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RINGKASAN 

 

Poniso Suryo Renggono. 2007. Analisis Dampak Imbalan dan Kepuasan  

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.  

Penelitian ini dilatar belakangi suatu fenomena bahwa adanya penurunan 

kinerja/prestasi Pegawai Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dampak imbalan dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai Sekretariat Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survei. Responden penelitian adalah pegawai Sekretariat 

Kabupaten Kutai Timur bestatus PNS sebanyak 185 orang sebagai populasi, 

diambil sampel secara acak random sebanyak 40 orang. 

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berbentuk angket, 

untuk variabel imba'an, kepuasan kerja dan kinerja. Instrumen dikalibrasi dengan 

menggunakan validitas butir dan koefisien reliabilitas. Validitas butir diuji dengan 

menggunakan korelasi product moment, sedangkan koefisien reliabilitas 

instrumen diuji dengan sistim split half dan dihitung menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik korelasi sederhana, 

ganda, serta  menggunakan  persamaan regresi  liniear sederhana dan ganda. 

 Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) ada dampak yang positif antara 

imbalan (X1) terhadap kinerja (Y) dengan koefisien ry1 = 0,925 dan persamaan 

regresi Ŷ = 5,555+0,898X1; (2) ada dampak yang positif antara kepuasan kerja 

(X2) terhadap kinerja (Y) dengan koefisien ry2 = 0,936 dan persamaan regresi Ŷ = 

4,060+0,921X2; (3) ada dampak  yang  positif antara imbalan (X1) dan kepuasan 

kerja (X2) secara bersama–sama terhadap kinerja (Y) dengan koefisien ry1.2 = 

0,942 dan persamaan regresi Ŷ =3,760+0,351X1+0,581X2.  

 Jadi semakin baik imbalan yang diterima pegawai akan berdampak kepada 

kinerjanya, semakin tinggi kepuasan kerja pegawai maka akan semakin meningkat 

pula   kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tuntutan pasca reformasi yang digulirkan menciptakan perubahan yang 

sangat mendasar terhadap pemerintahan dan dimensi kehidupan. Dalam proses 

pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 tercermin dalam bentuk keberadaan pemerintahan ditingkat 

lokal. Dengan berlakunya undang-undang pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu 

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini 

telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 memberikan suatu 

fenomena baru dan angin segar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan.  

Terjadinya transisi  Pemerintahan  yang berkali-kali, menyebabkan  

terjadinya perubahan sistem dan struktur kepemerintahan baik di pusat maupun di 

daerah. Untuk menghadapi     perubahan    tersebut   Pemerintah    Kabupaten     

Kutai Timur   berkewajiban meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintahannya 

di berbagai bidang. Antara  lain  peningkatan  kemampuan  sumber daya 

manusianya seperti keterampilan,  kemampuan  dan  sikap dengan  melalui  diklat  

kursus,  magang,  seminar/diskusi  dan  kegiatan lainnya. 

Berkaitan dengan fungsi pemerintahan, maka fungsi utama pemerintahan 

adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya aparat yang menjalankan 

fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat, 

jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani  masyarakat. Untuk itu pemerintah 

berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan 

masyarakatnya sebagai bagian dan wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar 

masyarakat dapat terpuaskan. 

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka tuntutan akan pelayanan 

publik pun semakin meningkat. Masyarakat bukan hanya mempersoalkan 

terpenuhinya atau tidaknya kebutuhan akan jasa dan layanan publik, akan tetapi 

sudah mempertanyakan mutu dan kualitas layanan publik yang mereka terima dari 

pemerintah. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan dengan kualitas yang ditentukan 

oleh masyarakat sebagai pelanggan, maka pemerintah dituntut untuk mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  

Kinerja atau prestasi kerja (performance) dapat diartikan sebagai pencapaian 

hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing 

organisasi.  
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Simamora (2000) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu persyaratan-

persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output 

yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya. Output yang 

dihasilkan menurut Simamora dapat berupa fisik maupun nonfisik yang 

menyebutnya berupa karya, yaitu suatu hasil/pekerjaan baik berupa 

fisik/material maupun nonfisik maupun nonmaterial.  

Seorang pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dituntut untuk 

mengerjakan tugasnya dengan baik. Keberhasilan mereka dalam pembnerian 

pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. 

Penilaian tidak hanya dilakukan untuk membantu mengawasi sumber daya 

organisasi namun juga untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber 

daya yang ada dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Penilaian 

terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja dan 

kepuasan kerja pegawai. Bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan 

pegawai yang kurang dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan 

strategi dalam meningkatkan kinerjanya. 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas tersebut banyak hal 

yang mempengaruhinya diantaranya adalah imbalan dan kepuasan kerja pegawai 

sebagai pemberi pelayanan. Berkaitan dengan sistem imbalan bagi pegawai, 

Kartiwa (2003)  mengemukakan bahwa ”Ada beberapa hal yang menyebabkan 

kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)  sedemikian buruk diantaranya penghasilan 

PNS masih kurang layak dan penegakan aturan masih lemah. Selain itu untuk 

meningkatkan kualitas kerja harus menggunakan sistem penilaian kinerja yang 

ketat dapat diterapkan  kepada aparatur negara, namun tetap saja harus ditunjang 

dengan unsur yang dapat memberikan motivasi kerja yang baik, diantaranya 

sistem penggajian & fasilitas  kerja yang memadai, lingkungan yang kondusif 

untuk berprestasi dan adanya jaminan untuk pengembangan karir dengan penuh 

kepastian”. 

Rendahnya imbalan yang diterima pegawai mengakibatkan pegawai yang 

bersangkutan kesulitan dalam menuhi kebutuhan keluarganya yang paling 

mendasar seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Demikian pula 

dengan rendahnya tingkat kepuasan kerja pegawai yang sehari-harinya dapat 

terlihat dari tingkat kehadiran pegawai, ketidakpuasan yang diungkapkan dengan 

cara membiarkan kondisi memburuk serta diungkapkan dengan cara menunggu 

kondisi membaik dengan sendirinya dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang diberikan. 
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Situasi sehari-hari yang terjadi tersebut, tentu akan mempengaruhi 

motivasi yang dimiliki pegawai, karena motivasi merupakan akibat dari 

berinteraksinya individu dengan situasi yang ada dan sangat berhubungan dengan 

imbalan yang diterimanya. Kondisi tersebut seakan memperkuat opini masyarakat 

tentang rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Timur khususnya dan pegawai Kabupaten Kutai Timur 

umumnya yang ditandai dengan tidak adanya kejelasan batasan waktu 

penyelesaian suatu urusan serta tidak jelasnya prosedur pelayanan. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai tugas  

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat 

serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat kabupaten 

seharusnya mempunyai pegawai–pegawai yang terampil dan profesional serta 

mempunyai kinerja yang baik, tetapi hal tersebut belum terlihat karena salah satu 

indikasinya masih banyak pegawai yang datang dan pulang tidak tepat pada waktu 

yang ditentukan bahkan tidak masuk kantor dengan berbagai alasan termasuk 

rendahnya imbalan dan rendahnya tingkat kepuasan kerja yang tidak sebanding 

dengan biaya hidup yang harus mereka keluarkan.   

Mengingat begitu pentingnya imbalan dan kepuasan kerja pegawai untuk 

terciptanya kinerja pegawai yang memuaskan masyarakat, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Imbalan dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Timur”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah 

pokok didalam penelitian ini adalah : “Bagaimana dampak imbalan dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur”. 

Selanjutnya dari permasalahan  tersebut dapat  dibuat perurumusan masalah sebagai 

berikut : 

1) Apakah terdapat dampak yang positif antara imbalan terhadap kinerja pegawai 

di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ?. 

2) Apakah terdapat dampak yang positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ?. 

3) Apakah terdapat dampak yang positif secara bersama-sama antara imbalan dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Timur ?. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Bertolak dari latar belakang data empirik dan masalah penelitian yang 

telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui dampak imbalan terhadap kinerja pegawai di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

2) Untuk mengetahui dampak kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

3) Untuk mengetahui dampak imbalan dan kepuasan kerja secara bersama-sama  

terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

akademis maupun secara praktis. 

1) Dari aspek akademis; penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori 

mengenai dampak imbalan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

Selain itu penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pemerintahan khususnya bidang pengembangan Sumber Daya Manusia. 

2) Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur 

dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja 

pegawai melalui meningkatan pemberian imbalan dan kepuasan kerja 

pegawai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Imbalan 

Imbalan atau kompensasi adalah faktor penting yang mempengaruhi 

bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi  dan bukan 

pada organisasi yang lainnya. Perusahaan harus cukup kompetitif dengan 

beberapa jenis kompensasi untuk mempekerjakan, mempertahankan, dan 

memberi imbalan terhadap kinerja setiap individu di dalam organisasi. Sistem 

kompensasi dalam organisasi harus dihubungkan dengan dengan tujuan dan 

strategi organisasi serta keseimbangan antara keuntungan dan biaya pengusaha 

dengan harapan dari karyawan. Program kompensasi dalam organisasi harus 

memiliki empat tujuan, antara lain : (1) terpenuhinya sisi legal, dengan segala 

peraturan dan hukum yang sesuai; (2) efektifitas biaya untuk organisasi; (3) 

keseimbangan indivdual, internal, eksternal untuk seluruh karyawan; dan (4) 

peningkatan keberhasilan kinerja organisasi. 

Sebagai seorang pegawai/karyawan yang bekerja disebuah organisasi, 

baik diperusahaan swasta maupun instansi pemerintah, tentunya berharap akan 

memperoleh penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhannya yang 

paling dasar atau primer yaitu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan untuk hidup 

terus seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan maupun untuk 

berprestasi, afiliasi, kekuatan atau aktualisasi diri. Oleh karena itu penghasilan 

yang dikenal dengan Imbalan/kompensasi yang menjadi hak setiap karyawan, 

menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan individu, sebagaimana 

pendapat para psikolog yang menyatakan bahwa individu mempunyai banyak 

kebutuhan, tetapi hanya sebagian yang dapat secara langsung dipuaskan dengan 

uang, sedangkan kebutuhan lainnya dapat dipuaskan secara tidak langsung 

dengan uang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1996, imbalan 

mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

pegawainya dan diterima atau dinikmati oleh pekerja baik secara langsung, 

rutin atau tidak langsung.  

Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa uang masih tetap 

merupakan motivator paling penting, untuk itu perusahaan dituntut untuk dapat 

menetapkan kebijakan imbalan/kompensasi yang paling tepat, agar kinerja 

karyawan dapat terus ditingkatkan sekaligus untuk mencapai tujuan dari 

perusahaan. 
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2.1.1  Pengertian Imbalan 

Berdasarkan pendapat para ahli masalah Sumber Daya Manusia, telah 

dikemukakan pengertian tentang imbalan/kompensasi, sebagai berikut : 

Menurut Yoder (1976) Salaries are compensation paid or calculated on a 

monthly annual basis. Gaji merupakan imbalan yang diberikan atau 

diperhitungkan berdasarkan bulanan atau periode yang tetap. Menurut Nanassy 

and selden yang dikutip Moh. As‟ad (1987), Renumeration or wages paid by an 

employer to employee, States have specific requirement as to how often and when 

an employee must be paid. Imbalan atau gaji yang dibayarkan majikan kepada 

karyawannya. Gaji mempunyai kekhususan mengenai kapan dan bagaimana 

seorang karyawan harus dibayar. Menurut Werther dan Davis (1993) 

Compensation is what employees receive in exchange for their contribution to the 

organization. Kompensasi adalah apa-apa yang diterima karyawan/pegawai 

sebagai balas jasa atau kontribusi yang telah mereka berikan kepada perusahaan. 

Sedang menurut Leap dan Crino (1993), Compensation is abroad term oertaining 

to the finamcial reward recevi by persons through their employment relationship 

with an organization. Kompensasi/imbalan dalam arti luas berkaitan dengan 

penghargaan finansial yang diterima individu karena keterkaitan hubungan kerja 

dengan perusahaan.  

Menurut Ivancevich (1998) Compensation is the Human Resources 

Management function that deals with every type of reward individuals receive in 

exchange for performing organization tasks. Kompensasi adalah fungsi 

manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan semua bentuk 

penghargaan yang dijanjikan akan diterima karyawan sebagai imbalan dari 

pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui ciri-ciri imbalan atau kompensasi, 

yaitu  : 

1. Kompensasi merujuk kepada semua bentuk imbalan keuangan,  

2. Kompensasi diperoleh dari pelayanan yang nyata dan manfaat yang diterima 

karyawan sebagai bagian dari suatu hubungan pekerjaan. 

3. Kompensasi merupakan penghargaan finansial yang diberikan kepada 

karyawan 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa kompensasi atau imbalan merupakan semua bentuk pembayaran yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pelaksanaan 

tugas atau kontribusi karyawan kepada perusahaan, baik yang diberikan secara 

teratur maupun situasional. 

 



© guruvalah.20m.com  8 

 

analisis dampak imbalan dan kepuasan kerja terhadap kinerja  pegawai sekretariat daerah 

kabupaten kuta timur oleh  Poniso Suryo Renggono 

 

2.1.2  Faktor-faktor Dalam Menentukan Pemberian Imbalan 

Menurut Gary Dessler (1998) didalam menentukan rumusan rencana tarif 

upah, terdapat empat faktor yang harus menjadi pertimbangan, yakni faktor 

hukum, serikat buruh, kebijakan dan keadilan. Faktor Hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan masalah 

tarif upah, antara lain : 

1. Davis Bacon Act 1931 (Undang-undang Davis Bacon) 

Undang-undang yang diberlaku pada tahun 1931 yang menetapkan tarif upah 

untuk para pekerja yang dipekerjakan oleh kontraktor yang bekerja untuk 

pemerintah federal. 

2. Wals-Healey Public Contract Act 1936 (Undang-undang Kontrak Publik 

Wals-healey) 

Undang-undang yang diberlakukan pada tahun 1936 yang menuntut upah 

minimum dan kondisi kerja bagi karyawan yang bekerja pada kontrak 

pemerintah mana saja sejumlah lebih dari $10.000. Undang-undang ini berisi 

ketentuan upah minimum, jam maksimum, serta keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

3. Fair labor Standards Act 1938 (Undang-undang Standar Kerja yang Adil). 

Undang-undang ini mengatur upah minimum, jam maksimum, pembayaran 

waktu lembur, pembayaran yang adil, penyimpanan catatan, dan ketentuan 

tenaga kerja anak, pekerja pertanian, serta mereka yang dipekerjakan oleh 

pengecer besar tertentu dan perusahaan jasa. 

4. Equal Pay Act 1963 (Undang-undang Pembayaran yang sama) 

Merupakan undang-undang standar kerja yang adil, menetapkan bahwa 

karyawan dari satu jenis kelamin tidak boleh dibayar dengan tarif lebih rendah 

dari yang dibayarkan pada jenis kelamin lain untuk melakukan pekerjaan yang 

pada dasarnya sama. Khususnya jika pekerjaan itu menuntut keterampilan, 

usaha, dan tanggung jawab dan dijalankan dibawah kondisi kerja yang sama, 

karyawan dari kedua jenis kelamin harus dibayar sama kecuali kalau 

pembayaran itu didasarkan pada sistem senioritas, sistem jasa, kuantitas atau 

kualitas produksi, atau faktor apa saja selain jenis kelamin. 

5. Civil Rights Act 1964 (Undang-undang Hak Sipil) 

Undang-undang ini mengatur praktik employment yang dilakukan seorang 

majikan dengan mendiskriminasi individu mana saja sehubungan dengan 

penerimaan tenaga kerja, kompensasi, persyaratan, kondisi, atau hak istimewa 

employment karena ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau negeri asal. 

6. Employee Retirement Income Security Act 1974 (Undang- undang Keamanan 

Pendapatan Pensiun Karyawan). Undang-undang yang memberikan 

perlindungan pemerintah atas pensiun untuk semua karyawan dengan rencana 
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pensiun perusahaan. Juga mengatur hak-hak tetap karyawan yang keluar 

sebelum pensiun bisa mengklaim kompensasi dari rencana pensiun. 

7. The Tax Reform Act of 1986 (Undang-undang Reformasi Pajak) 

Undang-undang ini mengatur tarif pajak individual, sehingga mempengaruhi 

peningkatan tunjangan karyawan rakyat jelata, sementara pengurangan 

tunjangan yang tinggi bagi karyawan yang mendapat imbalan tinggi. 

Faktor serikat buruh, merupakan faktor berikutnya yang juga harus 

dijadikan dasar pertimbangan rencana pemberian imbalan, karena peraturan 

perundang-undangan memberikan perlindungan bagi mereka untuk berorganisasi, 

tawar menawar secara kolektif, saling membantu dan saling melindungi. Serikat 

Buruh diberikan kewenangan untuk mengawasi praktik majikan dan untuk 

memastikan bahwa karyawan memang mendapatkan hak mereka, bahkan juga 

dalam pengembangan paket kompensasi dipersyaratkan harus mengikut sertakan 

pejabat serikat buruh.  

Selanjutnya faktor kebijakan kompensasi yang menjadi garis pedoman 

kompensasi yang penting bagi perusahaan, apakah akan menjadi pemimpin atau 

pengikut dalam hal yang menyangkut imbalan. Kemudian faktor kebutuhan akan 

keadilan dalam penentuan tarif imbalan, khususnya keadilan internal dan 

eksternal. Secara eksternal, pembayaran harus sebanding dengan tarif dalam 

organisasi lain, sedangkan secara internal, masing-masing karyawan hendaknya 

memandang pembayarannya sebagai sama dengan tarif pembayaran lain yang ada 

didalam organisasi. 

Menurut Gomez, et.all (1995), External equity refers to the perceifed 

fairness of pay relative to what other employees are paying for the same type of  

labor. To achieve external equity, they use salary data on benchmark or key jobs 

obstained from market surveys to set a pay policy (Keadilan eksternal merujuk 

kepada adanya kesesuaian imbalan yang diterima karyawan pada suatu perusahaan 

dengan karyawan pada perusahaan lain untuk jenis pekerjaan yang sama. Untuk 

mencapai keadilan eksternal tersebut perusahaan dapat menggunakan data upah 

dari benchmark atau melaksanakan surveypasar pada jenis pekerjaan dan ukuran 

perusahaan yang relatif sama untuk menentukan kebijakan upah). Kebijakan 

tingkat imbalan eksternal dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan suplai tenaga 

kerja, pasar produk, karakteristik industri, kemampuan untuk memberikan gaji. 

Sedangkan menurut Handoko (2000) penentuan besarnya kompensasi 

dipengaruhi oleh beberapa tantangan, antara lain : 

1. Suplai dan permintaan tenaga kerja  

Beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi daripada yang 

ditunjukkan oleh nilai relatifnya karena desakan kondisi pasar.  Sebagai 
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contoh pada tahun 1970-an, kelangkaan tenaga akuntan menyebabkan 

perusahaan (organisasi) harus memberikan tunjangan kelangkaan di samping 

kompensasi dasar untuk memperoleh tenaga kerja akuntan. 

2. Serikat karyawan 

Lemah atau kuatnya serikat karyawan mencerminkan kemampuan organisasi 

karyawan tersebut untuk menggunakan kekuatan pengaruh mereka pada 

penentuan tingkat kompensasi. Semakin kuat kekuatan serikat berarti semakin 

kuat posisi perundingan karyawan dalam penetapan tingkat upah mereka. 

3. Produktivitas 

Perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup dan 

tumbuh. Tanpa hal ini, perusahaan tidak akan lagi bisa bersaing. Oleh karena 

itu, perusahaan tidak dapat membayar para karyawannya melebihi kontribusi 

mereka kepada perusahaan melalui produktivitas mereka. Bila ini terjadi (bisa 

karena kelangkaan atau kekuatan serikat karyawan), Perusahaan biasanya 

merancang kembali pekerjaan-pekerjaan, melatih para karyawan baru untuk 

menaikkan suplai, atau melakukan otomatisasi. 

4. Kemampuan untuk membayar 

Bukan merupakan suatu pernyataan yang berlebihan bahwa perusahaan 

sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil dan layak. Oleh karena 

itu, perusahaan juga merasa bahwa para karyawan seharusnya melakukan 

pekerjaan sesuai dengan upah yang mereka terima. Manajemen perlu 

mendorong para karyawan untuk meningkatkan produktifitas mereka agar 

kompensasi yang lebih tinggi dapat dibayarkan. 

5. Kemampuan untuk membayar  

Tanpa memperhatikan semua faktor lainnya, dalam jangka panjang, realisasi 

pemberian kompensasi tergantung pada kemampuan membayar perusahaan. 

Seperti telah disebutkan diatas, kemampuan membayar tergantung pada 

pendapatan dan laba yang diraih, dimana hal ini dipengaruhi oleh 

produktivitas karyawan yang tercermin dalam biaya tenaga kerja. 

6. Berbagai kebijaksanaan pengupasan dan penggajian 

Hampir semua organisasi mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

mempengaruhi pengupahan dan penggajian. Salah satu kebijaksanaan yang 

umum adalah memberikan kenaikan upah yang sama besarnya kepada karyawan 

anggota serikat buruh maupun yang bukan anggota serikat buruh. Banyak 

perusahaan mempunyai kebijaksanaan pembayaran bonus (premium) di atas 

upah dasar untuk meminimumkan perputaran karyawan atau untuk menarik para 

karyawan terbaik. Perusahaan-perusahaan lain mungkin juga menetapkan 

kenaikan kompensasi secara otomatis bila indeks biaya hidup naik. 

7. kendala-kendala pemerintah 
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Tekanan-tekanan eksternal dari pemerintah dengan segala peraturannya 

mempengaruhi penetapan kompensasi perusahaan. Peraturan upah minimum, 

upah kerja lembur, dan pembatasan umur untuk tenaga kerja anak-anak 

merupakan beberapa contoh kendala kebijaksanaan kompensasi yang berasal  

dari Pemerintah. 

