkan tujuan masalah penelitian ini yaitu untuk menguji apakah 
berpengaruh punishment dan rewardsecara parsial terhadap peningkatan produktivitas 
kerja pegawai, apakah punishment dan reward berpengaruh secara simultan terhadap 
peningkatan produktivitas kerja pegawai, serta bagaimana pengaruh punishment dan 
reward menurut perspektif ekonomi islam.
Dalam penelitian  ini data dianalisismenggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan progam SPSS. Melalui pendekatan kuantitatif dengan pengambilan 
data observasi, kuesioner serta dokumentasi. Hasil dari penelitian yang didapat adalah 
berdasarkan hasil uji t reward berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja 
pegawai karena H0 ditolak bila thitung>ttabelatau nilai sig. <α. Karena thitung = 2,299> ttabel= 

2,026 dan nilai sig. = 0,027<α = 0,05, maka H0 ditolak, sedangkan punishment tidak 
berpengaruh secara parsial karena H0 bila thitung>ttabel atau nilai sig. <α. Apabila thitung= 

0,919< ttabel= 2,206 dan nilai sig. =0,364>α = 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan 
berdasarkan uji F reward dan punishment berpengaruh secara simultan terhadap 
produktivitas kerja pegawai karena H0 ditolak bila Fhitung > Ftabel atau nilai sig. <α. 
Karena Fhitung = 7,695> Ftabel= 3,252 dan nilai sig. = 0,002 <α =0,005, maka H0 ditolak, 
menurut ekonomi islam nya sudah sesuai dengan landasan bermuamalah yang ada pada 
prinsip islam contohnya metode targhib dan tarhib.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran jelas dan menghindari agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan 

dalam judul proposal, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan 

dalam judul proposal, judul penulis susun “Pengaruh Program Punishment

dan Reward dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai menurut

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPJS Ketenagakerjaan Bandar 

Lampung)”, maka dapat diuraikan definisi yang berkaitan sebagai berikut:

Pengaruh adalah Daya yang ada atau timbul dari sesuatu.1 Punishment

(hukuman) adalah suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap suatu 

respons perilaku tertentu dengan tujuan untuk memperlemah perilaku tersebut 

dan mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya.

Sedangkan, reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi 

tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga 

yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.2

Produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari 

perbaikan terhadap apa yang telah ada yakni suatu keyakinan bahwa seseorang 

                                                
1 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 731
2http://vimber-first.blogspot.com/2010/12/pentingnya-penghargaan-dan-hukuman.html,   

diakses 10 maret 2015
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dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini dari pada hari kemarin dan esok 

lebih baik dari pada hari ini.3 Pegawai adalah Sumber daya yang terpenting 

bagi sebuah perusahaan.4

BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang bertanggung 

jawab kepada presiden dan menyelenggarakan program jaminan hari tua, 

jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan keselamatan kerja bagi seluruh 

pekerja Indonesia termasuk orang asing yang pekerja paling singkat 6 (enam) 

bulan di Indonesia.5

Ekonomi Islam adalah Sebuah konsep bersumber pada alqur’an dan 

hadist dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik yang bersifat komersil 

maupun non-komersil dan memiliki cara pandang yang berbeda dengan non-

islam.6

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul ini adalah:

1. Alasan Obyektif

Punishment dan reward adalah hukuman dan penghargaan yang 

dikaitkan dengan prestasi kerja dan digunakan untuk mendorong pegawai

                                                
3 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, hlm. 747
4 Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen, PT. Gelora Aksara, Jakarta, 2010, hlm 

223
5http://www.jamsosindonesia.com/teropong/subdetail/bpjs-ketenagakerjaan_400/definisi-

bpjs-ketenagakerjaan_26, diakses 10 maret 2015
6Ridwansyah, Mengenal Istilah-Istilah dalam  Perbankan Syariah, Anugrah  Utama Raharja,

Bandar Lampung, 2012, hlm. 38.
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dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Apabila 

punishment dan reward yang diberikan tidak dikaitkan dengan prestasi 

kerja, tetapi bersifat pribadi, maka pegawai akan merasakan adanya 

ketidakadilan. Dengan adanya ketidakadilan tersebut, maka akan 

mengakibatkan ketidakpuasan yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

perilaku kerja yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang 

ditentukan. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana program 

punishment dan reward yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan serta 

pengaruhnya terhadap peningkatan produktivitas pegawai dan bagaimana 

punishment dan reward yang diterapkan dalam prespektif ekonomi Islam.

2. Alasan Subyektif

a. Judul tersebut menarik untuk diteliti, terlebih judul yang dimaksud 

berkaitan dengan jurusan ialah Ekonomi islam.

b. Penulis optimis judul tersebut dapat diselesaikan karena didukung

dengan tersedianya data, waktu, dan tempat penelitian. 

C. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini peran manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan 

telah mendapat perhatian penting dari sebagian akademis. Terutama dalam era 

globalisasi saat ini telah disadari bahwa pengelolaan sumber daya manusia 

merupakan salah satu kunci sukses dan keberhasilan dalam suatu perusahaan. 

Pada dasarnya sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berbeda dari 
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sumber daya yang ada dalam perusahaan seperti sumber daya alam dan sumber 

daya modal. Dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tidaklah 

mudah, sebab masing-masing manusia memiliki unsur berbeda seperti latar 

belakang, cara pandang, pemikiran, sifat, selera, dan masih banyak yang 

lainnya. 

Berdasarkan unsur-unsur inilah tercermin pola tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, unsur-

unsur yang berbeda dalam setiap kehidupan manusia tersebut secara umum 

akan senantiasa berkembang dan berubah-ubah. Menyikapi hal inilah sumber 

daya manusia harus selalu bertindak secara dinamis dan fleksibel berdasarkan 

data-data dan fakta, guna mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. 

Perusahaan yang baik, tumbuh dan berkembang akan menitik beratkan pada 

sumber daya manusia (human resources) guna menjalankan fungsinya sehingga 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral dari para pelaku organisasi 

disemua level pekerjaan sangat dibutuhkan.7

Diketahui juga bahwa pada dasarnya hubungan antara perusahaan dan 

pegawai adalah hubungan yang saling menguntungkan. Di satu sisi perusahaan 

ingin mendapatkan keuntungan yang besar, sementara di sisi lain pegawai 

membutuhkan harapan dan kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi perusahaan. 

                                                
7 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE. YKPN, Yogyakarta, 1999,

hlm. 40.
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Dengan demikian perusahaan dan pegawai memiliki keterikatan hubungan dan 

selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan.8

Antara permasalahan-permasalahan tersebut, ada satu hal utama yang 

harus diperhatikan perusahaan yakni kebutuhan dan keinginan pegawai. Perlu 

diketahui kebutuhan dan keinginan pegawai merupakan sasaran penting dalam 

manajemen sumber daya manusia yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Sebab, secara umum kemampuan 

kerja seorang pegawai tidak hanya dipengaruhi kemampuan akademik dan 

kemampuan psikomotorik, melainkan banyak hal - hal lain yang tentunya perlu 

diketahui sebagai penyebab utama.9

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja pegawai, salah satu faktor tersebut adalah sanksi dan 

penghargaan(punishment and reward). Punishment dan reward sangat penting 

terhadap produktivitas kerja pegawai, karena melalui punishment dan reward 

pegawai akan menjadi lebih berkualitas dan bertanggung jawab dengan tugas 

yang diberikan. Dimana punishment dan reward yaitu dua kata yang saling 

bertolak belakang akan tetapi, kedua hal tersebut saling berkaitan, keduanya 

memacu pegawai untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Punishment dan 

                                                
8Wibowo, Manajemen Kinerja,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 96.
9Ibid, hlm 98
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reward sangat erat hubungannya dengan meningkatkan produktivitas kerja

pegawai.10

Pada suatu organisasi sangat diperlukan aturan dan hukum serta 

penghargaan dimana pegawai tersebut harus memiliki semangat kerja yang 

tinggi akan meningkatkan kehidupan organisasi atau perusahaan. Loyalitas dan 

semangat kerja dapat dilihat dari mereka merasa senang dengan pekerjaannya.

Mereka akan memberikan lebih banyak perhatian, imajinasi dan keterampilan 

dalam pekerjaannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka pegawai 

akan bersedia bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka akan 

lebih memusatkan perhatiannya terhadap tugas dan tanggung jawabnya, 

sehingga hasil pekerjaan yang dicapai dapat meningkat. Untuk itulah 

dibutuhkan suatu dorongan bagi pegawai didalam menyelenggarakan kegiatan 

di suatu perusahaan. 

Dalam suatu perusahaan penghargaan itu penting karena kita memang 

menghargai mereka yang sudah berupaya mengubah cara kerja mereka. 

Penghargaan juga memperlihatkan bahwa kita menganggap penting budaya 

tersebut. Pesan-pesan pentingnya sebuah budaya harus kita sampaikan terus 

menerus. Pesan dengan menyampaikan di dalam pertemuan atau setiap pagi 

sebelum memulai kegiatan memang efektif, tetapi lebih efektif jika kita 

memberikan pesan secara tidak langsung. Penghargaan juga akan memicu 

                                                
10 Bambang Nugroho, Reward dan Punishment.Bulletin cipta karya, departemen pekerjaan 

umum edisi no 6/IV/ juni 2006.
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orang-orang untuk melakukan yang terbaik, serta berfungsi untuk 

memperlihatkan bahwa kita sebagai atasan menghargai kerja mereka yang 

sesuai dengan aturan yang berlaku.11Sedangkan aturan dan hukum berfungsi

sebagai suatu alat pengendali agar suatu kinerja dalam suatu organisasi tersebut 

dapat berjalan dengan baik. jika suatu organisasi aturan dan hukum tidak 

diterapkan maka suatu organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan 

akan menimbulkan konflik kepentingan baik antar individu ataupun antar 

organisasi.

Perusahaan menyadari demi menjaga dan meningkatkan produktivitas 

pegawai perusahaan harus segera berbenah dalam pengelolaan manajemen yang 

profitable dan professional, salah satu caranya adalah dengan menerapkannya 

punishment dan reward. Diharapkan dengan adanya penerapan punishment dan 

reward terhadap produktivitas pegawai dapat ditingkatkan dan perusahaan dapat 

mencapai tujuanya secara keseluruhan.12

Sedangkan, disamping itu dengan adanya penerapan punishment dan 

reward terhadap produktivitas pegawai si pemimpin perusahaan harus 

memperhatikan semangat kerja dan disiplin kerja. Semangat kerja merupakan 

sikap mental yang mampu memberikan dorongan bagi seseorang untuk dapat 

bekerja lebih giat, cepat, dan baik. Semangat kerja pegawai yang tinggi akan 

                                                
11Reksohasidiprodjo, Organisasi Perusahaan-Teori Struktur dan Perilaku. Yogyakarta:BPEF. 

1989, hlm 70
12 Rivai Veithzal.  Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada. 2005, hlm 35
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berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan efektivitas kerja. Hilangnya disiplin 

akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan efektivitas tugas pekerjaan. 

Dengan adanya kedisiplinan diharapkan pekerjaan akan dilakukan seefektif 

mungkin. Bilamana kedisiplinan tidak dapat ditegakkan maka kemungkinan 

tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Maka dari itu diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

handal disegala bidang. Sumber Daya Manusia adalah faktor utama dalam 

menentukan berhasil atau tidaknya mengelola suatu perusahaan. Dan 

nampaknya pada manajemen sekarang ini Sumber Daya Manusia merupakan 

inti sekaligus kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Pada dasarnya didirikan sebuah perusahaan itu seperti tujuan 

untuk mencapai titik puncak dari kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

hidup, kesejahteraan pegawai dan lain-lain.13

Adapun penjelasan yang telah dijelaskan diatas, Rasulullah SAW 

mencotohkan beberapa metode dalam penyampaiannya salah satu nya adalah 

punishment ( hukuman) dan reward ( penghargaan ). Dalam alqur’an surat an-

Najm ayat 31, yaitu:

َماَواِت َوَما فِي األْرِض لِیَْجِزَي الَِّذیَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا َویَْجِزَي الَِّذیَن أَْحَسنُ  ِ َما فِي السَّ َّ ِ وا َو

بِاْلُحْسنَى 

                                                
13 Malayu Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003, 

hlm 49
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Artinya: “Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 
(Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang 
yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan 
Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik 
dengan pahala yang lebih baik (surga).14 (Qs. An Najm : 31)

Penelitian ini memperhatikan dan meneliti secara mendalam bagaimana 

pengaruh penghargaan dan sanksi pada pegawai di BPJS Ketenagakerjaan. Jika 

dipandang manusia adalah sumber daya yang merupakan penggerak organisasi 

harus memiliki kemampuan, integritas dan semangat kerja yang sangat tinggi 

untuk dapat maju dan berkembang. Sumber Daya Manusia adalah faktor utama 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya mengelola organisasi. Untuk 

mencapai kerja produktif dibutuhkan semangat kerja yang tinggi, kemampuan 

yang sehat, dan lingkungan kerja yang nyaman. Hal ini disebabkan karena 

motivasi disiplin menjadi dasar dari seseorang dalam melakukan sesuatu 

termasuk aktivitasnya di tempat kerja. Seoarang pimpinan  untuk dapat 

memberikan dan membangkitkan motivasi dan disiplin kerja kepada seluruh 

pegawainya agar mereka dapat bekerja dengan lebih giat dan dapat 

menghasilkan kinerja yang baik. Dengan motivasi dan disiplin ini diharapkan 

setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk memberikan 

kinerja yang lebih baik. 

