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ANALISIS PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA DRIVER GO-JEK 

DI KOTA KEDIRI Much Agus Faisal1), Basthoumi Muslih2), Amat Pintu Batu3) Universitas 

Nusantara PGRI Kediri magfaisal1@gmail.com1), __ Informasi Artikel _ _ Abstract _ 

_Tanggal ujian _26 Januari 2021 _The purpose of this study was to determine the effect 

of reward and punishment on the performance of Go-Jek drivers in Kediri. This research 

uses a qualitative approach with a causal associative technique.  

 

The population of this research is Go-Jek drivers in Kediri City. The sampling technique 

suggests an accidental sampling approach with a total of 40 respondents. The data 

collection technique used a questionnaire. The research instrument used validity and 

reliability tests. Hypothesis test used is t-test and f-test. Based on the results of research 

partially and simultaneously shows that reward and punishment have an effect on the 

performance of Go-Jek drivers in Kediri.  

 

Keywords: Reward, Punishment, Performance _ _Tanggal revisi _3 Februari 2021 _ _ 

_Tanggal upload _8 Maret 2021 _ _ _ _ _ Abstrak _ _ _ _Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap kinerja driver 

Go-Jek di Kota Kediri. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan teknis 

asosiatif kausal. Populasi penelitan ini adalah driver Go-Jek di Kota Kediri.  

 

Teknik pengambilan sampel menugankan pendekatan sampling acdidental dengan 

jumlah responden 40 responden. Teknik pemgumpulan data menggunakan kuisioner. 

Instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan reliabi;itas. Uji hiipotesis yang 

digunakan adal uji-t, dan uji-f. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial dan simultan 

menunjukan bahwa reward dan punishment berpengaruh terhadap kinerja driver Go-Jek 

di Kota Kediri Kata Kunci: Reward, Punishment, Kinerja _ _ Pendahuluan Kemajuan dan 



teknologi saat ini teryata memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek 

kehidupan manusia.  

 

satunya adalah penggunaan internet yang sangat mudah di untuk di akses berbagai 

kalangan masyarakat modern saat ini. Dengan adanya internet, cara masyarakat 



 Untuk bertransaksi telah berubah. cara lama yang prosesnya memerlukan banyak 

waktu dan biaya, telah berubah dengan proses yang lebih cepat dan efektif.  

 

Beberapa tahun yang lalu kita mengenal ojek adalah orang yang menyediakan jasa 

tumpangan antar dan jemput dengan menggunakan sepeda motor. Pada waktu itu ojek 

masih memakai sistem pangkalan yang berbasis wilayah di tikungan dan gang-gang. 

Pengendara ojek dari wilayah lain tidak bisa sembarangan “mangkal” di suatu wilayah 

tanpa ijin dari pengendara ojek di wilayah tersebut.  

 

Untuk menggunakan jasa ojek, pemakai jasa harus melakuan membayar langsung dan 

terkadang sering tawar-menawar terlebih dahulu. inovasi di bidang transportasi ini 

memberikan perubahan pada sistem transportasi dalam segala bentuknya. Tahun-tahun 

ini bisnis start-up memanfaatkan perkembangan teknologi internet dengan 

menginovasikan mode transportasi baru yang memadukan mode tranposrtasi yang 

sudah ada seperti ojek dan taksi dengan teknologi smartphone. Transportasi baru ini 

dikenal dengan jasa transportasi online. Dalam model bisnis transportasi online.  

 

Perusahaan diposisikan sebagai Mitra I sedangkan pengemudi Go-Jek berada di posisi 

Mitra II. Kerjasama kemitraan ini menerapkan sistem bagi hasil antara pengemudi 

dengan perusahaan. Perusahaan Go-Jek menyediakan aplikasi berupa layanan yang 

nantinya menghubungkan konsumen dengan driver.  

 

Dengan sistem pengemudi tidak mendapatkan gaji dari perusahaan melaikan 

mendapatkan pendapatan dari konsumen yang dilanyanin. Semakin banyak komsumen 

yang di layani maka semakin banyak pula hasil pendapatan yang didapat. Selain dari 

penghasilan yang didapatkan dari jasa yang diberikan kepada konsumen.  