2.1.3  Bentuk-Bentuk Imbalan 

Menurut Leap and Crino (1993) Compensation can be direct where money 

is placed into the hands of the employee, or indirect, where the employee receive 

compensation in nonmonetary forms or has little discreation as how the 

compensation will be spent (Kompensasi dapat diberikan secara langsung dalam 

bentuk uang kepada karyawan, atau tidak langsung, dimana karyawan menerima 

kompensasi/imbalan tidak dalam bentuk uang atau sedikit perbedaan bagaimana 

kompensasi tersebut digunakan). Selanjutnya imbalan dapat diberikan kepada 

karyawan dalam empat (4) macam, yakni : 

a. Upah (wages) dan gaji (salary) 

Merupakan bentuk pembayaran yang biasanya diberikan berdasarkan jumlah 

jam kerja (hourly rates of pay), semakin banyak jam kerja semakin besar upah 

yang diterima. Sedangkan gaji besarnya tetap tanpa mempertimbangkan jam 

kerja (fixed rates of pay). 

b. Program Insentif (Incentive programs) 

Imbalan yang diterima karyawan selain gaji dan upah, antara lain dalam 

bentuk insentif, yang biasanya diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan 

perusahaan, baik dalam mencapai tingkat penjualan, tingkat keuntungan atau 

tingkat produktivitas. Pemberian insentif ini bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi dan merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja telah dicapai 

oleh karyawan. 

c. Employee Benefit Programs 

Merupakan imbalan tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan, seperti program asuransi (jiwa dan kesehatan), program pensiun, 

biaya liburan dan lain sebagainya. 

d. Perqusites 

Umumnya hanya diberikan kepada karyawan yang menduduki level cukup 

tinggi, dalam bentuk fasilitasi yang diberikan perusahaan, seperti kendaraan 

dinas, perumahan, keanggotaan klub olah raga, biaya perjalanan dinas, dan 

bentuk-bentuk fasilitas lainnya. 

Selanjutnya Bernardin dan Russel (1993) mengemukakan : Direct 

Compensation is the basic wage and salary, plus performance-based pay. Indirect 

compensation is the general category for employee benefits mandates protection 
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programs, health insurance, pay for time no worked and varios other employee 

benefits. Benefit can be classified into three general catagories: health and 

security benefit payment for time not worked, and employee service (Bahwa 

imbalan atau kompensasi dapat diberikan secara langsung, seperti gaji, upah serta 

pembayaran lain yang didasarkan pada prestasi kerja, dan secara tidak langsung 

mencakup benefit bagi karyawan, yang diberikan dalam bentuk asuransi 

kesehatan, pembayaran gaji selama tidak bekerja, dan bentuk-bentuk lain dari 

benefit). Benefit sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni health 

and security benefit terdiri dari health insurance (life insurance, sikcness & 

disability insurance, un employment insurance, pension), pay for time not worked 

(vacation, holidays, sick leaves and personal days), and employee service 

(educational assistance, financial assistance, food service, transportation 

programs, child care, company car, employee assistance, auto insurance, 

relocation expences, clothing allowance, company can, merchandise reduction). 

Sedangkan menurut Milkovich dan Newman (1996) Pay may be received 

directly in the form of cash (e.g., wages, merit increases, incentives, cost of living 

adjustments) or indirectly through benefits and service (e.g., pension, health 

insurance, paid time off). Imbalan dapat diteima karyawan secara langsung dalam 

bentuk tunai seperti gaji, merit increases, insentif dan penambahan biaya hidup, 

dan imbalan tidak lansung dalam bentuk pensiun, asuransi kesehatan dan 

pembayaran pada waktu tidak kerja. 

Hal tersebut sesuai juga dengan pendapat Nawawi (1998), bahwa 

kompensasi tidak langsung merupakan pemberian manfaat lain dari perusahaan 

kepada karyawan diluar gaji dasar, yang dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain : 

1. Jaminan keamanan dan kesehatan kerja, terdiri dari asuransi jiwa, asuransi 

kesehatan, kompensasi akibat pekerjaan, asuransi cacat hukum, biaya rumah 

sakit, jaminan pengobatan, program pensiun, jaminan sosial dan uang pesangon. 

2. Pembayaran gaji selama tidak bekerja, yang terdiri dari ketidak hadiran karena 

liburan, sakit, urusan pribadi, kemalangan, cuti tahunan dan hamil. 

3. Pelayan bagi karyawan, terdiri dari dana bantuan belajar, fasilitas pinjaman 

melalui koperasi, pelayanan makanan dan minum saat bekerja, fasilitas 

kendaraan, asuransi kendaraan, pakaian kerja, program kebugaran dan 

kesehatan jasmani, bonus tahunan termasuk THR, pemberian ijin untuk 

kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan dan tunjangan anak. 

Menurut Gary Dessler (1998) Imbalan/pembayaran langsung dalam bentuk 

upah, gaji, insentif,  komisi dan bonus, yang pada kenyataannya ditetapkan dengan 

dua cara utama untuk dijadikan dasar pembayaran langsung kepada karyawan, 

yakni berdasarkan tambahan waktu dan berdasarkan kinerja. Imbalan/pembayaran 

tidak langsung dalam bentuk tujangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan 
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yang dibayar perusahaan. Pada umumnya karyawan/pegawai masih dibayar 

berdasarkan waktu yang mereka gunakan di tempat kerja, seperti pekerja kerah 

biru yang umumnya dikenal dengan istilah pekerja kasar atau buruh, dibayarkan 

per jam atau perhari, dan disebut kerja harian, sedangkan pekerja lainnya seperti 

pegawai/karyawan, manajer, professional, pada umumnya digaji berdasarkan 

lamanya suatu periode tertentu seperti seminggu, sebulan atau setahun, bukannya 

setiap jam atau setiap hari. 

Cara pembayaran lainnya adalah pemberian upah berdasarkan kinerja, 

dimana besarnya upah yang diterima didasarkan kepada jumlah pekerjaan yang 

dapat diselesaikannya berdasarkan kepada jumlah pekerjan yang dapat 

diselesaikan berdasaran standar yang telah ditentukan perusahaan, dan apabila 

karyawan tersebut dapat menyelesaikan lebih banyak, maka kelebihan ini akan 

diberikan upah dalam bentuk insentif. 

Demikian pula menurut Robert L. Mathis & John H.Jackson (2002) bahwa 

imbalan/kompensasi langsung yang sering kita jumpai yaitu berupa gaji pokok 

(terdiri dari upah dan gaji) dan gaji variabel (berupa bonus, insentif dan 

kepemilikan saham), sedangkan imbalan tak lansung berupa tunjangan yang terdiri 

dari asuransi kesehatan, libur pengganti, dana pensiun dan kompensasi di tempat 

kerja. 

Gaji pokok adalah kompensasi/imbalan dasar yang diterima oleh 

karyawan, biasanya disebut gaji atau upah, dan umumnya perusahaan/organisasi 

menggunakan dua kategori gaji pokok yaitu gaji harian atau gaji tetap, yang 

diidentifikasikan berdasarkan cara pemberian gaji tersebut dan sifat dari 

pekerjaannya. Gaji harian adalah sarana yang paling umum untuk pembayaran gaji 

berdasarkan waktu, karyawan yang diberikan bayaran secara harian disebut 

menerima upah, dimana pemebayarannya dihitung secara langsung sesuai dengan 

jumlah waktu kerja. Berlawanan dengan ini, orang-orang yang diberi gaji tetap 

menerima secara konsisten dari waktu ke waktu dengan tidak memperhatikan 

jumlah kerja. Gaji variabel adalah gaji langsung dimana imbalan berhubungan 

langsung dengan pencapaian kinerja. Jenis yang paling umum dari gaji jenis ini 

untuk karyawan adalah program pembayaran bonus dan insentif, sedangkan untuk 

eksekutif umumnya lebih bersifat jangka panjang seperti kepemilikan saham.  

 

 

2.1.4  Tujuan Pemberian Imbalan 

Menurut Milkovich dan Newman (1996) Pay sistems are designed 

efficiency (performance driven, total quality, customer focus, cost control), equity 

and compliance (Sistem imbalan didesain dan dikelola untuk memastikan 
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tercapainya tujuan. Tujuan yang paling utama dalam pemberian imbalan adalah 

efisiensi, keadilan dan pemenuhan). Pengembangan tujuan pembayaran imbalan 

sangat tergantung pada masing-masing perusahaan dan jenis usaha. 

Menurut Carell, et.all (1995) Pemberian imbalan/kompensasi bertujuan untuk 

menarik karyawan dari luar perusahaan, mempertahankan karyawan yang memiliki 

kualitas yang baik, memotivasi karyawan, serta sebagai upaya untuk memenuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Menurut Handoko (2000), 

tujuan pemberian imbalan atau kompensasi adalah untuk : 

1. Memperoleh personalia yang kualified 

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik para pelamar, karena 

perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan 

harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga kerja. Kadang-

kadang tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan untuk menarik para pelamar 

cakap yang sudah bekerja diberbagai perusahaan lain. 

2. Mempertahankan para karyawan yang ada 

Bila tingkat kompensasi tidak kompentitip, niscaya banyak karyawan yang 

baik akan keluar. Untuk mencegah perputaran karyawan, pengupahan harus 

dijaga agar tetap kompetitip dengan perusahaan-perusahaan lain. 

3. Menjamin keadilan 

Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi prinsip 

keadilan. Keadilan atau konsisten internal dan eksternal sangat penting 

diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi. 

4. Menghargai perilaku yang diinginkan 

Kompensasi hendaknya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan. 

Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru dan 

perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif. 

5. Mengendalikan biaya-biaya 

Suatu program kompensasi yang rasional  membantu organisasi untuk 

mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusianya pada tingkat 

biaya yang layak. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian sistematika 

organisasi dapat membayar kurang (underpay) atau lebih (overpay) kepada 

para karyawannya. 

6. Memenuhi peraturan-peraturan legal 

Seperti aspek-aspek manajemen personalia lainnya, administrasi kompensasi 

menghadapi batasan-batasan legal. Program Kompensasi yang baik 

memperhatikan kendala-kendala tersebut dan memenuhi semua peraturan 

pemerintah yang mengatur kompensasi karyawan. 

Selanjutnya Hasibuan (1994), merinci tujuan pemberian imbalan atau 

Kompensasi adalah sebagai berikut : 
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1. Sebagai ikatan kerja sama 

Dengan pemberian imbalan atau kompensasi maka akan tercipta suatu ikatan 

kerja sama formal antara majikan dengan karyawan, disatu pihak karyawan 

mempunyai kewajiban untuk mengerjakan dengan baik semua tugas yang 

dibebankan perusahaan kepadanya, dipihak lain perusahaan mempunyai 

kewajiban membayar imbalan atau kompensasi sesuai dengan tugas yang 

dibebankan. 

2. Memberikan kepuasan kerja 

Dengan pemberian imbalan atau kompensasi diharapkan karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial serta kebutuhan lainnya, 

sehingga karyawan memperoleh kepuasan kerja. 

3. Rekruitmen yang efektif 

Apabila kebijaksanaan imbalan atau kompensasi yang akan diterapkan 

dipandang cukup besar, tentunya pengadaan karyawan yang qualified akan 

lebih muda. 

4. Alat untuk memotivasi 

Imbalan atau kompensasi akan sangat mempengaruhi motivasi seseorang 

dalam bekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk dapat memenuhi 

kebutuhannya, individu membutuhkan uang yang diperolehnya sebagai 

imbalan dari tempat ia bekerja, dan hal ini juga akan mempengaruhi 

semangatnya dalam bekerja. 

5. Stabilitas karyawan 

Imbalan yang cukup juga berpengaruh terhadap stabilitas karyawan. Keluar 

masuknya karyawan dapat ditekan bahkan bisa dikatakan tidak ada apabila 

imbalan yang diberikan dirasa cukup adil sehingga karyawan merasa nyaman 

dalam bekerja. 

6. Disiplin 

Disiplin merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan, karena 

akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

7. Pemerintah 

Kebijakan imbalan yang ditetapkan perusahaan harus berpedoman kepada 

peraturan perundang-undangan mengenai tarif upah yang telah ditetapkan 

pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang disesuaikan dengan 

keadaan perekonomian saat itu. 

2.1.5   Perencanaan Sistem Imbalan 

Menurut Gomez et, al (1995) An effective compensation planning enables 

the firm to echieve in strategic objective and suited to the firm’s uniqueness as 

well as to its environment (Perencanaan imbalan yang tepat akan mendukung 



© guruvalah.20m.com  16 

 

analisis dampak imbalan dan kepuasan kerja terhadap kinerja  pegawai sekretariat daerah 

kabupaten kuta timur oleh  Poniso Suryo Renggono 

 

perusahaan dalam mencapai tujuan strategis keunikan perusahaan yang sama 

baiknya dengan lingkungan perusahaan lain).  

Selanjutnya Bernardin dan Newman (1998) memperkenalkan satu model 

imbalan (a pay model) yang terdiri dari tiga komponen dasar yaitu : (1) the 

strategic policies that form the foundation of the compensation system (bentuk 

kebijaksanaan sebagai dasar sistem imbalan), (2) the techniques that make up 

much of the mechanics or technology of compensation management (tehnik 

manajemen imbalan), and (3) the compensation objectives (tujuan imbalan). 

Berdasarkan pay model tersebut, terdapat empat faktor yang harus 

dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kebijaksanaan imbalan/kompensasi, 

yaitu internal consistency (konsitensi internal), external compentitiveness 

(persaingan/kompetisi eksternal), employee contributions (kontribusi karyawan), 

dan administration (administrasi). 

Internal konsistensi yang kadang-kadang disebut juga keadilan internal 

merujuk kepada pekerjaan atau tingkat keahlian didalam sebuah perusahaan, yang 

membandingkan kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan 

perkataan lain internal konsistensi merupakan penetapan imbalan yang didasarkan 

kepada perbandingan jenis-jenis pekerjaan di dalam perusahaan. Untuk itu maka 

perlu dilakukan analisa jabatan (job analisys), uraian pekerjaan/tugas (job 

description), evaluasi pekerjaan (job evaluation), dan job structure, untuk 

menentukan besarnya imbalan untuk tiap-tiap jenis pekerjaan. Internal konsistensi 

menjadi salah satu faktor untuk menentukan semua tingkatan imbalan pekerjaan 

yang sama, maupun untuk semua pekerjaan yang berbeda. Pada kenyataannya, 

perbedaan imbalan yang diberikan sesuai kinerja masing-masing karyawan, 

merupakan salah satu kunci yang menantang para manajer. 

Kompetisi eksternal adalah penetapan besarnya imbalan atau kompensasi 

pada tingkatan dimana perusahaan masih memiliki keunggulan kompetitif dengan 

perusahaan lain sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang 

memiliki keunggulan (berkualitas) untuk tetap bekerja di perusahaan. Untuk itu 

perusahaan melakukan market definition (pengertian mengenai pasar), survey 

pasar (dalam arti pasar tenaga kerja dan perusahaan lain), kebijakan yang berlaku, 

dan struktur gaji dalam perusahaan. 

Kontribusi karyawan merupakan penetapan besarnya imbalan yang 

merujuk kepada kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. 

Imbalan dapat ditetapkan berdasarkan senioritas, prestasi kerja, panduan insentif, 

dan program yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya administrasi merupakan 

faktor ke empat yang dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam 
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menetapkan kebijaksanaan imbalan, antara lain aspek perencanaan, anggaran yang 

tersedia, komunikasi dan evaluasi. 

2.2. Kepuasan Kerja 

Dalam sebuah organisasi kepuasan karyawan perlu diperhatikan mengingat 

akan dampak bagi karyawan yang tidak puas terhadap organisasi. Karyawan yang 

terpuaskan mempunyai tingkat keluar maupun kemangkiran yang lebih rendah, 

karyawan yang terpuaskan akan mempunyai perasaan gembira, bangga pada 

organisasinya sehingga sehingga membuat mereka menjadi sehat serta bisa merasa 

puas di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Robbins (1996) kepuasan kerja itu penting bagi organisasi, dan 

para manajer seharusnya peduli akan tingkat kepuasan kerja ini, karena sekurang-

kurangnya tiga alasan sebagai berikut : 

1. Ada bukti yang jelas bahwa karyawan yang tak terpuaskan lebih sering 

melewatkan kerja dan lebih besar  kemungkinan mengundurkan diri; 

2. Telah diperagakan bahwa karyawan yang terpuaskan mempunyai kesehatan 

yang lebih baik dan usia yang lebih panjang; 

3. Kepuasan pada pekerjaan dibawah ke kehidupan karyawan di luar 

pekerjaannya. 

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa karyawan yang telah tak 

terpuaskan dengan pekerjaan mereka cenderung lebih mudah menderita 

kemunduran kesehatan, mulai dari sakit kepala sampai penyakit jantung. Beberapa 

riset bahkan menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan peramal yang lebih 

baik dari panjangnya usia dari pada kondisi pisik atau penggunaan tembakau. 

Studi ini menyarankan bahwa ketidak puasan tidak semata-mata gejala psikologis. 

Stres yang dihasilkan dari ketidak puasan tampaknya meningkatkan kerawanan 

seorang terhadap serangan jantung dan yang serupa. Bagi para manajer, ini berarti 

bahwa bahkan jika kepuasan tidak menghantar keluarnya karyawan yang kurang 

sukarela dan absensi, tujuan dari suatu angkatan kerja yang terpuaskan mungkin 

dapat dibenarkan karena itu akan mengurangi biaya medis dan hilangnya secara 

dini karyawan yang dihargai akibat penyakit jantung atau serangan otak (stroke). 

Kepuasan kerja juga dapat dilihat pada efek (spin-off) yang dikenakan oleh 

kepuasan kerja terhadap masyarakat keseluruhan. Bila karyawan bahagia dengan 

pekerjaannya, hal ini akan memperbaiki hidup mereka di luar pekerjaannya, 

sedangkan karyawan yang tak terpuaskan akan membawa pulang sikap negatif itu. 

Dalam negeri makmur seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia 

dan Jepang, tidakkah manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 

pekerjaan dari mana karyawan dapat menerima kepuasan yang tinggi. Beberapa 

manfaat dari kepuasan kerja timbul pada semua warga dalam masyarakat. 
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Karyawan yang terpuaskan akan lebih besar kemungkinanannya untuk menjadi 

warga yang terpuaskan. Orang-orang ini akan menunjukkan suatu sikap yang lebih 

positif terhadap hidup pada umumnya dan menjadi orang-orang yang secara 

psikologis lebih sehat untuk suatu masyarakat. Pada akhirnya bagi manajemen 

kepuasan kerja itu penting, karena suatu angkatan kerja yang terpuaskan akan 

memeberikan produktifitas yang lebih tinggi karena gangguan (distrupsi) yang 

lebih sedikit yang disebabkan oleh kemungkiran atau berhentinya karyawan yang 

baik, maupun rendahnya biaya medis dan asuransi jiwa. 

2.2.1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut Gibson, et. al sebagaimana dikutip oleh Agus Dharma (1996), 

kepuasan kerja adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang mengenai pekerjaannya 

yang dihasilkan dari persepsi mereka yang didasarkan pada faktor-faktor 

lingkungan kerja seperti gaya supervisi yang diterima, prosedur dan kebijakan 

yang dikeluarkan, hubungan antar karyawan, kondisi kerja dan kepentingan yang 

diperoleh. Menurut Wexley dan Yuki yang dikutip oleh Sobarudin, (1992) bahwa 

kepuasan kerja adalah bagaimana seorang karyawan merasakan pekerjaannya, dan 

perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi pergantian karyawan, absensi, 

keluhan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia. 

Menurut Wagner dan Hollenbeck (1992) bahwa kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan yang dapat menyenangkan seseorang dalam bekerja atau yang dapat 

memberikan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan. 

Sedangkan menurut Robbins (1996) bahwa kepuasan kerja adalah suatu 

sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Ditambahkannya bahwa 

pengertian tersebut sangat luas, karena perlu diingat bahwa pekerjaan seorang 

lebih dari pada sekedar kegiatan yang jelas seperti mengocok kertas, menunggui 

pelanggan, atau mengemudikan sebuah truk, tetapi pekerjaan menurut interaksi 

dengan rekan sekerja, atasan, mengikuti peraturan dan kebijakan organisasi, 

memenuhi standar kinerja, hidup pada kondisi kerja yang sering kurang dari ideal 

dan lain sebagainya. 

Menurut Fred Luthans (1992) Comprehensive Job Satisfaction as “a 

pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job 

or job experience. Job satisfaction is a result of employees perception of how well 

their job provides those things which are viewed as important. It is generally 

recognized in the organizational behavior field that job satisfaction is the most 

important and frequently studied attitude (Secara umum kepuasan kerja sebagai 

suatu yang menyenangkan atau keadaan perasaan yang positif sebagai hasil dari 

penilaian kerja atau pengalaman kerja. Kepuasan kerja adalah merupakan suatu 

persepsi karyawan yang mereka anggap penting terhadap kualitas hasil kerja yang 
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mereka berikan kepada perusahaan. Ini pada umumnya diberikan dalam perilaku 

organisasi dimana kepuasan kerja merupakan yang terpenting dan seringkali 

dalam mempelajari perilaku). Lebih jauh lagi Luthans mengatakan ada tiga ukuran 

(dimensi) penting dalam kepuasan kerja, yaitu : 

(1) Kepuasan kerja merupakan reaksi perasaan terhadap suatu situasi kerja. 

Sesuatu yang tidak terlihat, ini hanya bisa diduga. 

(2) Kepuasan kerja sering ditentukan oleh kualitas hasil yang terlihat atau 

melebihi dugaan. 

(3) Kepuasan kerja menggambarkan hubungan beberapa sikap. 

