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ABSTRAK 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh remunerasi, motivasi, dan 
kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pajak di Kota Makassar serta variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pajak di Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pegawai pajak di Kota Makassar sebanyak 449. Jumlah sampel sebanyak 112 orang. Teknik penarikan 
sampel menggunakan random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian adalah remunerasi, motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor pajak 
di Kota Makassar dengan nilai R Square sebesar 0,596 atau 59,6% selebihnya sebesar 40,4% dipengaruhi oleh 
variabel lain. Remunerasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja  begitu juga dengan  
Motivasi dan kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor 
pajak di Kota Makassar. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah motivasi dengan 
koefisien pengaruh sebesar 0,543. 

Kata kunci: Remunerasi, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai 
 

 
ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to investigate and analyze the influence of remuneration, motivation and job 
satisfaction on the performance of employees in the Tax Office in Makassar and the dominant variables that affect 
the performance of employees in the Tax Office in Makassar. The population taken in this study are all tax employees 
of The Directorate General of Taxation in Makassar as much as 449. The number of samples are 112 people. The 
sampling technique used in the study is random sampling and The analytical method used is multiple regression 
analysis. The results are remuneration, motivation and job satisfaction jointly affect the performance of tax 
employees in Makassar with a value of R Square of 0.596 or 59.6% , while the remaining of 40.4% 
influenced by other variables. Remuneration is partially positive and significant effect on performance as well as 
motivation and job satisfaction is partially positive and significant effect on the performance of the tax 
employees at the tax offices in Makassar. The most dominant variable that affect the performance of the tax 
employees is motivation which achieves influence coefficient of 0.543. 

Key words: Remuneration, Motivation,  Job Satisfaction, and Employee Performance 
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PENDAHULUAN 

Pengelolaan untuk mencapai kinerja sumber daya manusia tinggi dimaksudkan guna 

meningkatkan perusahaan secara keseluruhan. Kinerja sebenarnya merupakan konsep yang sangat 

kompleks, baik definisi maupun pengukurannya yang sering menjadi tantangan bagi peneliti teori 

manajemen dan perilaku organisasi, karena bersifat multidimensional. Sehingga pengukuran 

kinerja hendaknya menginteraksikan dimensi pengukuran yang beragam. Dessler (1992) yang 

mendefinisikan kinerja sebagai prestasi kerja yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara 

nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. Nawawi (dalam Retnaningsih, 2007) menyatakan 

bahwa kegiatan peningkatan kinerja produktivitas dimulai dengan upaya menumbuhkan dorongan 

atau motivasi supaya sukses dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan kesadaran personel yang 

bersangkutan. 

Motivasi karyawan takkalah lebih pentingnya dalam memberikan kontribusi terhadap 

perusahaan. Motivasi adalah kemauan untuk memberikan upaya lebih untuk meraih tujuan 

organisasi, yang disebabkan oleh kemauan untuk memuaskan kebutuhan individual (Robbins, 

1996). Dengan adanya motivasi yang tepat para karyawan akan terdorong untuk berbuat 

semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena meyakini bahwa dengan keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan pribadi para 

anggota organisasi tersebut akan tercakup pula. Dengan motivasi yang tinggi akan menciptakan 

sebuah komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaan (McNeese–Smith et al, 1993). 

Kepuasan kerja sebagai bentuk reaksi yang dirasakan karyawan banyak mendapat 

perhatian dikalangan peneliti. Kepuasan kerja sangat penting artinya baik bagi karyawan maupun 

bagi perusahaan. Bidang ini sangat menarik perhatian para akademisi maupun para praktisi 

perusahaan. Kepuasan kerja merupakan salah satu bentuk perilaku kerja karyawan yang 

didefinisikan sebagai sesuatu yang menyenangkan atau sisi hasil emosional yang positif atas 

penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang (Locke, dalam Vanderberg dan Lance, 

1992). Kepuasan kerja ditentukan oleh perbedaan antara semua yang diharapkan dengan semua 

yang dirasakan dari pekerjaannya atau semua yang diterimanya secara aktual. 

Witt dan Nye (1992) sebagian besar penelitian dibidang kepuasan kerja didasarkan atas dua 

asumsi dasar. Pertama, kepuasan kerja merupakan determinan potensial untuk memprediksi 

tingkat absensi, perpindahan, kinerja dan perilaku di luar kerja (extrarole behavior). Kedua, 

bahwa antesenden-antesenden utama sikap-sikap kerja dapat dipengaruhi oleh kemampuan yang 
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dimiliki manajemen perusahaan. Bukti-bukti empiris menyajikan kesimpulan bahwa kepuasan 

kerja seseorang secara positif mempengaruhi komitmen organisasional. Penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini yaitu dari Bachri, A. A.  (2007), Perdinan (2007), Sunarni dan 

Istanti (2007), Parlinda dan Wahyuddin (2007). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh remunerasi, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Kantor Pajak di Kota Makassar. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pajak di Kota Makassar. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan rancangan penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di kantor pajak Kota Makassar yang terdiri atas Kantor 

Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara, KPP Makassar Selatan, KPP Makassar 

Barat, dan KPP Madya Makassar. 