 

Driver juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari adanya sistem poin yang 

mana bisa ditukar dengan bonus setiap harinya. Dikerenankan sistem-sistem baru ini 

perusahan dapat mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja 

baru dan menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga perusahan berkembang pesat, dan 

membuat tren mode transportasi baru yang nyaman,aman dan mudah untuk di akses 

berbagai kalangan masyarakat.  

 

Semakin besar perusahaan semakin besar pula tantangan yang di dapat untuk 

mewujudkan visi dan misi perusahan. Perusahaan yang berkembang pesat dengan cepat 

ini pun tak lepas pula dengan fenomena konflik yang terjadi dikarenakan 

pertumbuhannya yang cepat. Misalnya pada tahun 2018 para driver Go-Jek di Surabaya 

berdemontrasi di kantor aplikator Go-Jek ada 5 tuntutan yang disampaikan driver 

Go-Jek salah satunya ialah penyetaraan tarif dan intensif (Detiknews,2018).  



 

Kemudian di tahun 2019 Driver Go-Jek kembali berdemontrasi di kota Jogja dengan 

tuntutan Kebijakan tarif baru (TribunJogja, 2019). Mengingat dengan adanya fakta 

bahwa terdapat demontrasi atau unjuk rasa yang berulang dalam beberapa tahun 

terakhir. Menurut Afandi (2018:45) kinerja ialah hasil kerja yang dicapai 

seseorang/kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal. tidak 

melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan 



 moral dan etika.  

 

Kinerja juga merupakan faktor utama bagi keberhasilan perusahan untuk mencapai 

tujuan. Faktor yang sering mempengaruhi kinerja karyawan sangatlah banyak. Dan ini 

merupakan tantantangan tersendiri bagi perusahaan/organisasi dalam mengelola 

sumber daya manusia. Adapun faktor–faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah Reward dan punishment Menurut Irham Fahmi (2016:64) reward ialah 

bentuk pemberian balas jasa yang diberikan kepada seorang karyawan atas prestasi 

pekerjaan yang dilakukan, baik berbentuk finansial maupun non finansial.  

 

Reward juga merupakan harapan tersendiri bagi karyawan dalam bekerja, mesikipun 

dapat saja berbeda pada setiap perusahaan. Reward yang akan di bahas dalam 

penelitian ini merupakan Reward yang diberikan secara umum yang di berikan kepada 

setiap karyawan. Menurut Mangkunegara (2016:130) Punishment merupakan ancaman 

hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar.  

 

Memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran pada pelanggar. Oleh 

karena itu Punishment yang diberikan harus bersifat Pedagogies. Yaitu untuk mendidik 

dan memperbaiki ke arah yang lebih baik. Maka pemeberian Reward dan Punishment 

yang baik dan benar akan memberikan motivasi kepada karyawan untuk lebih 

meningkatkan kinerja dan perusahaan dapat mencapai seluruh tujuan yang diinginkan 

PT Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. 

Kegiatan Go-Jek bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi dan dampak 

sosial.  

 

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan 

telepon, Go-Jek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi 

terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, 

pembayaran, layan-antar Makanan dan berbagai layanan on-demand lainnya. Dalam 

menjalankan usaha ini, PT Go-Jek Indonesia menjalin kerja sama kemitraan dengan para 

pengemudi motor di kota-kota besar Indonesia..  

 

Sehingga banyak bermuculan Startup-Startup baru dengan konsep yang saman 

sehingga menjadi pesaing untuk perusahaan Go-Jek. Untuk memenangi suatu 

persaingan, perusahaan harus mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Sumber 

daya akan menghasilkan keunggulan bersaing dalam jangka panjang. Hal tersebut 

dapat terwujud dari adanya peran sumber daya manusia. Metode Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.  

 



pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mencari kebenaran lewat angka-angka 

dengan menyebar kuisoner kepada responden agar mendapatkan hasil yang 

sesungguhnya. Teknik penelitian yang digunakan adalah kausalitas, yaitu penelitian 

yang ingin mencari penjelasan atau keterangan dalam bentuk hubungan sebab akibat 

(asosiatif kausal) antara beberapa variabel atau konsep yang berkembang. 



 Populasi dalam penelitian ini adalah driver Go-Jek yang aktif di kota kediri.  