Menurut Milton (1981) In general, job satisfaction relates to workers 

opining concerning their employers; more specifically, job satisfaction may be 

defined as a pleasureable or positive emotional state resulting from the appraisal 

of one’s  job expereriences (Pada umumnya kepuasan kerja berhubungan dengan 

pendapat para pekerja dapat diartikan sebagai perasaan senang atau perasaan 

emosi yang positif terhadap hasil penilaian dari pada suatu pengalaman kerja). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah   

suatu perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dirasakan oleh 

seseorang terhadap pekerjaannya.  

2.2.2   Teori Kepuasan Kerja 

Wexley et all (1992),  telah mengkategorikan teori-teori kepuasan kerja 

kepada tiga kumpulan utama, yaitu : 1). Teori ketidaksesuaian (discrepancy); 2) 

Teori keadilan (equity theory) ;  3)  Teori Dua Faktor. 

     Teori Ketidaksesuaian.  Menurut Locke kepuasan atau ketidak 

puasan dengan aspek pekerjaan tergantung pada selisih (discrepancy) antara apa 

yang dianggap telah didapatkan dengan apa yang diinginkan. Jumlah yang 

“diinginkan” dari karakteristik pekerjaan didefinisikan sebagai jumlah minimum 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anda. Seseorang akan terpuaskan jika 

tidak ada selisih antara  kondisi-kondisi yang diinginkan dengan kondisi aktual. 

Semakin besar kekurangan dan semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan, 

semakin besar ketidak puasannya, Jika lebih banyak jumlah  faktor  pekerjaan 

yang diterima secara minimal dan kelebihannya menguntungkan (misalnya : upah 

ekstra, jam kerja yang lebih lama) orang yang bersangkutan akan sama puasnya 

bila terdapat selisih dari jumlah yang diinginkan.  

Proter mendefiniskan kepuasan sebagai selisih dari banyaknya sesuatu 

yang “seharusnya ada” dengan banyaknya “apa yang ada”. Konsepsi ini pada 

dasarnya sama dengan model Locke, tetapi “apa yang seharusnya ada”   menurut 

Locke berarti penekanan  yang lebih banyak pada pertimbangan-pertimbangan 
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yang adil dan kekurangan atas kebutuhan-kebutuhan karena determinan dari 

banyaknya faktor pekerjaan yang lebih disukai.   

   Kesimpulan teori ketidaksesuaian  menekankan  selisih antara kondisi 

yang diinginkan dengan kondisi aktual (kenyataan), jika ada selisih jauh antara 

keinginan dan kekurangan yang ingin dipenuhi dengan kenyataan maka orang 

menjadi tidak puas. Tetapi jika kondisi yang diinginkan  dan kekurangan yang 

ingin dipenuhi ternyata sesuai dengan kenyataan yang didapat maka ia akan puas. 

    Teori Keadilan (Equity Theory). Teori keadilan memerinci kondisi-

kondisi yang mendasari seorang bekerja akan menganggap fair dan  masuk akal 

insentif dan keuntungan dalam pekerjannya. Teori ini telah dikembangkan oleh 

Adam dan teori ini merupakan variasi dari teori proses perbandingan sosial. 

Komponen utama dari teori ini adalah “input”, „hasil”, „orang bandingan”  dan 

„keadilan dan ketidak adilan‟. Input adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang 

yang dianggap mendukung pekerjaannya, seperti : pendidikan, pengalaman, 

kecakapan, banyaknya usaha yang dicurahkan, jumlah jam kerja, dan peralatan 

atau perlengkapan pribadi yang dipergunakan untuk pekerjaannya. Hasil adalah 

sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang pekerja yang diperoleh dari 

pekerjaanya, seperti : upah/gaji, keuntungan sampingan, simbul status, 

penghargaan, serta kesempatan untuk berhasil atau ekspresi diri. 

    Menurut teori ini, seorang menilai fair hasilnya dengan membandingkan 

hasilnya : rasio inputnya dengan hasil : rasio input seseorang/sejumlah orang 

bandingan. Orang bandingan mungkin saja dari orang-orang dalam organisasi 

maupun organisasi lain dan bahkan dengan dirinya sendiri dengan pekerjaan-

pekerjaan pendahulunya. Teori ini tidak memerinci bagaimana seorang memilih 

orang bandingan atau berapa banyak orang bandingan yang akan digunakan. Jika 

rasio hasil : input seorang pekerja adalah sama atau sebanding dengan rasio orang 

bandingannya, maka suatu keadaan adil dianggap ada oleh para pekerja. Jika para 

pekerja menganggap perbandingan tersebut tidak adil, maka keadaan 

ketidakadilan dianggap adil. 

     Ketidakadilan dapat terjadi dalam banyak cara. Misalnya, seorang 

pekerja menganggap gaji/upahnya tidak adil jika pekerja lain dengan kualifikasi 

yang sama menerima gaji/upah lebih besar, atau jika pekerja yang lain lebih 

rendah kualifikasinya menerima gaji/upah yang sama. Ini contoh ketidak adilan 

karena kompensai yang lebih rendah. Menurut teori ini, seseorang juga akan 

mengalamai ketidak adilan jika mendapat kompensasi relatif lebih banyak dari 

orang bandingannya. 

   Teori keadilan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan kerja para 

pekerja disamping terhadap kepuasan kerja. Teori ini meramalkan bahwa seorang 

pekerja akan mengubah input usahanya bila tindakan ini lebih layak daripada 

reaksi lainnya terhadap ketidakadilan. Seorang pekerja yang mendapat 
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kompensasi kurang dan dibayar penggajian berdasarkan jam kerja akan 

mengakibatkan keadilan dengan menurunkan input usahanya, dengan demikian 

mengurangi kualitas atau kuantitas dari pelaksanaan kerjanya, Jika seorang 

pekerja mendapatkan kompensasi kurang dari porsi substansinya gaji atau 

upahnya terkait pada kualitas pelaksanaan kerja (misalnya , upah perpotong) ia 

akan meningkatkan pendapatan insentifnya tanpa meningkatkan usahanya. Jika 

pengendalian kualitas tidak ketat, pekerja biasanya dapat meningkatkan kuantitas 

outputnya tanpa usaha ekstra dengan mengurangi kualitasnya. 

    Kesimpulannya  teori keadilan ini memandang kepuasan  adalah 

seseorang terhadap keadilan atau kewajaran imbalan yang diterima.  Keadilan 

diartikan sebagai   rasio antara input (misalnya, pendidikan guru, pengalaman 

mengajar, jumlah jam mengajar, banyaknya  usaha yang dicurahkan pada sekolah) 

dengan output (misalnya, upah/gaji, penghargaan, promosi (kenaikan pangkat) )  

dibandingkan dengan  guru lain disekolah yang sama atau di sekolah lain pada 

input dan output yang sama.  

        Teori Dua Faktor. Teori ini diperkenalkan oleh Frederick Herzberg dalam 

tahun 1959, berdasarkan atas penelitian yang dilakukan terhadap 250 responden 

pada sembilan buah perusahaan di Pittsburg. Dalam penelitian tersebut Herzberg 

ingin menguji hubungan kepuasan dengan produktivitas. 

 Teori dua faktor menyatakan bahwa kepuasan kerja secara kualitatif 

berbeda dengan ketidak puasan kerja.  Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan 

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yang satu dinamakan „disatisfier” 

atau “ hygiene factors” dan yang lainnya dinamakan „satisfier” atau „motivators”. 

Hygiene factor meliputi hal-hal seperti : gaji/upah, pengawasan, hubungan antar 

pribadi, kondisi kerja dan status. Jumlah tertentu dari hygiene factors diperlukan 

untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar seseorang seperti 

:kebutuhan  keamanan dan berkelompok. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, seseorang tidak puas. Namun jika besarnya hygiene factors memadai 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang tidak akan kecewa lagi tetapi 

belum tentu terpuaskan.   

           Penyelidikan Herzberg membuktikan bahwa jawaban orang-orang yang 

merasa pekerjaannya baik, berbeda sekali dengan orang-orang yang merasa 

pekerjaanya kurang baik. Dengan kata lain lain dijelaskan bahwa jawaban 

seseorang sangat tergantung pada kepuasan kerjanya. Faktor instrinsik seperti 

keberhasilan, pengakuan, tanggung jawab, dan pengembangan mempunyai kaitan 

erat dengan kepuasan kerja. Sebaliknya faktor-faktor ekstrinsik seperti kebijakan 

kantor, administrasi, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan gaji, 

mempunyai kaitan erat dengan ketidakpuasan kerja. 

           Kesimpulannya dalam teori dua faktor bahwa terdapat faktor pendorong 

yang berkaitan dengan perasaan positif terhadap pekerjaan sehingga membawa 
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kepuasan kerja, dan yang kedua faktor yang dapat mengakibatkan ketidak  puasan 

kerja. Kepuasan kerja adalah motivator primer yang berkaitan dengan pekerjaan 

itu sendiri, sebaliknya ketidakpuasan pada dasarnya berkaitan dengan memuaskan 

anggota organisasi dan menjaga mereka tetap dalam organisasi dan itu berkaitan 

dengan lingkungan.  

 Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan tentang ciri-ciri tentang 

kepuasan kerja : 

1. Hasil persepsi karyawan  terhadap pekerjaan sehingga menimbulkan 

sikapnya terhadap pekerjaan, sikap tersebut bisa positif dan bisa pula 

negatif. 

2. Penilaian karyawan terhadap perbedaan antara  imbalan dengan 

dengan harapan. 

3. Karyawan yang puas akan bersikap positif terhadap pekerjaan, 

sebaliknya karyawan yang tidak puas bisa bersikap negative terhadap 

pekerjaan. 

2.2.3  Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (1996) ada empat faktor penting yang mendorong 

kepuasan kerja adalah kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, 

kondisi kerja yang mendukung, dan rekan kerja yang mendukung dan kesesuaian 

pribadi dengan pekerjaan. Adapun pengaruh keempat faktor tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Pekerjaan yang secara mental menantang 

Pekerjaan yang secara mental menantang cenderung lebih disukai karyawan, 

karena akan memberikan kepada mereka kesempatan untuk menggunakan 

ketrampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, 

kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan. 

Sebaliknya pekerjaan yang kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi 

terlalu banyak menantang menciptakan frustasi dan perasaan gagal, dan pada 

kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami 

kesenangan dan kepuasan.  

2. Ganjaran yang pantas 

Ganjaran yang pantas merupakan keinginan karyawan akan sistem upah dan 

kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak kembar arti, 

dan segaris dengan pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil yang 

didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar 

pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. Tentu 

saja tidak semua orang mengejar uang, banyak orang bersedia menerima baik 
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uang yang lebih kecil untuk bekerja dilokasi yang lebih diinginkan atau dalam 

pekerjaan yang kurang menuntut atau mempunyai keleluasaan yang lebih besar 

dalam kerja yang mereka lakukan dan jam-jam kerja. Tetapi kunci yang 

menautkan upah dengan kepuasan bukanlah jumlah mutlak yang dibayarkan, 

lebih penting adalah persepsi keadilan. Serupa pula, karyawan berusaha 

mendapatkan praktik promosi yang adil, karena promosi memberikan 

kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, tanggung jawab yang lebih banyak, 

dan status sosial yang ditingkatkan. Oleh karena itu individu-individu yang 

mempersepsikan bahwa keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil 

kemungkinanan besar akan mengalami kepuasan dari pekerjaan mereka. 

Berkenaan dengan sistem upah tersebut menurut Luthans (1992) bahwa 

karyawan biasanya melihat upah sebagai pencerminan dari bagaimana 

manajemen menghargai sumbangan mereka dalam organisasi, sedangkan 

mengenai promosi lebih berpengaruh terhadap kepuasan kerja dikalangan 

eksekutif dari pada tingkat yang lebih rendah. 

3. Kondisi kerja yang mendukung 

Kondisi kerja yang mendukung diartikan sebagai kepedulian karyawan akan 

lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan 

mengerjakan tugas dengan baik, mereka cenderung lebih menyukai lingkungan 

fisik yang aman dan nyaman. Temperatur, cahaya, derau dan faktor-faktor 

lingkungan lainnya, seharusnya tidak terlalu ekstrem (terlalu banyak atau 

terlalu sedikit) seperti misalnya terlalu panas, terlalu remang-remang. Secara 

umum kondisi lingkungan biasanya tidak terlalu berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja selama tidak benar-benar buruk. 

4. Rekan kerja yang mendukung 

Rekan sekerja yang mendukung mengandung pengertian bahwa orang-orang 

mendapatkan lebih dari pada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari 

dalam kerja, tetapi kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial, sehingga 

sangat penting bagi mereka untuk memiliki rekan kerja yang mendukung dan 

dapat bekerja sama dengan baik. Dalam hal ini Luthans menambahkan selain 

pengaruh teman sekerja juga pengaruh atasan pada kepuasan kerja, seperti 

perhatian atasan akan tingkat kesejahteraan pegawai/karyawan, bimbingan dan 

bantuan dalam melaksanakan pekerjaan, komunikatif, serta mau melibatkan diri 

dalam pekerjaan. 

5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

Kesesuaian antara kepribadian dengan pekerjaan adalah satu unsur yang 

penting yang perlu ditambahkan, menurut Robbins karena unsur tersebut 

merupakan unsur yang cukup berperan dalam menentukan kepuasan kerja, 

yaitu bahwa karyawan cenderung akan merasa puas apabila ada kecocokan 

antara kepribadiannya dengan pekerjaannya. Seperti kesimpulan Holland 
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bahwa kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang karyawan dan 

okupasi akan menghasilkan seorang individu yang lebih terpuaskan. Pada 

hakikatnya orang-orang yang tipe kepribadiannya kongruen (sama dan 

sebangun) dengan pekerjaan yang mereka pilih seharusnya merasakan bahwa 

mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi 

tuntutan dari pekerjaan mereka, dengan demikian lebih besar kemungkinannya 

untuk lebih berhasil pada pekerjaan-pekerjaan tersebut, dan karena sukses 

inilah boleh jadi lebih besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi. 

Selanjutnya menurut Luthans (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan itu sendiri (The work it self). 

Kesenangan individu terhadap pekerjaannya merupakan sumber utama dari 

kepuasan kerja. Beberapa unsur yang penting dari kepuasan kerja adalah 

pekerjaan yang tidak monoton, bervariasi sehingga tidak menimbulkan 

kebosanan bagi pekerja. 

2. Imbalan (Pay) 

Mengenai gaji, upah dan tunjangan-tunjangan, semuanya adalah penting, tetapi 

merupakan faktor-faktor yang komplek (rumit), multidimensi dalam kepuasan 

kerja. Uang tidak hanya membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dasar 

untuk hidup, tetapi juga merupakan alat (instrumen) dalam menaikkan tingkat 

kepuasan. Karyawan sering memandang imbalan sebagai sebuah cerminan dari 

pada cara pandang manajemen dalam menilai kontribusi karyawan kepada 

organisasi. Keuntungan bagi karyawan rendahan adalah perlu, walaupun 

mereka tidak terpengaruh, karena mereka tidak mengetahui nilai yang mereka 

sumbangkan bagi organisasi untuk memperoleh keuntungan. Bagaimanapun 

juga, penelitian terakhir menunjukkan jika semua karyawan mengikuti 

beberapa pilihan keuntungan yang fleksibel, mereka lebih menyukai paket 

menyeluruh, disebut rencana keuntungan yang fleksibel, ini merupakan suatu 

pengaruh yang nyata dari semua kepuasan yang diperoleh, dan keseluruhan 

dari kepuasan kerja. 

3. Promosi (Promotion) 

Kesempatan untuk dipromosikan merupakan sebuah variasi dampak dalam 

kepuasan kerja, karena promosi mengakibatkan perbedaan bentuk dan 

memperoleh bermacam-macam tunjangan dari perusahaan untuk level 

manajer, lain halnya apabila promosi pada karyawan biasa karena pengalaman 

kerjanya atau senioritas yang telah dimiliki. Dengan demikian kepuasan akan 

lebih besar bagi individu yang mendapat promosi untuk menduduki suatu 

jabatan, dibandingkan karyawan yang dipromosikan karena senioritasnya 

sehingga memperoleh kenaikan imbalan. 

4. Pengawasan (supervision) 
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Pengawasan adalah sumber lain yang cukup penting dari kepuasan kerja. 

Sampai saat ini, bagaimanapun terdapat dua dimensi dari gaya pengawasan 

yang mempengaruhi kepuasan kerja. Karyawan yang bekerja bukan dikantor 

pusat dan kinerjanya dinilai oleh pengawas untuk menentukan besarnya 

imbalan yang ia peroleh, tentunya kan berpengaruh terhadap personal interens 

karena menentukan jumlah yang akan mereka peroleh. Karyawan di Amerika 

umumnya memprotes para pengawas yang tidak bekerja dengan baik pada 

pekerjaannya. Suatu survey skala besar menemukan bahwa lebih dari setengah 

responden merasa supervisor mereka secara reguler menampung umpan balik 

atau mencoba untuk memecahkan masalah mereka. 

5. Kelompok pekerja (Work Group) 

Sifat dasar kelompok kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Keramahan, 

kerja sama dalam kelompok kerja semuanya merupakan sumber terhadap 

kepuasan kerja bagi karyawan. Kelompok kerja dapat menjadi sumber bagi 

para pekerja untuk memperoleh dukungan, bantuan (hukum), saran/nasihat, 

dan tempat bertanya. 

6. Kondisi tempat kerja (Working Conditions) 

Merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Jika kondisi tempat kerja baik (bersih, sekelilingnya menarik), para pekerja 

dapat dengan mudah membawa hasil pekerjaan, dan sebaliknya apabila tempat 

kerjanya jelek. Bagaimanapun tahun-tahun terakhir, karena meningkatnya 

perbedaan kekuatan kerja, kondisi tempat kerja baru menjadi penting. 

2.2.5. Efek Kepuasan Kerja Pada Kinerja 

Kepuasan kerja mempunyai efek positif terhadap produktivitas kerja, 

namun ketidak puasan akan berefek negative kepada produktivitas kerja, seprti 

adanya kemangkiran, protes, keluar dari pekerjaan merupakan efek dariu ketidak 

puasan.  

Hal ini sejalan dengan  Luthans (1992) dan Robbins (1993) kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan khususnya terdapat produktivitas, 

kemangkiran dan tingkat keluarnya karyawan (turn over), seperti diuraikan berikut 

ini : bahwa berdasarkan penelitian dalam dasa warsa 1950-1960 antara kepuasan 

dan produktivitas karyawan memiliki hubungan yang bersifat positif, yang berarti 

bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan meningkatkan produktivitas karyawan. 

Hubungan tersebut menjadi lebih kuat apabila perilaku karyawan dikendalikan 

oleh faktor-faktor luar, misalnya produktifitas seorang karyawan pada pekerjaan 

yang kecepatannya ditentukan oleh mesin, akan menyebabkan produktivitas 

karyawan lebih dipengaruhi oleh kecepatan mesin daripada tingkat kepuasannya. 

Korelasi kepuasan dengan kinerja lebih kuat untuk karyawan tingkat yang lebih 
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tinggi, dengan perkataan lain hubungan akan lebih relevan untuk individu-

individu dalam posisi profesional, penyedia dan manajer. 

Hubungan antara kepuasan dengan tingkat kemangkiran (absensi) secara 

konsisten bersifat negatif, tetapi korelasi itu sedang saja, sementara tentunya masuk 

akal apabila karyawan yang tidak terpuaskan lebih besar kemungkinan meleset tidak 

bekerja. Faktor-faktor lain mempunyai suatu dampak pada hubungan itu dan 

mengurangi koefisien korelasi, seperti misalnya apabila organisasi mempunyai 

kebijakan untuk mengurangi upah apabila karyawannya tidak hadir kerja, perasaan 

karyawan terhadap penting tidaknya jabatan yang ia pegang. 

Demikian juga hubungan antara kepuasan dengan turnover juga bersifat 

negatif, dengan kekuatan hubungan yang moderat atau terlalu kuat dan tidak 

terlalu lemah. Terdapat foktor-faktor lain yang berperan dalam menentukan 

hubungan antara kepuasan dan turnover, seperti usia, komitmen terhadap 

organisasi, kondisi perekonomian secara umum, dan kondisi pasar tenaga kerja. 

Ditambahkan oleh Robbins satu faktor yang juga berpengaruh terhadap kekuatan 

hubungan kepuasan dan turnover yaitu faktor kinerja, karena organisasi cenderung 

akan mempertahankan karyawan terbaiknya dengan berbagai macam cara 

sehingga dapat merasa puas. 

2.3. Kinerja 

2.3.1  Pengertian Kinerja 

 Kinerja merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas pada fungsi 

tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota dari suatu kelompok atau organisasi bisnis pada periode tertentu yang 

hasilnya dapat dinikmati sendiri maupun kelompoknya atau organisasi. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Bernardin dan Russel (1997) bahwa kinerja 

adalah catatan hasil (out come) yang dicapai dari fungsi suatu pekerjaan atau 

kegiatan tertentu selama periode tertentu (the record of outcome produced on a 

specified job function or activity during specified time period). Ditambahkannya 

pula bahwa kinerja karyawan tergantung pada kemampuan, usaha kerja dan 

kesempatan kerja.  

Selanjutnya menurut Nawawi (1997) kinerja adalah hasil pelaksanaan 

suatu pekerjaan baik bersifat fisik (material) maupun non fisik (non material) 

dalam suatu tenggang waktu tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa kinerja adalah prestasi kerja karena diartikan sebagai hasil 

pelaksanaan pekerjaan dalam periode tertentu merupakan prestasi yang dicapai 

oleh karyawan terhadap target atau sasaran yang telah ditentukan  dengan berbagai 

persyaratannya, yang dibebankan kepada karyawan tersebut, dan untuk 

mengetahui prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh karyawan tersebut, tentunya 
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harus dilaksanakan penilaian kinerja, yaitu dengan membandingkan kinerja aktual 

dengan standar-standar yang telah ditetapkan.  

