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MOTTO 

 

“Kesuksesan adalah 1% kejeniusan dan 99% kerja keras.” 

 (Thomas Alfa Edision ) 

 

“Pengetahuan akan menempatkan Anda diantara orang-orang bijak. 

Tindakan akan menempatkan Anda diantara orang-orang sukses. 

Pengertian menempatkan Anda diantara orang-orang yang 

berbahagia.” 

 ( Dr. Ibrahim Elfiky ) 

 

Aku bukan orang yang pandai tapi aku mau belajar, aku adalah orang 

biasa tapi aku punya keinginan menjadi orang yang luar biasa, aku 

bukan orang istimewa tapi aku ingin membuat seseorang menjadi 

istimewa. 

( Booker T Washingtons )  
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ABSTRAK 

 

ARIS EKO OKTAVIANTO NIM 1621100094, Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi. “PENGARUH 

KEDISIPLINAN KERJA PROMOSI JABATAN DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN 

KLATEN” 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menguji dan menganalisis pengaruh 

kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kabupaten Klaten, 2) menguji dan menganalisis pengaruh promosi jabatan 

terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten, 3) 

menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupeten Klaten, 4) menguji dan menganalisis 

pengaruh kedisiplinan kerja, promosi jabatan dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, wawancara dan 

observasi. Variabel ( X1 ), promosi jabatan ( X2 ), lingkungan kerja ( X3 ) serta 

variabel terikat (Y) yaitu kinerja pegawai. Teknik analisis data dibantu dengan 

program SPSS.  

 Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1 = 2,364, X2 

= 4,231 dan  

X3  = 2,295 dengan tingkat signifikasi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikasi 0,05, nilai signifikasi tersebut berada dibawah taraf 5%. Untuk X1 , t 

hitung sebesar 2,364 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotensis dapat diterima 

yang berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari kedisplinan kerja 

terhadap kinerja pegawai. Untuk X2, t hitung sebesar 4,321 > t tabel sebesar 2,000 

sehingga hipotensi dapat diterima yang berarti terdapar hubungan yang positif dan 

signifikan dari promosi jabatan terhadap kinerja pegawai. Untuk X3 , t hitung 

sebesar 2,295 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotensi dapat diterima yang 

berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

 

Keywords : kedisplinan kerja, promosi jabatan, lingkungan kerja, kinerja 

 

 

 

 
 
 

 

xiv 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

 
Keberhasilan  suatu  organisasi  ditunjang  oleh  beberapa  faktor, 

diantaranya peranan sumber daya  manusia, oleh karenanya suatu 

organisasi harus memahami perilaku dari pegawainya. Hal ini 

disebabkan pegawai merupakan penggerak utama dalam organisasi, 

sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih serius (Zainun, 2001: 

51). 

Dalam kondisi demikian setiap unsur manajemen berperan 

penting guna mengorganisasikan dan memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki sehingga mampu menahan tekanan dan ancaman dari 

lingkungan yang setiap saat berubah sampai serendah mungkin 

sehingga dapat memperlancar proses pencapaian tujuan suatu 

organisasi atau perusahan. 

Mengingat  bahwa  sumber  daya  yang  tersedia  adalah  terbatas,  

maka salah   satu   aspek   penting   di   dalam   meningkatkan   

kemampuan   serta pemanfaatan   sumber-sumber   yang   relatif   

terbatas   adalah   menggunakan sumber-sumber tersebut seefisien 

mungkin. Sebetulnya banyak masalah yang harus diatasi untuk 

mencapai peningkatan kinerja, karena itu proses peningkatan kinerja ini 

1 
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tidak dapat dipandang ringan. Faktor manusia tidak dapat diabaikan 

begitu saja karena faktor manusia memegang peranan penting. 

Tercapainya tujuan suatu organisasi dapat tercermin pada 

keterkaitan yang harmonis antara subsistem-subsistem yang ada 

dalam organisasi atau 

perusahaan itu sendiri. Perusahaan bukan saja mengharapkan 

pegawai yan 

 

mempunyai keahlian, kecakapan dan keterampilan tetapi yang 

terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai 

hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan pegawai tidak 

ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja giat dan 

memiliki integritas tinggi bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

Disiplin kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang pegawai 

terhadap semua peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. 