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling yaitu 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah para driver Go-Jek di Kota Kediri yaitu dengan 40 responden. Jenis 

instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket atau (kuesioner) yang berisi 

pertanyaan dan diukur dengan metode skala likert (likert’s summated ratings) yaitu 

sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga responden 

hanya dapat memilih satu jawaban dalam angket yang dianggap sesuai.  

 

Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan relibilitas. Hasil 

uji diperoleh nilai r hitung seluruh item pertanyaan lebih besar dari r tabel 0,312 yang 

artinya seluruh item pertanyaan pada instrumen peneltian dinyatakan valid.  

 

Sedangkan hasil uji relibilitas instrumen menunjukan masing-masing variabel dalam 

penelitian ini memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 yang artinya seluruh item 

pertanyan yang digunakan dinyatakan reliabel. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif mulai dari uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.  

 

Selanjutnya uji regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen, uji koefisiensi determinasi (R2) yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar kontibusi variabel independen dalam 

menerangkan variabel dependen dengan melihat besarnya nilai koefisiensi determinasi 

total (adjusted R2).  

 

Terakir dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji-t (parsial) yang digunakan untuk 

menguji koefisiensi regresi secara parsial dari variabel independen dan uji-f (simultan) 

yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi 

Klasik Uji Normalitas Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal probality 

plots ditunjukan pada gambar 1 dibawah ini : 



 / Gambar 1 Uji Normal Probability Plots Sumber: data primer diolah, 2021 Berdasarkan 

gambar 1 hasil uji normal probability plots dapat diketahui bahwa data yang dianalisis 

telah berdistribusi secara normal, yang ditunjukkan oleh titik-titik atau data menyebar 

berimpit disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model 

regresi ini memenuhi asumsi normalitas.  

 

Uji Multikolinaritas Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dari matrik kolerasi antar 

variabel independen dan nilai tolerance dan VIF, ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinaritas Coefficientsa _Model _Collinearity Statistics _ _ 1 _ 

_Tolerance _VIF _ _ _(Constant) Reward Punishment _ .999 .999 _ 1.001 1.001 _ _ 

Dependent Variabel : Kinerja Sumber: data yang diolah, 2020 Berdasarkan tabel 1 

diketahui niali VIF masing-masing variabel yaitu variabel reward sebesar 1.001, variabel 

kualitas punishment sebesar 1.001 dari dua nilai variabel mempunyai nilai VIF lebih kecil 

dari 10, dengan demikian dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel independen.  

 

Uji Autokorelasi 



 Berikut hasil uji Durbin-Watson (DW Test) yang nilainya akan dibandingkan dengan 

menggunakan nilai signifikasi 5% dapat di lihat pada tabel 2 di bawah ini : Tabel 2 Hasil 

Uji Autokorelasi Model Summaryb Model _Durbin-Watson _ _1 _1,979 _ _Predictors: 

(Constant), Punishment, Reward Dependent Variable: Kinerja Karyawan Sumber: data 

primer yang telah diolah, 2020 Berdasarkan tabel 2 diatas nilai DW = 1.979 lebih besar 

dari nilai du = 1,66 dan kurang 4 – 1,66 (4 – du) = 2,34 atau 1,66 < 1.931 < 2,34 

sehingga dapat dinyatakan pada model regresi bebas dari autokorelasi baik positif 

maupun negatif.  

 

Uji Heterokedasistas Hasil Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik 

scatterplots dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini: Gambar 2 Hasil Uji 

Heteroskedastisitas Grafik Scatterplots Sumber : data primer yang diolah, 2020 Pada 

gambar di atas, grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan 

tidak menunjukkan pola tertentu, tersebar baik diatas maupun di bawah 0 pada sumbu 

Y. Sehingga diketahui model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

Analisis Regresi Linier Berganda Untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

dengan variabel dependen, maka digunakan model regresi linier berganda dengan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 



 Y = a + ß1 X1 + ß2 X2 + e Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 

3 di bawah ini: Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model _Unstandardized 

Coefficients _Standardized Coefficients _ _ _B _Std.  

