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ABSTRACT
The purpose of this research was examining the factors that affect the employee
performance at the tax office in Semarang, Central One. The factors tested in this
study were clear and measurable goals, incentives, motivation, remuneration,
decentralization,

and

performance

measurement

systems

for

employee

performance.
This research was conducted by using questionnaires to all employees of KPP
Semarang Central One. The data obtained was processed by using a regression
that is part of the multiple regression. Number of questionnaires processed
amounted to 40 questionnaires.
The results of this study indicate that a clear and measurable goals, incentives,
motivation,

remuneration,

performance. While

decentralization

is

not

related

performance measurement system

to

employee

affect

employee

performance.
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PENDAHULUAN
Mulai tahun 1990-an muncul paradigma baru yang sering disebut New
Public Management/ NPM (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama
lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing
Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM
karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma
alternatif. Paradigma tersebut muncul akibat adanya kritikan keras yang ditujukan
kepada organisasi sektor publik yang sering tidak produktif, tidak efisien, selalu
rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. New Public Management
berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan
berorientasi kebijakan. New Public Management pada awalnya lahir di negaranegara maju di Eropa dan Amerika. Namun, negara-negara berkembang juga
sudah mulai menggunakan konsep ini, begitu juga dengan Indonesia.
Sebagai negara yang juga turut ingin berbenah, Indonesia berusaha
menerapkan paradigma NPM tersebut, meski ada sikap pesimis dari berbagai
pihak mengenai kesanggupan penerapannya. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan
manajemen kinerja pada organisasi sektor publik sebenarnya sudah dimulai sejak
tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan New Public

Management di Indonesia dapat dilihat dari penerapan beberapa karakteristikkarakteristiknya di dalam praktek-praktek yang tengah di jalankan oleh instansiinstansi pemerintahan di Indonesia.
Manajemen kinerja dapat didefinisikan sebagai daya upaya untuk
meningkatkan kemampuan dan mendorong pegawai melalui berbagai cara agar
bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan
proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Menurut
Heinrich (2002); Ittner dan Larcker (2001); Otley (1999); Kravchuk dan Schach
(1996); dan Brickey et al. (1995) dalam verbeeten (2008) praktek manajemen
kinerja meliputi tujuan yang akan dicapai, pengalokasian hak-hak keputusan, serta
pengukuran dan pengevalusaian kinerja organisasi. Praktek manajemen kinerja ini
dapat meningkatkan kinerja organisasi sektor publik.

Kaplan (2001); Rangan (2004) dalam Verbeeten (2008) mengemukakan
tentang teori penetapan tujuan yang mengatakan bahwa tujuan yang jelas dan hasil
yang terukur diperlukan untuk mencegah penyebaran energi organisasional.
Dengan merinci tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi maka
ambiguitas pegawai terhadap tujuan organisasi akan menurun, sehingga para
pegawai akan terfokus pada penyelesaian tugas-tugas mereka. Selain itu,
pemberian insentif juga mampu meningkatkan kinerja (Bonner dan Sprinkle,
2002). Namun, pengukuran dan penghargaan hanya untuk sebagian dari kinerja
akan memiliki pengaruh yang tidak diinginkan untuk keseluruhan kinerja tersebut
(Burgess dan Ratto, 2003; De Bruijn, 2002; Van Thiel dan Leeuw, 2002; Smith,
1995; Tirole, 1994; Gray dan Jenkins, 1993 dalam verbeeten, 2008).
Penetapan tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, dan
pemberian insentif merupakan elemen penting dalam manajemen kinerja
(Verbeeten, 2008; Kloot, 1999). Secara empiris, bukti-bukti mengenai pengaruh
praktek manajemen kinerja organisasi sektor publik dalam skala besar masih
terbatas (Van Helden,

2005; Merchant et al, 2003; Heinrich, 2002 dalam

Verbeeten, 2008). Beberapa penelitian, dalam kaitannya dengan hubungan antara
praktek manajemen kinerja dengan kinerja organisasi sektor publik antara lain
adalah penelitian Verbeeten (2008), Indudewi (2009), Betsy (2010).
Dalam beberapa tahun belakangan ini, para pegawai sektor publik dari
berbagai instansi, kementerian dan berbagai lembaga pemerintah lainnya sedang
menikmati konsep remunerasi sebagai salah satu aspek dalam agenda reformasi
birokrasi. Remunerasi tersebut ingin memperbaiki mekanisme penghasilan dan
pendapatan seorang pegawai dari berbagai level, baik yang digolongan bawah
yaitu IA hingga paling tinggi golongan IVE. Namun demikian, menurut
perencanaan

pemerintah,

diimplementasikan

untuk

mekanisme
seluruh

ini

pegawai

tidak

serta

merta

dapat

pemerintah,

karena

harus

menyesuaikan anggaran negara. Tujuan dari remunerasi adalah untuk perbaikan
struktur dalam birokrasi dan meningkatkan kinerja pegawai pemerintahan (Adit,
2011).