                                                
14 Yayasan penyelenggara penerjemah al-qur’an dan Lajnah Pentashih Mushaf alqur’an 

Departemen agama, Al-qur’an Al-karim dan Terjemahnya. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1996, 
hlm 421
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Hal lain yang dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan yaitu 

“Disiplin”. Untukmelakukan perubahan kearah yang positif, maka dibutuhkan 

manusia-manusia yang handal.Dalam kepentingannya, manusia harus ditata 

dalam sebuah manajemen yaitu ManajemenSumber Daya Manusia (MSDM).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam kesempatan ini 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Punishment 

dan Reward Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Menurut

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BPJS Ketenagakerjaan Bandar 

Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah punishment dan reward berpengaruh secara parsial dalam 

meningkatkan produktivitas  pegawai?

2. Apakah punishment dan reward berpengaruh secara simultan dalam 

meningkatkan produktivitas  pegawai?

3. Bagaimana pengaruh punishment dan reward menurut perspektif

ekonomi islam?
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan 

tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

penulis uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah:

a. Untuk menguji apakah berpengaruh punishment dan reward secara

parsial terhadap peningkatan produktivitas pegawai.

b. Untuk menguji apakah berpengaruh punishment dan reward secara

simultan terhadap peningkatan produktivitas pegawai.

c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh punishment dan reward

menurut ekonomi islam. 

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

dan gambaran yang berkaitan dengan pengaruh program punishment

dan reward sebagai referensi agar para pegawai dapat meningkatkan 

produktivitas kerja nya di BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis Islam dimasa yang akan datang serta sebagai 
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rujukan dan referensi bagi akademisi yang akan melakukan suatu 

penelitian dengan tema yang sama.

c. Bagi Peneliti

Sebagai wahana pengembangan ilmu yang telah diperoleh 

selama duduk di bangku perkuliahan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 

Jurusan Ekonomi Islam.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Punishment

Dalam bahasa Arab, Punishment atau sanksi atau hukuman 

diistilahkan dengan ”iqab, jaza’ dan uqubah”. Iqab ini dilakukan sebagai 

usaha preventif dan refresif yang tidak menyenangkan bagiorang yang berbuat 

kesalahan. Iqab yang dimaksud bukan hanya hukuman fisik belaka, tapi juga 

hukuman yang bersifat psikis yang bertujuan untuk menghentikannya dari 

kesalahan dan kejahatannya.1 Seperti firman Allah dalam Q.S Ali-Imran ayat 

11 dan Q.S Al-Anfal ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :

                       

   

Artinya: “(keadaan mereka) adalah sebagai Keadaan kaum Fir'aun dan 
orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat 
kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa 
mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya.” (Q.S Ali-Imran:11)2

                   

  

                                                
1 M.Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 21
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an danTerjemhanya, hlm. 52
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Artinya: “(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya 
mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan Barang siapa 
menentang Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya Allah Amat 
keras siksaan-Nya.” (Q.S Al-Anfal:13)3

Bila memperhatikan masing-masing ayat tersebut terlihatbahwa kata 

‘iqob mayoritas didahului oleh kata syadiid (yang paling, amat dan sangat), 

dan kesemuannyamenunjukan arti keburukan dan adzab yang menyedihkan.

Menurut para ahli antara lain A.D. Indra Kusuma, punishment adalah 

tindakan yang dijatuhkan kepada seseorang secara sadar dan sengaja sehingga 

menimbulkan nestapa, dengan adanya nestapa itu orang yang bersangkutan 

menjadi sadar akan perbuatannya dan berjajnji di dalam hatinya untuk tidak 

mengulanginya.4 Jadi, kesimpulannya punishment adalah hukuman terhadap 

pegawai dalam rangka memberikan motivasi agar lebih baik dalam 

melaksanakan tugas yang diemban. Maka punishment bertujuan agar para 

pegawai tersebut memiliki rasa kesadaran yang tinggi untuk menghilangkan 

perbuatan yang diperbuat, dan menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatan itu 

tidak mendatangkan kebaikan dan kesenangan sejati.

Dalam rangka menghukum seorang individu (pegawai), maka seorang 

manajer dapat menolak memberikan suatu imbalan yang didambakan pegawai

yang bersangkutan, misalnya pujian atau pembayaran untuk prestasi atau sang 

manajer dapat menggunakan sebuah stimulus yang tidak menyenangkan, 

                                                
3 Ibid, hlm. 174
4 A.D. Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pengetahuan, (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan 

IKIP, 1973), hlm, 159
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misalnya teguran atau denda beberapa uang. Penting sekali untuk memahami 

penghukuman sebagai sebuah strategi perkuatan, tetapi penghukuman yang 

dirasakan oleh para pegawai sebagai tindakan bersifat arbitrer yang justru 

menyebabkan kepuasan menyusut dan kinerja turut pula berkurang. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa penghukuman dapat dilakukan secara tidak

tepat, tetapi ia juga dapat diterapkan secara baik.

B.      Punishment dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sanksi atau punishment adalah hukuman yang diberikan karena 

adanya pelanggaran terhadap yang berlaku. Punishment adalah penderitaan 

yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah 

terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.5 Dalam perusahaan 

sanksi diberikan kepada karyawan.yang lalai. Atau melakukan kesalahn yang 

dapat merugikan perusahaan. Jika reward adalah suatu bentuk yang positif, 

maka punishment adalah suatu bentuk yang negatif. Namun, apabila 

punishment diberikan secara tepat dan bijak dapat menjadi alat peransang 

pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Sanksi atau punishment dapat diberikan berupa teguran, surat 

peringatan, skrorsing dan bahkan pemberhentian atau pemutusan hubungan 

kerja. Pegawai yang mendapatkan sanksi atau hukuman biasanya tidak 

                                                
5 Purwanto, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta, 2007, 

hlm. 186
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mendapatkan bonus pada bulan terkait. Atau bahkan tidak bisa mendapatkan 

kesempatan promosi jabatan apabila kesalahan yang di lakukan cukup berat. 

Tujuan dari diterapkannya hukuman atau punishment kepada pegawai adalah 

menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan pada seseorang agar seseorang 

tersebut tidak membuat suatu hal yang jahat. Jadi hukuman yang dilakukan 

adalah untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik.

Secara garis besar punishment dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Punishment Preventif

Punishment preventif adalah punishment yang dilakukan dengan 

maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Punishment ini 

bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga 

hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan. Dalam arti lain, 

punishment preventif adalah hukuman yang bersifat pencegahan. Tujuan 

dari hukuman ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang dapat 

menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pekerjaan dapat 

dihindarkan. Punishment preventif dapat berupa tata tertib, anjuran atau 

perintah, larangan, paksaan, dan disiplin.

2. Punishment Represif

Punishment represif adalah punishment yang dilakukan karena 

adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi 

punishment ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. 

Punishment refresif diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap 
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bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan yang 

dianggap melanggar peraturan. Hal-hal yang termasuk dalam 

punishment represif adalah pemberitahuan, teguran, peringatan, dan 

hukuman.

Sehubungan dengan punishment yang dijatuhkan kepada 

pegawai, maka tujuan yang ingin dicapai adalah agar pegawai yang 

melanggar peraturan merasa jera dan tidak mengulangi hal yang sama. 

Tujuan pemberian punishment ada dua macam yaitu tujuan dalam 

jangka pendek dan tujuan dalam jangka panjang. Tujuan dalam jangka 

pendek adalah untuk menghentikan tingkah  laku yang dianggap salah, 

sedangkan tujuan dalam jangka panjang adalah untuk mengajar dan 

mendorong pegawai agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya 

yang salah.6

C.    Sistem Punishment untuk Mengurangi Kesalahan Pegawai

Banyak hal yang dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan 

produktivitasnya, bukan hanya reward namun juga punishment. Apabila 

reward merupakan sebuah bentuk ganjaran positif maka punishment juga 

merupakan ganjaran negatif yang diberikan kepada seseorang agar merasa jera

melakukan kesalahan yang sudah seorang tersebut lakukan. Punishment atau 

                                                
6 Pahlevi, Resa Nur. 2012. Pengaruh Penerapan Metode Reward dan Punishment Terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon. Skripsi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
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sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada orang lain yang telah 

melakukan kelalaian kerja, pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang 

disengaja maupun yang tidak sengaja. Dalam perusahaan punishment 

diberikan kepada pegawai yang tidak mematuhi aturan yang telah di 

berlakukan, bahkan diberikan kepada pegawai yang dapat merugikan 

perusahaan. Punishment merupakan hal yang identik dengan bentuk yang 

negatif, namun apabila punishment tersebut diberikan secara tepat dan bijak 

dapat menjadi alat peransang pegawai untuk meningkatkan motivasi kerja, 

meningkatkan ketelitian dalam bekerja, dan produktivitas kerjanya.

Pada setiap perusahaan mempunyai standar tata tertib yang harus 

ditaati oleh pegawainya. Dimana BPJS Ketenagakerjaan memiliki tata tertib 

yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai disetiap bidang. Penerapan tata 

tertib tersebut dilakukan tentu dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan 

yang dilakukan oleh pegawai. Bukan hanya tata tertib yang diterapkan oleh

BPJS Ketenagakerjaan, namun perusahaan juga memberikan hukuman

(punishment).

Beberapa hukuman yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan ada 3, 

yaitu:

a. Hukuman disiplin ringan

1. Teguran lisan tercatat

2. Surat peringatan pertama

3. Surat peringatan kedua (terakhir)
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b. Hukuman displin sedang

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

2. Penundaan kenaikan golongan selama 1 (satu) tahun

3. Penundaan kenaikan golongan selama 2 (dua) tahun

4. Penurunan grade 2 tingkat selama 2 (dua) tahun

5. Pembebasan dari jabatan struktural

c. Hukuman disiplin berat

1. Penurunan grade 2 (dua) tingkat dengan masa sanksi selama 3 

(tiga) tahun dan penundaan kenaikan golongan selama 3 (tiga) 

tahun.

2. Penurunan grade 2 (dua) tingkat dengan masa sanksi selama 3 

(tiga) tahun, pembebasan jabatan struktural dan penundaan 

kenaikan golongan selama 3 (tiga) tahun

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

4. Pelaksanaan pemberian sanksi hukuman sedang dan berat 

ditetapkan dengan Keputusan Direksi7

D.    Masalah-masalah yang dihadapi strategi penghukuman

a. Walaupun sebuah perilaku dapat ditekan sebagai akibat penghukuman, 

ia tidak akan ditiadakan secara permanen. 

                                                
7 Wawancara dengan Penata Madya SDM, Muhammad Riantama T.S, tanggal 18 Juli 2017, 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.
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b. Orang yang menerapkan penghukuman mungkin dianggap negatif 

oleh pihak lain.

c. Hukuman mungkin dikompensasi oleh perkuatan positif yang diterima 

oleh sumber lain.8

Punishment atau sanksi ini juga sangat berperan jitu dalam mendorong 

semangat kerja para pegawai dalam suatu perusahaan. Secara umum, 

punishment yang dijatuhkan kepada pegawai dapat digolongkan dalam 

tiga kategori, yaitu hukuman berat, hukuman sedang, dan hukuman

ringan.

E.   Reward

Dalam bahasa arab padanan kata reward adalah targhib. Targhib adalah 

suatu motivasi untuk mencapai tujuan keberhasilan mencapai tujuan yang 

memuaskan, motivasinya dianggap sebagai ganjaran atau balasan yang 

menimbulkan perasaan senang.9Targhib juga diartikan tanda jasa, 

penghargaan, hadiah, imbalan dan ganjaran.

Arti reward dalam bahasa arab lainnya di istilahkan dengan tsawab. Kata 

ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, khususnya ketika membicarakan tentang 

apa yang akan diterima oleh seseorang, baik di dunia maupun di akhirat dari 

                                                
8 J. Winardi, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen, PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, cetakan ke 6, 2011, hlm, 152-154
9 Muhammad Usman Najati, Psikologi dalam Al-qur’an, terjemahan M. Zaka al-farisi, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm.265



21

amal perbuatannya. Kata tsawab selalu diterjemahkan kepada balasan yang baik. 

Sebagaimana salah satunya dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S Ali-Imran 

ayat 145 dan Q.S An-Nisa ayat 134, sebagai berikut:

             

                

Artinya: “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin 
Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. 
barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami 
berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa 
menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya 
pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada 
orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Ali-Imran: 145)10

                      

Artinya: “Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia 
merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (An-nisa: 
134).11

Reward merupakan suatu cara untuk meningkatkan produktivitas 

kerja pegawai dan perilaku seseorang sehingga dapat mempercepat 

pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan dan akhirnya target atau tujuan 

yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Menurut Manullang 

reward merupakan suatu sarana motivasi yang dapat menimbulkan

                                                
10 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta, 2007), hlm. 