Disiplin  kerja  yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap 

tugas-tugas yang telah diberikan kepada seseorang tersebut. Adanya 

disiplin kerja diharapkan dapat menjaga mekanisme kerja  yang  

selaras  dan  harmonis  karena  antara masing-masing pegawai 

memahami   akan  hak  dan  kewajiban  berupa  tugas   yang harus 

dilaksanakan dengan baik. 



3 
 

Mekanisme kerja yang lancar akan mendorong seseorang 

berkonsentrasi sehingga dapat mencapai hasil kerja yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Pegawai yang taat peraturan serta prosedur kerja 

yang telah ditetapkan, cenderung memanfaatkan kemampuan baik fisik 

maupun mental secara maksimal, hal ini berarti akan berdampak pada 

kinerjanya yang semakin tinggi atau dapat dikatakan terdapat pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai. 

Masalah   kedisiplinan kerja ini  sangat  penting  bagi   suatu  

organisasi/ perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. 

Masalah  kedisiplinan kerja  pegawai  ini adalah salah satu masalah 

yang sering muncul di  Kantor Pelayanan   Pajak  Pratama Kabupaten   

Klaten.  Masalah   kekurangan kedisiplinan pegawai yang sering 

muncul adalah kelalaian pegawai dalam menggunakan jam kerjanya 

untuk mengobrol, duduk-duduk, atau izin keluar kantor untuk urusan 

yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  tugas  pekerjaannya.  Masalah-

masalah tersebut dirasa sering menjadi penyebab menurunnya kinerja 

pegawai, 

Hal lain yang turut berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah 

lingkungan   kerja.   Lingkungan   kerja   adalah   suasana   dimana   

pegawai melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang 

kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan pegawai untuk 

dapat bekerja optimal. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja 

dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah ditempat 
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kerjanya, melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan 

secara efektif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerjanya. 

Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat 

menurunkan kinerja pegawai. 

Bagi  pegawai,  dengan  diberikannya kebutuhan  yang 

diperlukan akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk meningkatkan 

kinerjanya. Tingkah laku manusia dalam suatu perusahaan sulit 

diramalkan, sebab tingkah laku ini muncul dari kebutuhan-kebutuhan 

yang ada dalam diri sendiri serta sistem nilai yang sama dari diri 

individu yang berbeda. Seperti uraian di atas, faktor penentu dalam 

kelangsungan hidup suatu perusahaan adalah faktor pegawai. Naik 

turunnya tingkat produktivitas suatu organisasi sangat ditentukan oleh 

peran serta dan kinerja dari para pegawainya. Untuk meningkatkan 

kinerja pegawai maka perusahaan harus mampu memberikan dorongan 

atau rangsangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

Rangsangan tersebut diantaranya adalah lingkungan kerja yang baik, 

aman dan nyaman serta adanya promosi jabatan bagi pegawai yang 

berprestasi. Promosi jabatan sendiri merupakan salah satu rangsangan 

yang akan menimbulkan motivasi dalam bekerja. Karena termotivasi 

maka pegawai dapat meningkatkan kinerjanya. 

Mengingat pentingnya pomosi jabatan sebagai rangsangan untuk 

memotivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya, Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten juga mengadakan promosi 
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jabatan secara berkala menurut prestasi kerja pegawainya. Selain itu 

untuk meningkatkan kinerja pegawai, pengadaan lingkungan kerja 

yang aman dan nyaman bagi para  pegawainya  merupakan  salah  

satu  hal  yang  selalu  diusahakan  oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kabupaten Klaten. Misalnya dengan memperlengkap  fasilitas  

yang ada seperti  misalnya mushola, kantin,  toilet maupun tempat 

parkir serta dengan lebih meningkatkan komunikasi antar pegawai 

dengan diadakannya karya wisata serta pengarahan-pengarahan 

langsung dari atasan kepada bawahan. Namun demikian terjadinya 

ketidakharmonisan dengan rekan rekan kerja sering menjadi penyebab 

menurunnya kinerja pegawai. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA, 