Verbeeten (2008) berusaha meneliti tentang pengaruh penerapan praktek
manajemen berbasis kinerja pada sektor publik di Belanda. Penelitian yang
dilakukan oleh Indudewi (2009) berusaha meneliti tentang pengaruh sasaran yang
jelas dan terukur, insentif, desentralisasi, dan pengukuran kinerja terhadap kinerja
organisasi khususnya SKPD dan BUMD kota Semarang. Penelitian yang
dilakukan oleh Betsy (2010) berusaha meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja organisasi sektor publik pada pemerintahan daerah kabupaten Demak.
Instansi pajak merupakan salah satu organisasi sektor publik yang
memiliki peran penting di setiap negara termasuk di negara Indonesia. Pajak
mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena
pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan dalam
pembiayaan APBN. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Belakangan ini, perpajakan di Indonesia sering disorot karena prestasinya yang
kurang maksimal dalam pemungutan pajak terhadap wajib pajak serta banyaknya
kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pajak dalam memanipulasi penerimaan
pajak. Hal tersebut mengakibatkan target penerimaan pajak negara tidak pernah
tercapai maksimal.
Berdasarkan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai instansi pajak. Dalam
penelitian ini akan ditambahkan satu variable independen baru, yaitu variabel
remunerasi. Variabel ini dimasukkan dalam penelitian karena variabel ini
dimungkinkan mempengaruhi kinerja individu, dengan pertimbangan remunerasi
membuat pegawai bekerja dengan baik dan bersih. Jika pegawai bekerja dengan
baik dan bersih, maka kinerja organisasinya juga akan menjadi baik dan dipercaya
oleh publik.
Penelitian ini memperluas penelitian yang dilakukan oleh Frank H.M.
Verbeeten (2008) dengan menambahkan variabel remunerasi sebagai variabel

independen dan juga menyesuaikannya untuk kondisi yang ada dalam praktikpraktik pengukuran kinerja di sektor publik Indonesia yaitu dengan menggunakan
unit analisis yang lebih kecil yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang
Tengah Satu. Karena belum semua sektor publik di Indonesia menerapkan
remunerasi. Penetapan tujuan yang jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja
pegawai, remunerasi, desentralisasi, serta sistem pengukuran kinerja merupakan
variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini.
Penelitian ini diberi judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kinerja Pegawai Pada Organisasi Sektor Publik (studi pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Semarang Tengah Satu)”.

TELAAH TEORI
Konsep New Public Management
Dalam perkembangannya, kelemahan dan ketertinggalan sektor publik dari
sektor swasta memicu munculnya reformasi pengelolaan sektor publik dengan
meninggalkan

administrasi

tradisional

dan

beralih

ke New

Public

Management (NPM), yang memberi perhatian lebih besar terhadap pencapaian
kinerja dan akuntabilitas, dengan mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta ke
dalam sektor publik. Konsep New Public Management adalah salah satu reformasi
manajemen sektor publik untuk menjawab anggapan yang menyatakan bahwa
organisasi sektor publik tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas,
miskin inovasi dan kreatifitas, dan berbagai kritikan lainnya (Mahmudi, 2007).
New Public Management beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta
lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu
untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan
teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik,
seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi
perusahaan-perusahaan publik.

Penerapan NPM dipandang sebagai suatu bentuk reformasi manajemen,
depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi
(Pecar, 2002). Perubahan dimulai dari proses rethinking government dan
dilanjutkan dengan reinventing government (termasuk didalamnya reinventing
local government) yang mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal
hubungan pemerintah dengan masyarakat (Mardiasmo, 2002b; Ho, 2002; Osborne
and Gaebler, 1993; dan Hughes, 1998). Perubahan teoritis, misalnya dari
administrasi publik ke arah manajemen publik, pemangkasan birokrasi
pemerintah, dan penggunaan sistem kontrak telah meluas di seluruh dunia
meskipun secara rinci reformasinya bervariasi. Tren di hampir setiap negara
mengarah

pada

penggunaan

anggaran

berbasis

kinerja,

manajemen

berbasis outcome (hasil), dan pengunaan akuntansi accrual meskipun tidak terjadi
dalam waktu bersamaan (Hoque, 2002; Heinrich, 2002). Polidano (1999) dan
Wallis dan Dollery (2001) menyatakan bahwa NPM merupakan fenomena global,
akan tetapi penerapannya dapat berbeda-beda tergantung faktor localized
contingencies.
Walaupun penerapan NPM bervariasi, namun mempunyai tujuan yang
sama yaitu memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan responsivitas,
dan memperbaiki akuntabilitas manajerial. Pemilihan kebijakannya pun hampir
sama, antara lain desentralisasi (devolved management), pergeseran dari
pengendalian input menjadi pengukuran output dan outcome, spesifikasi kinerja
yang lebih ketat, public service ethic, pemberian reward and punishment, dan
meluasnya penggunaan mekanisme contracting-out (Hood, 1991; Boston et
al.,1996 dalam Hughes and O’Neill, 2002; Mulgan, 1997).
Menurut Christopher Hood, New Public Management memiliki tujuh
karakteristik atau komponen utama, yaitu:
1. Manajemen profesional di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik

5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam
menggunakan sumber daya

NPM memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui
mekanisme pengukuran yang diorientasikan pada pengukuran ekonomi, efisiensi,
dan efektivitas meskipun penerapannya tidak bebas dari kendala dan masalah.
Masalah tersebut terutama berakar dari mental birokrat tradisional, pengetahuan
dan ketrampilan yang tidak memadai, dan peraturan perundang-undangan yang
tidak memberikan cukup peluang fleksibilitas pembuatan keputusan (Pecar,
2002).
(1)

Faktor-faktor lingkungan internal organisasi. Dalam melaksanakan
tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja.
Dukungan tersebut sangat memengaruhi tinggi rendahnya pegawai.
Sebaliknya, jika sistem kompensasi dan iklim kerja organisasi buruk,
kinerja karyawan akan menurun. Faktor internal organisasi lainnya
misalnya strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan, serta sistem manajemen dan kompensasi.
Oleh karena itu, manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan
internal organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan
meningkatkan produktivitas karyawan.

(2)

Faktor lingkungan eksternal organisasi. Faktor-faktor lingkungan eksternal
organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan
eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja karyawan.