69
11 Ibid, hlm. 100
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dorongan dan merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan 

dengan prestasi kerja, yang diberikan dalam bentuk uang atau 

penghargaan yang ditetapkan berdasarkan prestasi, semakin tinggi prestasi 

kerjanya semakin besar pula reward yang diberikan.12

Reward diberikan dengan harapan ada peningkatan motivasi terhadap 

prestasi dan kebaikan yang ditampilkannya, sehingga yang diberikan 

reward selalu berusaha untuk meningkatkan kemauan untuk tampil 

gemilang dengan prestasi yang diharapkan.

Pemberian reward, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial 

sangat tergantung pula situasi sosial dan keadaan kehidupan pegawai. 

Pemberian reward dalam bentuk finansial lebih diutamakan untuk 

pegawai operasional dan bentuk non finansial diberikan kepada pimpinan. 

Namun dalam prakteknya, mungkin saja kedua macam bentuk reward

tersebut diberikan kepada pegawai secara bersamaan.13

F.   Sistem Reward dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karna itu motivasi sering kali 

                                                
12 M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, cetakan ke 19, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1996), 

hlm.7
13 Heijrahman Ranupandojo dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, Edisi keempat, 

(Yogyakarta: BPFE UGM, 1996), hlm.161
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diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.14 Motivasi dasar 

kebanyakan orang menjadi pegawai pada suatu organisasi adalah untuk 

mencari nafkah. Hal ini berarti apabila di satu pihak seseorang menggunakan 

pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan sebagian waktunya untuk berkarya 

pada suatu perusahaan, di lain pihak ia mengharapkan menerima suatu 

imbalan tertentu. 

Berdasarkan demikian, pada saat ini masalah imbalan dipandang 

sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen suatu 

perusahaan karena imbalan oleh pekerja tidak lagi dipandang semata-mata 

sebagai alat pemuas kebutuhan materiilnya namun, sudah di kaitkan dengan 

harkat dan martabat manusia. Sebaliknya perusahaan cenderung melihatnya 

sebagai beban yang harus dipikul oleh perusahaan tersebut dalam upaya 

pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Berarti bahwa dalam 

mengembangkan dan menerapkan suatu sistem imbalan tertentu, 

kepentingan perusahaan dan kepentingan pekerja mutlak di perhitungkan.15

Dalam mengembangkan sistem imbalan Siagian mengatakan bahwa 

dalam mengembangkan sistem imbalan, para specialis di bidang manajemen 

sumber daya manusia perlu melakukan empat hal yaitu:

                                                
14 Edy Sutrisno, Manpower Planing: Personal Management, PT. Grasindo, Jakarta, 2009, 

hlm.16
15 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 1, Cet. 1, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2000, hlm. 252
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a. Melakukan analisis pekerjaan. Diperlukan menyusun deskripsi 

jabatan, uraian pekerjaan dan standart pekerjaan yang terdapat 

dalam suatu perusahaan. 

b. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal. 

Dalam melakukan penilaian pekerjaan diusahakan tersusunnya 

urutan pekerjaan lain dalam perusahaan dan pemberian point untuk 

setiap pekerjaan. 

c. Melakukan survei sistem imbalan yang berlaku guna memperoleh

bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal. Perusahaan yang 

disurvei dapat berupa instansi pemerintah yang secara fungsional 

berwenang mengurus ketenagakerjaan, organisasi profesi, serikat 

pekerja dan perusahaan konsultan terutama yang mengkhususkan 

diri dalam manajemen sumber daya alam manusia.16

1. Bentuk-bentuk reward, yaitu:

Bentuk dan kriteria pemberian reward di berbagai perusahaan 

berbeda-beda. Pengaturannya tergantung pada situasi dan kondisi 

keuangan perusahaan maupun misi pengusaha dalam mengelola 

perusahaan tetapi yang berlaku umum tentang kriteria pemberian reward

pada BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung adalah berdasarkan:

a. Kemampuan dan prestasi kerja

b. Intergritas 
                                                

16 Ibid., hlm. 257
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c. Pendidikan

d. Masa kerja 

e. Rekomendasi kepala unit kerja

f. Lulus diklat karir khusus untuk jabatan struktural.

Pada beberapa perusahaan pemberian reward kepada pegawai diatur 

dengan kesepakatan dan dituangkan dalam Peraturan Kerja Bersama (PKB). 

Artinya kalau sudah diaatur maka sifatnya mengikat, konsekuensinya pegawai

wajib melaksanakannya selama periode perjanjian kerja bersama itu berlaku.

Karakteristik pokok dari reward yang baik yaitu menunjukkan penghargaan 

kepada pegawai atas produktivitas yang dilakukan, harus dipakai untuk 

mencapai tujuan produktivitas pegawai secara layak dan reward yang 

diperoleh pegawai paling sedikit harus seimbang dengan biaya produksi 

terendah.17

2. Pemberian reward kepada pegawai diberikan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Bentuk finansial, yaitu pemberian reward yang diberikan dalam 

bentuk gaji, bonus, komisi, bagi hasil dan pemberian tunjangan. 

Seperti Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan subsidi pendidikan 

dan tunjangan bayaran suplemen (tunjangan liburan, tunjangan uang 

sakit, tunjangan uang pesangon).

                                                
17 Panji Anoraga, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Pustaka jaya, 1995), hlm. 18
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b. Non finansial, yaitu pemberian reward yang diberikan dalam bentuk 

jaminan asuransi, seperti asuransi jiwa, perwatan, pengobatan dan 

ketidakmampuan, jaminan hari tua seperti jaminan sosial dan program 

pensiun, pelayanan pegawai pemberian reward yang diberikan dalam 

pelayanan pribadi, pelayanan fasilitas perawatan anak, pelayanan 

transformasi pegawai, pelayanan makanan, pelayanan pendidikan dan 

fasilitas eksekutif/kerja, pemberian penghargaan, perlakuan wajar, 

hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan serta gaya manajemen 

yang suportif.18

Finasial reward merupakan salah satu upaya untuk dapat memenuhi 

kebutuhan fisik, sedangkan non finansial rewardmerupakan reward

untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistic sehingga 

pegawai tersebut mempunyai suatu perasaan harga diri dan dapat 

menghayati setiap perubahan yang ada dalam lingkungannya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian reward dan punishment

Menurut Sondang P. Siagian dapat tidaknya suatu sistem diterapkan 

tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Berarti dalam 

mencari dan menetapkan suatu sistem reward dan punishment, ada faktor-

faktor yang patut diperhatikan karena cara bekerja seorang pegawai sangat 

                                                
18 Gary Dessler, Manajemen Personalia, terjemahan Benjamin Melan, jilid II, 

(Jakarta:Prehelido, 1997), hlm. 411
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dipengaruhi oleh berbagai faktor. Reward dan Punishment merupakan 

suatu metode untuk memotivasi pegawai untuk bekerja semaksimal 

mungkin dalam mencapai tujuan perusahan sebagaimana telah 

direncanakan sebelumnya, motivasi tenaga kerja akan ditentukan oleh 

perangsangnya. Perangsang yang dimaksud merupakan mesin penggerak 

motivasi tenaga kerja sehingga menimbulkan pengaruh perilaku individu 

tenaga kerja yang bersangkutan.19

Dari satu pihak segi pasif, reward dan punishment membangkitkan 

motivasi yang tampak sebagai kebutuhan dan sekaligus sebagai pendorong 

yang dapat menggerakkan semua potensi baik tenaga kerja maupun 

sumber daya lainnya. Di lain pihak dari segi aktif, reward dan punishment

dapat menimbulkan motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam 

menggerakkan daya serta potensi tenaga kerja agar secara produktif 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

G.     Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja berasal dari bahasa inggris, product: result,

outcome berkembang menjadi kata productive, yang berarti menghasilkan, dan 

productivity: having the ability make or kreate, creative. Perkataan itu 

dipergunakan di bahasa Indonesia menjadi produktivitas yang berarti kekuatan 

atau kemampuan menhasilkan sesuatu, karena dalam organisasi. Kerja yang akan 

                                                
19 Sondang. P. Siagian, Op Cit., hlm. 265
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dihasilkan adalah perwujudan tujuannya. Dilihat dari segi Psikologi produktivitas 

menunjukkan tingkah laku sebagai keluaran (output) dari suatu proses berbagai 

macam komponen kejiwaan yang melatarbelakanginya. Produktivitas tidak lain 

daripada berbicara mengenai tingkah laku manusia atau individu, yaitu tingkah 

laku produktivitasnya. Lebih khusus lagi di bidang kerja atau organisasi kerja.20

Produktivitas pada hakekatnya meliputi sikap yang senantiasa 

mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik dari metode 

kerja kemarin dan hasil yang dapat diraih esok harus lebih banyak atau lebih 

bermutu daripada hasil yang diraih hari ini. Menurut penelitian formulasi 

National Productivity Board Singapure, dikatakan bahwa produktivitas adalah 

sikap mental yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan 

perbaikan. Perwujudan sikap mental, dalam berbagai kegiatan antara lain sebagai 

berikut:

1. Yang berkaitan dengan diri sendiri dapat dilakukan dengan 

peningkatan:

a. Pengetahuan 

b. Keterampilan

c. Kedisiplinan

d. Upaya pribadi

e. Kerukunan kerja

                                                
20 Sedarmmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja, Mandar Maju, Bandung, 

2001, cetakan kedua, hlm. 69
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2. Yang berkaitan dengan pekerjan, dapat dilakukan melalui:

a. Manajemen dan metode kerja yang lebih baik

b. Penghematan biaya

c. Ketepatan waktu

d. Sistem dan teknologi yang baik

Jadi dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja merupakan sikap 

mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu 

sikap kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik 

dari hari ini. Secara teknis produktivitas merupakan perbandingan antara 

hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan. 

H.     Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas kerja

Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pegawai BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung, adapun faktor yang mempengaruhi nya 

adalah Produktivitas kerja pegawai berpengaruh terhadap laba perusahaan. 

Apabila produktivitas pegawai baik terutama bagian marketing minimal 

memberikan 75% dari besarnya laba perusahaan, maka laba perusahaan akan 

meningkat, serta imbalan atau kompensasi yang diperoleh pegawai sangat 

mempengaruhi produktivitas kerja mereka.

Apabila produktivitas mereka bagus maka akan memperoleh 

kompensasi yang besar, sebaliknya jika produktivitas kurang bagus maka 

kompensasi yang diterima juga kecil. Selain itu imbalan yang diterima dapat 
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mempengaruhi produktivitas pada bulan berikutnya karena mereka berharap 

untuk dapat memperoleh bonus lebih besar.21

I. Urgensi sistem reward dan punishment dalam meningkatkan produktivitas 

kerja

Masalah reward dan punishment selain sensitif karena menjadi pendorong 

seseorang untuk bekerja, karena berpengaruh terhadap moral dan disiplin kerja. 

Oleh karena itu, setiap perusahaan atau organisasi manapun seharusnya dapat 

memperhatikan reward dan punishment yang seimbang dengan beban kerja 

yang dipikul. Dengan demikian, tujuan pembinaan tenaga kerja adalah untuk 

menciptakan tenaga kerjayang berdaya guna dan mampu menghasilkan 

produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan dapat terwujud. 

Lebih dari itu, tujuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dapat 

dicapai.22

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem reward dan punishment

yang diterapkan dalam internal perusahaan dapat memiliki pengaruh positif 

langsung terhadap perilaku tenaga kerja yang bersangkutan dengan statusnya 

sebagai salah satu unsur dalam perusahaan. Akan tetapi pada banyak segi, hal 

                                                
21 Wawancara dengan, Penata Madya SDM, Muhammad Riantama T.S, tanggal 18 juli 2017, 

Kantor BPJS Ketanagakerjaan Bandar Lampung.
22 Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 

2002, hlm. 292
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tersebut tidak langsung memberi pengaruh terhadap motivasi tenaga kerja untuk 

berkinerja.

Sistem reward dan punishment yang dilaksanakan harus memperhatikan 

banyak aspek sehingga tidak terjadi kesalahan, terutama dalam bersikap 

terhadap pegawai. Kebutuhan pegawai untuk diperhatikan dan dimotivasi 

dengan baik perlu ditingkatkan, memberikan reward dan punishment terhadap 

pegawai sangat penting agar mereka merasa mendapatkan perhatian dan 

dorongan untuk terus mewujudkan sesuatu yang terbaik dengan semangat kerja 

yang tinggi.