Tiffin and Cormick (1979), performance berkaitan dengan individual 

variabel dan situational variabel. Individual mencakup sikap, karakteristik 

kepribadian, karakteristik fisik, motivasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pengalaman, dan personal variabel lainnya. Sedangkan situational variabel terdiri 

dari physical and job variabel, diantaranya metode kerja, ruang dan susunan kerja, 

serta lingkungan fisik, dan organization and social variabel, yaitu karakter 

organisasi, pelatihan dan supervisi, tipe insentif/kompensasi (gaji dan promosi), 

dan lingkungan sosial. Didalam membahas performance/ kinerja, perlu diketahui 

pula potential performance, yang merupakan kekuatan atau daya yang dimiliki 

karyawan, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya guna mendapatkan hasil 

yang maksimum, dan actual performance yang merupakan tingatan prestasi kerja 

yang nyata yang merupakan keluaran (out come). Hal tersebut juga menunjukkan 

keberhasilan atau kegagalan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, 

dihubungkan dengan lingkungan kerjanya.  

Kesimpulannya, kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai baik berupa 

produk atau jasa berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu penyelesaiahn 

pekerjaan. Untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai oleh karyawan, semua 

organisasi atau perusahaan mutlak harus melaksanakan penilaian kinerja, yaitu 

dengan membandingakan hasil kerja aktual karyawan dengan standar-standar yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2.3.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bagi pimpinan dapat digunakan untuk 

menentukan pendekatan kepeda pegawai dalam memporoleh kepuasan kerja 

maupun meningkatkan kinerja pegawai. 

Menurut Bernardi  dan Russel (1993) bahwa kinerja dipengaruhi oleh 

kemampuan dan usaha kerja individu serta kesempatan kerja yang diperoleh 

individu atau karyawan tersebut didalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Tiffin 

dan Cormick (1979), bahwa performance atau kinerja berhubungan dengan 

individual variabel dan situational variabel. Individual variabel mencakup sikap, 

karakteristik kepribadian, karakteristik fisik, motivasi, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pengalaman, dan personal variabel lainnya. Situasional variabel terdiri 

dari physical dan job variabel, serta organisasional variabel, antara lain: metode 

kerja, ruang dan susunan kerja, serta lingkungan fisik, karakter organisasi, 

pelatihan dan supervisi, tipe insentif/kompensasi, dan lingkungan sosial. 
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2.3.3  Penilaian Kinerja 

Agar pegawai mengetahu sejauh mana hasil pekerjaan yang telah dicapai 

maka perlu bagi mereka diadakan  penilaian kerja. Umumnya yang memberikan 

penilaian adalah pimpinan, namun  bisa pula dilakukan oleh pegawai itu sendiri. 

 Menurut Simamora (1997) penilaian kinerja adalah proses dengan mana 

organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu, menilai kontribusi karyawan 

kepada organisasi selama periode tertentu. Demikian pula halnya menurut Mondy 

dan Noe (1996) bahwa penilaian kinerja adalah suatu sistem formal penilaian 

berkala (pertahun atau persemester) terhadap pelaksanaan kerja individu atau tim. 

Ditambahkannya pula bahwa pada umumnya, tujuan utama penilaian kinerja dari 

suatu organisasi adalah untuk memperbaiki kinerja, namun tujuan tersebut dapat 

dikembangkan untuk berbagai kepentingan dalam pengelolaan sumber daya 

manusia, seperti perencanaan sumber daya manusia (human resource planning) 

penarikan dan seleksi (recruitment and selection), pengembangan SDM (human 

resource development), perencanaan dan pengembangan karir  (career planning 

and development), program imbalan, kompensasi, hubungan internal tenaga kerja 

(Internal employee relationship), dan penilaian potensi tenaga kerja. Sistem 

penilaian kinerja yang dirancang dengan baik akan sangat membantu pencapaian 

tujuan organisasi dan memberikan rangsangan untuk meningkatkan kinerja.  

Menurut Werther dan Davis (1993) Performance appraisal is the process 

by which organozations evaluate job performance (Penilaian prestasi kerja/kinerja 

merupakan suatu proses dimana organisasi mengevaluasi prestasi kerja). 

Sedangkan menurut French (1994), Performance appraisal and review is the 

formal systematic assesment od how well employees are performing their job in 

relation to esstablished standards and the communication of that assesment to 

employees (Penilaian prestasi kerja adalah proses penilaian secara formal dan 

sistimatis untuk mengetahui sejauhmana karyawan mencapai hasil kerjnya sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan dan dikomunikasikan kepada karyawan). 

Selanjutnya menurut Desler (1997) A permonce appraisal countains three 

steps: define the job, appraise performance, and provide feedback. Defining the 

job means making sure that you and your subordinate agree on his or her duties 

and job standards. Appraising performance means comparing tour subordinate’s 

actual performance appraisal usually requires one or more feedback sessions 

(Penilaian kinerja atau prestasi kerja terdiri atas tiga tahapan, yakni : 

mendefinisikan pekerjaan, menilai kinerja atau prestasi kerja dan memberikan 

umpan balik Mendefinisikan pekerjaan berarti bahwa kita dan semua karyawan 

telah yakin dan setuju dengan pekerjaan dan penetapan standar pekerjaan. 

Penilaian kinerja berati membandingkan hasil pekerjaan aktual karyawan dengan 
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standar yang telah disepakati, biasanya membutuhkan satu atau lebih tahapan 

umpan balik). 

Menurut Cascio (1992) Performance appraisal is the systematic 

description of the job relevant strength and weakness of an individu or group 

(Penilaian kinerja adalah uraian sistematis dari pada hasil pekerjaan 

perorangan/individu atau tim/grup yang menunjukkan kekuatan atau 

kelemahannya). Pengertian lain mengenai penilaian kinerja dikemukakan oleh 

Mikovich dan Bodreau (1997) sebagai berikut: Performance appraisal is the 

process that the measure employee performance. Employee performance is the 

degree to which employees accomplish work reuirement (Penilaian kinerja adalah 

proses untuk mengukur hasil atau prestasi kerja karyawan. Dan prestasi kerja 

adalah sejauhmana karyawan dapat memenuhi tuntutan pekerjaan). 

 Dessler (1998) mengemukakan bahwa pertama, penilaian memberikan 

informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji, kedua, 

penilaian memberikan satu peluang bagi anda dan bawahan anda untuk meninjau 

perilaku yang berhubungan dengan kerja karyawan. Yang pada gilirannya 

memungkinkan anda berdua mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki 

kemerosotan apa saja yang mungkin sudah digali oleh penilaian, dan mendorong 

hal-hal baik yang sudah dilakukan bawahan. Akhirnya penilaian itu memberikan 

satu peluang yang baik untuk meninjau rencana karir orang itu dilihat dari 

kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkannya. 

Sedangkan menurut pendapat Cascio (1998) informasi yang diperoleh dari 

penilian kinerja dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan karyawan, umpan balik bagi karyawan, mengetahui masalah perusahaan, 

menentukan tujuan dari program pelatihan dan pengembangan pegawai dan 

terakhir untuk menentukan validitas dari proses penempatan karyawan. 

2.3.4   Kriteria Penilaian Kinerja 

Salah satu faktor yang memerlukan perhatian agar penilaian kinerja dapat 

berhasil sesuai dengan tujuannya adalah penetapan kriteria penilaian yang akan 

digunakan sebagai standar penilaian, dalam hal ini apakah perusahaan akan 

menetapkan kriteria untuk setiap jenis pekerjaan atau hanya menetapkan kriteria 

secara umum yang digunakan untuk semua jenis pekerjaan. Penetapan kriteria 

untuk setiap jenis pekerjaan tentunya membutuhkan biaya dan waktu yang  tidak 

sedikit, sedangkan penetapan kriteria secara umum untuk setiap jenis pekerjaan 

akan menimbulkan bias karena setiap jenis pekerjaan memiliki karakteristik 

masing-masing. 

Dalam menetapkan kriteria ini Bernardin dan Russel (1993) berpendapat 

bahwa diperlukan kriteria secara umum yang dapat diterapkan kesemua jenis 
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pekerjaan untuk kemudian dilakukan penyesuaian tergantung kepada karakteristik 

masing-masing pekerjaan. Kriteria secara umum yang dimaksudkan oleh para ahli 

tersebut diatas adalah quality (kualitas), quantity (jumlah), timeliness (waktu yang 

dibutuhkan), cost effectiveness (biaya efektif), need for supervision (kebutuhan 

akan pengawasan) dan interpersonal (hubungan antar karyawan). 

Demikian pula pendapat Robbin dan Cenzo (1995), hanya perbedaannya 

pada jumlah kriteria secara umum yang terdiri atas empat kriteria yaitu quality 

of work (kualitas dari hasil pekerjaan), quantity of work (jumlah hasil atau 

produk), job knowledge (pengetahuan mengenai pekerjaan) dan dependability 

(ketergantungan untuk menghasilkan produk). Sedangkan Milkovich dan 

Bodreau berpendapat bahwa secara umum ada tiga kriteria yang perlu 

diperhatikan dalam menetapkan kriteria ini yaitu skill abilities needs traits, 

behavior, and result. 

Cascio (1992) berpendapat bahwa syarat-syarat agar suatu sistem penilaian 

kinerja efektif, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

a. Relevance (keterikatan yang yang bermakna) 

Sistem penilaian prestasi kerja/kinerja hanya mengukur hal-hal yang 

mempunyai keterikatan langsung (relevansi) dengan prestasi kerja dalam suatu 

jabatan tertentu (job performance). Oleh karena itu, penilaian prestasi kerja 

harus memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

pemangku jabatan tertentu yang dapat dilihat dari hasil analisis jabatan 

tertentu. 

b. Sensitivity/Critically (Kepekaan) 

Sistem penilaian harus memiliki kepekaan untuk membedakan karyawan yang 

produktif dengan yang tidak produktif. 

c. Reliability (Keterandalan)  

Sistem penilaian prestasi kerja harus dapat dipercaya dan mempunyai tolok 

ukur yang dapat diandalkan (sahih dan akurat), konsisten dan stabil. 

d. Acceptability (dapat diterima) 

Prestasi kerja yang harus dicapai hendaknya dapat diterima dan mengerti baik 

oleh penilaian maupun oleh yang dinilai. Komunikasi dan kerja sama aktif 

antara atasan dan bawahan sangat diperlukan dalam pelaksanaan penilaian ini. 

e. Practicality (Bersifat praktis) 

Formulir penilaian prestasi kerja yang mudah digunakan dan dimengerti oleh 

atasan dan bawahan. Pengisian formulir yang tidak rumit atau berbelit-belit, 

baik yang menyangkut administrasi maupun interprestasi. 

2.3.5   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja 
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Salah satu pekerjaan manajer yang sangat sulit dan penuh resiko adalah 

melaksanakan penilaian kinerja bawahan, karena hal ini sangat menentukan 

kenaikan gaji, kemajuan karir, dan ketenangan pikiran para karyawan. Dalam hal 

ini Dessler (1998:20) mengemukakan bahwa ada lima masalah utama yang perlu 

diperhatikan, karena dapat merusak alat penilaian seperti skala penilaian grafik, 

yakni :  

a. Standar kinerja yang tidak jelas. Skala penilaian yang terlalu terbuka terhadap 

interprestasi sehingga mengakibatkan perbedaan interprestasi antara satu 

dengan dengan penyelia yang lain. Untuk mengeliminir hal ini perlu 

dikembangkan ungkapan diskriptif yang mendefinisikan masing-masing ciri,  

misalnya apa yang dimaksudkan dengan mutu kerja yang luar biasa, superior 

dan baik.  

b. Efek halo. Masalah yang sering terjadi dalam penilaian kinerja bila penilaian 

seorang penyelia terhadap seorang bawahan pada satu ciri membiaskan 

penilaian atas orang itu pada ciri yang lain. 

c. Kencenderungan central. Suatu kecendrungan untuk menilai semua karyawan 

dengan cara yang sama, seperti penilaian mereka pada tingkat rata-rata. Hal ini 

dapat mengganggu evaluasi, membuat penilaian-penilaian ini kurang 

bermanfaat untuk promosi, gaji atau maksud-maksud konseling. 

d. Terlalu longgar atau terlalu keras. Masalah yang terjadi ketika seorang 

penyelia berkecenderungan untuk menilai semua bawahan entah tinggi atau 

rendah. 

e. Prasangka (bias). Kecenderungan untuk mengikuti perbedaan, individual 

seperti usia, ras dan jenis kelamin untuk mempengaruhi tingkat penilaian yang 

diterima oleh karyawan.  

Sedangkan Rao (1992) berpendapat selain faktor-faktor yang telah 

disebutkan di atas, ada tiga faktor lagi yang ditambahkannya yaitu:  

1. Asimilation effect yaitu penilaian cenderung menyukai karyawan yang 

memiliki ciri-ciri seperti mereka. Oleh karena itu memberikan penilaian 

terhadap karyawan tersebut harkat yang lebih tinggi dari pada karyawan yang 

dianggapnya lain dengan dirinya. 

2. First Impression error; dimana penilaian yang mengambil kesimpulan 

mengenai karyawan berdasarkan kontak pertama mereka dan cenderung 

membawa serta kesan-kesan ini sehingga lama sekali dalam melakukan 

penilaian. 

3. Recency Efect (pengaruh kebaruan), dimana penilaian memberi nilai atas dasar 

perilaku yang baru saja mereka saksikan, dan melupakan perilaku-perilaku 

yang lama selama jangka waktu tertentu. 
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2.3.6 Metode Penilaian Kinerja 

Menurut Dessler (1998) penilaian kinerja umumnya dilakukan dengan 

bantuan metode predeterminasi, antara lain : 

1. Metode skala penilaian grafik 

Adalah tehnik yang paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerja. 

Metode ini berupa skala yang mnendaftarkan sejumlah ciri(seperti mutu dan 

kehandalan) serta kisaran nilai kinerja (dari yang tidak memuaskan sampai 

luar biasa memuaskan) untuk masing-masing ciri. Karyawan kemudian dinilai 

dengan mengidentifikasi skor yang paling baik menggambarkan tingkat kinerja 

untuk masing-masing ciri. Nilai yang ditetapkan untuk masing-masing ciri 

tersebut kemudian dijumlahkan. 

2. Metode peringkatan alternasi 

Yaitu metode yang menggunakan peringkat karyawan dari yang terbaik sampai 

terjelek berdasarkan ciri tertentu. Dengan berdasarkan peringkat tersebut 

pilihlah karyawan yang berperingkat terbaik maupun yang berperingkat jelek 

berikutnya, sampai semua karyawan diperingkatkan. 

3. Metode perbandingan berpasangan 

Metode ini memeringkatkan karyawan dengan membuat peta dari semua 

pasangan karyawan yang mungkin untuk setiap ciridan menunjukkan mana 

karyawan yang lebih baik dari pasangannya. Masing-masing ciri (kualitas 

kerja, kuantitas kerja, dsb). Setiap karyawan diberi pasangan dan dibandingkan 

dengan setiap bawahan lain. 

4. Metode distribusi paksa 

Metode ini serupa dengan pemeringkatan pada sebuah kurva, presentase yang 

sudah ditemukan dari peserta penilaian ditempatkan dalam berbagai kategori 

kinerja. Sebagai contoh anda memutuskan untuk mendistribusikan karyawan 

sebagai berikut: 15 % yang berkinerja tinggi, 20 % yang berkinerja rata-rata 

tinggi 30 % yang berkinerja rata-rata 20 % yang berkinerja rata-rata rendah 

dan 15 % yang berkinerja rendah.  

5. Metode insiden kritis 

Metode ini dilaksanakan dengan membuat catatan tentang contoh-contoh yang 

diinginkan atau tidak diinginkan atau insiden dari prilaku yang berhubungan 

dengan kerja seorang karyawan dan membahasnya bersama-sama pada waktu 

yang telah ditentukan sebelumnya, dengan insiden khusus sebagai contoh. 

Metode ini dapat selalu digunakan untuk melengkapi tehnik penilaian lain, dan 

dalam peran itu memiliki beberapa keuntungan. Metode ini menyajikan untuk 

anda fakta-fakta keras yang spesifik untuk menjelaskan penilaian, dan 

memastikan bahwa anda berpikir tentang penilaian sepanjang tahun karena 

insiden ini harus diakumulasikan. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya 

mencerminkan kinerja paling baru karyawan. 
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6. Skala penilaian berjangkarkan prilaku 

Suatu metode penilaian yang bertujuan mengembinasikan manfaat dari insiden 

kritis dan penilaian berdasarkan kuantitas dengan menjangkarkan skala 

berdasarkan kuantitas pada contoh-contoh narafik sepesifik dari kinerja yang 

baik dan kinerja yang jelek. 

7. Metode manajemen berdasarkan sasaran 

Merupakan metode penilaian kinerja yang melipouti penetapan tujuan khusus 

yang dapat diukur bersam dengan masing-masing karyawan dan selanjutnya 

secara berkala meninjau kemajuan yang diacapai. MBO selalu merujuk kepada 

satu program penilaian dan penetapan tujuan diseluruh organisasi yang 

komprehensif, yang terdiri dari enam langkah, yaitu (1) tetapkan tujuan 

organisasi, (2) tetapkanlah tujuan departemental, (3) bahaslah tujuan-tujuan 

departemen, (4) tetapkanlah hasil-hasil yang diharapkan, (5) tinjau kinerja, 

ukuran hasilnya,  (6) sajikan umpan balik. 

Sedangkan menurut Robbins dan Cenzo (1995) dalam melakukan 

penilaian kinerja, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunaka, yaitu absolute 

standars, relatif standar dan objektives. Absolute standar mengukur kinerja 

karyawan dengan standar yang telah ditetapkan organisasi atau perusahaan. 

Metode penilaian yang termasuk kedalam absolute standar adalah : the essay 

apprasial yaitu metode penilaian dimana penilaian memberikan gambaran tentang 

karyawan, the critical incident apprasial sama dengan essay apprasial hanya saja 

dipokuskan pada aspek kunci yang menentukan efektifitas pekerjaan, the checklist 

merupakan metode penilaian dimana penilaian membuat daftar aspek-aspek 

kebiasaan yang penting untuk suatu pekerjaan kemudian melakukan pemeriksaan 

dengan memberikan tanda untuk aspek yang ditemukan pada karyawan, the 

adjective rating scales adalah metode penilaian yang membuat daftar (list) aspek 

pekerjaan dan prestasi kerja yang berhasil dicapai dalam bentuk skala, forced 

choice adalah metode dimana penilai harus memilih diantara dua atau lebih 

pernyataan yang paling menggambarkan karyawan yang dinilai, and behaviorally 

anchored rating scales yaitu metode penilaian yang didasarkan kepada kebiasaan 

(behavior) yang dihubungkan dengan daftar aspek pekerjaan dan prestasi kerja 

yang berhasil dicapai dalam bentuk skala. 

Relatives standar melakukan penilaian kerja dengan cara dengan 

membandingkan kinerja satu karyawan dengan kinerja karyawan yang lain. 

Termasuk dalam metode ini adalah group order rangking yaitu metode yang 

mengharuskan penilai untuk mengelompokkkan karyawan yang dinilai dalam 

kelompok-kelompok seperti lima besar, sepuluh besar dan seterusnya, individual 

ranking yatu metode yang mengharuskan penilai untuk mengurutkan karyawan 

dari prestasi kerja tertinggi sampai terendah, dan paired comparison yaitu metode 
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penilaian yang merangking seorang karyawan dengan cara menghitung berapa kali 

karyawan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan karyawan lain. Objectives 

merupakan metode pendekatan tujuan, yaitu sejauh mana karyawan mencapai 

tujuan yang ditentukan oleh kesuksesan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Pendekatan ini sering juga disebut sebagai manajemen by objectives. 

 

2.4. Model Kajian Operasional Variabel 

Imbalan diartikan sebagai pendapatan pegawai perbulan yang berasal dari 

gaji, honor, kegiatan, tunjangan, upah kerja lapangan dan asuransi yang 

merupakan balas jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh pegawai. Pada 

dasarnya orang bekerja untuk mencari nafkah dengan memperoleh imbalan yang 

sepadan dengan kemampuannya dan jerih payahnya. Jika ia merasa hasil jerih 

payahnya dihargai sepadan dengan balas jasa yang diperolehnya maka ia akan 

bersemangat untuk melakukan suatu pekerjaan, namun jika tida sepadan sehingga 

ia merasa dirugikan maka ia tentu kurang semangat bahkan tidak mau melakukan 

suatu pekerjaan. Dengan demikian kinerja pegawai akan tercapai dengan  optimal 

jika terdapat dukungan secara material dari apa yang dia lakukan. 

Kepuasan kerja diartikan sebagai sikap dan tingkah laku pegawai terhadap 

pekerjaannya, sikap ini bisa disebabkan oleh perasaan puas dan tidak puas atas 

perusahaan/organisasi dalam menghargai diri seorang pegawai. Pegawai yang 

merasa puas terhadap keberadaan organisasi, dan perlakuan organisasi/orang-

orang diorganisasi akan berdampak kepada motivasi dalam bekerja. Kebanyakan 

kemangkiran, malas, tidak bersemangat bekerja karena adanya rasa tidak puas 

pada diri pegawai terhadap perusahaan/oraganisasi. Jadi kepuasan akan 

menimbulkan motivasi dan akan mampu membuat seseorang pegawai untuk 

meningkatkan kinerjanya, sebaliknya ketidak puasan bisa berdampak kepada 

rendahnya kinerja pegawai. 

Prestasi kerja/kinerja pegawai sangat erat kaitannya dengan keberhasilan 

tujuan organisasi dimana pegawai sebagai pelaku utamanya. Oleh Karena itu 

pegawai dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar tujuan organisasi  

dapat tercapai. Prestasi kerja/kinerja yang optimal akan tercapai jika pegawai 

mempunyai motivasi bekerja yang tinggi dalam bekerja. Motivasi sebagai daya 

dorong semangat pegawai dapat diperoleh dari dalam dirinya sendiri dan juga 

dapat diperoleh dari organisasi yang telah memenuhi kebutuhan pegawai yaitu 

berupa imbalan yang layak, sepadan dengan jerih payah yang dia keluarkan. 