Pengembangan Hipotesis
Tujuan yang Jelas dan Terukur
Goal setting theory adalah bagian dari teori motivasi yang dikemukakan
oleh Edwin Locke pada tahun 1978. Teori ini didasarkan pada bukti yang

beramsumsi bahwa tujuan (keadaan yang diinginkan di masa depan) memainkan
peran penting dalam bertindak. Premis yang mendasari teori ini adalah ide-ide dan
keinginan mendorong individu untuk bertindak, dengan kata lain tujuan akan
mempengaruhi apa yang dicapai. Teori penetapan tujuan menuntut karyawan
dengan tujuan tertentu yang ditetapkan secara spesifik dan jelas serta menantang
untuk bekerja dengan lebih baik daripada mereka yang bekerja dengan tujuan
yang tidak jelas. Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa seseorang yang telah
memiliki tujuan yang spesifik dan menantang akan bertindak lebih baik daripada
mereka yang bekerja dengan tujuan yang tidak jelas, seperti pepatah “lakukan
yang terbaik”.
Menurut Siegel dan Marconi (1989) tujuan organisasi sangat dipengaruhi
oleh tujuan anggota organisasi yang dominan. Tujuan dipandang sebagai
kompromi yang kompleks yang mereflesikan kebutuhan individu yang berbedabeda dan tujuan personal organisasi yang dominan. Tujuan organisasi ditentukan
melalui negosiasi. Proses tawar-menawar dan saling pengaruh dibatasi oleh
beragamnya partisipan dan lingkungan internal maupun eksternal. Jika tujuan
organisasi dipersepsikan sebagai cara untuk mencapai tujuan personal atau
memuaskan kebutuhan personal, maka hal ini akan memotivasi karyawan untuk
menjalankan tindakan yang diperlukan.
Premis yang mendasari teori penetapan tujuan adalah tujuan akan
mempengaruhi apa yang dicapai (Latham, 2004). Teori penetapan tujuan
menyatakan bahwa seseorang yang telah memiliki tujuan yang spesifik dan
menantang akan bertindak lebih baik daripada mereka yang bekerja dengan tujuan
yang tidak jelas. Dengan demikian, teori penetapan tujuan menganggap bahwa
adanya hubungan antara definisi tujuan yang jelas dan terukur dengan kinerja
pegawai, jika manajer tahu apa yang menjadi tujuan mereka akan termotivasi
untuk berusaha lebih baik, hal ini kemudian akan meningkatkan kinerja pegawai
dari manajer tersebut (Locke dan Latham, 2002). Tujuan yang menantang
biasanya diterapkan untuk mencapai hasil kerja atau output tertentu yang sudah
ditetapkan (Locke dan Latham, 1990). Menurut Locke dan Latham (2002) dan

Rodgers dan Hunter (1991) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara tujuan
yang jelas dan terukur dengan kinerja pegawai. Locke dan Latham mengetahui
bahwa tingkat kesulitan pekerjaan (yang dihubungkan dengan sulitnya mengukur
sasaran) akan mengurangi pengaruh tujuan yang jelas dan terukur dengan kinerja
pegawai.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka disusun hipotesis sebagai
berikut:
H1 : tujuan yang jelas dan terukur berpengaruh terhadap kinerja
Insentif
Hubungan teori agensi muncul ketika satu atau lebih individu (yang
disebut kepala) menyewa orang lain (yang disebut agen) sebagai wakil mereka.
Hak dan juga kewajiban kepala dan agen ditentukan dalam hubungan jabatan
mutual yang sudah disetujui bersama, teori agensi menjelaskan hubungan tersebut
dengan perumpamaan kontrak. Teori agensi menganggap bahwa suatu individu
sepenuhnya rasional dan memiliki pilihan serta kepercayaan yang cocok dengan
aksioma teori manfaat yang diharapkan (Bonner and Sprinkle, 2002). Lebih
lanjutnya, masing-masing individu dianggap termotivasi oleh kepentingan pribadi
(Baiman, 1990). Kepentingan pribadi dapat dijelaskan dengan fungsi kegunaan
yang mengandung dua alasan yaitu kekayaan (insentif moneter dan insentif non
moneter) dan kesenangan.
Insentif dapat didefinisikan sebagai motivator luar dimana gaji, honor, atau
perspektif karir dihubungkan kepada kinerja pegawai (Bonner et al, 2000).
Individu dianggap memiliki pilihan untuk meningkatkan kekayaan dan juga
menambah waktu luangnya. Teori agensi menyatakan bahwa individu akan
menyusut (tidak memiliki usaha) dalam sebuah pekerjaan, kecuali hal itu memiliki
kontribusi dalam kesehatan ekonomi mereka sendiri (Bonner and Sprinkle, 2002).
Insentif yang tidak bergantung pada kinerja pegawai secara umum tidak dapat
memenuhi kriteria ini, dengan demikian teori agensi menyatakan insentif