Adapun pada akhirnya pemberian reward dan punishment ini atas kinerja 

pegawai dimaksudkan selain untuk menjaga kelangsungan dari perusahaan dan 

juga menjaga pegawai agar tetap setia pada perusahaan. Tetapi terkadang 

terjadi konflik yang tidak diinginkan oleh pihak antara tujuan yang ingin 

dicapai dari pemberian reward dan punishment. Sehingga diperlukan pencarian 

titik temu antara pihak pimpinan perusahaan dan juga pekerja dengan 

memperhatikan keadilan dan juga kelayakan hidup pegawai dengan upah serta 

sistem reward dan punishment yang diterapkan oleh perusahaan sehingga 

tujuan yang telah diprogramkan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal 

dan sesuai dengan harapan bersama.
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J. Sistem reward dan punishment dalam pandangan ekonomi islam

Sebagai ajaran yang komprehensif, ekonomi islam meliputi tiga pokok 

ajaran dasar, yaitu aqidah, syari’ah dan akhlak. Hubungan antara aqidah, 

syari’ah dan akhlak dalam konsep islam terjalin sedemikian rupa sehingga 

merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Aqidah adalah ajaran yang 

berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, 

Malaikat, Rasul, Kitab dan rukun iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam 

tentang prilaku baik-buruk, etika dan moralitas. Sedangkan syariah adalah 

ajaran islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Syariah islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mua’amalah. Ibadah 

diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia 

dengan khaliq-Nya, muamalah dalam pengertian umum dipahami sebagai 

aturan mengenai hubungan antar manusia. Salah satu aspek penting yng terkait 

dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi, ajaran islam tentang ekonomi 

memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-quran dan al-hadist. Prinsip umum 

tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, 

tanggung jawab, persaudaraan dan sebagainya.

Prinsip ini menjadi landasan kegiatan bermu’amalah (ekonomi) di dalam 

islam. Cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai 

dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh 

variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi metode targhib dan tarhib, 

yang pada era dewasa ini dikenal dengan sistem reward dan punishment. Dalam 
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konsep manajemen sumber daya manusia reward dan punishment merupakan 

salah satu alat untuk peningkatan motivasi para pegawai. Selain motivasi, 

reward dan punishment juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi 

usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang dapat 

dicapainya.23

Menurut Usman Najati, reward diberikan dalam bentuk pemberian 

harapan akan kenikmatan yang akan diperoleh apabila suatu kebaikan yang ia 

lakukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 82:

                    

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka 
itu penghuni surga, mereka kekal didalamnya.”24 (Qs. Al Baqarah : 82)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan janji 

kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk kedalam syurga 

serta kekal selama-lamanya, ini merupakan gambaran targhib itu sendiri.

Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak tenaga 

kerja. Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya 

unutuk membayar upah yang pantas kepada para buruh mereka. Upah 

hendaknya diberikan secepatnya tidak boleh ditunda-tunda sebagaimana 

diperintahkan oleh Rasulullah SAW“Berikanlah upah buruh itu sebelum 

kering keringatnya”.

                                                
23 Muhammad Kosim, Antara reward dan punishment, Rubrik artikel, Koran Kompas, edisi 

Senin, 09 oktober 2012, hlm. 1
24 Q.S Al-baqarah (2) : 82
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Setiap apapun yang dikerjakan oleh manusia pasti akan mendapat 

balasan dari Allah SWT. Baik itu perbutan baik maupun buruk akan mendapat 

balasan yang setimpal, seperti dijelaskan dalam Q.S An-nahl ayat 97 dan Q.S 

Al-kahfi ayat 30 :

                    

       

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baikdan Sesungguhnya 
akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih 
baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(Q.S. An-Nahl: 97)

               

Artinya: “Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah 
Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 
mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”(Q.S Al-kahfi ayat 
30)

Tafsir dari keterangan diatas adalah balasan didunia dan di akhirat, ayat 

ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh 

adalah imbalan dunia dan akhirat. Amal soleh sendiri oleh Syeikh Muhammad 

Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, 

keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. 

Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhasari amal soleh adalah segaal 

perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-quran dan atau sunnah nabi 

Muhammad saw. Menurut definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas, 
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maka seseorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat 

dikategorikn sebagai amal soleh. Rasulullah saw memberikan pelajaran 

menarik tentang pentingnya bekerja, dalam islam bekerja bukan sekedar 

memenuhi kebutuhan perut tapi juga untuk memelihara harga diri dan 

martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja 

dalam islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai 

orang yang bekerja dengan tangannya sendiri.

Lebih jauh surat an-nahl ayat 97 menjelaskan bahwa tidak ada 

perbedaan gender dalam menerima upah atau balasan dari Allah. Ayat ini 

menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam islam, jika mereka 

mengerjakan pekerjaan yang sama hal yang menarik dari ayat ini adalah 

balasan Allah langsung didunia (kehidupan yang baik atau rezeki yang halal) 

dan balasan di akhirat (dalam bentuk pahala). Sementara surat al-kahfi ayat 30 

menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dolakukan manusia 

pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara 

menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang 

sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di negeri islam.

Demikian juga dengan hubungan antara pegawai dengan perusahaan 

harus ditumbuhkan rasa saling memiliki dan mencintai caranya memberika 

reward kepada pegawai agar merasa dihargai dan dihormati dalam 

perusahaan. Selain itu perlu ditumbukan rasa saling memiliki antara satu sama 
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lain dimana pegawai merasa memiliki, sehingga ia akan rela berkorban demi 

kemajuan perusahaan.

K. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang telah ditemukan oleh penyusun yang 

berkaitan dengan judul penelitian diantaranya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Arik Irawanti dengan judul “Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada BMT Lima Satu Sejahtera 

Jepara)”menyatakan bahwavariabel Reward (penghargaan) dan Punishment 

(teguran/sanksi) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Akan tetapi yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah faktor pemberian Reward 

(penghargaan).25

Eni Nurmiyati melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Pemberian Reward dan Punishment dengan kinerja karyawan pada BPRS 

Harta Insan Karimah” menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

pemberian reward dengan kinerja karyawan dengan kontribusi pemberian 

reward terhadap kinerja karyawan (R2) adalah sebesar 11,36%. Sedangkan 

hubungan antara pemebrian punishment dengan kinerj karyawan sangat lemah 

                                                
25 Arik Irawanti, “Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus Pada BMT Lima Satu Sejahtera Jepara)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang: 2016.
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dengan kontribusi pemberian punishment terhadap kinerja karyawan hanya 

sebesar 1,04%.26

Galih Dwi Koencoro, Mochammad AL Musadieq dan Heru Susilo

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Reward dan Punishment 

terhadap kinerja (Survei Pada Karyawan PT. INKA Madiun)”. Menyatakan 

bahwa variabelReward Karyawan(X1), variabel Punishment Karyawan(X2) 

memiliki pengaruh secara bersamasama terhadap variabel kinerja 

karyawan(Y).27

Ade Vici Purnama melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kereta Api 

Indonesia Persero DAOP 8 Surabaya”, menyatakan bahwa Reward dan 

Punishment berpengaruh secara Simultan terhadap kinerjaKaryawan PT. 

Kereta Api Indonesia (KAI) persero DAOP 8 Surabaya. Reward berpengaruh 

secara Parsial terhadap kinerja Karyawan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) 

persero DAOP 8 Surabaya. Dan sedangkan Punishment tidak berpengaruh 

secara Parsial terhadap kinerjaKaryawan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) 

persero DAOP 8 Surabaya.28

                                                
26Eni Nurmiyati, “Hubungan Pemberian Reward dan Punishment dengan kinerja karyawan 

pada BPRS Harta Insan Karimah”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah: 2011.
27Galih Dwi Koencoro, Mochammad AL Musadieq dan  Heru Susilo “Pengaruh Reward dan 

Punishment terhadap kinerja (Survei Pada Karyawan PT. INKA Madiun)”. Universitas Brawijaya.
28Ade Vici Purnama, “Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Kereta Api Indonesia Persero DAOP 8 Surabaya”, Skripsi, Universitas Wijaya Putra Semarang: 2015.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat 

pada objek penelitian yaitu BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung untuk 

meneliti besarnya pengaruh reward dan punishment yang telah diterapkan 

terhadap pegawai di perusahaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat membantu 

objek penelitian untuk meningkatkan produktivitas pegawai pada BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

L.     Kerangka Pemikiran

Produktivitas kerja yang tinggi merupakan salah satu tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan, tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan itu 

tergantung dari sumberdaya manusia yang ada pada perusahaan itu. 

Perusahaan yang produktif adalah perusahaan yang memiliki produktivitas 

kerja yang tinggi. Meningkatkan produktivitas melalui orang berarti 

menciptakan iklim kebersamaan dalam perusahaan. Penelitian ini terdiri dari 

satu variabel terkait yaitu produktivitas kerja pegawai dan dua variabel (X1) 

Punishment, (X2) Reward selanjutnya kedua variabel ini mempengaruhi 

produktivitas kerja. 
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Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir tersebut dapat digunakan 

dengan bagan dibawah ini:

Gambar kerangka berfikir

Keterangan :

X1 : Punishment 

X2 : Reward 

Y : Produktivitas Kerja Pegawai

M.      Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian atau 

pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah 

penelitian yang kebenarannya masih lama sehingga harus diuji secara 

empiris.29 Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan 

                                                
29 Iqbal hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Cet. Ke 3, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 

2008, hlm.31

Punishment (hukuman)

Reward (Penghargaan)

Produktivitas Kerja

Pegawai
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variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling 

spesifik. 

Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat 

mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang akan kita harapkan. Dari 

rumusan masalah dan uraian diatas, maka hipotesis yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah bahwa adanya pengaruh punishment dan reward terhadap 

produktivitas kerja pegawai.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan  yaitu penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang 

menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. 

Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan 

terkontrol.1

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah sebenarnya.2

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data 

peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan. Karena penelitian 

ini pada nantinya akan dianalisa, maka dalam prosesnya penelitian ini akan 

mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan yakni BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung yang berkenaan dengan punishment dan 

reward dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

Penelitian ini bersifat komparatif, yaitu mencari perbandingan atau 

perbedaan antara variabel persepsi dan harapan. Dan juga deskriptif analisis 

                                                          
1 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda

karya, 2010), hlm.53
2 Kountur Rony, Metode Penelitian, (Jakarta: Penerbit  PPM, 2007), hlm. 54
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yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan pokok 

permasalahan yang ada dan menggambarkannya secara terbuka sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi. Maksudnya adalah dengan mencari dan 

mengumpulkan data sebanyaknya mengenai produktivitas kerja pegawai.

B.     Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.3 Data 

primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yakni BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung dan pegawai BPJS Ketenagakerjaan 

Bandar Lampung yang berkenaan dengan punishment dan reward dalam 

peningkatan produktivitas kerja pegawai. Dalam penelitian ini sumber data 

primer yang digunakan adalah sumber data primer aktif yakni observasi, 

interview, kuesioner dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.4 Data 

sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data 

sekunder yang bersifat internal didapat melalui dokumen-dokumen BPJS 

                                                          
3 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 108.
4Ibid.,hlm.108.
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Ketenagakerjaan Bandar Lampung dan yang bersifat eksternal didapat melalui 

sumber-sumber diluar organisasi yang dipublikasikan, dan juga jurnal, artikel, 

majalah, internet. Data yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan 

variabel-variabel dalam penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Bandar 

Lampung.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.5 Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

pegawai BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah 

Sampling jenuh (penarikan sampel dengan mengambil semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel) yaitu pengambilan sampel dari populasi 

secara keseluruhan tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan

setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan 

                                                          
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CVAlfabeta, 2010, 

hlm. 80 
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sampel.6 Sampel dari penelitian ini adalah pegawai BPJS Ketenagakerjaan

Bandar Lampung yang keseluruhan pegawainya berjumlah 40 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) metode untuk 

mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka 

observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek yang lain. 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia dan proses 

kerja.7

2. Metode Angket / Kuesioner.

Angket / kuesioner adalah penyelidikan mengenai suatu masalah yang 

banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak), dengan jalan 

mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada 

                                                          
6Ibid, hlm. 124
7Ibid., hlm 145
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sejumlah subyek, untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respon) tertulis 

seperlunya.8

Angket pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang 

diketahui oleh responden, atau juga tentang sikap atau pendapat.9 Jenis angket 

yang diberikan adalah angket tertutup, karena jawaban telah disediakan dan 

pengukurannya mengunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrument yang mengunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, 

dengan 5 alternatif jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.1

Alternatif jawaban responden

Simbol Alternatif jawaban Nilai

SS Sangat Setuju 5

S Setuju 4

R Ragu-Ragu 3

TS Tidak Setuju 2

STS Sangat Tidak Setuju 1

                                                          
8 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: MandarMaju, 1996), hlm. 

32.
9 S. Nasution, Ibid,.hlm. 128.
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Jawaban angket akan menyesuaikan kondisi pertanyaan yang akan diberikan.

3. Interview/Wawancara

Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Interview ini merupakan 

metode pelengkap yakni metode yang dipakai untuk mencari informasi yang 

pelengkap yang tidak diperoleh dari metode primer / utama. Sedangkan jenis 

interview yang digunakan adalah interview tidak terstruktur. Interview tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam 

penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam 

tentang subyek yang diteliti.10 Penulis juga melakukan wawancara dan 

komunikasi dengan  pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dan wawancara kepada 

pegawai itu sendiri sebagai bahan penulisan skripsi ini, yaitu dengan 

melakukan percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

4. Dokumentasi

Yang dimaksud dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

                                                          
10Sugiyono, ibid., hlm. 233-234.
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sebagainya.11 Bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu otobiografi, 

surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, data di server dan data 

tersimpan di website. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada 

ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang 

terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data-data yang lebih 

tepat dan nantinya akan digunakan pada penelitian.