PROMOSI JABATAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI  KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA KABUPATEN KLATEN “ 

 

B.  Alasan Pemilihan 

Judul 
 

Dalam   penelitian   ini   penulis   mempunyai   beberapa   alasan   

dalam mengambil judul di atas antara lain : 

1.   Alasan Objektif 
 

a.   Disiplin kerja penting karena dengan disiplin kerja diharapkan 

dapat menjaga mekanisme kerja yang selaras dan harmonis 



6 
 

karena antara masing-masing   pegawai   memahami   akan   

hak   dan   kewajiban berupa   tugas   yang harus dilaksanakan 

dengan baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerjanya 

b. Promosi jabatan merupakan salah satu hal yang dapat 

memotivasi pegawai. Dengan adanya promosi jabatan yang 

ditawarkan maka pegawai dapat termotivasi yang pada akhirnya 

berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya. 

c.   Peningkatan   kinerja   karyawan   dapat   tercapai   apabila   

kebutuhan karyawan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Salah satu 

kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan lingkungan kerja 

yang baik. 

2.   Alasan Subjektif 
 

Karena tertarik dan bekerja di kantor tersebut. 
 
 

 
C.   Penegasan Judul 

 
Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan 

ini, maka perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam 

penelitian. 

1.   Kedisiplinan Kerja 
 

Kedisiplinan kerja disini mempunyai arti ketaatan melaksanakan 

aturan yang diwajibkan atau yang diharapkan oleh  organisasi agar 

setiap tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan secara tertib dan 

lancar (J. Ravianto, 2005: 107). 

 



7 
 

2.   Promosi    Jabatan 

Promosi   jabatan   berarti   kenaikan   jabatan,   menerima   

kekuasan   dan tanggung jawab yang lebih besar dari kekuasaan dan 

tanggung jawab sebelumnya (Manullang, 2001: 153). 

3.   Lingkungan Kerja 
 

 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja dan  yang  dapat  mempengaruhi  dirinya  dalam  

menjalankan  tugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito, 2002:183). 

4.   Kinerja 
 

Yang dimaksud kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  atas  kecakapan,  

usaha  dan kesempatan (Hasibuan, 2002:160). 

 
 

D.  Pembatasan Masalah 
Untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai dipengaruhi oleh  banyak  

faktor. Dalam  penelitian  ini  peneliti  menganggap  bahwa  faktor  

kedisipilan  kerja, promosi jabatan  dan  lingkungan kerja  dapat  

mempengaruhi kinerja pegawai, sehingga  dalam   penelitian   ini  

hanya  dibicarakan factor  lingkungan  kerja, promosi  jabatan  dan  

kedisiplinan  kerja  yang  akan  mempengaruhi  kinerja pegawai di 

Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Kabupaten Klaten  sedangkan 

faktor lain tidak disinggung. 
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E.  Perumusan Permasalahan 

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka 

masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten? 

3. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten? 

4. Apakah ada pengaruh kedisiplinan kerja, promosi jabatan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kabupaten Klaten? 

 

 
 

F. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian  ini  diharapkan  agar dalam melaksanakan  

penelitian penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-

benar bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kedisiplinan kerja 

terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kabupaten Klaten. 
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2. Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  promosi  jabatan  

terhadap kinerja pegawai Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Klaten. 

3. Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  lingkungan  kerja  

terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kabupaten Klaten 

4. Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh kedisiplinan  kerja,  

promosi jabatan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten. 

 
 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1.   Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ada 

tidaknya pengaruh antara kedisiplinan kerja, promosi jabatan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. 

2.   Secara Praktis 

a.   Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten guna peningkatkan 

dan perbaikan kinerja para pegawainya dengan cara 

memanipulasi variabel-variabel yang berpengaruh pada kinerja 

pegawai. Jika terbukti ada pengaruh antara kedisiplinan kerja, 

promosi jabatan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kedisiplinan 
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pegawai, mengadakan promosi jabatan bagi pegawai yang 

berprestasi dan memberikan rasa nyaman dan aman di 

lingkungan tempat kerja. 

b.   Hasil   penelitian   ini   juga   merupakan   kontribusi   praktis   

untuk memotivasi pegawai atau bawahan dalam meningkatkan 

kinerjanya. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang 

bersifat sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam 

penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada   pengaruh  kedisiplinan  kerja  terhadap  kinerja  pegawai    

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten. 