memiliki peran fundamental dalam memotivasi dan mengontrol kinerja pegawai
karena memiliki keinginan untuk meningkatkan kekayaan.
Sektor publik memiliki karakteristik yang membuat bagan rencana insentif
terlihat rumit (Pollitt, 2006). Pertama-tama, organisasi sektor publik secara umum
memiliki banyak pemegang saham (utama) dengan tujuan yang bermacam-macam
juga. Pemberian insentif sangat rumit dalam kondisi seperti ini, masing-masing
orang akan menawarkan koefisien positif terhadap bagian atau bidang yang dia
sukai dan akan memberikan koefisien negatif pada bidang lainnya (Dixit, 1997).
Kumpulan koefisien insentif marjinal untuk masing-masing hasil yang dicapai
akan menurun apabila jumlah pemegang saham menurun (Burgess and Ratto,
2003); sebagai hasil, insentifnya menjadi sedikit (Dixit, 1997).
Kedua, beberapa bidang kinerja pegawai sulit untuk diukur. Hal ini
mungkin akan berdampak pada kenyataan bahwa hanya bidang kinerja pegawai
yang mudahn diukur yang dimasukkan dalam bagan insentif, yang mungkin akan
menimbulkan efek yang tidak diinginkan terhadap keseluruhan kinerja pegawai
(Burgess and Ratto, 2003; Tirole,1994). Ketiga, teori agensi mengganggap bahwa
agen memperoleh keuntungan terpisah dari insentif, dan juga kerugian dalam
usaha yang dilakukan oleh kepala. Pada kenyataan, agen sektor publik mungkin
termotivasi oleh tujuan etis atau idealis agensi tersebut (motivasi dari dalam),
yang mungkin akan menimbulkan persaingan antara pekerja dengan organisasi
sektor publik. Persaingan pekerja dengan organisasi sektor publik mungkin akan
mengakibatkan penolakan pekerja terhadap organisasi sektor publik yang sudah
dipilihnya.
Pada akhirnya, profesionalisme mungkin akan memotivasi agensi dalam
sektor publik. Sebagai hasilnya, organisasi dapat menggunakan apa yang disebut
“insentif berkekuatan lemah” (misalnya insentif yang tidak dihitung berdasarkan
kinerja pegawai) jika tujuan pekerja disamakan dengan tujuan organisasinya
(Dixit, 2002). Pada sisi lain, organisasi akan menanggung biaya marjinal atas
usaha yang lebih tinggi apabila tujuan antara pekerja dan organisasi dibedakan.

Sebagai tambahan, pelaku sektor publik yang profesional mungkin akan
memisahkan informasi

PM dengan pekerjaan harian mereka (misalnya tidak

menggunakan informasi kinerja pegawai untuk tujuan manajerial maupun
evaluasi).
Bukti empiris mengenai keefektifan insentif pada organisasi sektor publik
memberikan hasil campuran. Bevan dan Hood (2006) meneliti penggunaan
manajemen kinerja pegawai pada pelayanan umum di Inggris. Mereka
menemukan bahwa manajer pelayanan kesehatan memegang risiko dipecat yang
sangat tinggi apabila menggunakan indeks terukur (termasuk indikator rating
bintang) dan apabila rumah sakit swasta “dipermalukan”. Meskipun terdapat
peningkatan dramatis pada kinerja pegawai di bidang pelayanan kesehatan di
Inggris, Bevan dan Hood (2006) berpendapat bahwa tidak mungkin untuk
menentukan apakah perkembangan tersebut benar-benar asli atau kebetulan atau
ada penurunan di bidang kinerja pegawai tidak terukur.
Newberrt dan Pallot (2006) meneliti konsekuensi dari sistem pengelolaan
keuangan sektor publik di New Zealand terhadap departemen pemerintah pusat
New Zealand. Hasil mereka mengindikasikan bahwa saat insentif pengelolaan
keuangan berdasarkan akuntansi berdampak pada peningkatan efisiensi, mereka
mungkin tidak meningkatkan keefektifan jangka panjang. Newberry dan Pallot
(2004) mengindikasikan bahwa departemen pemerintah pernah mengalami erosi
sumber daya, yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk melayani dalam
jangka panjang, yang akhirnya menyebabkan hilangnya moral dan juga sulitnya
menarik dan memperkerjakan staf. Begitu pula dengan Gray dan Jenskin (1993,
hal 65) yang menyatakan bahwa Inisiatif Pengelolaan Keuangan di sektor publik
Inggris telah meningkatkan kesadaraan biaya tingkat lanjut yang juga
menyebabkan pergeseran perhatian dari “kepentingan jangka panjang terhadap
penyampaian kebijakan untuk memenuhi target jangka pendek”. Berdasarkan
kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H2 : insentif berpengaruh terhadap kinerja pegawai

Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai
Kinerja pegawai dapat ditingkatkan dengan berbagai macam cara. Salah
satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan motivasi kerja pada pegawai
tersebut. Peningkatan motivasi intrinsik merupakan salah satu cara usaha yang
dapat dilakukan instansi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja pegawai.
Motivasi intrinsik sendiri terbentuk karena adanya berbagai keinginan dan
harapan yang ada di dalam diri personal seseorang (Juliani, 2007). Kekuatan yang
berupa keinginan maupun harapan tersebut yang pada akhirnya menuntun
sesesorang untuk berkinerja secara maksimal. Beberapa faktor internal yang dapat
membentuk motivasi tersebut antara lain adanya pencapaian, pemberian tanggung
jawab, dan adanya kesempatan untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan teori
yang diungkapkan oleh Herzberg. Herzberg menyatakan bahwa seseorang akan
mempunyai kinerja yang lebih baik apabila faktor-faktor motivasi (motivational
factor) terdapat dalam pekerjaan. Faktor motivasi tersebut antara lain dorongan
untuk berprestasi, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan untuk maju, dan
kepuasan kerja (Mangkunegara, 2002 dikutip oleh Juliani, 2007). Faktor-faktor
tersebut merupakan faktor yang membentuk motivasi intrinsik.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis
sebagai berikut:
H3 : Motivasi kerja berpengaruh positif pada kinerja pegawai.
Pengaruh Remunerasi terhadap Kinerja Pegawai
Pengertian resmi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah pembelian
hadiah (penghargaan atas jasa, dsb); imbalan. Remunerasi berasal dari bahasa
Inggris yaitu Remuneration. Wikipedia memberikan penjelasan mengenai hal ini.
Remuneration is pay or salary, typically a monetary payment for services
rendered, as in an employment. Usage of the word is considered formal.