 

Error _Beta _ _1 _(Constant) _12,837 _5,609 _ _ _ _Reward _,369 _,159 _,306 _ _ 

_Punishmen t _,527 _,134 _,519 _ _Sumber: data primer yang diolah, 2020 Persamaan 

regresi di atas mempunyai angka makna sebagai berikut : Konstanta = 12,837 Nilai 

tersebut mengidentifikasikan bahwa jika variabel reward (X1), punishment (X2) bernilai 

0, maka nilai kinerja (Y) adalah 12,837 Koefisien X1 = 0,369 Variabel X1 reward 

mempunyai pengaruh positif terhadap Y (Kinerja) dengan koefisien sebesar 0,369 sesuai 

artinya jika terjadi peningkatan variabel X1(reward) sebesar 1 satuan , maka Y (kinerja) 

akan naik 0,369 satuan dengan asumsi variabel punishment tetap atau konstan.  

 

Koefisien X2 = 0,527 Variabel X2 punishment mempunyai pengaruh positif terhadap Y 

(kinerja) dengan koefisien regresi sebesar 0,527 artinya jika terjadi penikatan variabel X2 

(punishment) sebesar 1 satuan, maka Y (kinerja) akan naik sebesar 0,527 satuan dengan 

asumsi variabel reward tetap atau konstan. Variabel yang berpengaruh dominan 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa variabel 

yang berpengaruh paling dominan adalah variabel punishment yang memiliki koefisien 

B (beta) paling banyak 0,527 Uji Koefisiensi Determinasi (R2) Berikut hasil koefisien 

determinasi dari ketiga variabel independen yaitu harga, kualitas produk, dan citra 

merek pada tabel 4 dibawah ini : Tabel 4 Hasil Adjusted R2 Model Summaryb.  

 



 Model _R _R Square _Adjusted R Square _ _1 _,595a _,354 _,319 _ _Predictors: 

(Constant), Punishment, Reward Dependent Variable: Kinerja Karyawan Sumber: data 

primer yang diolah, 2020 Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai adjusted R2 sebesar 

0,319. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen reward dan punishmenr mampu 

menjelaskan variabel dependen (kinerja) sebesar 31,9% dan sisanya 68,1% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  

 

Uji Hipotesis Uji t Berikut ini hasil pengujian secara parsial menggunakan Uji t yang 

nilainya dibandingkn dengan signifikansi 0,05 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini: 

Tabel 5 Hasil Uji-t (Parsial) Coefficientsa Model _ t _ Sig. _ _1 _(Constant) _2,289 _,028 _ _ 

_Reward _2,315 _,026 _ _ _Punishment _3,929 _,000 _ _a.Dependen variabel: Kinerja 

karyawan Sumber: data primer yang diolah, 2020 Hasil pengujian tabel 5 pada uji-t di 

atas menunjukan: Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 diperoleh nilai signifikan 

variabel reward sebesar 0,026 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya berdasarkan hasil pengujian harga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja.  

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 diperoleh nilai signifikan variabel 

punishment sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya berdasarkan hasil pengujian harga secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja. Uji F Berikut hasil pengujian secara simultan menggunakan Uji-F yang nilainya 

akan dibandingkan dengan signifikansi 0,05 dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini: 

Tabel 6 Hasil Uji-F (Simultan) ANOVAa Model _F _Sig.  

 

_ _



 1 _Regression _10,138 _,000b _ _ _Residual _ _ _ _ _Total _ _ _ _Predictors: (constant), 

reward, punishment Dependent variable: kinerja Sumber: data primer diolah, 2020 

Berdasarkan hasil uji-F pada tabel 6 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

berdasarkan hasil pengujian reward dan punishment secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

 

Pembahasan Pengaruh Reward terhadap Kinerja Dari hasil Uji-t pada tabel 5 diperoleh 

nilai thitung sebesar 2,315 lebih besar dari ttabel sebesar 2,026 dengan signifikasi 

variabel sebesar 0,026 <0,05, sehigga H0 ditolak dan Ha diterima. Dari kuesioner yang 

diberikan kepada Driver Go-Jek bahwa reward sangat mempengaruhi kinerja driver atas 

kerja atau pelayana yang telah di lakukan kepada pelanggan.  

 

Berdasarkan ini dapat disimpulkan bahwa reward mempunyai pengaruh penting untuk 

meningkatkan kinerja driver untuk mencapai keberhasilan perusahaan, khususnya pada 

driver Go-Jek di kota kediri. Hal ini mendukung penelitian yang di lakukan oleh idrus,dkk 

(2016) yang menunjukan reward berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja driver 

Go-jek indonesia cabang kota makasar.  