Disamping itu kepuasan pegawai perlu untuk diperhatikan oleh pimpinan suatu 

organisasi jika ingin agar organisasi mendapat dukungan dari pegawainya, karena 

kepuasan juag merupakan daya pendorong pegawai untuk berprestasi. 
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Adanya komitmen yang tinggi dari seorang pemimpin untuk meningkatkan 

kesejahteraan bawahannya, maka akan meningkat pula motivasi kerja dan 

gilirannya akan meningkatkan kinerja bawahannya tersebut.  

 Untuk memudahkan memahami dari penjabaran konsep tersebut di atas 

penulis tunjukkan model kerangka konsepsi dalam penelitian di bawah ini, sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.1 : Konstelasi Hubungan Antara Variable Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Keterangan : 

 

X1 = imbalan 

 

X2 = kepuasan kerja 

 

Y = kinerja 

 

 

2.5.  Pengajuan Hipotesis  

 Berdasarkan teori yang telah diajukan, maka dalam penelitian ini hipotesis 

yang diajukan adalah: 

1). Terdapat dampak yang positif dan signifikan antara imbalan terhadap kinerja 

pegawai Sekretariat daerah kabupaten Kutai Timur 

2).  Terdapat dampak yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

kinerja pegawai Sekretariat daerah kabupaten Kutai Timur 

3). Terdapat dampak yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

imbalan dan kepusan kerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat daerah 

kabupaten Kutai Timur 

X1 

X2 

Y 
Ryx1x2 

ryx1 

ryx2 
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Hipotesis statistik dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut :  

1. H0   : ρ y1  =  0 

H1  : ρ y1  >  0 

2. H0   : ρ y2  =  0 

H1  : ρ y2  >  0 

3. H0   : ρ y.1 2  =  0 

H1  : ρ y.1 2  >  0 

Keterangan : 

H0  :  adalah hipotesis nol 

H1  :   adalah hipotesis alternative 

ρ y1  :  adalah koefisien korelasi antara  imbalan terhadap  kinerja 

ρ y2     :  adalah koefisien korelasi antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

ρ y1 2   :  adalah koefisien  korelasi  ganda antara imbalan dan kepuasan kerja 

            kerja terhadap kinerja 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

 Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. 

Penelitian ini menggunakan teknik korelasional karena penelitian ini berusaha 

menyelidiki hubungan antara beberapa variabel penelitian yaitu variabel imbalan 

dan kepuasan kerja sebagai variabel predictor dengan kinerja pegawai sekretariat 

daerah kabupaten Kutai Timur sebagai variabel criterion. Studi korelasi ini akan 

menggunakan analisis korelasi dan regresi. 

 Variabel penelitian  berupa dua variabel bebas yaitu imbalan (X1) dan 

kepuasan kerja (X2) serta satu variabel terikat yaitu kinerja (Y). Kedua variabel 

bebas (X1 dan X2)  dihubungkan terhadap variabel terikat (Y) dengan pola 

hubungan : (1) hubungan antara variabel X1 terhadap variabel Y, (2) hubungan 

antara variabel X2 terhadap variabel Y, dan (3) hubungan antara variabel X1 dan 

variabel X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Timur. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive (sengaja) dengan 

pertimbangan  Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan tempat 

peneliti bekerja, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu faktor utama yang menjadi kendala bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian dibeberapa instansi adalah keterbatasan 

waktu, biaya dan kemampuan peneliti. 

Sedangkan waktu penelitian yang meliputi tahap penyusunan usulan 

penelitian dan seminar usulan penelitian, tahap pengumpulan data, tahap 

pengolahan data, tahap penyusunan tesis dan tahap ujian serta perbaikan tesis akan 

disesuaikan dengan kalender akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu 

Administrasi Negara Universitas Mulawarman Samarinda. 

 

3.3. Populasi dan Sampling   

Menurut Singarimbun (1995) untuk mendapatkan sampel yang 

representatif terdapat empat faktor yang harus diperhitungkan, yakni :  

1). Derajat keragaman dari populasi (degree of homogenity of population) 

semakin seragam populasi, semakin kecil sampel yang diambil. 

2). Presisi yang dikendaki oleh peneliti 

Semakin tinggi tingkat presisi yang dikendaki, semakin besar sampel yang 

harus diambil. Sampel yang besar cenderung memberikan pandangan yang 

lebih mendekati kepada nilai sesungguhnya. 

57 
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3). Rencana Analisis  

Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan, 

dengan memperhatikan kompleksitas dari masalah yang akan dibahas. 

4). Biaya, tenaga dan waktu yang tersedia 

Semakin besar biaya, semakin banyak tenaga dan waktu yang tersedia, akan 

semakin besar sampel yang dapat diambil, dan tingkat presisi yang diperolehnya 

akan menjadi tinggi. 

Selanjutnya Mantra dan Kastro dalam Singarimbun dan Efendi, (1989) 

menjelaskan bahwa populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit 

analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural (eselon II, III dan IV), 

sebanyak 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) non struktural sebanyak 143 orang, jadi 

jumlah populasi 185.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto (1983) menyatakan: “Apabila 

subyeknya kurang dari 100, diambil semua sekaligus sehingga penelitiannya 

penelitian populasi. Jika jumlah subyek besar maka diambil 10-15%, atau  20-25% 

atau lebih”. Dengan jumlah populasi PNS baik  struktural maupun non struktural 

sebesar N=185 maka dalam penelitian ini penulis mengambil 22% dari 185 

jumlah populasi, yaitu 40 orang. Adapun teknik pengambilan sampel sejumlah 40 

orang tersebut penulis menggunakan teknik random sampling (acak sederhana).  

Caranya penulis telah menulis 185 pegawai kedalam kertas, kemudian 

kertas digulung, dikocok dan diambil 40 kertas gulungan tersebut. Dari ke 40 

kertas itu kemudian dibuka sehingga ketahuan nama-nama yang terdapat di 

dalamnya. Ke 40 orang inilah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

 3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :  

1) Kuesioner (angket), yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang 

bersifat tertutup, yaitu daftar pertanyaan yang sudah disediakan alternatif 

jawabannya, sehingga dalam menjawab responden tinggal memilih salah satu 

di antara jawaban yang tersedia, yang dirasakan paling sesuai menurut 

pertimbangannya. Pertanyaan dibuat dengan menggunakan skala Likert, dan 

mempunyai penilaian apabila itemnya bernilai positif, maka penilaian untuk 

angka 5 untuk kategori sangat sesuai/sangat setuju, 4 sesuai/setuju, 3 tidak ada 

pendapat, 2 tidak sesuai/tidak setuju, 1 sangat tidak sesuai/sangat tidak setuju. 

Sedangkan apabila item bernilai negatif, penilaian dimulai angka terkecil yaitu 

1 sangat sesuai/sangat setuju, 2 sesuai/setuju, 3 tidak ada pendapat, 4 tidak 

sesuai/tidak setuju, 5 sangat tidak sesuai/sangat tidak setuju. 
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2) Wawancara (interview). Guna memberi penjelasan kepada responden tentang 

isi atau maksud daftar pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, serta untuk 

menggali informasi atau keterangan yang berkaitan dengan variabel penelitian, 

tetapi tidak tercakup dalam daftar pertanyaan (kuesioner/angket). 

3) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena 

atau gejala-gejala lain yang berhubungan dengan variabel penelitian, sehingga 

dapat melengkapi data dan pemahaman tentang variabel utama yang diteliti. 

4) Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari 

berbagai dokumen dan kepustakaan serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan 

sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap dan luas dalam 

memahami data variabel utama yang diteliti. 

 

3.5. Definisi Konsep 

Penjelasan umum mengenai variabel yang akan diteliti itulah makna dari 

definisi konsep. Definisi konsep ini bukan merupakan teori yang dikonsep oleh 

peneliti melainkan merupakan pendapat peneliti yang ditulis berdasarkan teori-

teori tertentu. Singarimbun (1989) menyatakan: “Konsep adalah abstraksi 

mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.” 

Agar tidak terjadi kesalahan pengukuran maka konsep perlu didefinisikan 

dengan jelas sebab konsep berperanan sebagai penghubung antara teori dengan  

observasi antara abstraksi dengan realitas. Untuk dapat memberikan penjelasan 

tentang permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, yang berhubungan 

dengan kedua variabel, maka definisi konsepsional masing-masing variabel, 

sebagai berikut: 

1) Imbalan (variabel X1) diartikan sebagai semua pendapatan pegawai baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang diterima setiap bulannya. 

2)  Kepuasan kerja pegawai (variabel X2) diartikan sebagai sikap dan tingkah 

laku pegawai terhadap pekerjaannya. 

3)  Kinerja pegawai (variabel Y) diartikan sebagai kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan yang menjadi bidang tugasnya.  

3.6.  Definisi Operasional 

         Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), bahwa: salah satu unsur yang 

sangat membantu komunikasi antara peneliti adalah definisi operasional yang 

merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel diukur. Dengan membaca 

definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui 

pengukuran suatu variabel sehingga ia dapat mengetahui baik buruknya 

pengetahuan tersebut. 

  Berdasarkan  pengertian definisi operasional di atas maka kesimpulan 

penulis tentang definisi operasional adalah pengukuran konsep yang abstrak 
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teoritis menjadi kata-kata tentang tingkah laku/gejala yang dapat diamati, dapat 

diuji dan dapat ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah : 

1). Imbalan (variabel X1) diartikan sebagai semua pendapatan secara material yang 

diterima oleh setiap bulannya sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dia 

lakukan. Adapun dimensi dari imbalan adalah : 

a. gaji 

b. honor kegiatan 

c. tunjangan 

d. asuransi  

2). Kepuasan kerja pegawai (variabel X2) merupakan perasaan senang, bangga 

mengenai pekerjaan berdasarkan atas harapan pegawai di satu pihak dengan 

imbalan yang diberikan oleh organisasi di lain pihak. Adapun dimensi dari 

kepuasan kerja adalah : 

a. pekerjaan yang menantang 

b. ganjaran yang pantas 

c. kondisi kerja yang mendukung 

d. pimpinan/rekan kerja yang mendukung 

e. kesesuaian pribadi dengan pekerjaan 

3). Kinerja pegawai merupakan hasil penilaian kerja yang dicapai oleh seorang 

pegawai baik berupa produk atau jasa berdasarkan pada kuantitas, kualitas dan 

waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Adapun dimensi dari kinerja pegawai adalah:  

a. pengetahuan tentang pekerjaan 

b. kualitas pekerjaan 

c. kuantitas pekerjaan 

d. kebutuhan supervisi 

e. peralatan pendukung 

Untuk memudahkan dalam tabulasi data, maka ketiga variabel penelitian 

tersebut (imbalan, kepuasan kerja dan kinerja pegawai) perlu dioperasionalkan 

kedalam indikator sebagai berikut : 
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Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator 

1 2 3 

Imbalan 

 

Gaji 1. kesesuaian gaji dengan beban tugas 

2. kesesuaian gaji dengan pengalaman kerja 

Honor 

Kegiatan 

1. kesesuaian honor yang diterima dengan honor 

ditempat lain 

2. kesesuaian honor yang diterima dengan kinerja 

yang diberikan 

 Tunjangan 1. kesesuaian tunjangan dengan kebutuhan keluarga 

2. kesesuaian tunjangan dengan tanggungjawab 

yang diemban 

3. kesesuaian tunjangan perumahan dengan 

kebutuhan untuk membayar uang cicilan rumah 

Upah Kerja 

Lapangan 

kesesuaian upah kerja lapangan dengan keahlian 

atau keterampilan yang dimiliki 

Asuransi kesesuaian asuransi kesehatan dengan biaya berobat 

yang dibutuhkan 

Kepuasan 

Kerja 

 

Pek

erjaan 

yang 

Menantang 

1. adanya kesempatan untuk melakukan pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan  

2. adanya kebebasan untuk membuat keputusan 

sendiri dalam melakukan pekerjaan 

3. adanya kesempatan untuk menerapkan metode 

kerja sendiri dalam melakukan pekerjaan 

Ganjaran 

yang 

Pantas 

1. jaminan tidak digesernya jabatan/pekerjaan yang 

ditangani saat ini 

2. kepuasan terhadap kebijakan yang diterapkan instansi  

3. kepuasan terhadap kesempatan untuk berkembang/ 

mengembangkan diri dalam pekerjaan  

4. kepuasan terhadap keberhasilan atas pekerjaan 

Kondisi 

Kerja yang 

Mendukung 

1. kepuasan terhadap kondisi tempat bekerja 

2. kepuasan terhadap kesempatan untuk menjadi 

orang yang berperan dalam lingkungan kerja 

Pimpinan/ 

Rekan 

Kerja yang 

Mendukung 

1. kepuasan terhadap pimpinan dalam membina bawahan 

2. kepuasan terhadap kecakapan atasan dalam 

membuat keputusan 

3. kepuasan terhadap rekan kerja dalam bekerja sama  
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Kesesuaian 

Pribadi 

dengan 

Pekerjaan 

1. kepuasan terhadap kesempatan untuk melakukan 

pekerjaan sesuai dengan nurani 

2. kepuasan terhadap kesempatan untuk melakukan 

pekerjaan karena sesuai dengan cita-cita 

Kinerja 

Pegawai 

 

Peng

etahu-an 

tentang 

Pekerjaan 

kesesuaian pekerjaan dengan pengetahuan yang 

dimiliki oleh pegawai 

Kualitas 

Pekerjaan 

1. kesesuaian kualitas hasil kerja dengan cara kerja 

2. kesesuaian kualitas pelayanan dengan harapan 

pihak yang dilayani 

 Kuantitas 

Pekerjaan 

1. kesesuaian kuantitas pekerjaan dengan target yang 

diberikan 

2. kesesuaian kuantitas pekerjaan dengan harapan/ 

keinginan atasan 

Kebutuhan 

Supervisi  

Perlu tidaknya pengawasan dalam melakukan 

pekerjaan 

 Peralatan 

Pendukung 

Pekerjaan  

Ketersediaan peralatan pendukung yang memadai 

sesuai dengan volume pekerjaan  

 

Selanjutnya dari data yang sudah terkumpul melaui kuesioner (angket) 

akan ditabulasikan sehingga diperoleh prosentase jawaban responsen berdasarkan 

alternatif jawaban yang telah diberikan. 

 

3.7. Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum penelitian dilaksanakan maka langkah yang utama adalah 

melakukan uji coba instrumen penelitian. Uji coba dari butir-butir instrumen pada 

ketiga variabel dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir 

instrumen yang digunakan dalam penelitian. Untuk itu hasil uji coba harus dicari 

validitas dan reliabilitasnya. 

 

3.7.1. Validitas  

 Menurut Sugiyono (2000), validitas instrumen diuji dengan menggunakan 

korelasi skor butir dengan skor total 'Product Moment (Pearson) ". Analisis 

dilakukan terhadap semua butir instrumen. Kriteria pengujiannya dilakukan 

dengan cara membandingkan r hitung dengan r table pada taraf a = 0,05. Rumus 

korelasi Product Moment dari Karl's Pearson menurut kutipan Sugijono (2000) : 
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rxy 

}2y)(2y}{n2x)(2x{n

y)x)((xyn




  

 dengan : 

 rxy = Koefisien korelasi antara gejala x dan gejala y 

    x = skor butir item 

    y = Jumlah skor 

    n = Jumlah data 

  

Jika hasil perhitungan temyata r hitung > r tabel maka butir instrumen dianggap 

valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid (invalid) , 

sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

 Sementara itu Masrun dalam Sugiyono (2000) menyatakan “teknik 

korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik 

yang paling banyak digunakan:. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi 

terhadap koefisien korelasi, Masrun menyatakan “Item yang mempunyai korelasi 

positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa 

item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum 

untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r =0,3”. Jadi kalau korelasi antara 

butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid.  

 

3.7.2. Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir pemyataan yang diberikan oleh responden Adapun alat 

analisisnya menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan 

total skor ganjil lawan total skor genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya 

menggunakan rumus "Spearman Brown’, dengan rumus dalam kutipan Sugiyono 

(2000:104)  

  ri=
b

b

r

r

1

2
  

ri = reliabilitas internal seluruh isntrumen 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua  

 

Pedoman dari Sugiyono (2000), pemberian interpretasi terhadap reliabilitas 

(r1) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rl) uji coba 

sama dengan atau lebih dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas 

tinggi; 2) Reliabilitas (r1) uji coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya 

memiliki reliabilitas kurang (un-reliable).' 
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3.8. Analisis Data 

Untuk menjawab ketiga hipotesis yang telah dirumuskan, maka dilakukan 

analisis data berupa analisis deskripsi, uji statistisk regresi sederhana dan korelasi 

sederhana dan uji statistik regresi ganda dan korelasi ganda. Penjelasan masing-

masing analisis data adalah sebagai berikut : 

 

3.8.1. Analisis Deskripsi 

 Uji statistik dasar untuk menentukan deskriptif data mengenai imbalan, 

kepuasan kerja, dan kinerja pegawai dalam bentuk frekuesi dan prosentase. 

 

3.8.2. Uji Statistik Regresi Linear Sederhana dan Korelasi Linear Sederhana  

 Untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis ke dua, yaitu hubungan 

imbalan dengan kinerja pegawai dan hubungan antara kepuasan kerja dengan 

kinerja pegawai.  

 Rumus korelasi Product Moment dari Karl’s Pearson menurut kutipan 

Sugijono (2000:213) :    

rxy 

}2y)(2y}{n2x)(2x{n

y)x)((xyn




  

Dengan : rxy = Koefisien korelasi antara gejala x dan gejala y 

    x = variabel bebas 

    y = variabel terikat 

    n = Jumlah responden. 

 Selanjutnya hasil r hitung dikonsultasikan dengan r tabel korelasi product 

moment, pada taraf  kesalahan ditetapkan 5% (taraf kepercayaan  95%), dengan 

ketentuan : 1). Jika r hitung > r tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak yang 

berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan Y;  2). Jika r 

hitung < r tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada hubungan 

yang signifikan antara variabel X dengan Y. 

3.7.3. Uji Statistik Regresi Ganda dan Korelasi Ganda 

Uji statistik regresi ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

keseluruhan variabel bebas terhadap variable terikat, dan uji signifikansi koefisien 

determinasi secara keseluruhan di uji dengan uji F, sedangkan untuk menguji 

signifikansi koefisien determinasi masing-masing variabel bebas secara parsial 

digunakan uji t.  

Uji statistik korelasi ganda untuk menguji ketiga variabel penelitian yaitu 

imbalan, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara variable bebas secara keseluruhan dengan variable terikat 
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Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel X dengan Y 

(variabel bebas dengan variabel terikat), digunakan tabel interpretasi koefisien 

korelasi dalam Sugiyono (2000) sebagai berikut: 

 

Table 3.2. Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,00 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

 

Dalam penghitungan dan pengolahan data ini penulis menggunakan 

bantuan komputer  aplikasi Micosoft Excel dan dengan aplikasi SPSS 10 for 

windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Deskripsi Lokasi Penelitian 

4.1.1 Keadaan Geografis 

Wilayah Kabupaten Kutai Timur berada pada posisi 115°56'26'' BT - 

118°58'19'' BT dan 1º52'39'' Lintang Utara - 0º02'10'' Lintang Utara, dengan batas-

batas administratif sebagai berikut : 

sebelah utara  : berbatasan dengan Kabupaten Berau; 

sebelah timur  : berbatasan dengan Selat Makasar; 

sebelah selatan  : berbatasan dengan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang, dan ; 

sebelah barat  : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Induk.(Kutai Kartanegara) 

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas 35.747,5 Km
2
 atau 17% dari luas 

Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini merupakan daerah terluas kedua di 

propinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Malinau. Pada saat terbentuknya, 

Kabupaten Kutai Timur hanya terdiri dari lima kecamatan, namun sejalan dengan 

makin meningkatnya keinginan untuk lebih mempercepat pembangunan di 

berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Timur, maka telah dilakukan beberapa kali 

pemekaran kecamatan sehingga jumlah kecamatan yang ada saat ini adalah 18 

kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Sangatta Utara (Ibu kota Kabupaten)  

2. Kecamatan Sangatta Selatan  

3. Kecamatan Teluk Pandan  

4. Kecamatan Rantau Pulung 

5. Kecamatan Bengalon   

6. Kecamatan Kaliorang 

7. Kecamatan Kaubun 

8. Kecamatan Sangkulirang  

9. Kecamatan Karangan 

10. Kecamatan Sandaran 

11. Kecamatan Muara Wahau  

12. Kecamatan Telen  

13. Kecamatan Kombeng 

14. Kecamatan Muara Bengkal  

15. Kecamatan Batu Ampar 

16. Kecamatan Muara Ancalong  

17. Kecamatan Long Mesangat 

18. Kecamatan Busang  

kc_sangatta.htm
kc_sangatta.htm
kc_sangatta.htm
kc_sangatta.htm
kc_bengalon.htm
kc_kaliorang.htm
kc_kaliorang.htm
kc_sangkulirang.htm
kc_kaliorang.htm
kc_sandaran.htm
kc_wahau.htm
kc_telen.htm
kc_kongbeng.htm
kc_bengkal.htm
kc_kaliorang.htm
kc_ancalong.htm
kc_kaliorang.htm
kc_busang.htm
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Keadaan alam Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh iklim yang 

terjadi di sekitar Kalimantan dan Sulawesi. Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan 

tropika humida dengan suhu udara rata - rata 26
o
 C, di mana perbedaan antara suhu 

terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5
o
 - 7

o
 C. Jumlah curah hujan rata-rata di 

wilayah ini berkisar antara 2.000 - 4.000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata 

adalah 130 - 150 hari/tahun atau dengan kata lain hampir sepanjang tahun terjadi turun 

hujan yang mengakibatkan keadaan iklim di wilayah ini menjadi basah. 