Remunerasi adalah merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan
kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya dalam
rangka mencapai tujuan organisasi (Sofa, 2008). Pengertian ini mengisyaratkan
bahwa keberadaannya di dalam suatu organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja.
Sebab, akan terkait langsung dengan pencapaian tujuan. Remunerasi yang rendah
tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari sisi kemanusiaan maupun
dari sisi kelangsungan hidup organisasi.
Secara teoritis dapat dibedakan dua sistem remunerasi, yaitu yang
mengacu kepada teori Karl Mark dan yang mengacu kepada teori Neo-klasik
(Sofa. 2008) Kedua teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan. Oleh
karena itu, sistem pengupahan yang berlaku dewasa ini selalu berada diantara dua
sistem tersebut. Berarti bahwa tidak ada satupun pola yang dapat berlaku umum.
Yang perlu dipahami bahwa pola manapun yang akan dipergunakan seyogianya
disesuaikan dengan kebijakan remunerasi masing-masing perusahaan dan
mengacu kepada rasa keadilan bagi kedua belah pihak (perusahaan dan
karyawan).
Besarnya tingkat remunerasi untuk masing-masing perusahaan adalah
berbeda.

Perbedaan

tersebut

disebabkan

oleh

beberapa

faktor

yang

mempengaruhinya diantaranya, yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja,
kemampuan perusahaan, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, peranan
perusahaan, serikat buruh, besar kecilnya resiko pekerjaan, campur tangan
pemerintah, dan biaya hidup.
Dilihat dari sistemnya pembelian remunerasi dapat dibedakan atas prestasi
kerja, lama kerja, senioritas atau lama dinas, kebutuhan, dan premi atau upah
borongan
Di Indonesia, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
pelayanan publik yang baik, pada 2010 mendatang pemerintah merencanakan
memberikan remunerasi pada beberapa kementerian/lembaga yang telah dan

sedang melakukan reformasi birokrasi. Diharapkan pada tahun 2011 nanti, seluruh
proses

reformasi

birokrasi

akan

tuntas

dilaksanakan

pada

semua

kementerian/lembaga (Susilo Bambang Yudhoyono, 2010, dalam Asaborneo,
2010).
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis
sebagai berikut:
H4 : Remunerasi berpengaruh positif pada kinerja pegawai.
Desentralisasi
Pada tahun 2000, di Indonesia, telah diterapkan sistem otonomi dimana
pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah
daerah untuk mengelola daerahnya baik berupa pengambilan keputusan,
pengelolaam

keuangan

maupun

pelaksanaan

program-program

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diterapkan dengan alasan
bahwa satuan-satuan kerja lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dan lebih peka
terhadap perubahan-perubahan yang ada.
PP 58 tahun 2005 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang
mengatur desentralisasi dari kepala daerah kepada pejabat di bawahnya untuk
mengelola keuangan dan melaksanakan program-program sesuai dengan tujuan
masing-masing satuan kerja. Desentralisasi dimaksudkan agar setiap satuan kerja
dapat meningkatkan kinerja karena mereka mngetahui kondisi masyarakat dan
dapat menetapkan program-program yang tepat sasaran.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis
sebagai berikut:
H5 : Desentralisasi berpengaruh positif pada kinerja pegawai.
Sistem pengukuran Kinerja

Di dalam manajemen kinerja terdapat penetapan sasaran-sasaran strategik
sebagai awal dari proses pengendalian manajemen. Dengan adanya penetapan
sasaran-sasaran strategik ini maka dapat dilakukan pengukuran kinerja untuk
menilai sejauh mana kinerja sektor publik. pengukuran kinerja ini adalah salah
satu elemen dalam sistem pengendalian manajemen dan manajemen kinerja.
Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan
terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di
dalamnya informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan
barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan
maksud yang diinginkan dan; efektivitas tindakan dalam mencapai suatu tujuan
(Robertson, 2002).
Dwiyanto (dalam Indudewi, 2009) mengemukakan 3 konsep yang dapat
dijadikan sebagai acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yakni
responsivitas (responsiveness), responsibilitas (responsibility), dan akuntabilitas
(accountability). Responsivitas mengacu kepada keselarasan antara program dan
kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan
keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik,
Jika keselarasan itu terjadi maka kinerja organisasi itu dinilai baik. Sementara
responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik
itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip baik yang implisit maupun yang
eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan
prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi maka kinerja
dinilai semakin baik.
Sedangkan akuntabilitas mengacu kepada seberapa besar pejabat publik
dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada pejabat politik yang dipilih rakyat,
oleh karena itu kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini pegawai dapat belajar
seberapa besar kinerja yang mereka lakukan secara informal, seperti komentator
yang baik dari mitra kerja.

Namun demikian, penilaian kinerja mengacu kepada suatu sistem formal
dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang
berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat kehadiran. Fokus
penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan
apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang. Di
KPP Pratama sendiri memiliki sistem pengukuran kinerja yaitu Indikator Kinerja
Utama (IKU) (dapat dilihat pada lembar lampiran tabel).
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis
sebagai berikut:
H6 : Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh positif pada kinerja pegawai.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel adalah konsep yang dapat membedakan atau membawa variasi
pada nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat
(dependen) dan enam variabel bebas (independen). Variabel terikat (dependen)
adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti atau variabel utama yang
menjadi faktor berlaku dalam investigasi. Variabel bebas (independen) adalah
variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif
(Sekaran, 2006).