 

Reward sendiri adalah sebagai imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan 

dan di terima oleh driver Go-Jek atas kerja atau pelayanan yang telah di lakukan. 

Pengaruh Punishment Terhadap Kinerja Dari hasil uji-t pada tabel 5 diperoleh nilai 

thitung 3,929 > 2,026 dengan signifikansi variabe sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H0 

ditolak Ha diterima. Dari kuesioner yang diberikan kepada driver Go-Jek bahwa 

punishment sangat mempengaruhi kinerja driver Go-Jek di kota kediri.  

 

Artinya punishment yang diukur melalui indikator penilaian kinerja dari pelanggan, 

pembekuan akun, dan pemutusan kemitraan berpengaruh singnifikan terhadap kinerja 

driver Go-Jek di kota kediri. Hal ini mendukung penelitain yang dilakukan oleha 

Indriasari (2018) yang menunjukan variabel punishment berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT Evans Group simpang kiri aceh Tamiang. Sehingga 

variabel punishment ini sesuai dengan penelitian terdahulu.  

 

Punishment merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja 

karyawan pelanggar. Memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran 

pada pelanggar Mangkunegara (2016:130). Dalam sistem pemberian punishment oleh 

perusahaan Go-Jek di kota kediri, faktor yang mempengaruhi kinerja Go-Jek yaitu di 

tunjukan pada kuesioner X2.2.1  

 

“ selama saya bekerja sebagai driver Go-Jek tidak pernah mendapatkan pembekuan 



akun” dengan total responden 17 memilih setuju. Faktor tersebut membuat driver tidak 

dapat menjalakan perkerjaannya 



 sebagai driver beberapa hari. Untuk mengaktifkan kebali akun driver harus melapor ke 

perusahaan Go-Jek agar dapat beroprasi kembali.  

 

Sehingga ini membuat driver tidak mau terkena punishment dari perusahaan Go-Jek 

dan terus meningkatkan kinerja dan pelayanannya agar terhindar dari punsihment 

perusahaan. Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Berdasarkan pengujian 

hipotesis pada uji F menunjukan bahwa secara simultan reward dan punishment 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Berdasarka tabel 6 di peroleh Ftabel 

yaitu 10,138 > 3,250 dengan nilai sig 0,000 < 0,005 yang diartikan Ho ditolak Ha 

diteriman.  

 

Sedangkan berdasarkan nillai koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 35,4% 

artinya kinerja dapat di jelaskan oleh kedua variabel independen dan sisanya 64,6% di 

jelaskan oleh variabel lain (Motivasi, lingkungan kerja, beban kerja, kepemimpian, ds) 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Dan kedua variabel yaitu reward dan punishment 

yang paling dominan terhadap kinerja driver adalah Punishment dengan nilai beta 

sebesar 0,527.  

 

Hasil dari penelitain ini sejalan dengan penelitian Ade Vici Purnama menyatakan bahwa 

reward dan punishment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.di 

peroleh dari hasil penelitian bahwa reward dan punishment mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja driver gojek di kota Kediri. 



 __ Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Reward 

dan Punishment terhadap kinerja driver Go-Jek di kota Kediri, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagi berikut: Reward berpengaruh signifikan terhadap kinerja driver 

Go-Jek di kota Kediri.  

 

Punishment berpengaruh signifikan terhadap kinerja driver Go-Jek di kota Kediri. 

Reward dan Punishment secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

driver Go-Jek di kota Kediri. Daftar Rujukan Afandi, Pandi. 2016. Concept & Indicator 

Human Resources Management For Management Researth. Yogyakarta: Deepublish. 

Fahmi, Irham. 2016.  

 

Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja. Jakarta: Mitra 

Wacana Media. Indriasari, Ayu Hidayah. 2018. Pengaruh Pemberian Reward Dan 

Phunisment Terhadap Kinerja Karyawan PT Evans Group Simpang Kiri. Aceh Tamiang. 

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. Purnama, Ade Vici. 2015.  

 

Jurnal Skripsi Pengaruh Reward Dan Punishmen Terhadap Kinerja Karywana PT Kreta Api 

Indonesia Persero DAOP 8. Surabaya. Sugyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, 
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