Meskipun sebagai kabupaten yang baru berdiri tujuh tahun, Kabupaten 

Kutai Timur juga mempunyai keunggulan komparatif, hal tersebut dikarenakan : 

1. Posisi Kutai Timur pada konstelasi regional Kalimantan Timur yang berada  pada 

jalur poros regional lintas trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tanjung 

Selor-Tanjung Redeb ke Samarinda (Ibukota Propinsi)-Balikpapan dan Kabupaten 

Pasir ke Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. 

2. Terletak di poros pertumbuhan kawasan ekonomi terpadu SASAMBA 

(Samarinda - Samboja - Balikpapan) dan kawasan segitiga pertumbuhan 

Bontang/ Sangatta - Muara Wahau dan Sangkulirang. 

3. Menghadap ke arah Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran nasional, 

regional dan internasional. 

4. Memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar (pertambangan dan 

sumberdaya mineral, sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, potensi 

keanekaragaman hayati, dan lain-lain). 

5. Sumber Daya Manusia yang cukup berpotensi dan memiliki semangat yang 

besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah.  

4.1.2 Keadaan Demografis 

Menurut data yang ada bahwa, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur 

sampai dengan Oktober 2006 adalah sebanyak 204.594 jiwa yang terdiri dari 

108.589 jiwa laki-laki dan 96.005 jiwa Perempuan. Kabupaten Kutai Timur 

sebagai kabupaten baru yang sedang berkembang sedang giat-giatnya melakukan 

pembangunan di segala bidang, kondisi demikian ini akan mengundang pendatang 

dari daerah lain yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tersebut. 

Pada umumnya mereka yang datang ini adalah merupakan penduduk usia 

produktif. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur sebesar 71,75 % dari 

jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, jumlah tersebut tersebar di 18 

kecamatan yang ada. 

Lapangan usaha yang tersedia dan menyerap tenaga kerja atau dengan kata 

lain, penduduk yang berusaha di sektor yang komposisinya setiap tahun selalu 

berubah, ada sembilan sektor lapangan usaha yaitu pertanian/perkebunan, 

kc_sangatta.htm
kc_wahau.htm
kc_sangkulirang.htm
pd_pertambangan.htm
pd_pertambangan.htm
pd_kehutanan.htm
pd_perikanan.htm
pd_perkebunan.htm
pd_perkebunan.htm
iu_sdm.htm
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pertambangan dan penggalian, industri, listrik dan air, konstruksi, perdagangan, 

angkutan dan komunikasi, keuangan dan sektor jasa. 

4.1.3 Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Kutai Timur 

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, 

berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, 

dengan memperhatikan pula Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 

04 Tahun 2001 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Timur (Struktur Organisasi terlampir). 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, 

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan 

administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas-

tugasnya tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi; (a) 

pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, (b) 

penyelenggaraan administrasi pemerintah, (c) pengelolaan Sumber Daya 

Aparat, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah, dan (d) 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

fungsinya. 

Sekretariat Daerah Kabupaen Kutai Timur dipimpin oleh seorang 

Sekretaris Daerah yang membawahi tiga orang Asisten, ketiga asisten tersebut 

membawahi sembilan Bagian. Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut : 

1. Asisten Tata Praja (Asisten I) 

      Asisten Tata Praja membawahi dua orang Kepala Bagian, yaitu Bagian Tata 

Pemerintahan dan Bagian Hukum. 

a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari : (a) Sub Bagian Perangkat Daerah, 

(b) Sub Bagian Otonomi Daerah, (c) Sub Bagian Kependudukan, (d) Sub 

Bagian Ketertiban. 

b. Bagian Hukum, terdiri dari : (a) Sub Bagian Peraturan Perundangan, (b) 

Sub Bagian Bantuan Hukum, (c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 

2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II) 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi tiga orang Kepala Bagian, 

yaitu Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan, dan Bagian Bina Sosial. 
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a. Bagian Ekonomi, terdiri dari : (a) Sub Bagian Sarana Perekonomian, (b) 

Sub Bagian Produksi Daerah, (c) Sub Bagian Industri, Perdagangan, dan 

Pariwisata, (d) Sub Bagian Pemukiman, Prasarana wilayah. 

b. Bagian Pembangunan, terdiri dari : (a) Sub Bagian Program, (b) Sub 

Bagian Pengendalian, (c) Sub Bagian Kerjasama. 

c. Bagian Bina Sosial, terdiri dari : (a) Sub Bagian Agama, (b) Sub Bagian 

Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan, (c) Sub Bagian 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, (d) Sub Bagian 

Pemuda dan Olah Raga. 

3. Asisten Administrasi (Asisten III) 

Asisten Administrasi membawahi empat orang Kepala Bagian, yaitu Bagian 

Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian Humas, dan Bagian Umum dan 

Perlengkapan. 

a. Bagian Keuangan, terdiri dari : (a) Sub Bagian Anggaran, (b) Sub Bagian 

Pembukuan, (c) Sub Bagian Perbendaharaan, (d) Sub Bagian Verifikasi 

dan Kas Daerah. 

b. Bagian Organisasi, terdiri dari : (a) Sub Bagian Kelembagaan, (b) Sub 

Bagian Tata Laksana, (c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan. 

c. Bagian Humas, terdiri dari : (a) Sub Bagian Pemberitaan, (b) Sub Bagian 

Dokumentasi, (c) Sub Bagian Protokol, (d) Sub Bagian Perpustakaan. 

d. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari : (a) Sub Bagian Rumah Tangga, 

(b) Sub Bagian Umum, (c) Sub Bagian Telkom, (d) Sub Bagian Perlengkapan. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2001 

Tentang Uraian Tugas Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Timur, maka semua bagian di Sekretariat Daerah memiliki tugas yang wajib 

dilaksanakan oleh tiap bagian sebagai berikut : 

1) Menyusun Program kerja bagian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, baik 

rutin pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

2) Membagi tugas atau kegiatan kepada para sub bagian di lingkungannya dengan 

memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan 

permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing. 

3) Memberikan petunjuk kepada para bawahan agar dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai 

efektivitas pelaksanaan kerja. 

4) Menilai Kinerja bawahan di lingkungannya berdasarkan hasil yang telah 

dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir dan atau 

penilaian DP3. 
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5) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/pelaksanaan tugas yang telah 

dilancarkan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban/ 

masukan kepada atasan. 

6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

Sedangkan bidang tugas lebih spesifik dari masing-masing bagian dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1.   Bidang Tugas Bagian Tata Pemerintahan  

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan 

otonomi daerah dan perkotaan. 

b. Melaksakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

mengenai penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan otonomi 

daerah dan perkotaan. 

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah dan 

perkotaan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah. 

d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

e. Melaksanakan penyusupan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. 

f. Melaksanakan bimbingan, pelatihan dan supervise atas penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyiapkan bahan dalam rangka 

pemecahan masalah. 

2.   Bidang Tugas Bagian Hukum  

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

yang berhubungan dengan ketertiban, perijinan dan keagrariaan, sebagai 

pedoman dan landasan kerja. 

b. Melaporkan kepada pemerintah produk peraturan daerah yang telah 

disahkan. 

c. Melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan 

dokumentasi hukum. 
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d. Menginventariskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

pembinaan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi 

hukum dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah. 

3.   Bidang Tugas Bagian Ekonomi  

a. Membantu Bupati melalui Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan 

tugas-tugas umum staf, mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan dan 

mengintegrasikan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan 

administrasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administrasi di bidang 

perekonomian dan pembangunan. 

b. Menyiapkan data menyusun kebijakan perencanaan kabupaten di bidang 

perekonomian dan pembangunan yang meliputi : bidang fisik dan 

prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, investasi dan 

kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Mengumpulkan dan mengkompilasi data yang meliputi : bidang fisik dan 

prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, investasi dan 

kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan laporan secara 

periodik. 

d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

yang berhubungan dengan bidang sarana ekonomi, produksi daerah, 

industri perdagangan, tranportasi dan pariwisata, bidang pembangunan 

sebagai pedoman dan landasan kerja. 

e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis serta memonitor perkembangan bidang sarana ekonomi, bidang 

produksi, industri dan perdagangan transportasi dan pariwisata dan 

pembangunan. 

f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pembinaan bidang sarana ekonomi, produksi daerah, 

industri perdagangan, tarnsportasi dan pariwisata pembangunan. 

4.   Bidang Tugas Bagian Pembangunan  

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan 

dengan program kerja, pengendalian dan pelaporan sebagai pedoman dan 

landasan kerja. 

b. Melaksakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan serta perkembangan 

kegiatan pelayanan sosial. 
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c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pembinaan bidang kesejahteraan, bidang agama, pendidikan 

dan kebudayaan, bidang pemuda dan olah raga serta bidang pemberdayaan 

perempuan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah. 

 

5.   Bidang Tugas Bagian Sosial  

a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 

di bidang agama termasuk urusan haji dan kesejahteraan rakyat; 

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan tenaga kerja; 

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan di bidang kegiatan Pemuda dan Olah Raga. 

6.  Bidang Tugas Bagian Keuangan  

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan 

dengan Anggaran, Pembukuan, Pembendaharaan dan Belanja Pegawai sebagai 

pedoman dan landasan kerja. 

b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan 

dan perhitungan APBD serta administrasi keuangan. 

c. Melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

mengenai Anggaran, Pembukuan, Pembendaharaan dan Belanja Pegawai. 

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan Anggaran, Pembukuan, Pembendaharaan dan Belanja 

Pegawai. 

7.   Bidang Tugas Bagian Organisasi  

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang 

berhubungan dengan kelembagaan, ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan 

sebagai pedoman dan landasan kerja. 

b. Melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman petunjuk teknis 

mengenai kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan. 

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan kelembagaan, ketatalaksanaaan dan analisa jabatan. 

8.   Bidang Tugas Bagian Humas  

a. Mempublikasikan kebijaksanaan dan kegiatan pemerintah daerah melalui 

radio pemerintah daerah, majalah jurai siwo, kerjasama dengan RRI dan 

TVRI serta media lainya agar diketahui dan dipahami masyarakat sehingga 

partisipasinya akan meningkat. 
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b. Memberikan pelayanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan 

sesuai dengan pedoman pelayanan informasi di lingkungan Departemen 

Dalam Negeri untuk kepentingan yang bersangkutan. 

c. Menyiapkan konsep pidato dan ekspose Kepala Daerah, penjelasan dan 

ketentuan pers dengan mengelola hasil kerja bawahan berdasarkan 

petunjuk atasan untuk bahan kerja atasan. 

d. Menilai pendapat masyarakat baik yang disampaikan melalui media masa 

maupun secara langsung dan meneruskan kepada atasan mendapat 

penyesuaian atau tanggapan. 

e. Menyiapkan bahan data pembinaan pers sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan atasan dalam pembinaan pers. 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun 

tertulis untuk diketahui atasan. 

9.   Bidang Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan  

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang 

berhubungan dengan Tata Usaha pimpinan dan Keuangan Sekretariat 

Daerah, Rumah tangga dan Urusan dalam Sekretariat Daerah, Perlengkapan 

Sekretariat Daerah dan Urusan Kepegawaian Sekretariat Daerah. 

b. Melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

mengenai pelaksanaan tugas para sub bagian di lingkungannya. 

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan tugas para sub bagian di lingkungannya dan menyiapkan 

bahan dalam rangka pemecahan masalah. 

4.1.4   Keadaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur 

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Timur terdiri atas Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom (DO), Pegawai 

Pusat  yang Diperbantukan (DPB), dan Pegawai Pusat yang Dipekerjakan 

(DPK) serta Pegawai Instansi Vertikal yang dilikuidasi yang saat ini semuanya 

statusnya sudah menjadi pegawai daerah. Untuk memberikan gambaran yang 

lebih lengkap mengenai keadaan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Timur, berikut ini dipaparkan data tentang jumlah Pegawai Negeri Sipil 

berdasarkan golongan, pendidikan, dan jabatan struktural, dapat digambarkan 

melalui Tabel 2 berikut. 
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     Tabel 4.1. Keadaan PNS berdasarkan Golongan Kepangkatan Pada  

                       Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur 

No Unit Kerja 
Golongan 

Jumlah 
IV III II I PTT 

 1. Sekretaris Daerah 1 - - - - 1 

 2. Asisten 3 - - - - 2 

 3. Bagian Tata Pemerintahan 1 9 6 - 18 34 

 4. Bagian Hukum 2 7 3 - 10 22 

 5. Bagian Ekonomi 1 8 1 - 22 32 

 6. Bagian Pembangunan 1 8 5 1 24 39 

 7. Bagian Sosial 1 10 6 - 29 46 

 8. Bagian Keuangan 1 29 12 - 31 73 

 9. Bagian Organisasi 1 7 2 - 22 32 

  10. Bagian Humas 1 12 8 - 45 66 

  11. Bagian Umum  

dan Perlengkapan 

1 15 23 - 103 142 

Jumlah 13 105 66 1 304 489 

Prosentasi 2,67 21,47 13,49 0,20 62,17 100 

Sumber  :  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, September 2006 

Tabel di atas menggambarkan bahwa komposisi pegawai Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kutai Timur menurut golongan, paling banyak berada pada 

golongan Pegawai Tidak Tetap/PTT (62,17 persen) dan paling sedikit berada pada 

golongan I (0,20 persen). Selanjutnya keadaan pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Timur dilihat dari komposisi pendidikan, dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut. 

 

     Tabel 4.2. Keadaan PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada  

                       Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur 

 

No Unit Kerja 
Pendidikan 

Jumlah 
SD SLTP SLTA DIPL S1 S2 S3 

1. Sekretaris Daerah - - - - - 1 - 1 

 2. Asisten - - - - - 2 - 2 

 3. Bagian Tata Pemerintahan - - 16 1 14 3 - 34 

 4. Bagian Hukum - - 7 - 14 1 - 22 

 5. Bagian Ekonomi - - 13 - 19 - - 33 

 6. Bagian Pembangunan - 1 22 1 13 2 - 39 

 7. Bagian Sosial - - 31 1 12 2 - 46 
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 8. Bagian Keuangan - - 33 4 35 1 - 73 

 9. Bagian Organisasi - - 14 4 14 - - 32 

  10. Bagian Humas - - 37 5 23 1 - 66 

  11. Bagian Umum dan 

Perlengkapan 
- - 104 11 26 1 - 142 

Jumlah - 1 277 27 170 14 - 489 

Prosentasi  0,20 56,65 5,53 34,76 2,86 - 100 

Sumber  :  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, September 2006 

Ditinjau dari segi pendidikan yang dimiliki oleh aparat Pemerintah 

Kabupaten Kutai Timur, penyebarannya cukup bervariasi antara masing-masing 

tingkat pendidikan, akan tetapi sebagian besar berpendidikan SLTA/sederajat 

(56,65 persen). Tingkat jabatan struktural menentukan banyaknya jabatan dan 

tingkat eselon yang diduduki oleh seseorang yang memegang jabatan struktural. 

Untuk mengetahui jumlah jabatan struktural dan eselon yang terdapat di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

 

          Tabel  4.3. Keadaan Jabatan Struktural Pada  Sekretariat  Daerah  

                             Kabupaten Kutai Timur 

No Unit Kerja 
Eselon 

Jumlah 
II/A II/B III/A III/B IV/A IV/B 

1. Sekretaris Daerah 1 - - - - - 1 

 2. Asisten - 3 - - - - 3 

 3. Bagian Tata Pemerintahan - - 1 - 4 - 5 

 4. Bagian Hukum - - 1 - 3 - 4 

 5. Bagian Ekonomi - - 1 - 3 - 4 

 6. Bagian Pembangunan - - 1 - 3 - 4 

 7. Bagian Sosial - - 1 - 3 - 4 

 8. Bagian Keuangan - - 1 - 4 - 5 

 9. Bagian Organisasi - - 1 - 3 - 4 

  10. Bagian Humas - - 1 - 3 - 4 

  11. Bagian Umum dan 

Perlengkapan 
- - 1 - 4 - 5 

Jumlah 1 3 9 0 30 0 43 

Prosentasi 2,32 6,98 20,93   0   69,77 0 100 

Sumber  :  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, September 2006 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar jabatan 

struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur berada pada 
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eselon IV/A (69,77 persen). Untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada tersebut 

seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan, 

golongan maupun pendidikan dan pelatihan. Ini merupakan pola pengembangan 

yang jelas serta adanya keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, 

pendidikan dan pelatihan struktural serta masa jabatan Pegawai Negeri Sipil. 

Kondisi eselonering dalam jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Timur, eselon tertinggi adalah eselon II/A pada jabatan Sekretaris Daerah 

Kabupaten (Sekdakab). Sedangkan eselon terendah adalah eselon IV/A, pada 

jabatan kepala sub bagian.  

 

4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 Sebelum melakukan penelitian dengan sebenar-benarnya, peneliti terlebih 

dahulu melakukan uji coba instrumen agar dapat memperoleh instrument yang 

valid dan reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang benar.  

 Uji coba dilaksanakan pada 20 (dua puluh) pegawai Sekretariat Daerah. 

Adapun hasil pengujian validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1. Hasil Pengujian Validitas  

 Uji coba dari 14 butir instrumen penelitian  terhadap 20 responden  

dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang 

digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen diuji dengan menggunakan 

korelasi skor butir dengan skor total “Product Moment (Pearson)”. Analisis 

dilakukan terhadap semua instrumen dengan komputer program Microsoft Excel 

2003 dengan fungsi =correl(range_butir; range_skor_total), dimana batas angka 

kritis adalah 0,05. Kriteria pengujian dengan membandingkan antara r hitung 

dengan r tabel, jika r hitung> r tabel maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r 

hitung < r tabel maka dianggap tidak valid (drop), sehingga instrumen tidak dapat 

digunakan dalam penelitian. 

 Berikut ini dibahas berturut-turut hasil uji validitas untuk masing-masing 

variabel sebagai berikut : 

 

a. Variabel Imbalan (X1) 

 Berdasarkan kajian teori tentang imbalan telah di peroleh 5 (lima) 

dimensi yang telah dikembangkan menjadi 14 (empat belas) butir pernyataan yang 

diberikan kepada 20 responden untuk menjawabnya.  

 Setelah dilakukan penghitungan dengan cara mengkorelasikan skor setiap 

butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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           Tabel 4.4. Hasil Validitas Butir Instrumen Imbalan (X1) 

No. Butir r hitung r tabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,58 

0,69 

0,65 

0,67 

0,78 

0,53 

0,51 

0,55 

0,60 

0,67 

0,77 

0,49 

0,67 

0,75 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Coba Instrumen 

 

 Jadi dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba 

sebanyak 14 butir pernyataan terdapat 14 butir yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pada taraf signifikansi 0,05, n=20 dengan r tabel = 

0,44. 

 

b. Variabel Kepuasan Kerja (X2) 

 Berdasarkan kajian teori tentang kepuasan kerja telah di peroleh 5 (lima) 

dimesi yang telah dikembangkan menjadi 14 (empat belas) butir pernyataan yang 

diberikan kepada 20 responden untuk menjawabnya.  

 Setelah dilakukan penghitungan dengan cara mengkorelasikan skor setiap 

butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

              Tabel 4.5. Hasil Validitas  Butir Instrumen Kepuasan Kerja (X2) 

No. Butir r hitung r tabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,64 

0,66 

0,72 

0,60 

0,75 

0,84 

0,78 

0,83 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,79 

0,66 

0,72 

0,71 

0,60 

0,71 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Coba Instrumen 

 

 Jadi dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba 

sebanyak 14 butir pernyataan terdapat 14 butir yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pada taraf signifikansi 0,05, n=20 dengan r tabel = 

0,44. 

 

c. Variabel Kinerja (Y) 

 Berdasarkan kajian teori tentang kinerja telah di peroleh 5 (lima) dimensi 

yang telah dikembangkan menjadi 14 (empat belas) butir pernyataan yang 

diberikan kepada 20 responden untuk menjawabnya.  

 Setelah dilakukan penghitungan dengan cara mengkorelasikan skor setiap 

butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada table 

berikut : 

 Tabel 4.6. Hasil Validitas  Butir Instrumen Kinerja (Y) 

No. Butir r hitung r tabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,78 

0,59 

0,57 

0,76 

0,54 

0,56 

0,55 

0,76 

0,70 

0,61 

0,76 

0,76 

0,66 

0,60 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Coba Instrumen 
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   Jadi dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba 

sebanyak 14 butir pernyataan terdapat 14 butir yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pada taraf signifikansi 0,05, n=20 dengan r table = 

0,44. 

 

4.2.1. Hasil Pengujian Reliabilitas  

 

 Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden Adapun alat 

analisisnya menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan 

total skor ganjil lawan genap, selanjutnya  dihitung reliabilitasnya  menggunakan 

rumus “Alpha Cronbach’. Penghitungan dilakukan  dengan dibantu  komputer  

program Microsoft Excel 2003. 

 Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya disajikan pada 

tabel 4.4. berikut ini : 

 Tabel 4.7. Hasil Reliabilitas Masing-Masing Variabel  

No. Variabel r ll r kritis Keputusan 

 

1 

2 

3 

 

 

Imbalan (X1) 

Kepuasan Kerja (X2) 

Kinerja (Y) 

 

 

0,76 

0,93 

0,81 

 

 

0,7 

0,7 

0,7 

 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

               Sumber : Hasil pengolahan data uji coba instrumen 

 Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument Imbalan adalah sebesar rll = 

0,76, instrument Kepuasan Kerja  adalah sebesar rll = 0,93 dan instrument Kinerja 

adalah sebesar rll = 0,81, ternyata memiliki nilai “Alpha Cronbach” lebih besar 

dari 0,70, yang berarti ketiga instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi 

persyaratan. 

 Mengenai hasil pengolahan data uji coba instrumen dapat di perhatikan 

pada lampiran 1 dalam penelitian ini. Sedang instrumen penelitian yang valid dan 

reliabel dapat diperhatikan pada lampiran 2 dalam penelitian ini. 
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4.3. Deskripsi Data 

 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh 

dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan 

teknik statistik deskripsi. Adapun dalam deskripsi data ini yang disajikan dengan 

bentuk distribusi frekuensi.  

Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana penelitian ini 

terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yakni meliputi data  

Imbalan  (X1), Kepuasan  Kerja (X2) dan Kinerja (Y). Dari sampel  yang diambil  

data dalam penelitian ini sejumlah 40 orang pegawai. Deskripsi dari masing-

masing variabel berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 40 orang pegawai 

tersebut hasilnya dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini : 

 

4.3.1. Data Imbalan  (X1) 

Mengenai data dari hasil penelitian untuk variabel bebas pertama yaitu 

Imbalan (X1) yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 14 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban 

skala lima ( 5 opsion), mempunyai skor teoritik antara 14 sampai 70. Sedangkan 

skor empirik menyebar dari skor terendah 23 sampai dengan skor tertinggi 68, 

dengan skor total yaitu 1.709, rata-rata (M) 42,73 

Dari tabulasi data penulis dapat menentukan luas penyebaran nilai  

merujuk pendapat  Anas Sudijono (1992) dalam buku “Pengantar Statistik”  : 

 Rumus Total range ( R ) = H – L + 1 

 

Dengan :  

                R  = Total range 

                H  = Skor maksimum 

                L   = Skor minimum 

                1   = Bilangan konstan 

 Banyaknya interval = 
i

R
 

Dengan :  

 R = Total range 

            i  = Interval 

 

Butir pernyataan terdiri 14 maka total : a) Skor terendah 14;  b) Skor 

tertinggi 70 Jadi R = 70 – 14 + 1 = 57,  interval = 57/5 = 11,4 dibulatkan menjadi 

11. Dari perhitungan skor  tersebut  di atas maka  dapat ditentukan persepsi 

pegawai terhadap tingkat imbalan yang diterimanya : 
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Tabel 4.8. Penyebaran  Frekuensi  Imbalan  

Kategori Interval Frekuensi % 

 

Rendah sekali 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

 

14 – 24 

25 – 35 

36 – 46 

47 – 57 

58- 70 

 

 

3 

10 

9 

13 

5 

 

 

7,5 

25 

22,5 

32,5 

13,5 

Jumlah 40 100 

             Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer  

 

Jadi dari distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas 

variabel imbalan menunjukkan bawa tidak terdapat 13 responden  (32,58%) 

menyatakan dengan penilaian tinggi, 10 responden (25%) menyatakan dengan 

penilaian rendah, 9 responden (22,5%) menyatakan dengan penilaian cukup, 5 

responden (13,5%) menyatakan penilaian sangat tinggi, dan hanya 3 responden  

(7,5%) yang menyatakan dengan penilaian sangat rendah. 

 

4.3.2. Data Kepuasan Kerja  (X2) 

Mengenai data dari hasil penelitian untuk variabel bebas kedua yaitu 

kepuasan kerja (X2) yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 14 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban 

skala lima ( 5 opsion), mempunyai skor teoritik antara 14 sampai 70. Sedangkan 

skor empirik menyebar dari skor terendah 23 sampai dengan skor tertinggi 67, 

dengan skor total yaitu 1.732, rata-rata (M) 43,30 

Butir pernyataan terdiri 14 maka total : a) Skor terendah 14;  b) Skor 

tertinggi 70 Jadi R = 70 – 14 + 1 = 57,  interval = 57/5 = 11,4 dibulatkan menjadi 

11. Dari perhitungan skor  tersebut  di atas maka  dapat ditentukan persepsi 

pegawai terhadap tingkat kepuasan kerja : 

 

  Tabel 4.9. Penyebaran  Frekuensi  Kepuasan Kerja 

Kategori Interval Frekuensi % 

 

Rendah sekali 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

 

14 – 24 

25 – 35 

36 – 46 

47 – 57 

58- 70 

 

 

2 

13 

6 

13 

6 

 

 

5 

32,5 

15 

32,5 

15 

Jumlah 40 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 
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Jadi dari distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas 

variabel imbalan menunjukkan bahwa terdapat 13 responden  (32,5%) menyatakan 

dengan penilaian tinggi, 13 responden (32,5%) menyatakan dengan penilaian 

rendah,  6 responden (15%) menyatakan dengan penilaian sangat tinggi, 6 

responden (15%) menyatakan penilaian cukup,  hanya 2 responden  (5%) yang 

menyatakan dengan penilaian sangat rendah. 

 

4.3.3. Data Kinerja  (Y) 

Mengenai data dari hasil penelitian untuk variabel terikat yaitu kinerja 

pegawai (Y) yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 14 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban 

skala lima ( 5 opsion), mempunyai skor teoritik antara 14 sampai 70. Sedangkan 

skor empirik menyebar dari skor terendah 24 sampai dengan skor tertinggi 68, 

dengan skor total yaitu 1.757, rata-rata (M) 43,93. 

Butir pernyataan terdiri 14 maka total : a) Skor terendah 14;  b) Skor 

tertinggi 70 Jadi R = 70 – 14 + 1 = 57,  interval = 57/5 = 11,4 dibulatkan menjadi 

11. Dari perhitungan skor  tersebut  di atas maka  dapat ditentukan persepsi 

pegawai terhadap tingkat kinerja pegawai: 

 

  Tabel 4.10. Penyebaran  Frekuensi  Kinerja 

Kategori Interval Frekuensi % 

Rendah sekali 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

14 – 24 

25 – 35 

36 – 46 

47 – 57 

58- 70 

1 

12 

8 

13 

6 

2,5 

30 

20 

32,5 

15 

Jumlah 40 100 

              Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer  

 

Jadi dari distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas 

variabel imbalan menunjukkan bawa tidak terdapat 13 responden  (32,5%) 

menyatakan dengan penilaian tinggi, 12 responden (30%) menyatakan dengan 

penilaian rendah, 8 responden (20%) menyatakan dengan penilaian cukup , dan 

hanya 12 responden  (30%) yang menyatakan dengan penilaian rendah, dan 1 

responden (2,5) yang menyatakan dengan penilaian sangat rendah. 

 

4.4. Uji Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dalam penelitian  bertujuan untuk menguji tiga 

hipotesis yang telah dirumuskan yaitu : (1). terdapat dampak yang positif antara 
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imbalan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, (2) 

terdapat dampak yang positif antara  kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. (3). terdapat dampak yang positif 

antara imbalan dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai  

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

 Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel-variabel tersebut adalah teknik statistik korelasi  product moment dan 

regresi,  baik secara sederhana dan ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji 

besarnya kontribusi dari variabel (X) terhadap variabel (Y).  

  

4.4.1. Dampak Imbalan (X1) Terhadap  Kinerja (Y)  

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi terdapat dampak yang 

positif terhadap imbalan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kutai Timur. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan 

korelasi sederhana terhadap dua variabel imbalan atas kinerja, penghitungan 

menggunakan aplikasi SPSS 10 for Windows   menghasilkan arah regresi b sebesar  

0,898 dan konstanta atau a sebesar 5,555. Hasil ini diperioleh dari menggunakan 

perintah [Analyze] [Regretion] [Linear] dapat dihasilkan keluaran SPSS sebagai 

berikut : 

      Tabel 4.11.  Persamaan Regresi dan Kelinieran Regresi Antara Kinerja   

                           Terhadap Imbalan  

Coefficients 

  Unstandardize

d Coefficients 

 Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

Model  B Std. Error Beta   

1 (Constant) 5,555 2,661  2,088 ,044 

 IMBALA

N 

,898 ,060 ,925 15,020 ,000 

a  Dependent Variable: KINERJA 

 

Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh 

persaman regresi 
1X 0,898    ,5555 Ŷ  . 
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     Tabel 4.12. Anova Untuk Uji Signifikansi Kelinieran Kinerja (Y) atas 

                         Imbalan (X1),  1X 0,898    ,5555 Ŷ                           
 

ANOVA 

KINERJA  

   Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 

(Combined

) 

 5481,442 21 261,021 13,075 ,000 

 Linear 

Term 

Weighted 4998,778 1 4998,778 250,403 ,000 

  Deviation 482,663 20 24,133 1,209 ,345 

Within 

Groups 

  359,333 18 19,963   

Total   5840,775 39    

 

Dari tabel tersebut ditemukan linieritas dengan harga Fhitung sebesar 

250,403 nilai F hitung ini ekuivalen dengan a=0,000. Signifikansi pada F tabel < 0,05 

dan 0,01 maka signifikansi pada 5% dan 1%.   

Dengan demikian persamaan regresi 
1X 0,898    ,5555 Ŷ  tersebut dapat 

untuk menjelaskan ramalan (forecasting), maka dinyatakan bahwa persamaan 

regresi
1X 0,898    ,5555 Ŷ    sangat signifikan dan linier, artinya setiap 

peningkatan satu skor imbalan (X1) akan diikuti oleh kenaikan  kinerja (Y) sebesar 

0,898 dan pada konstanta 5,555. Misalnya nilai imbalan pegawai naik = 50, maka 

nilai rata-rata Kinerja adalah  50x 0,898    ,5555 Ŷ  = 50,455 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata kinerja pegawai sebesar 50,455. Dari 

persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nila nilai imbalan bertambah 1, 

maka nilai rata-rata kinerja  akan bertambah 0,898 atau setiap nilai imbalan  

bertambah 10 maka nilai rata-rata kinerja akan bertambah 8,98. 

Dampak antara imbalan (X1) dengan kinerja (Y) dihitung dengan korelasi 

Product Moment.  

            Tabel 4.13. Koefisien  Korelasi  Pengujian Signifikansi Koefisien  

                                Korelasi Antara Variabel X1 Terhadap Variabel Y. 
 

Model Summary 

  

R 

  

R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change 

Statistics 

 

Model     R Square 

Change 

F Change 

1 ,925 ,856 ,852 4,71 ,856 225,599 

a  Predictors: (Constant), IMBALAN 
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Dapat disimpulkan bawa terdapat dampak yang positif antara imbalan 

dengan jinerja pegawai. Tingkat keeratan dampak/pengaruh antara imbalan (X1) 

dengan kinerja (Y) ditunjukkan oleh koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,341. 

Berdasarkan tabel intrepretasi koefisien korelasi  dari Sugiyono (2000:175) 

tersebut,  maka harga koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,925 berarti tingkat 

hubungan (korelasinya) sangat kuat. 

Koefisien determinan (r
2
) = 0,856, mempunyai arti bahwa kinerja pegawai 

dipengaruhi 85,6% persepsi imbalan dan sisanya 14,4% dipengaruhi oleh faktor 

lain.  

Berdasarkan uji signifikansi menggunakan uji-t, sebagaimana tabel 4.11 

diperoleh t hitung  sebesar 15,020, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat 

signifikan. Hal ini karena t hitung 15,020 > daripada t tabel 2,576 pada α=0,01 dengan 

dk = 38. 

 Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara imbalan (X1) terhadap 

kinerja (Y) sangat signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat dampak  

yang positif antara imbalan terhadap kinerja pegawai. Berarti makin tinggi 

imbalan yang diberikan organisasi  akan membuat kinerja pegawai meningkat. 

 

4.4.2.  Dampak Kepuasan Kerja (X2) Terhadap Kinerja (Y)  

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi terdapat dampak yang 

positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Timur. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 

dan korelasi sederhana terhadap dua variabel kepuasan kerja atas kinerja, 

penghitungan menggunakan aplikasi SPSS 10 for Windows   menghasilkan arah 

regresi b sebesar  0,921 dan konstanta atau a sebesar 4,060. Hasil ini diperoleh 

dari perintah [Analyze] [Regretion] [Linear] yang keluaran SPSS sebagai 

berikut: 

  

      Tabel 4.14 : Persamaan Regresi dan Kelinieran Regresi Antara Kinerja   

                           Terhadap Kepuasan Kerja  
 

Coefficients 

  Unstandardized 

Coefficients 

 Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

Model  B Std. Error Beta   

1 (Constant) 4,060 2,535  1,601 ,118 

 KEPUASA

N 

,921 ,056 ,936 16,344 ,000 

a  Dependent Variable: KINERJA 
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 Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut 

oleh persaman regresi 
2X 0,921    ,0604 Ŷ  . 

 

     Tabel 4.15 : Anova Untuk Uji Signifikansi Kelinieran Kinerja (Y) atas  

                          Kepuasan Kerja (X2),  2X 0,921    ,0604 Ŷ                           

 

ANOVA 

KINERJA  

   Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 

(Combined

) 

 5438,442 25 217,538 7,570 ,000 

 Linear 

Term 

Weighted 5113,355 1 5113,355 177,930 ,000 

  Deviation 325,086 24 13,545 ,471 ,949 

Within 

Groups 

  402,333 14 28,738   

Total   5840,775 39    

 

Dari tabel tersebut ditemukan linieritas dengan harga Fhitung sebesar 

177,930 nilai F hitung ini ekuivalen dengan a=0,00. Signifikansi pada F tabel (5,21) 

pada  = 0,05 dan 0,01 maka signifikansi pada 5% dan 1%.   

Dengan demikian persamaan regresi tersebut dapat untuk menjelaskan 

ramalan (forecasting), maka dinyatakan bahwa persamaan 

regresi
2X 0,921    ,0604 Ŷ    sangat signifikan dan linier, artinya setiap 

peningkatan satu skor imbalan (X1) akan diikuti oleh kenaikan  kinerja (Y) sebesar 

0,376 dan pada konstanta 31,067. Misalnya nilai imbalan pegawai naik = 50, 

maka nilai rata-rata Kinerja adalah  50x  0,921    ,0604 Ŷ  = 50,11. 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata kinerja pegawai sebesar 50,11. Dari 

persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nila nilai imbalan bertambah 1, 

maka nilai rata-rata kinerja  akan bertambah 0,921 atau setiap nilai imbalan  

bertambah 10 maka nilai rata-rata kinerja akan bertambah 9,21. 

Dampak antara imbalan (X1) dengan kinerja (Y) dihitung dengan korelasi 

Product Moment.  
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           Tabel 4.16. Koefisien Korelasi Pengujian Signifikansi Koefisien 

                               Korelasi antara  Variabel X2 Terhadap Variabel Y. 

 

Model Summary 

  

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change 

Statistics 

 

Model     R Square 

Change 

F Change 

1 ,936 ,875 ,872 4,38 ,875 267,119 

a  Predictors: (Constant), KEPUASAN 

 

Dapat disimpulkan bawa terdapat dampak yang positif antara kepuasan 

kerja dengan kinerjapegawai. Tingkat keeratan dampak/pengaruh antara kepuasan 

kerja (X2) dengan kinerja (Y) ditunjukkan oleh koefisien korelasi (ry1) sebesar 

0,936. Berdasarkan tabel intrepretasi koefisien korelasi  dari Sugiyono (2000:175) 

tersebut,  maka harga koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,936 berarti tingkat 

hubungan (korelasinya) sangat kuat. 

Koefisien determinan (r
2
) = 0,875, mempunyai arti bahwa kinerja pegawai 

dipengaruhi 87,5% adanya kepuasan kerja pegawai sedang sisanya  dan 12,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

Berdasarkan uji signifikansi menggunakan uji-t, sebagaimana tabel 4.14. diperoleh 

t hitung  sebesar 16,344, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat signifikan. 

Hal ini karena t hitung 16,344 > daripada t tabel 2,576 pada α=0,01 dengan dk = 38. 

 Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara kepuasan kerja (X2) 

terhadap kinerja (Y) sangat signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat 

dampak  yang positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Berarti 

makin baik kepuasan pegawai akan membuat prestasi pegawai  meningkat dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

4.4.3.  Dampak Imbalan (X1)  dan  Kepuasan Kerja (X2) Secara Bersama-Sama 

Terhadap Kinerja (Y) 

    Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

terdapat dampak/pengaruh yang positif secara bersama-sama antara imbalan dan 

kepuasan kerja terhadapkinerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin 

tinggi imbalan  dan makin tinggi kepuasan kerja, maka akan semakin meningkat 

pula kinerja pegawai. 

  Hasil penghitungan ternyata diperoleh korelasi antara imbalan dan kepuasan 

kerja secara bersama-sama terhadap kinerja, hal ini dapat dinyatakan melalui 

persamaan regresi 
21 581,0351,0760,3ˆ XXY  . 
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 Tabel 4.17.   Persamaan Regresi dan Kelinieran Regresi Antara 

                                    Kinerja, Imbalan dan Kepuasan Kerja 

 

Coefficients 

  Unstandardi

zed 

Coefficients 

 Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

Model  B Std. 

Error 

Beta   

 (Constant) 3,760 2,450  1,535 ,133 

 IMBALAN ,351 ,179 ,362 1,964 ,057 

 KEPUASAN ,581 ,181 ,591 3,208 ,003 

a  Dependent Variable: KINERJA 

 

Dari persamaan ini berarti kinerja akan naik, bila imbalan dan kepuasan 

kerja ditingkatkan. Koefisien regresi imbalan (0,351) lebih kecil dari pada 

koefisien regresi kepuasan kerja (0,581), jadi misalnya imbalan ditingkatkan 

sehingga mendapat nilai 10, dan juga tingkat kepuasan kerja sampai mendapat 

nilai 10, maka kinerja pegawai menjadi : 

10581,010351,0760,3ˆ xxY  = 14,12 

Untuk mengetahui derajat keberartian persamaan regresi ganda, dilakukan 

uji F yang hasilnya dicantumkan dalam tabel di bawah ini : 

 Tabel 4.18.  Anova Uji Signifikansi Kelinieran  Ganda  Kinerja  (Y) 

                                  atas  Imbalan (X1) dan Kepuasan Kerja (X2),  

                                   
21 581,0351,0760,3ˆ XXY                            

 

ANOVA 

Model  Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5182,006 2 2591,003 145,525 ,000 

 Residual 658,769 37 17,805   

 Total 5840,775 39    

a  Predictors: (Constant), KEPUASAN, IMBALAN 

b  Dependent Variable: KINERJA 

 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi persamaan regresi sebagaimana 

dicantumkan dalam tabel tersebut di atas, diperoleh F hitung (145,525) > F tabel 

(5,21) pada α = 0,01 dengan dk=37, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi ganda  
21 581,0351,0760,3ˆ XXY  sangat signifikan, berarti terdapat 
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hubungan positif antara Imbalan (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) secara bersama-

sama terhadap Kinerja (Y).  

Korelasi ganda antara variabel imbalan (X1) dan kepuasan kerja (X2) 

secara bersama-sama terhadap kinerja (Y), diperoleh harga koefisien korelasi 

sebesar Ry1.2 = 0,942. 

Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan menggunakan Uji F 

diperoleh sebesar F hitung = 145,525. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

              Tabel 4.19. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda 

Model Summary 

  

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change 

Statistics 

 

Model     R Square 

Change 

F Change 

1 ,942 ,887 ,881 4,22 ,887 145,525 

a  Predictors: (Constant), KEPUASAN, IMBALAN 

b  Dependent Variable: KINERJA 

 

Dari hasil penghitungan uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung 

(145,525) > F tabel (5,21) pada  α =0,01, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

koefisien korelasi antara Imbalan (X1), dan Kepuasan Kerja (X2) secara bersama-

bersama terhadap Kinerja  (Y) sangat signifikan, dengan Ry.12 =0,942. 

Besarnya koefisien determinasi adalah Ry1.2
2
= 0,887. Ini menunjukkan 

bahwa 88,7% variasi Kinerja Pegawai (Y) dapat dijelaskan oleh Imbalan (X1), dan 

Kepuasan Kerja (X2) secara bersama-sama melalui persamaan regresi 

21 581,0351,0760,3ˆ XXY   

 

4.5. Pembahasan 

Sebagaimana yang telah diadakan analisis untuk menguji hipotesis, bahwa 

dalam penelitian ini terdapat dua faktor  yang mempunyai dampak/pengaruh yang 

positif dengan kinerja, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. 

Kedua faktor tersebut adalah Imbalan (X1) dan Kepuasan Kerja (X2). 

 

4.5.1. Dampak Imbalan (X1) Terhadap Kinerja (Y) 

Sekretariat Kabupaten Kutai Timur merupakan instansi pemerintah yang 

tentunya mempunyai sistem pembayaran imbalan/pengajian sebagaimana yang 

diatur pemerintah terhadap pegawai negeri sipil di Indonesia melalui peraturan 

pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Keuangan. 

Imbalan yang menjadi obyek penelitian ini antara lain gaji pokok, tunjangan, 

honor dan upah kerja lapangan. Sistem penggajian pegawai negeri sipil pada 
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awalnya menggunakan sistem skala tunggal, dan disempurnakan menjadi 

sistem skala gabungan antara skala tunggal dan kebijaksanaan tunjangan. 

Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang 

sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang 

memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab 

yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Bentuk-bentuk imbalan yang 

diterima pegawai Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, antara lain: 

1) Gaji 

Gaji merupakan setiap bentuk pembayaran kepada karyawan berdasarkan 

priode tertentu sebagai balas jasa atas hasil pekerjaannya. Gaji yang diterima 

oleh pegawai setiap awal bulan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Gaji 

pokok, merupakan pendapatan pokok pegawai negeri yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001, sedangkan penyesuaian 

besarnya gaji pokok di tetapkan dengan Keputusan Presiden No. 64 Tahun 

2001. Besarnya gaji pokok untuk masing-masing pegawai ditetapkan 

berdasarkan golongan ruang  dan masa kerja. 

2) Tunjangan, merupakan, pembayaran yang diberikan pemerintah di luar gaji 

pokok, antara lain tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural, 

tunjangan istri dan tunjangan anak. Tunjangan jabatan ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1977, sedangkan tunjangan istri dan anak 

ditetapkan berdasarkan peraturan lainnya. Sedangkan bentuk tunjangan lainnya 

berupa tunjangan untuk perumahan. 