Variabel terikat atau dependent variabel dalam penelitian

ini adalah kinerja. Variabel bebas atau independen variabel adalah tujuan yang
jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja, remunerasi, desentralisasi, sistem
pengukuran kinerja. Definisi dari setiap variabel adalah sebagai berikut.
Populasi dan Sampel
Penelitian ini dipersempit ruang lingkupnya untuk menginvestigasi praktek
manajemen kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang. Sebagai
populasi adalah pegawai pajak. Sedangkan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang
Tengah Satu.
Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode purposive
sampling. Sampel penelitian adalah semua pegawai kantor pajak pratama

semarang tengah satu yang terdiri dari eselon 2, 3 dan eselon 4 dengan alasan
sampel tersebut dianggap mampu untuk dapat menggambarkan kinerja dari tiap
Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Semarang secara keseluruhan.
KPP Pratama Semarang Tengah Satu memiliki susunan organisasi tata
kerja sebagai berikut:
1.

Seksi Sub Bagian Umum

2.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

3.

Seksi pelayanan

4.

Seksi Pengawasan dan konsultasi 1

5.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2

6.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3

7.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4

8.

Seksi Penagihan

9.

Seksi Ekstensifikasi

10. Seksi Pemeriksaan/ Fungsional

Jenis Data dan Sumber
Data pengujian adalah data primer. Data primer ini dikumpulkan dengan
metode kuesioner. Jenis data didalam penelitian ini adalah data subyek yaitu
berupa opini dan pengalaman dari responden dengan mengacu pada kriteria
pengukuran variabel yang digunakan yaitu: tujuan yang jelas dan terukur, insentif,
motivasi kerja, remunerasi, desentralisasi, dan sistem pengukuran kinerja.
Respondennya adalah semua pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tengah
Satu.

Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer, yaitu
kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagikan secara langsung kepada
responden untuk diisi.
Kuesioner dibagi menjadi tujuh bagian. Bagian pertama menanyakan
mengenai demografi responden. Bagian kedua berisi pertanyaan mengenai tujuan

yang jelas dan terukur. Bagian ketiga berisi pertanyaan mengenai insentif. Bagian
keempat berisi pertanyaan mengenai motivasi kerja. Bagian kelima berisi
pertanyaan mengenai remunerasi. Bagian keenam mengenai desentralisasi. Bagian
tujuh berisi pertanyaan mengenai sistem pengukuran kinerja. Dan bagian
kedelapan berisi pertanyaan mengenai kinerja pegawai.

Metode Analisis Data
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel
dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), standar
deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif menyajikan
ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik
deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 17.
Uji Kualitas Data
Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian
dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Sugiyono (2000)
menyebutkan bahwa kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan
masalah penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi
pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan
tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data,
yaitu: uji reabilitas dan uji validitas. Uji kualitas data tersebut dilakukan dengan
program SPSS 17.
Uji reliabilitas
Pada penelitian di bidang ilmu sosial seperti akuntansi, manajemen,
psikologi, dan sosiologi, variabel-variabel penelitiannya dirumuskan sebagai
sebuah variabel latent atau un-observeb atau konstruk, yaitu variabel yang tidak
dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau
indikator yang diamati dengan menggunakan kuesioner atau angket yang
bertujuan untuk mengetahui pendapat responden tentang suatu hal. Suatu
kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu
dilakukan uji reliabilitas. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan
reliable jika memberikan nilai cronbach alpa lebih besar dari 0.60 (Nunnally,
1967 dalam Ghozali, 2006).
Uji Validitas
Kesahihan (validity) suatu alat ukur adalah kemampuan alat ukur untuk
mengukur indikator-indikator dari suatu objek pengukuran. Kesahihan itu
diperlukan sebab pemrosesan data yang tidak sahih atau bias akan menghasilkan
kesimpulan yang salah. Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dalam mengukur
sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dapat dilakukan
dengan melihat nilai Correlated Item-Total Correlation dengan kriteria sebagai
berikut: jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif (pada taraf
signifikan 5 persen atau 0,05), maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut
dikatakan “valid”, dan sebaliknya (Ghozali, 2006).
Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu regresi yang
digunakan sebagai alat analisis, diuji dengan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi
klasik yang digunakan adalah uji normalitas , uji multikolonearitas, dan uji
heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS 17.
Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji
multikolonieritas dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi variabelvariabel independen, nilai Tolerance, dan nilai Variance Inflation Factor (VIF).
Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika:
1. Tingkat korelasi > 95%
2. Nilai Tolerance < 0.10, atau
3. Nilai VIF > 10.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel
independen (Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Jika varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Imam Ghozali, 2006).
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan memperhatikan signifikansi variabelvariabel penelitian yang diuji dengan uji Glejser.
Cara mendeteksi Heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot
antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titiktitik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar,
kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka
0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).
Uji normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi,
variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan
memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dilakukan
dengan:
1.

Analisis grafik
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histrogram dari
residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar di
sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histrigramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari
diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi
tidak memenuhi asumsi normalitas.

2.