Adapun data yang diperoleh yaitu pengaruh punishment dan reward 

terhadap produktivitas kerja pegawai di BPJS Ketenagakerjaan Bandar 

Lampung.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel dependen.12 Variabel independen yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah pemberian Punishment (X1) dan 

Pemberian reward (X2).

a. Pemberian Punishment (X1)

Para pegawai yang lalai dalam menjalankan tugasnya dikenakan sanksi 

atau punishment. Sanksi diberlakukan agar kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan tersebut tidak terulang lagi dan agar pegawai lain tidak melakukan 

                                                          
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  suatu Pendekatan Pratik, cet. Ke- 14, Rieneka 

Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 274
              12Ibid., hlm. 55
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kesalahan yang 61 sama. Sanksi yang diberikan perusahaan kepada 

pegawainya berupa teguran, skorsing, surat peringatan hingga pemutusan 

hubungan kerja (PHK).

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Pemberian Punishment

Dimensi Subdimensi Sub-sub dimensi
a. Punishment a. Teguran a. Datang terlambat ke 

kantor. 
b. Mendapat teguran 

karena datang terlambat.
c. Merasa malu karena 

ditegur atasan.
b.Skorsing a. Mendapat skorsing. 

b. Tidak menyelesaikan 
pekerjaan tepat pada 
waktunya. 

c. Berusaha untuk 
memperbaiki kualitas 
kerja

c.Surat 
Peringatan

a. Mendapat surat 
peringatan. 

b. Berusaha memperbaiki 
kualitas kerja setelah 
mendapat surat 
peringatan.

b. Pemberian Reward (X2)

Reward adalah penghargaan atau balas jasa yang diberikan perusahaan 

terhadap pegawainya yang berprestasi atau menunjukkan Produktifitas kerja 

sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Reward dapat berupa uang, 
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barang barang atau bahkan kenaikan jabatan. Dalam penelitian ini, mengacu 

pada kerangka teori pada Bab II, reward difokuskan pada promosi jabatan, 

pengembangan karir, insentif serta imbalan atau kompensasi.

Tabel 3.3

Kisi-Kisi Pemberian Reward

Dimensi Subdimensi Sub-sub dimensi
a.Gaji tetap a. Gaji sesuai dengan 

beban pekerjaan. 
b. Gaji sesuai dengan 

pengalaman kerja. 
c. Gaji dapat mencukupi 

kebutuhan hidup.

b. Insentif a. Insentif sesuai dengan 
Produktifitas kerja dan 
prestasi.

c. Bonus a. Pernah mendapat bonus. 
b. Bonus sesuai dengan 

prestasi.
c. Merasa puas dan senang 

dengan bonus yang 
diterima.

a. Penghargaan a. Pernah mendapat 
penghargaan sebagai 
pegawai teladan.

b. Mendapat pengakuan dari 
perusahaan.

c. Penghargaan memacu 
motivasi.

b Pelatihan dan 
Pengembangan

a. Dapat mengikuti 
pendidikan dan pelatihan. 

b. Kesempatan yang sama 
untuk mengembangkan 
karir. 

c. Perusahaan membantu 
pengembangan karir.

c. Pujian a. Mendapat pujian dari 
atasan. 
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b. Pujian dapat menambah 
semangat bekerja.

d. Cuti a. Mendapat cuti untuk 
pekerjaan yang cepat 
selesai. 

b. Mendapat cuti tahunan. 
c. Setelah cuti lebih 

semangat bekerja.
e. Tunjangan a. Tunjangan jabatan sesuai 

dengan tanggung jawab 
pekerjaan.

b. b. Tunjangan sesuai 
dengan kebutuhan.

f. Asuransi a. Pernah menggunakan 
asuransi kesehatan. 

b. Asuransi kesehatan 
mudah digunakan.

c. Asuransi kesehatan sesuai 
dengan kebutuhan.

h. Promosi a. Pernah mendapat 
promosi. 

b. Kesempatan yang sama 
untuk mendapat promosi. 

c. Promosi untuk pegawai
berprestasi.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas.13 Pada penelitian ini, variabel 

dependen yang digunakan adalah Produktifitas Kerja Pegawai. Produktifitas 

kerja atau performance merupakan hasil yang dicapai secara kualitas maupun 

kuantitas oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan. Aspek-aspek yang dapat dijadikan ukuran 
                                                          

13Sugiyono, statistika untuk penelitian, hlm.3.
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bagi Produktifitas kerja seseorang adalah kemampuan teknis, kemampuan 

konseptual, dan kemampuan hubungan interpersonal. Selain itu Produktifitas 

kerja seseorang juga dipengaruhi oleh motivasi dan lingkungan pekerjaannya.

Tabel 3.4

Kisi-Kisi Produktifitas Kerja Pegawai

Dimensi Subdimensi Sub-sub dimensi
a. Kemampuan 
Dalam Bekerja

a. Menyelesaikan tugas 
dengan baik. 

b. Mengutamakan kualitas. 
c. Pekerjaan tidak 

terbengkalai.
b.Keterampilan 
Dalam Bekerja

a. Pekerjaan selesai tepat 
waktu. 

b. Penggunaan fasilitas kerja
a.Tanggung Jawab 
Terhadap 
Pekerjaan

a. Mementingkan pekerjaan. 
b. Keharusan menyelesaikan 

pekerjaan.
b. Tanggung 
Jawab Terhadap 
Atasan

a. Tidak ada atasan tetap 
bekerja. Mengerjakan tugas 
tanpa diperintah.

c. Pengetahuan 
Mendukung

a. Kemudahan pelaksanaan 
kerja. 

b. Pemahaman pedoman kerja.
a. Kemampuan 
Kerja sama

a. Mengutamakan kerja sama. 
b. Membantu pekerjaan 

teman.
b. Kemampuan 
Komunikasi

a. Hubungan baik dengan 
rekan kerja.

a. Tanggung 
Jawab

a. Tanggung jawab terhadap 
perusahaan.

b.Umpan Balik a. Umpan balik dari 
perusahaan memotivasi 
untuk meningkatkan 
kinerja.

c.Waktu 
Penyelesaian 
Tugas

a. menyelesaikan tugas tepat 
waktu

d. Keinginan a. Ingin menjadi yang terbaik.
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Menjadi Yang 
Terbaik
a. Kerja sama a. Kerja sama untuk 

meningkatkan kinerja. 
b. Membina hubungan baik 

dengan rekan kerja.
b.Lingkungan 
Yang Harmonis

a. a. Keharmonisan dengan 
sesama pegawai.

F. Teknik Analisis Data

Analisis untuk mengetahui pengaruh pemberian reward dan punishment

terhadap kinerja pegawai antara lain :

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Sekiranya peneliti mengunakan

kuesioner dalam pengumpulan data peneliti, maka kuesioner yang 

disusun harus mengukur apa yang ingin diukurnya.14 Sebelum kuesioner 

disebarkan kepada responden penelitian, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian untuk menguji validitas suatu data. Pengujian untuk menguji 

validitas suatu data dilakukan kepada 33 orang dengan menggunakan 

draft kuesioner.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengatakan bahwa untuk 

mengetahui apakah setiap butir pertanyaan pada tiap-tiap variabel dinilai 

                                                          
14 Husein Umar, Research Metodhs in Financial and Banking, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2000, hlm. 123
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valid atau tidak dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel 

antara nilai skor item yang diuji dengan jumlah seluruh skor yang 

dikaji.15 Dari rtabel untuk df= (40-2)= 38 dengan α = 5% didapat angka 

0,3440.

Bila : rhitung > rtabel = pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Bila : rhitung< rtabel = pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur.

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut kepada sejumlah responden.

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.

4. Menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor 

total.

Nilai korelasi ini dapat diketahui denganmengunakan rumus teknik 

korelasiproduct moment, sebagai berikut :

= 	 ∑ − (∑ )(∑ )
	(∑ . 2{ ∑ 	2 − (∑ 	2)}

Dimana : Rxy : Koefisien Validitas

X : Skor untuk masing-masing pertanyaan

Y : Skor total

                                                          
15Singaribun Masri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, Hal. 139
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  N : Jumlah Responden.16

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.17

Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik analisis yang 

dikembangkan oleh Alpha Cronbach. Untuk menghitung koefisien 

realibilitas dengan rumus alpha yang diusulkan oleh Cronbach, 

formulannya sebagai berikut:

= ( − 1)(1− ∑ )
Dimana: n : Banyaknya Butir pertanyaan

: Varians skor tiap-tiap item

: Varians skor total

c. Analisis Regresi Linear Berganda

                                                          
16 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2000, hlm. 132
17 Imam, Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: Badan 

Penerbit Undip, 2006, hlm. 41
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Analisis regresi linear ganda biasanya digunakan untuk memprediksi 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat.18

Untuk menganalisis apakah pemberian reward dan punishment  

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Maka digunakan model 

regresilinier sederhana, perumusan model analisis regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah :

Y= a+b1.X1+b2.X2+e

Dimana : Y : Kinerja Pegawai

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X1 : Pemberian Reward

X2 : Pemberian punishment

e : Variabel Residu

2. Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel secara persial, dengan rumus :

=
Dimana: b1 : Nilai koefisien variabel independen

                                                          
18 Dwi Priyatno, Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS 

hlm. 75
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Sb1 :Nilai standart error dari variabel independen

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan menggunakan uji F (pengujian 

signifikansi secara simultan). Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pengujian adalah: Menyusun hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif 

(H1)

H0 : β1, β2 = 0, diduga variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Ha : β1, β2 ≠ 0, diduga variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menetapkan kriteria 

pengujian yaitu:

H0 ditolak jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5%.

H0 diterima jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5%.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui sampai 

seberapa besar presentase variasi variabel bebas pada model dapat 

diterangkan oleh variabel terikat. Koefisien determinasi (R2) dinyatakan 

dalam presentase yang nilainya berkisar antara 0 < R2 < 1. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
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semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu  (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.19

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis, model regresi akan diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian ini diperlukan 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas 

persamaan regresi berganda yang digunakan.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.  

Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas maka digunakan uji 

statistik yakni uji statistik non parametik Kolmogorov-Sminrov (K-S). 

Hipotesis yang dapat digunakan adalah:

Ho : variabel residual terdistribusi normal.

Ha : variabel residual tidak terdistribusi normal.

Pengambilan keputusan:

                                                          
19 Dwipriyatno, Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS, 

(Yogyakarta, Gava media, 2010) hlm. 83.
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1) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi > 

0,05 maka model regresi memenuhi asumsi nomalitas atau Ho 

diterima.

2) Jika nilai uji kolmogorov-smirnov memiliki nilai signifikansi < 

0,05 maka model regresi tidak memenuhi asumsi nomalitas 

atau Ho ditolak.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel 

independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik 

mensyaratkan tidak adanya masalah multikoleniaritas. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikoleniaritas ada beberapa metode, antara lain 

membandingkan nilai r2 dengan R2 hasil regresi atau dengan melihat nilai 

Tolerance dan VIF.20 Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih dan tidak dijelaskan variabel independen lainnya. 

Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF = 1/TOLERANCE). Nilai cut off yang umum untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF ≥ 10.21

                                                          
20 Dwi Priyatno, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS, 

(Yogyakarta, Gava media, 2010) hlm.52.
21 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, hlm. 96.
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c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.22 Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED). Jika 

ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Disamping itu dapat dilakukan 

uji Glejser yang meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas.23

                                                          
22 Ibid., hlm. 125.
23Ibid.,hlm. 62.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu 

tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial 

ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan 

negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, yaitu 

jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat 

pekerja disektor formal. Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan 

mengalami proses yang panjang dimulai dari UU No.33/1947, UU No.2/1951 

tentang kecelakaan kerja. Peraturan Menteri Pemburuhan (PMP) No.48/1952, 

PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggara 

kesehatan buruh.

PMP No.15/ 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP 

No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDIS), 

diberlakukannya UU No. 14/1969 Tentang pokok-pokok Tenaga kerja. Secara 

kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. 

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan 

hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 

diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan 
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Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan progran Asuransi 

Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja / 

perusahaan swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula 

PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu 

Perum Astek. Tonggak berikutnya adalah lahirnya UU No. 33 tahun 1992 

Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

Dan melalui PP No. 36/ 1995 ditetapkannya PT. JAMSOSTEK sebagai 

badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek 

meberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi 

tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya 

arus penerimaan penghasilan keluarga sbagai pengganti sebagian atau seluruh 

penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU 

No. 40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  yang berhubungan 

dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2. 

Dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan 

Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang 

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat 

perlindungan tersebut dat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga 

dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun 
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produktivitas kerja. Kiprah perseroan yang mengedepankan kepentingan dan 

hak normatif tenaga kerja di Indonesia terus berlanjut.