3) Honor, merupakan bentuk imbalan yang diberikan kepada pegawai atas 

jasanya dalam menyelesaikan tugas tertentu yang dibebankan kepadnya, 

seperti misalnya honor panitia suatu kegiatan. Besarnya honor bagi setiap 

pegawai tidaklah sama besarnya, tergantung kepada banyaknya pekerjaan yang 

dapat diselesaikan oleh masing-masing pegawai, karena pembayaran honor ini 

diperhitungkan berdasarkan kinerja masing-masing pegawai. 

4) Upah kerja lapangan merupakan upah yang diberikan kepada setiap pegawai 

yang melaksanakan pekerjaan lapangan seperti berupa biaya perjalanan dinas. 

Besarnya upah kerja ini tergantung kepada golongan pegawai dan lamanya 

kegiatan, semakin tinggi golongan pegawai dan semakin lama kegiatan 

perjalanan dinas maka semakin besar upah yang akan diperoleh.  

5) Asuransi yang diberikan pemerintah saat ini baru berupa asuransi kesehatan. 

 Terdapat dampak/pengaruh yang signifikan antara Imbalan (X1) terhadap 

Kinerja (Y). Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat dampak/pengaruh yang 

positif antara Imbalan dari organisasi/pimpinan yang diberikan kepada 

pegawainya dengan kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien ry1 = 

0,925 termasuk sangat kuat dan t hitung = 15,020 > daripada t tabel 2,75 pada α=0,01 

dengan dk = 38. Berarti makin baik /tinggi imbalan akan membuat prestasi 



© guruvalah.20m.com  71 

 

analisis dampak imbalan dan kepuasan kerja terhadap kinerja  pegawai sekretariat daerah 

kabupaten kuta timur oleh  Poniso Suryo Renggono 

 

pegawai  meningkat dalam melaksanakan pekerjaan, hal ini disebabkan imbalan 

mampu memberi rangsangan bagi pegawai untuk berprestasi dalam bekerja. 

Koefisien determinasi dari korelasi antara X1 dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 

=0,856 berarti bahwa 85,6% variasi kinerja (Y) dapat dijelaskan oleh imbalan (X1) 

melalui regresi 
1X 0,898    ,5555 Ŷ  . Hal ini juga menunjukkan besarnya 

sumbangan relatif Imbalan terhadap Kinerja sebesar 85,6%.  

Dengan perencanaan penggunaan anggaran yang dikelola secara baik dan 

transparan, akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pegawai. Dengan 

pengelolaan yang profesional diharapkan kesadaran sebagai pegawai negeri sipil 

akan meningkat, dan hal ini diharapkan sekaligus dapat memotivasi pegawai untuk 

meningkatkan kinerja sebagai keuntungan yang diperoleh organisasi, sedangkan 

keuntungan bagi pegawai adalah memperoleh imbalan untuk memenuhi kebutuhan 

masing-masing. 

 Implementasi dari ditemukannya hubungan yang positif dan signifikan 

antara imbalan terhadap kinerja  dalam penelitian ini adalah masih perlunya upaya 

peningkatan dan perbaikan secara terus menerus sistem pemberian imbalan  kerja 

pegawai. Sehingga adanya pegawai bolos, terlambat, atau mogok kerja dapat 

dihindari sedini mungkin. 

4.5.2. Dampak Kepuasan Kerja (X2) Terhadap Kinerja (Y) 

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa kepuasan kerja 

merupakan sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Dimana 

tingkat kepuasan ini dipengaruhi oleh pekerjaan yang secara mental menantang, 

ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan sekerja yang 

mendukung dan kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Sedangkan ketidak 

puasan karyawan dinyatakan dengan keluar atau berhenti dari pekerjaan, 

berusaha secara aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, kesetiaan dan 

membiarkan kondisi memburuk. Menyadari bahwa kepuasan kerja itu penting 

bagi produktivitas organisasi, maka beberapa upaya yang telah dilakukan di 

Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, antara lain : 

1) Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, guna 

memperbaiki kondisi kerja, sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam 

memberikan anggaran. 

2) Secara terus menerus mengingatkan pegawai, bahwa status pegawai negeri 

(PNS maupun PTT) merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu harus 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, meskipun upah yang menjadi 

haknya relatif kecil. 

3) Menciptakan suasana kerja yang konduksif, sehingga komunikasi antara staf dan 

atasan berjalan baik, dan tidak hanya terbatas pada masalah pekerjaan saja. 
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 Terdapat dampak/pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja (X1) 

terhadap kinerja (Y). Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat dampak/pengaruh 

yang positif antara  kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien ry2 = 0,936 termasuk sangat kuat dan t hitung = 16,344 

> daripada t tabel 2,75 pada α=0,01 dengan dk = 38. Berarti makin baik /tinggi 

kepuasan kerja mereka akan membuat prestasi/kinerja pegawai  meningkat dalam 

melaksanakan pekerjaan, hal ini disebabkan pegawai yang merasa puas akan 

membuat gairah bekerjanya meningkat sehingga dengan demikian kinerjanya 

meningkat pula. 

Koefisien determinasi dari korelasi antara X2 dengan Y yaitu (ry2)
2
 = 

=0,875 berarti bahwa 87,5% variasi kinerja (Y) dapat dijelaskan oleh kepuasan 

kerja (X2) melalui regresi 
2X 0,921    ,0604 Ŷ  . Hal ini juga menunjukkan 

besarnya sumbangan relatif kepuasan terhadap kinerja sebesar 87,5%.  

Sesuai dengan pendapat Robbins (1996), bahwa karyawan yang tidak puas 

lebih sering melewatkan kerja (mangkir tidak kerja), karyawan yang terpuaskan 

cenderung mempunyai kesehatan yang lebih baik, kepuasan pada pekerjaan akan 

dibawa kehidupan pegawai diluar pekerjaan. Meskipun korelasi antara kepuasan kerja 

dan kinerja termasuk kuat, tetapi diyakini hubungan itu menjadi kuat terutama bagi 

perilaku pegawai karena adanya bantuan penunjang dalam bekerja sehingga 

memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan cepat dan akurat. Adanya komputer yang 

dapat digunakan dengan baik bagi pegawai akan membuat mereka merasa nyaman dan 

senang dalam bekerja. 

Implementasi dari ditemukannya hubungan yang positif dan signifikan 

antara kepuasan kerja dengan kinerja  dalam penelitian ini adalah masih perlunya 

upaya peningkatan secara terus menerus pemberian kepuasan kerja pegawai. 

Sehingga adanya pegawai mangkir, bolos, terlambat, atau mogok kerja dapat 

dihindari sedini mungkin. 

4.5.3.  Dampak Imbalan (X1) dan  Kepuasan Kerja  (X2)  Secara Bersama-Sama 

Terhadap Kinerja (Y) 

Sistem penilaian kinerja di Sekretariat Kabupaten Kutai Timur 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979 tentang 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksudkan agar 

lebih menjamin obyektivitas dalam pembinaan pegawai negeri sipil 

berdasarkan sistem kinerja prestasi kerja. Hasil penilaian ini dituangkan dalam 

satu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam peraturan tersebut 

di atas ditentukan, bahwa yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan 

pekerjaan pegawai negeri sipil adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung 

dari pegawai yang bersangkutan, dengan serendah-rendahnya Kepala Urusan 
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atau pejabat penilai yang setingkat itu. Unsur-unsur yang dinilai dalam DP3 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kesetiaan, yakni kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, 

Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 

2. Prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

3. Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya 

dan tetap pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang 

diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 

4. Ketaatan,  adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil, untuk mentaati 

segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, 

mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta 

kesanggupan untuk tidak melanggar yang ditentukan. 

5. Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam 

melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyala gunakan wewenang 

yang diberikan kepadanya. 

6. Kerjasama, adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk bekerja 

bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang 

ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya. 

7. Prakarsa, adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk mengambil 

keputusan, tindakan, atau melaksanakan sesuatu tundakanyang diperlukan 

dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu instruksi dari atasan. 

8. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk 

meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk 

melaksanakan tugas pokok. Unsur ini hanya dikenakan bagi pegawai yang 

memangku suatu jabatan. 

Namun peneitian ini yang dijadikan dasar penilian kinerja dalam penelitian 

ini adalah mengacu pada teori-teori sitem penilaian kinerja yang telah dituangkan 

dalam item-item pertanyaan sesuai dengan indikator yang dinilai. Adapun 

indikator yang dinilai dalam sitem penilain kinerja dalam penelitian ini adalah   

pengetahuan tentang pekerjaan, kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan; dan, 

kebutuhan supervisi dan peralatan pendukung pekerjaan 

Hasil penghitungan uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung 

(145,525) > F tabel (5,21) pada  α =0,01, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

koefisien korelasi antara Imbalan (X1), dan Kepuasan Kerja (X2) secara bersama-

bersama terhadap Kinerja  (Y) sangat signifikan, dengan Ry.12 =0,942. Besarnya 

koefisien determinasi adalah Ry1.2
2
=0,916

2
 = 0,887. Ini menunjukkan bahwa 

88,7% variasi kinerja (Y) dapat dijelaskan oleh imbalan (X1), dan kepuasan kerja 

(X2) secara bersama-sama melalui persamaan regresi 
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21 598,0225,0894,5ˆ XXY   atau bisa dikatakan bahwa 88,7% kinerja 

disumbang/dipengaruhi  dari faktor imbalan dan kepuasan kerja. 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dihasilkan pada periode tertentu, 

maka untuk mengetahui kinerja organisasi tentunya harus dilaksanakan evaluasi 

atau penilaian terhadap kinerja masing-masing pegawai, dan hal itu harus 

dilaksanakan dengan baik, agar apa yang menjadi tujuan penilaian itu sendiri 

dapat tercapai, sekaligus untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Gary Dessler 

(1997) penilaian kinerja gagal karena bawahan (pegawai) tidak tahu sebelumnya 

tentang apa persisnya yang diharapkan dari mereka dilihat dari segi kinerja yang 

baik. 

Imbalan yang layak bagi pegawai akan mempengaruhi, mendorong, 

membimbing, mengarahkan dan menggerakkan pegawai untuk menjalankan tugas 

sesuai keterampilan. Adanya imbalan  yang pantas, layak dan memenuhi 

kebutuhan secara materiil  dan adanya kepuasan kerja yang didasari dari lubuk hati 

para pegawai dimana pegawai akan terpenuhi harapannya, kepuasannya dan 

kesadarannya dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian faktor imbalan 

dan kepuasan kerja memberi  sumbangan terhadap kinerja pegawai.  

Implikasi dengan ditemukannya  hubungan yang positif dan signifikan 

antara imbalan dan kepuasan kerja terhadap kinerja adalah perlunya upaya secara 

terus menerus untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui peningkatan imbalan 

dan dan kepuasan kerja. Kinerja/prestasi pegawai tidak begitu saja terjadi dalam 

organisasi tanpa adanya pendorong dari faktor lain seperti adanya kepuasan kerja, 

iklim dan situasi kerja yang mendukung, komunikasi interpersonal diantara 

mereka yang berjalan lancar dan faktor-faktor positif lainnya. Namun dalam 

konteks penelitian yang berfokus pada faktor imbalan dan motivasi maka kedua 

faktor ini layak untuk diperhatikan oleh pimpinan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan  bahwa : 

1) Terdapat dampak yang positif dan signifikan antara imbalan terhadap kinerja 

pegawai Sekretariat daerah kabupaten Kutai Timur. Dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,925 dan koefisien determinasi sebesar 0,856. Dengan demikian 

besarnya dampak/pengaruh imbalan terhadap kinerja adalah 85,6%. Dengan 

persamaan linear 
1X 0,898    ,5555 Ŷ  . Dengan demikian semakin tinggi 

persepsi pegawai terhadap imbalan yang dia peroleh maka akan semakin 

tinggi pula kinerjanya.  

2) Terdapat dampak yang  positif dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

kinerja pegawai Sekretariat daerah kabupaten Kutai Timur. Dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,936 dan koefisien determinasi sebesar 0,875. Dengan 

demikian besarnya dampak/pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja adalah 

87,5%. Dengan persamaan linear 
2X 0,921    ,0604 Ŷ  . Dengan demikian 

semakin tinggi kepuasan kerja pegawai maka akan semakin tinggi pula 

kinerjanya. 

3) Terdapat dampak yang  positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

imbalan dan kepuasan kerja dengan kinerja pegawai Sekretariat daerah 

kabupaten Kutai Timur. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,942 dan 

koefisien determinasi sebesar 0,887. Dengan demikian besarnya 

dampak/pengaruh imbalan dan kepuasan kerja terhadap kinerja adalah 88,7%. 

Temuan ini menunjukkan bahwa imbalan dan kepuasan kerja secara simultan 

atau bersama-sama berdampak terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kutai Timur. Dengan persamaan linear 

21 581,0351,0760,3ˆ XXY  . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

makin baik pelaksanaan imbalan yang diperoleh dan makin tinggi kepuasan 

kerja, maka akan semakin meningkat pula kinerja pegawai. 

 

5.2.  Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian dan  kesimpulan maka penulis mengajukan 

saran-saran sebagai berikut : 

1) Sistem imbalan khususnya pada indikator upah, yang diberikan berdasarkan 

kinerja masing-masing pegawai, dalam hal ini berupa upah kerja lapangan dan 

honor, disarankan untuk disempurnakan dan dilaksanakan lebih transparan, 

meskipun faktor imbalan dalam penelitian ini berdampak kuat terhadap kinerja 

113 
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pegawai. Membayar atau memberi imbalan merupakan motivator tunggal 

paling penting yang digunakan dalam masyarakat kita yang terorganisasi, 

sehingga memberi imbalan yang layak dan tepat waktu adalah suatu 

keharusan. 

2) Kepuasan kerja pegawai yang dirasakan dalam keadaan baik dan berdampak 

sangat kuat terhadap kinerja pegawai, disarankan untuk dipertahankan bahkan 

ditingkatkan, melalui : a) mengikutsertakan pegawai secara berkala untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan singkat guna meningkatkan pengetahuan, baik 

yang bersifat umum maupun khusus, b) melaksanakan pelatihan ditempat 

kerja, terutama terhadap pekerjaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan 

alat bantu, seperti komputer dan peralatan teknis lainnya, c) memberikan 

kesempatan yang sama kepada pegawai untuk dapat melaksanakan pekerjaan, 

sehingga kinerja pegawai antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar 

perbedaannya. 

3) Kinerja yang berdasarkan tanggapan sebagian besar responden dirasakan baik, 

dan dalam penelitan dipengaruhi secara bersama-basama oleh imbalan dan 

kepuasan kerja, maka disarankan untuk melakukan : a) penyempurnaan 

terhadap sistem standar kinerja, sehingga setiap jenis pekerjaan memiliki standar 

kinerja masing-masing dan toleransi waktu apabila dalam penyelesaiannya 

memerlukan keikutsertaan pihak lain, b) penyempurnaan sistem manajemen 

kinerja yang efektif yaitu sistem yang dapat membantu organisasi/instansi, 

manajer (pejabat struktural disemua esselon) dan pegawai untuk mencapai 

keberhasilan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, c) 

memperioritaskan penambahan peralatan teknis pendukung baik secara 

kualitas maupun kuantitas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaaan tugas, 

maupun kualitas hasil pekerjaan. 
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K e p a d a   

Yth.  Bapak / Ibu ( Responden ) 

_________________________ 

Sangatta 

 

Dengan hormat, 

Sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini, peneliti mohon kesediaan 

Bapak / Ibu / Saudara (i) untuk mengisi daftar pernyataan yang peneliti ajukan 

yang berkaitan dengan : "Dampak Imbalan dan Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai (Suatu Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur)". 

Petunjuk Pengisian 

1. Mohon dibaca pertanyaan secara teliti dan berikan jawaban yang sebenarnya 

dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai atau paling tepat 

menurut Bapak / Ibu / Saudara (i). Bagi peneliti tidak ada jawaban yang paling 

baik selain jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak / Ibu / Saudara (i). 

2. Beri tanda ( X ) pada jawaban yang dipilih 

3. Jawaban yang Bapak / Ibu / Saudara (i) berikan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti. 

Atas partisipasinya peneliti ucapkan terima kasih. 

 Sangatta,  _______________  

Peneliti, 

 

Poniso Suryo Renggono 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 
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DAMPAK IMBALAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI  SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

KUTAI TIMUR 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

I.   IMBALAN  (VARIABEL X1) 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Ada lima alternatif jawaban, yaitu : 

Sangat Tidak Setuju/sangat tidak sesuai : STS 

Tidak Setuju/Tidak Sesuai            : TS 

Cukup Setuju            : CS 

Setuju/Sesuai            : S 

Sangat Setuju/Sangat Sesuai            : SS 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

STS TS CS S SS 

1 2 3 4 5 6 7 

A.  Gaji      

1. Gaji yang saya terima sesuai dengan beban tugas      

2. Gaji yang saya terima sesuai dengan pengalaman 

kerja 

     

3. Gaji yang saya terima telah memenuhi prinsip 

keadilan 

     

4. Saya merasa puas dengan gaji yang saya terima 

 

     

B. Honor Kegiatan      

5. Honor yang saya terima sesuai dengan honor ditempat 

lain 

     

6. Honor yang saya terima sesuai dengan kinerja yang 

saya berikan 

     

7. Saya merasa puas dengan honor kegiatan yang saya 

terima  

     

C. Tunjangan      

8. Tunjangan yang saya terima sesuai dengan kebutuhan 

keluarga 

     

9. 

 

 

Tunjangan yang saya terima sesuai dengan 

tanggungjawab yang saya emban 

     

10. Tunjangan perumahan yang saya terima sesuai dengan 

kebutuhan untuk membayar uang cicilan rumah 
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D. Upah Kerja Lapangan      

11. Upah kerja lapangan yang saya terima sesuai dengan 

keahlian atau keterampilan yang saya miliki 

     

12. Saya merasa senang dengan upah kerja lapangan yang 

saya terima 

     

E. Asuransi      

13. Asuransi kesehatan yang saya terima sesuai dengan 

biaya berobat yang saya butuhkan 

     

14. Saya dapat menggunakan asuransi kesehatan dengan 

mudah  

     

 

 
 

II.   KEPUASAN KERJA (X2) 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Ada lima alternatif jawaban, yaitu : 

Sangat Puas  : SP 

Puas  : P 

Cukup Puas  : CP 

Kurang Puas  : KP 

Tidak Puas  : TP 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

TP KP CP P SP 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Pekerjaan yang Menantang      

1. Kemampuan saya dalam mengisi jam kerja dengan 

kesibukan/ pekerjaan 

     

2. Kesempatan saya untuk melakukan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan 

     

3. Saya mendapat kesempatan untuk menerapkan 

metode kerja sendiri dalam melakukan pekerjaan 

     

B. Ganjaran yang Pantas      

4. Saya mendapat jaminan jabatan/pekerjaan yang 

ditangani saat ini tidak digeser dalam waktu cepat  

     

5. 

 

 

Kebijakan yang diterapkan instansi pada diri saya 

 

     

1 2 3 4 5 6 7 

6. Kesempatan saya untuk berkembang/ mengembangkan 

diri dalam pekerjaan  
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7. Penghargaan/pujian yang saya terima jika bekerja 

dengan baik 

     

C.  Kondisi Kerja yang Mendukung      

8. Kondisi tempat bekerja saya 

 

     

9. Saya puas terhadap kesempatan untuk menjadi orang 

yang berperan dalam lingkungan kerja 

     

D.  Pimpinan / Rekan Kerja yang Mendukung      

10. Terhadap pimpinan dalam membina saya 

 

     

11. Terhadap kecakapan atasan dalam membuat 

keputusan 

     

12. Terhadap rekan kerja dalam bekerja sama 

 

     

D.  Kesesuaian Pribadi dengan Pekerjaan      

13. Kesempatan untuk melakukan pekerjaan di kantor 

sesuai dengan hati nurani saya 

     

14. Kesesuaian antara pekerjaan dengan cita-cita saya 

 

     

 

 

III. KINERJA (Y) 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Ada lima alternatif jawaban, yaitu : 

Sangat Tidak Setuju/sangat tidak sesuai : STS 

Tidak Setuju/Tidak Sesuai            : TS 

Cukup Setuju            : CS 

Setuju/Sesuai            : S 

Sangat Setuju/Sangat Sesuai            : SS 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

STS TS CS S SS 

1 2 3 4 5 6 7 

A. Pengetahuan tentang Pekerjaan      

1. Pekerjaan yang saya tangani sesuai dengan 

pengetahuan yang saya miliki  

     

2. Pimpinan saya memberikan kesempatan saya untuk 

mengikuti diklat penunjang kerja 

     

3. Pimpinan memberikan pemahaman pada tugas yang 

saya laksanakan 

     

B. Kualitas Pekerjaan      
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4. kualitas hasil kerja yang saya lakukan sesuai dengan 

cara kerja yang ditetapkan 

     

5. kualitas pelayanan yang saya lakukan sesuai dengan 

harapan pihak yang saya layani 

     

6.  Saya mengerjakan tugas tepat waktu 

 

     

7. Saya lebih menekankan pada mutu pekerjaan saya 

 

     

C. Kuantitas Pekerjaan      

8. kuantitas pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan 

target yang diberikan 

     

9. kuantitas pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan 

harapan/ keinginan atasan 

     

10. Saya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat 

lebih cepat 

     

11. Saya cenderung menyelesaikan pekerjaan sebanyak-

banyaknya daripada terjadi penumpukan kerja 

     

12. Sebagian besar waktu saya di kantor untuk bekerja 

 

     

D.  Kebutuhan Supervisi      

13. Dalam melakukan pekerjaan saya tidak perlu diawasi 

 

     

14.  Saya mampu mengontrol diri saya sendiri untuk bekerja 

dengan sebaik-baiknya 

     

 

  

      Sangatta,    ________________  

 

      Responden, 

 

 

 

      ________________ 

      (tidak perlu menulis nama) 

      

    

 

 
 

Terima kasih atas kerjasama kita, semoga sukses  

 

 