Uji statistik One Sample Kolmogorov Smirnov

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah jika hasil One
Sample Kolmogorov Smirnov diatas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan
pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Sedangkan jika hasil One Sample Kolmogorov Smirnov di bawah tingkat
signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Hipotesis
Persamaan Regresi Linear Berganda
Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi
berganda (multiple regression) dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan
sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan beberapa variabel
independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing
variabel independen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual
dapat diukur dengan goodness of fit. Secara statistik hal ini dapat diukur dari
koefisien nilai determinasi, nilai statistik f. Perhitungan statistik disebut signifikan
secara statistik apabila nilai uji secara statistiknya berada dalam daerah kritis. Uji
hipotesis ini tersebut dilakukan dengan program SPSS 17. Model regresi yang
digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+b6X6+e
Keterangan:
Y

= Nilai estimasi kinerja organisasi

a

= Konstanta

b1 b2 b3 b4 b5 b6

= Koefisien regresi

X1

= Nilai tujuan yang jelas dan terukur

X2

= Nilai insentif

X3

= Nilai motivasi

X4

= Nilai remunerasi

X5

= Nilai desentralisasi

X6

= Nilai sistem pengukuran kinerja

e

= Error

Goodness of Fit Model
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur
dari goodness of fit. Secara statistik, setidaknya ini dapat mengukur nilai dari
koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t.
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel
independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel
dependen. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai F hitung
dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:
Ho :

= 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen
terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama);

Ho :

> 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen
terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( =
0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa
variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen;
Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa
variabel

independen

secara

bersama-sama

tidak

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

mempunyai

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2)

pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen sangat terbatas. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali
(2006), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai
adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap nol. Secara matematis jika
nilai R2 = 1, maka R2 = R2 =1, sedangkan jika nilai R2=0, maka adjusted R2= (1k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif.
Uji Regresi Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen secara partial (individu) tehadap variabel dependen. Uji t dilakukan
dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai
berikut:
Ho :

= 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel
independen secara parsial;

Ho:

> 0 berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( =
0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada
pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen secara parsial.
t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa tidak ada
pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen secara parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengujian Hipotesis Pertama

nilai t hitung untuk variabel tujuan yang jelas dan terukur adalah 0,167 dengan
probabilitas signifikansi sebesar 0,868. Karena probabilitas signifikansi lebih
besar dari 0,05, hal ini menunjukkan variabel tujuan yang jelas dan terukur tidak
signifikan pada level 5%. Sedangkan beta untuk variabel ini adalah 0,015, hal ini
menjelaskan tentang hubungan positif antara variabel tujuan yang jelas dan
terukur dengan kinerja. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak
karena variabel tujuan yang jelas dan terukur tidak berpengaruh terhadap variabel
kinerja.
Hal ini disebabkan karena walaupun pada dasarnya tujuan yang jelas dan terukur
berhubungan positif dengan kinerja, namun kinerja pegawai KPP lebih
berpengaruh kepada kesadaran wajib pajak (WP) itu sendiri dalam membayar
pajak. Tujuan KPP adalah mencapai penerimaan pajak yang optimal dan
kepatuhan wajib pajak. Jadi walaupun tujuan tersebut ada di dalam visi misi
dalam unit kerja KPP dan telah dikomunikasi dengan baik, namun tetap kembali
mengacu kepada wajip pajaknya, bukan ke kinerja pegawai KPP tersebut.
Pengujian Hipotesis Kedua
Variabel insentif mempunyai nilai t hitung 1,077 dengan probabilitas signifikansi
sebesar 0,289. Nilai signifikansi lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan variabel
insentif tidak signifikan pada level 5%. Sedangkan beta untuk variabel ini adalah
0,073, hal ini menjelaskan tentang pengaruh positif variabel insentif terhadap
kinerja. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak karena variabel
insentif tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja.
Pengujian Hipotesis Ketiga
Variabel motivasi mempunyai nilai t hitung 1,051 dengan probabilitas signifikansi
sebesar 0,301. Nilai signifikansi lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan variabel
motivasi tidak signifikan pada level 5%. Sedangkan beta untuk variabel ini adalah
0,119, hal ini menjelaskan tentang pengaruh positif variabel motivasi terhadap
kinerja. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak karena variabel
motivasi tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja.

Pengujian Hipotesis Keempat
Variabel remunerasi mempunyai nilai t hitung -1,068 dengan probabilitas
signifikansi sebesar 0,293. Nilai signifikansi lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan
variabel remunerasi tidak signifikan pada level 5%. Sedangkan beta untuk
variabel ini adalah -0,167, hal ini menjelaskan tentang pengaruh negatif variabel
remunerasi terhadap kinerja. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4)
ditolak karena variabel remunerasi tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja.
Pengujian Hipotesis Kelima
Variabel desentralisasi mempunyai nilai t hitung 0,290 dengan probabilitas
signifikansi sebesar 0,774. Nilai signifikansi lebih dari 0,05, hal ini menunjukkan
variabel desentralisasi tidak signifikan pada level 5%. Sedangkan beta untuk
variabel ini adalah 0,032, hal ini menjelaskan tentang pengaruh positif variabel
desentralisasi terhadap kinerja. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5)
ditolak karena variabel desentralisasi tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja.
Pengujian Hipotesis Keenam
Variabel sistem pengukuran kinerja mempunyai nilai t hitung 5,592 dengan
probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, hal ini
menunjukkan variabel sistem pengukuran kinerja signifikan pada level 5%.
Sedangkan beta untuk variabel ini adalah 0,722, hal ini menjelaskan tentang
pengaruh positif variabel insentif terhadap kinerja. Dapat disimpulkan bahwa
hipotesis keenam (H6) diterima karena variabel insentif berpengaruh terhadap
variabel kinerja.
KESIMPULAN
Pengaruh Tujuan yang Jelas dan Terukur terhadap Kinerja Pegawai
Hasil pengujian untuk variabel tujuan yang jelas dan terukur menunjukkan bahwa
variabel tujuan yang jelas dan terukur tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai
dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan
penelitian Verbeeten (2008) yang menyatakan bahwa variabel tujuan yang jelas