Populasi dan sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah 449 orang, jumlah sampel pada Kantor Wilayah Pajak 

sebanyak 23 orang, 28 orang pada KPP Madya Makassar, 19 orang pada KPP Makassar Barat, 22 

orang pada KPP Makassar Utara, 20 orang pada KPP Makassar Selatan. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak. 

HASIL  

Model Analisa Regresi 

Berdasarkan analisis regresi berganda pada lampiran 6 diperoleh model persamaan regresi: 

Y = 8,244 + 0,375 X1 + 0,543 X2 + 0,415X3. Dari persamaan tersebut diperoleh nilai konstanta 

8,244 koefisien X1 adalah 0,375, koefisien  X2 adalah 0,543 dan koefisien X3 adalah 0,415. 

Pengujian Hipotesis Berdasarkan uji F 

 Berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung = 53,167 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05. Ini 

ditunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda tersebut fit (cocok) untuk digunakan dalam 

menganalisis pengaruh remunerasi, motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

kantor pajak di Kota Makassar. Jadi, remunerasi, motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar. 

Berdasarkan analisis regresi berganda pada lampiran 6 diperoleh nilai R Square = 0,596. 

Ini ditunjukkan bahwa 59,6% variasi dari variabel kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota 

Makassar ditentukan (dipengaruhi) oleh remunerasi, motivasi dan kepuasan kerja. 
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Pengujian Hipotesis Berdasarkan Uji t 

Nilai thitung = 4,675 dengan  koefisien pengaruh variabel remunerasai terhadap kinerja 

pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar sebesar 0,375, dan nilai signifikansi (sig) = 0,000 < 

0,05. Ini ditunjukkan bahwa variabel remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

pada  kantor pajak di Kota Makassar. Nilai thitung = 6,646 dengan  koefisien pengaruh variabel 

motivasi kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar sebesar 0,543, dan nilai signifikansi 

(sig) = 0,000 < 0,05. Ini ditunjukkan bahwa variabel Motivasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar. Nilai thitung = 4,863 dengan  koefisien 

pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar 

sebesar 0,415, dan nilai signifikansi (sig) = 0,000 < 0,05. Ini ditunjukkan bahwa variabel 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar. 

PEMBAHASAN  

Pengaruh remunerasi, motivasi, dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

pada kantor pajak di Kota Makassar 

Jika remunerasi, motivasi dan kepuasan kerja ditingkatkan, maka akan meningkatkan 

kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar. Peningkatan kinerja karyawan dapat 

dilakukan dengan meningkatkan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan karyawan 

sehingga tercipta motivasi dan kepuasan kerja yang baik dalam mendukung peningkatan kinerja 

pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar. 

Pengaruh Remunerasi terhadap kinerja pegawai 

Remunerasi dapat memberikan tambahan penghasilan kepada setiap pegawai, sehingga 

pegawai lebih konsentrasi dalam bekerja. Sistem remunerasi bagi setiap pegawai merupakan 

bagian dari reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah. Pegawai negeri sipil yang 

selama ini hanya memperoleh remunerasi dalam bentuk pay for person dan pay for position, maka 

Kementerian Keuangan telah memulai reformasi birokrasi yang salah satunya merubah sistem 

remunerasi dari pertimbangan pribadi dan jabatan menjadi remunerasi berdasarkan grading, 

reformasi birokrasi perlu dan akan dilakukan secara bertahap untuk seluruh jajaran Pegawai 

Negeri, yang dimulai oleh Kementerian Keuangan, dengan merubah sistem remunerasi dimana 

penerimaan pegawai selain gaji yang didasarkan pada golongan, juga diberikan penghasilan 

tambahan sebagai kontra prestasi dari kinerja saat ini. Adapun tambahan tersebut diperhitungkan 

dari pendidikan dan pengetahuan, pengalaman yang diperlukan, kompleksitas (kerumitan) 

pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, jenis dan sifat masalah yang harus dipecahkan, pengawasan 
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yang diterima, tanggung jawab supervisi/pengawasan terhadap orang lain, dampak dari 

keputusan/akibat dari kesalahan, hubungan-hubungan kerja yang harus dilakukan dan kondisi 

lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi pegawai negeri sipil merupakan suatu 

hal yang dapat memberikan solusi bagi perbaikan kinerja pegawai. 

Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai 

Motivasi timbul diakibatkan oleh dua (2) faktor yaitu faktor internal adalah faktor yang 

timbul dari dalam diri seseorang sedang faktor eksternal adalah faktor di luar diri seseorang. 