Sampai saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan 4 (empat) program 

perlindungan yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. 

Dengan penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya 

bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha, tetapi juga berperan aktif dalam 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan 

perkembangan masa depan bangsa.

2. Visi dan Tujuan BPJS Ketenagakerjaan 

Diselenggarakannya BPJS Ketenagakerjaa adalah untuk menjadi 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, 

bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

3. Misi BPJS Ketenagakerjaan 

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi 

perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya

bagi:

a. Tenaga Kerja

Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga.
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b. Pengusaha

Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada 

tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

c. Negara 

Berperan serta dalam pembangunan

4. Motto BPJS Ketenagakerjaan

Motto atau semboyan dan pedoman dari perusahaan yaitu “Menjadi 

Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja”.

5. Nilai-Nilai Perusahaan disingkat IPTIK (BPJS Ketenagakerjaan)

a. Iman : Taqwa, berpikir positif, tanggung jawab, pelayanan 

tulus ikhlas.

b. Profesional : Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap 

positif terhadap perubahan dan pembaharuan.

c. Teladan : Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan 

Pembimbingan (reward dan encouragement), 

pemberdayaan.

d. Intergritas : Berani, komitmen dan keterbukaan.
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e. Kerjasama : kebersamaan, menghargai pendapat, serta menghargai 

orang lain.1

6. Etika Kerja Perusahaan disingkat TOPAS (BPJS Ketenagakerjaan)

a. Teamwork : Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama  

dengan orang lain atau dengan kelompok untuk 

mencapai tujuan perusahaan.

b. Open mind : Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan 

menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik

c. Passion : Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan 

pekerjaan.

d. Action : Segera melaksanakan rencana atau pekerjaan serta 

tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.

e. Sense : Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab 

dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan 

masalah perusahaan.2

7. Struktur Organisasi Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung

a. Kepala Cabang Bandar Lampung : Herry Subroto

b. Kepala Bidang Pemasaran : Aziz Muslim

                                                
1 http://www.databpjsketenagakerjaan.com, diakses tanggal 22 November 2017.
2Ibid., diakses tanggal 22 november 2017
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1. Marketing Officer : Rekhwan

Eka Vaulina Pardede

Selfan Yepandra

Yanis Suhada

Wike Novia

2. Relationship Officer : Hesti Novita Wira Sandi

  Dwi Ria Noviandhani

  Laras Anggita WN

  Muhammad Adha

  Rio Saputra

  Sony Ahmad Wardani

3. PMAP             : Nurlan Siagian

  Taufan HS

  Della Rizka Oktaviani

c. Kepala Bidang Umum dan SDM : Zuraidah 

1. Penata Madya Umum : Triana Putri

Nurmayuli

  Wendri A. Rose 

  Muhammad Riantama T.S

2. Penata Madya Kearsipan              : Gunawan Sukroni H

3. Sekretaris Unit Kerja : Ratna Kemala Wijayanti

d. Kepala Bidang Pelayanan : Trissiana
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1. Manajer Kasus KK & PAK : Bayuane Anggarini

2. Penata Madya Pelayanan : Destria Aziza

  Dinatia Bintaria S

  Nyimas Meutia Faradillah

            Nola Lusiana 

  Bael Noprido

  Nabila Mutiara F

e. Kepala Bidang Keuangan            : Amalia Rifqiati

1. Penata Madya Keuangan             : Mei Vivi Eny Sibuea

  Ika Aprilia

  Aditya Tindi Sawiji

  Ramadhanny Yumantaka

  Richard Ferdinan

  Muhammad Dahlan Siregar

f. Divisi Hubungan Antar Lembaga dan : Alfian Saputra

Warsik (Penata Pemeriksa Cabang)

g. Teknologi Informasi Kantor Wilayah  : Debye Ruther Sylvia N

(Penata Madya IT)3

                                                
3Wawancara dengan Muhammad Ryantama T.S, tanggal 18 Juli 2017 di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar Lampung
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8. Deskripsi Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini peneliti menyebarkan kuisioner sebanyak 40 lembar 

dan kembali semuanya. Pada bagian ini dideskripsikan mengenai karakteristik 

responden yang memberikan jawaban kuesioner meliputi usia, jenis kelamin, 

dan lama bekerja.

Tabel 4.1

Karakteristik Usia

USIA Frekuensi Persentase

20 – 25 tahun 12 30%

26 – 30 tahun 24 60%

31 – 35 tahun 3 7,5%

36 – 40 tahun 1 2,5%

> 40 tahun 0 0%

Jumlah 40 100%

                      Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner Responden

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan karakteristik responden ditinjau 

dari usia yang terdiri atas 40 responden. Responden dengan keterangan usia 

20-25 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 30%, responden dengan usia 26-

30 tahun sebanyak 24 orang atau sebesar 60%, responden dengan usia 31-35 

tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 7,5%, responden dengan usia 36-40 

tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 2,5%. Maka berdasarkan hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa responden yang menjawab terbanyak adalah dari usia 

26-30 tahun sebesar 60%.

Tabel 4.2

Karakteristik Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Laki-Laki 29 72,5%

Perempuan 11 27,5%

Jumlah 40 100%

                            Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner Responden

Tabel diatas menunjukkan karakteristik responden ditinjau dari jenis 

kelamin yang terdiri atas 40 responden. Responden yang berjenis kelamin pria 

berjumlah 29 responden atau 72,5% dan responden yang berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 11 responden atau 27,5%. Pada bagian ini juga 

dideskripsikan mengenai karakteristik responden berdasarkan lama bekerja.

Tabel 4.3

Karakteristik Lama Bekerja

Lama Bekerja Frekuensi Persentase

1 – 5 tahun 36 90%

5 – 10 tahun 4 10%

10 – 15 tahun 0 0%

> 15 tahun 0 0%

Jumlah 40 100%

                      Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner Responden
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Dari tabel diatas diketahui lama bekerja responden paling banyak adalah 

1-5 tahunyaitu sebesar 90%.

9. Deskripsi Variabel Penelitian 

Pembahasan hasil penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dengan 

mengkategorikan rata-rata jawaban responden atas masing-masing indikator 

pertanyaan yang telah diajukan.Menurut Dajan untuk menentukan nilai 

kategori atas masing-masing variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y)4, 

maka dilakukan dengan mencari interval kelas sebagai berikut:

Nilai interval jawaban = 

Nilai interval jawaban = = 0,8

Oleh karena itu, interval diatas digunakan sebagai tingkatan penilaian 

batasan mean (a) masing-masing kelas kategori yang dikelompokkan sebagai 

berikut:

Tabel 4.4

Kategori Mean Masing-Masing Variabel

Interval Kategori Nilai

4,20 < a ≤ 5,00 Sangat Setuju (SS) 5

3,40 < a ≤ 4,20 Setuju (S) 4

2,60 < a ≤ 3,40 Netral (N) 3

                                                
4Dajan, Anto, Pengantar Metode Statistik Jilid I, Solo, LP3ES, 2008, hlm. 13
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1,80 < a ≤ 2,60 Tidak Setuju (TS) 2

1,00 < a ≤ 1,80 Sangat Tidak Setuju (STS) 1

a. Variabel Punishment (X1) 

Dari hasil penyebaran kuesioner mengenai variabel punishment (X1) 

diperoleh jawaban dari responden yang selengkapnya disajikan pada tabel 

berikut ini:

Tabel 4.5

Jawaban Responden Mengenai Variabel Punishment  (X1)

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

4.0500 .63851 40

3.8750 .72280 40

3.9750 .65974 40

3.7750 .73336 40

                        Sumber: Hasil Jawaban Kuesioner Responden

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden 

secara keseluruhan berada pada interval 3,40 < a ≤ 4,20, berarti responden 

setuju atas pernyataan yang diajukan mengenai variabel punishment.
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b. Variabel  Reward (X2) 

Dari hasil penyebaran kuesioner mengenai variabel Reward (X2) 

diperoleh jawaban dari responden yang selengkapnya disajikan pada Tabel 

4.5 dibawah ini:

Tabel 4.6

Jawaban Responden Mengenai Variabel Reward(X2)

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

3.7250 .81610 40

3.8500 .69982 40

3.7250 .67889 40

3.7250 .71567 40

4.0750 .69384 40

3.9250 .82858 40

3.8750 .64798 40

Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner Responden
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden 

secara keseluruhan berada pada interval 3,40 < a ≤ 4,20 berarti responden 

setuju atas pernyataan yang diajukan mengenai variabel reward.

c. Deskripsi Variabel Produktivitas kerja Pegawai (Y) 

Dari hasil penyebaran kuesioner mengenai variabel produktivitas

kerjapegawai (Y) diperoleh jawaban dari responden yang selengkapnya 

disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Jawaban Responden Mengenai Variabel Produktivitas kerja Pegawai (Y)

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

3.8750 .82236 40

3.6500 .94868 40

3.9250 .85896 40

4.0250 .80024 40

3.8750 .72280 40

3.7500 .80861 40

3.4250 .78078 40
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Item Statistics

Mean Std. Deviation N

3.8750 .82236 40

3.6500 .94868 40

3.9250 .85896 40

4.0250 .80024 40

3.8750 .72280 40

3.7500 .80861 40

3.4250 .78078 40

3.7250 .67889 40

             Sumber: Hasil Jawaban Kuesioner Responden

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden 

pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam berada pada 

interval 3,40 < a ≤ 4,20 berarti responden setuju atas pernyataan yang 

diajukan mengenai variabel produktivitas kerja pegawai. 
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B. Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

a) Hasil Pengujian Validitas

Sebuah alat ukur dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti secara 

tepat. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis product 

momen correlation dari person. Variabel dinyatakan valid dapat diketahui dari 

signifikansi hasil perhitungan korelasi lebih kecil dari tingkat signifikansi (α = 

0,05). Variabel juga dapat dinyatakan valid jika r hitung positif, serta r hitung 

> rtabel,df=(N-2). Hasil pengujian validitas terhadap variabel punishment

(X1) sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Validitas Variabel Punishment (X1)

Pernyataan 

(Q)

Koefisien 

Korelasi 

(r hitung)

Nilai Sig. Keterangan

1 0.680 0 Valid

2 0.748 0 Valid

3 0.862 0 Valid

4 0.765 0 Valid

           Sumber: Hasil Pengujian Validitas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk semua item pernyataan 

variabel punishment (X1), nilai koefisien korelasi (r hitung) > r tabel, df = (N-
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2). Dimana r tabel, df = (38) = 0,3120 (lampiran). Juga dilihat dari nilai 

signifikansi seluruh item adalah < tingkat signifikansi (α = 0,05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa semua pernyataan variabel punishment (X1) adalah valid.

Kemudian hasil pengujian validitas terhadap variabel Reward (X2) sebagai 

berikut:

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Validitas Variabel Reward(X2)

Pernyataan 

(Q)

Koefisien Korelasi 

(r hitung)

Nilai Sig. Keterangan

1 0.315 0.048 Valid

2 0.514 0.001 Valid

3 0.746 0 Valid

4 0.534 0 Valid

5 0.748 0 Valid

6 0.588 0 Valid

7 0.570 0 Valid

Sumber: Hasil Pengujian Validitas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk semua item pernyataan 

variabel Reward (X1), nilai koefisien korelasi (r hitung) >r tabel, (df=(N-2)). 

Dimanatabel, (df = 38) = 0.3120 (lampiran). Juga dilihat dari nilai signifikansi 

seluruh item adalah< tingkat signifikansi (α = 0,05). Maka dapat disimpulkan 

bahwa semua pernyataan variabel Reward (X2) adalah valid. Sedangkan hasil 

pengujian validitas terhadap variabel produktivitas kerja (Y) sebagai berikut:
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Tabel 4.10

Hasil Pengujian Validitas Variabel produktivitas kerja (Y)

Pernyataan(Q) Koefisien 

Korelasi 

(r hitung)

Nilai Sig. Keterangan

1 0.776 0.048 Valid

2 0.742 0.001 Valid

3 0.746 0.000 Valid

4 0.757 0.000 Valid

5 0.616 0.000 Valid

6 0.719 0.000 Valid

7 0.552 0.000 Valid

8 0.505 0.001 Valid

Sumber: Hasil Pengujian Validitas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk semua item pernyataan 

variabel produktivitas kerja (Y), nilai koefisien korelasi (r hitung) > r tabel, 

df=(N-2).  Dimana r tabel, df=(38) = 0,3120 (lampiran). Juga dilihat dari nilai 

signifikansi seluruh item adalah < tingkat signifikansi (α = 0,05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa semua pernyataan variabel produktivitas kerja (Y) adalah 

valid.

b) Hasil Pengujian Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel (handal) jika jawaban responden 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengertian lain adalah apakah seluruh pernyataan layak untuk digunakan. 
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Dengan kata lain, reliabilitas merupakan derajat ketepatan, ketelitian, dan 

keakuratan yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur penelitian. Analisis

reliabilitas item bertujuan untuk menguji konsistensi item-item pertanyaan 

dalam mengungkap indikator penelitian. Alat ukur yang baik tidak akan 

bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban-

jawaban tertentu. Alat ukur yang reliabel (dapat dipercaya) akan 

menghasilkan data yang juga dapat dipercaya.

Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

koefisien alfa atau cronbach’s alpha. Item pengukuran dikatakan reliabel jika 

memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0.6. Hasil pengujian reliabilitas 

terhadap variabel reward (X1) terhadap produktivitas kerjapegawai (Y) dapat 

dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel cronbach’s 

alpha

Reliabilitas 

minimum

Keterangan

Punishment (X1) 0.761 0,600 Valid

Reward(X2) 0.644 0,600 Valid

Produktivitas

kerja (Y)

0.834 0,600 Valid
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Dari hasil pengujian reliabilitas, dapat diperoleh hasil bahwa nilai 

koefisien alfa atau Cronbach’s Alpha untuk semua variabel adalah > 0,6. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah reliabel.

2. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Untuk menguji pengaruh beberapa variabel dependent atau variabel bebas 

yang terdiri dari reward dan punishment terhadap variabel dependent atau 

variabel terikat yaitu variabel produktivitas kerja pegawai, maka digunakan 

analisis regresi linier.  Dengan persamaan model regresi:

Y= a+ β1.X1+ β2.X2+e

Dimana dari hasil pengujian regresi linier berganda yang dilakukan 

dengan bantuan progam SPSS (Statistical Product and Service Solutions) for 

windows diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0.954 + 0.174 X1 + 0.558 X2 + ei

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dari perhitungan diatas 

maka dapat dijelaskan pengaruh antara variabel punishment (X1) dan reward

(X2) terhadap variabel produktivitas kerja pegawai (Y). Untuk lebih jelasnya 

adalah sebagai berikut:

a) Nilai Konstanta  = 0,954

Nilai konstanta 0,954 menunjukkan bahwa apabila variabel X1 dan X2 

dalam kondisi tetap atau konstan, maka produktivitas kerja pegawai (Y) 

sebesar 0,954 satuan, yang berarti bahwa tanpa adanya variabel bebas yaitu 
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punishment (X1) dan reward (X2) maka produktivitas kerjapegawai (Y) akan 

tetap sebesar 0,954.

b) Nilai β1= 0,174

Nilai β1 menunjukkan nilai 0,174 dan memiliki tanda koefisien regresi 

yang positif, hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang searah antara

variabel punishment (X1) dengan variabel produktivitas kerja pegawai (Y) 

yang artinya bahwa apabila terjadi peningkatan atau kenaikan pada variabel

punishment (X1) dengan asumsi bahwa variabel reward (X2) dalam kondisi 

tetap atau konstan, maka produktivitas kerja pegawai (Y) akan mengalami 

peningkatan dan sebaliknya. 

c) Nilai β2= 0,558

Nilai β2 menunjukkan nilai 0,558 dan memiliki tanda koefisien regresi 

yang positif, hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang searah antara

variabel reward (X2) dengan variabel produktivitas kerja pegawai (Y) yang 

artinya bahwa apabila terjadi peningkatan atau kenaikan pada variabel reward

(X2) dengan asumsi bahwa variabel punishment (X1) dalam kondisi tetap atau 

konstan, maka produktivitas kerja pegawai (Y) akan mengalami peningkatan 

dan sebaliknya. 



81

Dari persamaan model regresi diatas, selanjutnya dapat dilakukan uji 

hipotesis sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Hipotesis 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, model regresi akan diuji 

terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji 

asumsi ini merupakan salah satu syarat agar model regresi tidak 

“Bias”. Pengujian ini juga diperlukan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi 

berganda yang digunakan. Model regresi dikatakan baik apabila 

data berdistribusi normal, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, 

dan tidak adanya masalah multikoleniaritas.

Uji asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Dari output SPSS diadapat Normal P-P Plot of regression 

Standardized Residual yang ditampilkan pada grafik dibawah ini:

Gambar 4.1
Hasil Pengujian Normalitas
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Pada hasil uji normal probability plots diatas, perhatikan titik-titik dan 

garis diagonal. Karena titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak 

melebar terlalu jauh dan membentuk garis lurus maka dapat disimpulkan data 

berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoleniaritas dapat dilihat dari 

nilai Tolerance dan VIF.5 Untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.6

Tabel 4.12

Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficientsa

Collinearity 
Statistics

Tolerance VIF
PUNISHMENT 0.577 1.733
REWARD 0.577 1.733
a. Dependent Variabel: P_KERJA

Dari output diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel dependent 

adalah sebesar 1,733. Karena VIF = 1,733 < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

                                                
5 Dwi Priyatno, Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS, 

Yogyakarta, Gava media, 2010, hlm.52.
6 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, hlm. 96.
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c) Uji Heteroskedastisitas

Dari output SPSS diadapat Scatterplot of Regression 

Standardized Predicted Value yang ditampilkan pada grafik dibawah 

ini:

Gambar 4.2
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Dari plot diatas dapat dilihat titik-titik data (lingkar merah) menyebar di 

atas dan di bawah titik 0 (nol) pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk 

pola tertentu seperti zig-zag, menumpuk, tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

2. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Uji F untuk menguji pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antara variabel bebas yang terdiri dari reward (X1) 
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dan punishment (X2) terhadap variabel produktivitas kerjapegawai

(Y). Dengan hipotesis sebagai berikut:

H0: Variabel punishment dan reward tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap roduktivitas kerja pegawai

H1: Variabel punishment dan reward berpengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas kerja

Maka, berdasarkan hasil uji F dengan menggunakan taraf 

signifikansi: α = 5 % = 0,005 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13

Hasil Analisa Uji F

ANOVAb

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 3.449 2 1.7257.695 .002a

Residual 8.293 37 .224

Total 11.742 39

a. Predictors: (Constant), REWARD, PUNISHMENT

b. Dependent Variabel: P_KERJA
  Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel output SPSS diatas dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 7,695

dengan nilai sig. = 0,002. Untuk jumlah sampel 40 dengan 2 variabel bebas 

yang diteliti, maka nilai Ftabel,(df1,df2)  = Ftabel,(2,37) adalah sebesar 3,252 (Lihat 

pada lampiran). 

Selanjutnya Ho ditolak bila Fhitung > Ftabel atau nilai sig. <α. Karena Fhitung 

= 7,695 > Ftabel = 3,252 dan nilai sig. = 0,002 <α = 0,005, maka H0ditolak. 
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Artinya, variabel punishment dan rewardberpengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas kerjapegawai.

3. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui atau menguji salah satu variabel bebas 

yang terdiri dari punishment (X1) dan reward (X2) mempunyai 

pengaruh secara parsial terhadap variabel produktivitas

kerjapegawai (Y), maka digunakan uji t. Berdasarkan uji t sesuai 

dengan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14

Hasil AnalisaUji t

Coefficientsa

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

B
Std. 

Error Beta

(Constant) .954 .725 1.316 .196

PUNISHMENT .174 .190 .167.919 .364

REWARD .558 .243 .4182.299 .027

a. Dependent Variabel: P_KERJA

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel output SPSS diatas dapat dijelaskan bahwa:

a. Pengaruh Variabel Punishment (X1) terhadap Produktivitas kerja

Pegawai (Y)
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Hipotesis uji yang dilakukan adalah: 

H0: β1=0 (Variabel punishment tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai).

H1: β1≠0 (Variabel punishment berpengaruh terhadap produktivitas

kerja pegawai).

Dengan taraf signifikansi: α = 5 % = 0,05 diperoleh thitung = 0,919 dan 

nilai sig.=0,364. Sedangkan untuk jumlah sampel 40 dengan 2 

variabel bebas yang diteliti ttabel,(df=n-k-1) = 2,026 (Lihat pada 

lampiran).

Ho ditolak bila thitung > ttabel atau nilai sig. <α. Karena thitung = 0,919 < 

ttabel = 2,026 dan nilai sig. = 0,364 >α = 0,05, maka H0 diterima. 

Artinya, variabel punishment tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara parsial terhadap produktivitas kerja pegawai.

b. Pengaruh Variabel Reward (X2) terhadap Produktivitas kerja

Pegawai (Y)

Hipotesis uji yang dilakukan adalah: 

H0:β2=0 (Variabel Reward tidak berpengaruh terhadap produktivitas

kerja pegawai).

H1:β2≠ 0 (Variabel Reward berpengaruh terhadap produktivitas kerja

pegawai).

Dengan taraf signifikansi: α = 5 % = 0,05diperoleh thitung = 2,299 dan 

nilai sig.=0,027. Sedangkan untuk jumlah sampel 40 dengan 2 
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variabel bebas yang diteliti ttabel,(df=n-k-1) = 2,026 (Lihat pada 

lampiran).

Ho ditolak bila thitung > ttabel atau nilai sig. <α. Karena thitung = 2,299>

ttabel = 2,026 dan nilai sig. = 0,027<α = 0,05, maka H0 ditolak. 

Artinya, variabel reward mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap produktivitas kerja pegawai.

c. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Berganda (R2)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel punishment dan 

reward secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas

kerjapegawai dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi 

berganda (R2) pada tabel berikut:

Tabel 4.15

Koefisien Determinasi Berganda (R2)

Model Summaryb

Model R R 
Square

Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

1 0.542a 0.294 0.256 0.47342

a. Predictors: (Constant), Punishment, Reward
b. Dependent Variabel: Produktivitas Kerja
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui korelasi antara variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah kuat karena nilai R semakin mendekati 1. 

Sedangkan adjusted R Square sebesar 0,256 berarti 25,6% variasi perubahan 
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dari produktivitas kerja pegawai disebabkan oleh faktor punishment dan 

reward sedangkan sisanya sebesar 70,6% variasi atau perubahan produktivitas

kerja pegawai disebabkan oleh variabel – variabel lain yang tidak disertakan 

dalam penelitian ini.

C. Pembahasan 

1. Berdasarkan hasil hitungan punishment dan reward secara parsial, sebagai 

berikut:

Tabel 4.14
Hasil AnalisaUji t

Coefficientsa

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) .954 .725 1.316 .196

Punishment .174 .190 .167 .919 .364

Reward .558 .243 .418 2.299 .027

a. Dependent Variabel: P_Kerja
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel diatas uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui 

pengaruh secara parsial (terpisah) antara variabel punishment dan reward

terhadap produktivitas kerja pegawai. Untuk variabel punishment (X1) thitung = 

0,919 < ttabel = 2,026 dan nilai sig. = 0,364 >α = 0,05, maka H0 diterima. 

Artinya, variabel punishment tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap produktivitas kerja pegawai.
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2. Berdasarkan hasil hitungan punishment dan reward secara simultan, 

sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Analisa Uji F

ANOVAb

Model Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Regression 3.449 2 1.725 7.695 .002a

Residual 8.293 37 .224

Total 11.742 39

a. Predictors: (Constant), Reward, Punishment

b. Dependent Variabel: P_Kerja
    Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Uji F (uji pengaruh keseluruhan model) dan uji t (uji pengaruh masing-

masing variabel (punishment dan reward) terhadap variabel produktivitas 

kerja pegawai).Berdasarkan hasil uji F diketahui nilai Fhitung = 7,695 > Ftabel = 

3,252 dan nilai sig. = 0,002 <α = 0,005, maka H0 ditolak. Artinya, variabel 

reward dan punishment berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap 

produktivitas kerja pegawai.

3. Punishment dan Reward menurut pandangan Ekonomi Islam

Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak tenaga 

kerja.Rasulullah selalu menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk 

membayar upah yang pantas kepada para buruh mereka.Upah hendaknya 

diberikan secepatnya tidak boleh ditunda-tunda sebagaimana diperintahkan 

oleh Rasulullah Saw “Berikanlah upah buruh itu sebelum kering 
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keringatnya”. Setiap apapun yang dikerjakan oleh manusia pasti akan 

mendapat balasan dari Allah SWT. Baik itu perbutan baik maupun buruk akan 

mendapat balasan yang setimpal, seperti dijelaskan dalam al-qur’an surat An-

nahl ayat 97 dan Al-kahfi ayat 30:
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Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun 
wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan.”(Q.S. An-nahl ayat 97)
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Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah 
kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan 
amalan-Nya dengan yang baik.”(Q.S. Al-kahfi ayat 30)  

Tafsir dari keterangan diatas adalah balasan didunia dan di akhirat, 

ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal 

saleh adalah imbalan dunia dan akhirat.Amal soleh sendiri oleh Syeikh 

Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi 

pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara 

menurut Syeikh Az-Zamakhasari amal soleh adalah segala perbuatan yang 
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sesuai dengan dalil akal, al-quran dan atau sunah nabi Muhammad saw. 

Menurut definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas, maka seseorang 

yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan 

sebagai amal soleh. Rasulullah saw memberikan pelajaran menarik tentang 

pentingnya bekerja, dalam islam bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan 

perut tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang 

seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam islam menempati 

posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja 

dengan tangannya sendiri.