dan terukur berpengaruh signifikan terhadap kinerja, serta penelitian Betsy yang
menyatakan variabel tersebut juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor
publik.
Pengaruh Insentif terhadap Kinerja Pegawai
Hasil pengujian untuk variabel insentif menunjukkan bahwa insentif tidak
berpengaruh terhadap kinerja pegawai di organisasi sektor publik. Hasil penelitian
ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Verbeeten, 2008
yang menunjukkan bahwa insentif sebagai proksi dalam penelitian yang
berhubungan dengan kinerja organisasi dan menghasilkan pengaruh signifikan
yang positif. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Betsy (2010)
yang menyatakan bahwa insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja.
Sistem pemberian insentif Departemen Keuangan yang berupa tambahan
penghasilan masih berdasarkan absensi, bukan kinerja yang dihasilkan pegawai.
Sehingga pemberian tambahan penghasilan tidak berpengaruh terhadap kinerja,
karena meskipun target kinerja tidak tercapai, tambahan penghasilan (insentif)
akan tetap diberikan kepada pegawai sesuai absensi. Kemungkinan lain adalah
kinerja yang dihasilkan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tidak
semata-mata karena pemberian insentif melainkan dapat disebabkan oleh rasa
tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai dalam melakukan kerjanya.
Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja
Hasil pengujian untuk variabel motivasi kerja menunjukkan bahwa motivasi kerja
tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini konsisten dengan penelitian
Betsy (2010) yang menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap
kinerja pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
Teori motivasi kerja McCllelland, dikatakan bahwa seseorang dalam bekerja
dimotivasi oleh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan
kebutuhan affiliasi. Di dalam penelitian terdapat banyak pendapat yang
menyatakan bahwa jika pegawai memiliki gagasan belum tentu diterima oleh unit
kerjanya. Didalam bekerja, pegawai KPP Pratama Semarang Tengah Satu bekerja

secara team atau kelompok. Hal ini lah yang menyebabkan pegawai tidak
termotivasi untuk berprestasi secara individu, karena setiap hasil kerja mereka
ditentukan oleh semua kinerja kelompok.
Pengaruh Remunerasi terhadap Kinerja
Hasil pengujian untuk variabel remunerasi menunjukkan bahwa remunerasi tidak
berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan
hasil penelitian sofa (2008) yang menyatakan bahwa remunerasi berpengaruh
terhadap kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.
Hal ini disebabkan karena pemberian remunerasi meliputi keseluruhan pegawai
tanpa melihat kinerja yang telah dihasilkan. Dalam kata lain, remunerasi diberikan
ke seluruh pegawai, dan yang membedakan hanyalah besaran nominalnya
menurut golongan serta jabatan struktural yang dimiliki oleh setiap pegawai.
Alternatif lain yang memungkinkan bahwa remunerasi tidak berhubungan dengan
kinerja pegawai di KPP semarang tengah satu adalah tidak semua orang memiliki
paham yang hanya berorientasikan pada materi (money oriented). Kinerja mereka
tidak didasarkan oleh remunerasi yang diberikan, namun lebih kepada tanggung
jawab menyelesaikan setiap tugas yang diembannya.
Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh
terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
Indudewi (2009) yang menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berhubungan
dengan kinerja SKPD dan BUMD

kota semarang, serta konsisten dengan

penelitian yang dilakukan oleh Betsy (2010) yang menyatakan bahwa
desentralisasi tidak berhubungan dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Demak.
Hal ini disebabkan karena tidak adanya kewenangan dan tanggung jawab dalam
membuat keputusan di dalam lingkup KPP. Semua kewenangan dan tanggung

jawab dalam membuat keputusan masih ditentukan dan diatur oleh pusat dalam
hal ini adalah kementerian keuangan.
Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja
Hasil pengujian untuk variabel sistem pengukuran kinerja menunjukkan bahwa
variabel sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini
konsisten dengan penelitian Indudewi (2009) dan penelitian Betsy (2010) yang
menyatakan bahwa variabel sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja organisasi sektor publik.
Sistem Pengukuran Kinerja pada KPP memakai Indikator Kinerja Utama (IKU).
Realisasi kinerja akan dievaluasi tiap semester dan akan dinilai apakah target yang
telah ditetapkan tercapai atau tidak. Hasil penilaian tersebut nantinya akan
dijelaskan dalam bentuk raport. Nilai raport yang diberikan akan digunakan
sebagai dasar untuk kebijakan pemberian kenaikan tunjangan. Apabila pegawai
mendapatkan raport hijau, pegawai tersebut akan mendapatkan 3,5X TKPKN.
Apabila mendapat raport kuning akan mendapatkan 2X TKPKN. Dan apabila
mendapat raport berwarna merah akan mendapatkan 1X TKPKN. Hal ini yang
menyebabkan setiap pegawai akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya

Keterbatasan
Penelitian ini, seperti banyak terjadi dengan penelitian lainnya, memiliki
keterbatasan sebagai berikut:
1. Penelitian hanya dilakukan pada lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Tengah Satu, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan
untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama daerah lain.
2. Data penelitian ini dihasilkan dari instrumen berdasarkan persepsi jawaban
responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden
berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini hanya menerapkan
metode survei melalui kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara karena
keterbatasan waktu responden sehingga kesimpulan yang dikemukakan hanya

berdasarkan data yang terkumpul melalui penggunaan instrumen secara
tertulis yang umumnya mengandung kelemahan mengenai interval validity.
3. Sulitnya dalam mendapatkan data penunjang variabel karena bersifat rahasia.
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