2. Ada  pengaruh  lingkungan  kerja  terhadap   kinerja  pegawai  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten 

3. Ada pengaruh  promosi  jabatan  terhadap   kinerja   pegawai  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten 

4. Ada pengaruh kedisiplinan kerja, promosi jabatan dan 

lingkungan kerja terhadap  kinerja  pegawai  Kantor  Pelayanan  

Pajak  Pratama  Kabupaten Klaten. 
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I. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas 

penelitian sesuai dengan   judul   yang   penulis   maksud,   perlu   

kiranya   penulis   menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen 

sumber daya manusia, kedisiplinan kerja, promosi jabatan, tinjauan 

tentang lingkungan kerja, kinerja, dan penelitian terdahulu 

BAB  III.  Metode  Penelitian,  berisi  tentang  metode  

penelitian,  dan penjelasan tentang objek penelitian 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil 

analisis yang dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran 

diajukan dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

A.  Simpulan 
 

Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  menguji  pengaruh  variabel 

kedisiplinan kerja, promosi jabatan dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten. 

Dari hasil dan analisis data  serta  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  

dapat  disimpulkan  sebagai berikut ini : 

1.   Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu Y = 2,093 + 0,321 X1 + 

0,563 X2 + 0,255 X3. Setiap variabel bernilai positif yang berarti 

bahwa kedisiplinan kerja, promosi jabatan dan lingkungan kerja  

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Klaten. 

2.   Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 

2,364, X2= 4,231 dan X3= 2,295 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi 

tersebut berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 

2,364 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat diterima 

yang berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari 

kedisiplinan kerja tehadap kinerja pegawai. Untuk X2, t hitung 

sebesar 4,231 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat 
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diterima yang berarti terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan 

dari promosi jabatan tehadap kinerja pegawai. Untuk X3, t hitung 

sebesar 2,295  >  t  tabel  sebesar  2,000  sehingga  hipotesis  dapat  

diterima  yang berarti  terdapat  hubungan  yang  positif  dan  

signifikan  dari  lingkungan kerja tehadap kinerja pegawai. 

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 7,838 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung    

lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel 

kedisiplinan kerja, promosi jabatan, dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

4.   Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   

bahwa koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 

0,295. Hal ini berarti 29,5% kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh 

variabel kedisiplinan kerja, promosi jabatan, dan lingkungnan 

kerja. Sedangkan sisanya yaitu 

70,5% kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten 

Klaten dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 
 

B.  Saran-saran 
 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori 

yang dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa 

saran sebagai berikut. 
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1. Pimpinan  hendaknya  terus  memantau  efektifitas  dari  penerapan 

kedisiplinan kerja yang telah diterapkan sehingga tidak sampai 

menimbulkan masalah dalam proses pengelolaan perusahaan. 

2. Setiap pegawai hendaknya memahami dan menyadari arti 

pentingnya kedisiplinan untuk pencapaian tujuan bersama dalam 

suatu organisasi. 

3.   Kegiatan promosi jabatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kabupaten Klaten sebaiknya dilakukan  secara 

rutin,  misalnya program tahunan dan pemilihan pegawai  yang 

hendak dipromosikan ke jenjang jabatan lebih tinggi harus tepat 

seperti melalui tes atau penyaringan sehingga jangan sampai 

pegawai yang telah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi tidak 

mampu melaksanakan tugas dengan baik 

4.   Lingkungan   kerja   yang   kondusif,   aman   dan   nyaman   harus   

selalu diusahakan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kabupaten Klaten. Hal ini bertujuan agar karyawan merasa nyaman 

dalam bekerja sehingga efektivitas kerjanya meningkat dengan 

demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya 

5. Diharapkan   dalam   penelitian-penelitian  selanjutnya   jumlah    

responden diperbanyak  untuk lebih menambah keakuratan data
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