Lebih jauh surat an-nahl ayat 97 menjelaskan bahwa tidak ada 

perbedaan gender dalam menerima upah atau balasan dari Allah. Ayat ini 

menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam islam, jika mereka 

mengerjakan pekerjaan yang sama hal yang menarik dari ayat ini adalah 

balasan Allah langsung didunia (kehidupan yang baik atau rezeki yang halal) 

dan balasan di akhirat (dalam bentuk pahala). Sementara surat al-kahfi ayat 30 

menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia 

pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara 

menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang 

sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di negeri islam.



92

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang berjudul “Pengaruh program punishment dan reward

dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai menurut perspektif Ekonomi 

Islam (Studi pada BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung)” dapat disimpulkan

sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil uji t, reward berpengaruh secara parsial terhadap

produktivitas kerja pegawai BPJS Ketenagakerjaan Lampung. Sedangkan

punishment tidak berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja

pegawai BPJS Ketenagakerjaan Lampung.

2. Berdasarkan hasil uji F, reward dan punishment berpengaruh secara Simultan

terhadap produktivitas kerja pegawai BPJS Ketenagakerjaan Lampung.

3. Penerapan reward dan punishment sudah sesuai dengan landasan

bermuamalah yang dijelaskan dalam prinsip syariah Islam. Dimana dalam

ekonomi Islam memang sudah diajarkan prinsip-prinsip umum yang menjadi

landasan. Contohnya yaitu aplikasi metode targhib dan tarhib, yang pada era 

dewasa ini dikenal dengan sistem reward dan punishment.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut:

1) Reward memberikan motivasi bagi pegawai BPJS Ketenagakerjaan 

Lampung untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka, karena reward

telah memberikan dukungan secara moril maupun materil terhadap pegawai. 

Sedangkan penerapan punishment tidak memiliki pengaruh terhadap

produktivitas kerja karena punishment yang dilakukan sudah maksimal, 

sehingga dinaikkan pun juga tidak akan berpengaruh. 

2) Untuk personalia, untuk meningkat produktivitas kerja pegawai BPJS 

Ketenagakerjaan Lampung dengan cara menerapkan kompensasi

punishment. Dengan penerapan ini produktivitas kerja pegawai akan

meningkat dan sekaligus memotivasi pegawai untuk bekerja dengan lebih

baik lagi.

3) Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk

menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja

pegawai.
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LAMPIRAN
HASIL OUTPUT SPSS

1. UJI VALIDITAS & RELIABILITAS

a. VARIABEL X2(REWARD)

CORRELATIONS
  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 TOTAL
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

[DataSet0] 

Valid jika r hitung > r tabel(=0.3120)

Correlations

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 TOTAL

Pearson 

Correlation

1 -.029 .045 -.001 .128 -.031 .030 .315*

Sig. (2-tailed) .858 .782 .995 .431 .848 .853 .048

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson 

Correlation

-.029 1 .289 .120 .288 .157 .297 .514**

Sig. (2-tailed) .858 .071 .460 .072 .333 .063 .001

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson 

Correlation

.045 .289 1 .526** .535** .418** .211 .746**

Sig. (2-tailed) .782 .071 .000 .000 .007 .191 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson 

Correlation

-.001 .120 .526** 1 .198 .051 .311 .534**

Sig. (2-tailed) .995 .460 .000 .222 .756 .051 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson 

Correlation

.128 .288 .535** .198 1 .501** .364* .748**

Sig. (2-tailed) .431 .072 .000 .222 .001 .021 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson 

Correlation

-.031 .157 .418** .051 .501** 1 .173 .588**

Sig. (2-tailed) .848 .333 .007 .756 .001 .285 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40



Q7 Pearson 

Correlation

.030 .297 .211 .311 .364* .173 1 **

Sig. (2-tailed) .853 .063 .191 .051 .021 .285 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson 

Correlation

.315* .514** .746** .534** .748** .588** .570** 1

Sig. (2-tailed) .048 .001 .000 .000 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY
  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
  /SUMMARY=TOTAL MEANS.

Reliability

[DataSet0] 

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Valid 40 100.0

Excludeda 0 .0

Total 40 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.644 .661 7

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

Q1 3.7250 .81610 40



Q2 3.8500 .69982 40

Q3 3.7250 .67889 40

Q4 3.7250 .71567 40

Q5 4.0750 .69384 40

Q6 3.9250 .82858 40

Q7 3.8750 .64798 40

Inter-Item Correlation Matrix

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Q1 1.000 -.029 .045 -.001 .128 -.031 .030

Q2 -.029 1.000 .289 .120 .288 .157 .297

Q3 .045 .289 1.000 .526 .535 .418 .211

Q4 -.001 .120 .526 1.000 .198 .051 .311

Q5 .128 .288 .535 .198 1.000 .501 .364

Q6 -.031 .157 .418 .051 .501 1.000 .173

Q7 .030 .297 .211 .311 .364 .173 1.000

Summary Item Statistics

Mean Minimum Maximum Range

Maximum / 

Minimum Variance N of Items

Item Means 3.843 3.725 4.075 .350 1.094 .017 7

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance 

if Item Deleted

Corrected Item-

Total 

Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

Q1 23.1750 7.481 .034 .035 .711

Q2 23.0500 6.715 .301 .161 .623

Q3 23.1750 5.840 .608 .537 .531

Q4 23.1750 6.610 .319 .379 .618

Q5 22.8250 5.789 .607 .457 .529

Q6 22.9750 6.179 .348 .320 .612

Q7 23.0250 6.589 .387 .251 .600

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

26.9000 8.297 2.88053 7



b. VARIABEL X1 (PUNISHMENT)

CORRELATIONS
  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

[DataSet0] 

Correlations

Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL

Pearson Correlation 1 .347* .490** .298 .680**

Sig. (2-tailed) .028 .001 .061 .000

N 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .347* 1 .531** .381* .748**

Sig. (2-tailed) .028 .000 .015 .000

N 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .490** .531** 1 .624** .862**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .298 .381* .624** 1 .765**

Sig. (2-tailed) .061 .015 .000 .000

N 40 40 40 40 40

Pearson Correlation .680** .748** .862** .765** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY
  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
  /SUMMARY=TOTAL MEANS.

Reliability

[DataSet0] 

Scale: ALL VARIABLES



Case Processing Summary

N %

Valid 40 100.0

Excludeda 0 .0

Total 40 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.761 .763 4

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

Q1 4.0500 .63851 40

Q2 3.8750 .72280 40

Q3 3.9750 .65974 40

Q4 3.7750 .73336 40

Inter-Item Correlation Matrix

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 1.000 .347 .490 .298

Q2 .347 1.000 .531 .381

Q3 .490 .531 1.000 .624

Q4 .298 .381 .624 1.000

Summary Item Statistics

Mean Minimum Maximum Range

Maximum / 

Minimum Variance N of Items

Item Means 3.919 3.775 4.050 .275 1.073 .014 4



Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance 

if Item Deleted

Corrected Item-

Total 

Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

Q1 11.6250 3.010 .457 .251 .755

Q2 11.8000 2.677 .520 .296 .726

Q3 11.7000 2.472 .734 .549 .609

Q4 11.9000 2.605 .544 .393 .714

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

15.6750 4.430 2.10479 4

c. VARIABEL Y (KINERJA)

CORRELATIONS
  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 TOTAL
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

[DataSet0] 

Correlations

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 TOTAL

Pearson 

Correlation

1 .600** .712** .667** .361* .376* .245 .166 .776**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .022 .017 .128 .305 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson 

Correlation

.600** 1 .691** .485** .234 .418** .206 .245 .742**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .147 .007 .202 .128 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson

Correlation

.712** .691** 1 .712** .191 .305 .087 .228 .746**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .238 .056 .594 .158 .000



RELIABILITY
  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
  /SUMMARY=TOTAL MEANS.

Reliability

[DataSet0] 

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Valid 40 100.0

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson

Correlation

.667** .485** .712** 1 .360* .485** .188 .155 .757**

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .022 .001 .246 .341 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson

Correlation

.361* .234 .191 .360* 1 .691** .369* .242 .616**

Sig. (2-tailed) .022 .147 .238 .022 .000 .019 .133 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson

Correlation

.376* .418** .305 .485** .691** 1 .416** .245 .719**

Sig. (2-tailed) .017 .007 .056 .001 .000 .008 .127 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson

Correlation

.245 .206 .087 .188 .369* .416** 1 .613** .552**

Sig. (2-tailed) .128 .202 .594 .246 .019 .008 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson

Correlation

.166 .245 .228 .155 .242 .245 .613** 1 .505**

Sig. (2-tailed) .305 .128 .158 .341 .133 .127 .000 .001

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Pearson 

Correlation

.776** .742** .746** .757** .616** .719** .552** .505** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Excludeda 0 .0

Total 40 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.834 .832 8

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

Q1 3.8750 .82236 40

Q2 3.6500 .94868 40

Q3 3.9250 .85896 40

Q4 4.0250 .80024 40

Q5 3.8750 .72280 40

Q6 3.7500 .80861 40

Q7 3.4250 .78078 40

Q8 3.7250 .67889 40

Inter-Item Correlation Matrix

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Q1 1.000 .600 .712 .667 .361 .376 .245 .166

Q2 .600 1.000 .691 .485 .234 .418 .206 .245

Q3 .712 .691 1.000 .712 .191 .305 .087 .228

Q4 .667 .485 .712 1.000 .360 .485 .188 .155

Q5 .361 .234 .191 .360 1.000 .691 .369 .242

Q6 .376 .418 .305 .485 .691 1.000 .416 .245

Q7 .245 .206 .087 .188 .369 .416 1.000 .613

Q8 .166 .245 .228 .155 .242 .245 .613 1.000

Summary Item Statistics



Mean Minimum Maximum Range

Maximum / 

Minimum Variance N of Items

Item Means 3.781 3.425 4.025 .600 1.175 .035 8

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance 

if Item Deleted

Corrected Item-

Total 

Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

Q1 26.3750 14.343 .682 .629 .799

Q2 26.6000 13.990 .617 .564 .808

Q3 26.3250 14.379 .637 .737 .805

Q4 26.2250 14.589 .661 .632 .802

Q5 26.3750 15.881 .497 .523 .823

Q6 26.5000 14.821 .610 .611 .809

Q7 26.8250 16.097 .409 .505 .834

Q8 26.5250 16.717 .377 .443 .836

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

30.2500 19.269 4.38967 8

2. ANALISIS REGRESI BERGANDA

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT P_KERJA
  /METHOD=ENTER PUNISHMENT REWARD
  /PARTIALPLOT ALL
  /RESIDUALS DURBIN NORMPROB(ZRESID)
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL.

Regression

[DataSet0] 

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

P_KERJA 3.7813 .54871 40

PUNISHMENT 3.9188 .52620 40



Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

P_KERJA 3.7813 .54871 40

PUNISHMENT 3.9188 .52620 40

REWARD 3.8433 .41137 40

Correlations

P_KERJA PUNISHMENT REWARD

P_KERJA 1.000 .439 .527

PUNISHMENT .439 1.000 .650

REWARD .527 .650 1.000

P_KERJA . .002 .000

PUNISHMENT .002 . .000

REWARD .000 .000 .

P_KERJA 40 40 40

PUNISHMENT 40 40 40

REWARD 40 40 40

Variables Entered/Removedb

Model Variables 

Entered

Variables 

Removed Method

1 REWARD, 

PUNISHMENTa

. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: P_KERJA

Model Summaryb

Model

R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson



1 .542a .294 .256 .47342 1.757

a. Predictors: (Constant), REWARD, PUNISHMENT

b. Dependent Variable: P_KERJA

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 3.449 2 1.725 7.695 .002a

Residual 8.293 37 .224

Total 11.742 39

a. Predictors: (Constant), REWARD, PUNISHMENT

b. Dependent Variable: P_KERJA

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) .954 .725 1.316 .196

PUNISHMENT .174 .190 .167 .919 .364

REWARD .558 .243 .418 2.299 .027

a. Dependent Variable: P_KERJA

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 3.1507 4.4096 3.7812 .29740 40

Residual -.88284 1.40058 .00000 .46112 40

Std. Predicted Value -2.120 2.113 .000 1.000 40

Std. Residual -1.865 2.958 .000 .974 40

a. Dependent Variable: P_KERJA



UJI ASUMSI KLASIK PADA REGRESI LINIER BERGANDA

1. Uji Normalitas

2. Uji Heteroskedastisitas



3. Uji Multikolinieritas

Your trial period for PASW Statistics will expire in 8 days.

GET
  FILE='C:\Users\MAN\Documents\skripsi\INPUTANAREG.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS BCOV COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT P_KERJA
  /METHOD=ENTER PUNISHMENT REWARD

Variables Entered/Removedb

Model Variables 

Entered

Variables 

Removed Method

1 REWARD, 

PUNISHMENTa

. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: P_KERJA

Coefficientsa

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

PUNISHMENT .577 1.733

REWARD .577 1.733

a. Dependent Variable: P_KERJA

CollinearityDiagnosticsa

Variance Proportions

(Constant) PUNISHMENT REWARD

1 2.987 1.000 .00 .00 .00



2 .009 18.545 .65 .54 .00

3 .004 26.528 .35 .46 1.00

a. Dependent Variable: P_KERJA
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