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Bonus terkait erat dengan dua ukuran penting berikut yaitu seberapa bagus kinerja 
atlet berdasarkan target yang telah ditentukan organisasi keolahragaan dan 
seberapa bagus kinerja organisasi keolahragaan untuk memperhatikan atlet 
berprestasi. Insentif merupakan salah satu bentuk rangsangan atau motivasi yang 
sengaja diberikan kepada atlet untuk mendorong semangat latihan atlet supaya 
latihan lebih produktif dan meningkatkan prestasinya dalam mencapai tujuan 
organisasi. 
Permasalahan dalam penelitian ini, apakah ada pengaruh pemberian bonus 
terhadap prestasi atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera 
Utara, Apakah ada pengaruh insentif terhadap prestasi atlet di Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara, dan apakah ada pengaruh pemberian 
bonus dan insentif terhadap prestasi atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia 
(KONI) Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan metode asosiatif. 
Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 60 
responden. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan hasil penelitian dengan uji t 
(parsial) diperoleh nilai t-hitung variabel pemberian bonus (X1) sebesar 4,046 > t-
tabel =1,67203, artinya Ho ditolak dan H1 diterima, maka pemberian bonus (X1) 
secara parsial memiliki pengaruh terhadap prestasi atlet pada Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penilitian nilai t-
hitung insentif (X2) sebesar 5,150 > t-tabel = 1,67203, artinya Ho ditolak dan H2 
diterima, jadi variabel insentif (X2) secara parsial memiliki pengaruh terhadap 
prestasi atlet pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan uji F (simulatan) nilai F-hitung variabel 
pemberian bonus (X1) dan insentif (X2) sebesar 15,738 > F-tabel = 3,16, maka 
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H3 dapat diterima yaitu variabel 
pemberian bonus (X1) dan insentif (X2) secara bersama-sama (simultan) memiliki 
pengaruh terhadap prestasi atlet pada Komite Olahraga Nasional Indonesia 
(KONI) Sumatera Utara. 
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