Wahyosumidjo (2001) menyatakan bahwa motivasi sebagai proses yang timbul diakibatkan oleh 

faktor di dalam diri seseorang itu sendiri yang disebut instrinsik atau faktor diluar diri seseorang 

yang disebut ekstrinsik. Oleh karena itu, meningkatan nilai motivasi dapat dilakukan dengan 

memberikan dsemangat kepada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Dorongan ini dapat berupa pengghargaan kepada setiap pegawai yang memunyai 

kinerja yang baik atau memberikan kompensasi dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Peningkatan motivasi pegawai ini merupakan hal yang sangat berarti bagi setiap oerganisasi, 

baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi dilingkungan perusahaan. Seorang pegawai 

yang memunyai motivasi tinggi dalam bekerja akan memberikan yang terbaik bagi suatu 

organisasi. Hal inilah yang menyebabkan motivasi sangat memberikan kontribusi yang penting 

bagi setiap organisasi. 

Pengaruh kepuasan kerja  terhadap kinerja pegawai 

Kepuasan kerja yang dialami oleh setiap pegawa berbeda-beda. Tetapi ada kondisi yang 

dapat memberikan kepuasan kerja dalam diri setiap pegawai. Sikap-sikap pegawai terhadap 

pekerjaannya dapat  didasarkan atas berbagai karakteristik yang menjadi pertimbangan setiap 

pekerja (pegawai) seperti gaji/upah, kondisi kerja dan kesempatan promosi. Sikap seseorang 

terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan 

dalam pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap masa depan. Selain itu, dengan 

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berpastisipasi lebih besar dalam penetapan 

sasaran, mereka mulai merasa dirinya lebih menjadi bagian dari organisasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Remunerasi, motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

kantor pajak di Kota Makassar. Remunerasi, motivasi dan kepuasan kerja secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar. Motivasi merupakan 
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variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota 

Makassar.  

Saran 

Dalam rangka penelitian lanjutan, diharapkan meneliti variabel lain yang berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai seperti kepemimpinan, kompensasi, budaya kerja, pelatihan, kepribadian, 

pendidikan dan keterampilan, stres kerja, komitmen organisasi, perencanaan karier, dan 

pemberdayaan karyawan. Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota 

Makassar, maka disarankan kepada pimpinan kantor pajak di Makassar untuk meningkatkan 

motivasi dan kepuasan kerja serta memperhatikan nilai remunerasi, fokus utama pada motivasi 

tanpa mengabaikan variabel remunerasi dan kepuasan kerja.  Peningkatan motivasi dapat 

dilakukan dengan memberikan dorongan kepada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya seperti memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, menjadi contoh 

pegawai yang melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan usulan promosi serta mutasi 

pegawai yang terencana sesuai dengan bidang kompetensinya. Peningkatan kepuasan kerja dapat 

dilakukan dengan memberikan dukungan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain 

itu, kepuasan kerja pegawai dapat ditingkatakan dengan memberikan tugas sesuai dengan 

kepribadian pegawai dan Perbaikan remunerasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan nilai remunerasi 

dengan resiko kerja.   
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Tabel 1. Uji validitas variabel remunerasi 

Item pertanyaan Item total correlation Keterangan 
X11 0, 754 Valid 

X12 0, 770 Valid  

X13 0, 794 Valid 

X14 0, 724 Valid 

X15 0, 584 Valid 

X16 0, 570 Valid 

 
Tabel 2. Uji validitas variabel motivasi 

Item pertanyaan Item total correlation Keterangan 
X21 0, 611 Valid 

X22 0, 521 Valid 

X23 0, 727 Valid 

X24 0, 565 Valid 

X25 0, 471 Valid 

X26 0, 622 Valid 

X27 0, 585 Valid 

X28 0, 700 Valid 

X29 0, 581 Valid 

 
Tabel 3 Uji validitas variabel kepuasan kerja  

Item pertanyaan Item total correlation Keterangan 
X31 0, 556 Valid 

X32 0, 429 Valid 

X33 0, 713 Valid 

X34 0, 564 Valid 

X35 0, 751 Valid 

X36 0, 774 Valid 

X37 0, 669 Valid 

X38 0, 626 Valid 

X39 0, 597 Valid 
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Tabel 4 Uji validitas variabel kinerja pegawai tahap pertama 

Item pertanyaan Item total correlation Keterangan 
Y1 0, 581 Valid 

Y2 0, 628 Valid   

Y3 0, 739 Valid 

Y4 0, 654 Valid 

Y5 0, 702 Valid 

Y6 0, 598 Valid 

Y7 0, 590 Valid 

Y8 0, 592 Valid 

Y9 0, 399 Valid 

Y10 0, 108 Tidak Valid 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Uji Hetrokedastisitas 
 


