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“ Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 

tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”   

( Confusius)  
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ABSTRAK 

 

 

NURUL LAILY FATCHUL JANAH, NIM. 1521103768, Fakultas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. 

“PENGARUH FAKTOR INDIVIDUAL DAN ORGANISASIONAL 

TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA SUKOHARJO” 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1) menguji 

pengaruh antara faktor individual terhadap motivasi kerja karyawan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo; 2) menguji pengaruh antara faktor 

organisasional terhadap motivasi kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukoharjo; 3) menguji pengaruh antara faktor individual dan organisasional 

terhadap motivasi kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi, angket dan wawancara. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 40 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel bebas : faktor individual (X1) dan faktor organisasional (X2) serta 

variabel terikat (Y) : motivasi kerja. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.  

Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 4,913,  dan 

X2= 2,200 dengan tingkat signifikansi untuk X1= 0,000 dan X2= 0,034. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 4,913 > t tabel sebesar 2,021 sehingga 

hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan faktor 

individual terhadap motivsi kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukoharjo. Untuk X2, t hitung sebesar 2,200 > t tabel sebesar 2,021 sehingga 

hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan faktor 

organisasional terhadap motivasi kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukoharjo. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 18,691 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih kecil dari 

signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel faktor individual dan organisasional 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 

 

  

 

Kata kunci : faktor individual, faktor organisasional, motivasi kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan atau organisasi selalu ingin mendapatkan hasil kerja 

yang terbaik dari para karyawannya, tetapi peningkatan hasil dari karyawan juga 

haruslah diikuti dengan peningkatan motivasi baik dari sisi perusahaan atau 

organisasi maupun dari sisi karyawan itu sendiri. Pemenuhan kualitas kerja 

karyawan tersebut didapat dari segala aspek kerja karyawan yang meliputi gaji, 

rasa aman dalam bekerja dan aspek-aspek lain yang dapat mendukung kualitas 

dan kinerja karyawan, sehingga pihak perusahaan maupun organisasi dapat 

mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai. 

Kinerja karyawan adalah asset yang sangat besar yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan ataupun organisasi, oleh karena itu perusahaan atau organisasi 

tersebut hendaknya selalu menjaga agar kinerja karyawannya tidak mengalami 

penurunan. Di dalam melaksanakan segala tugas dan pekerjaan di dalam sebuah 

perusahaan maupun organsiasi didorong oleh suatu motif yang diberikan oleh 

perusahaan maupun organisasi tersebut, seperti memberikan kesempatan kepada 

para karyawan untuk memberikan saran, ide serta keluhan. Dengan memberikan 

kesempatan tersebut, maka secara tidak langsung motivasi kerja karyawan dapat 

ditingkatkan. 

Di lain pihak, pimpinan diharapkan dapat memberikan perhatian kepada 

para karyawannya, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh perusahaan atau 

organisasi, dengan demikian ada sebuah ikatan batin yang kuat antara pimpinan 
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dengan para karyawan. Tindakan pimpinan dalam mengikutsertakan para 

karyawannya untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh 

manajemen akan memberikan rasa senang di dalam diri karyawan. Seorang 

pimpinan perusahaan maupun organisasi harus mampu melihat keadaan 

organisasi atau perusahaan pada khususnya dan juga mampu menampung segala 

keluhan dan keadaan para karyawan pada umumnya. Karyawan mungkin dalam 

menjalankan pekerjaan mampu untuk mengerjakan dengan baik dan mungkin 

sebaliknya, oleh karena itu kinerja karyawan hendaknya tetap terus diperhatikan. 

Motivasi karyawan dalam bekerja sangat berkaitan dengan apa yang 

menjadi keinginan, harapan dan berbagai tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini 

akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam bekerja, apakah sebagai 

seorang pemalas, acuh tak acuh, antusias bahkan menjadi seseorang yang mampu 

bekerja dalam tekanan dan tantangan. Saat sekarang ini dimana arus perubahan 

begitu cepat dan kompleks, karyawan tidak hanya dituntut memiliki seperangkat 

pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) memadai tetapi juga harus 

memiliki motivasi kerja yang kuat. 

Motivasi karyawan untuk bekerja biasanya merupakan hal yang rumit, 

karena motivasi itu melibatkan faktor-faktor individual dan organisasional. 

Faktor individual merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau 

dorongan yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri. Yang tergolong pada 

faktor-faktor yang sifatnya individual adalah kebutuhan-kebutuhan (needs), 

tujuan-tujuan (goals), sikap (attitudes), dan kemampuan-kemampuan (abilities). 

Sedangkan faktor organisasional merupakan sesuatu yang menimbulkan 
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semangat atau dorongan dari organisasi tempat karyawan bekerja. Yang 

tergolong pada faktor-faktor yang berasal dari organisasi meliputi pembayaran 

atau gaji (pay), keamanan pekerjaan (job security), hubungan sesama pekerja 

(coworkers), pengawasan (supervision), pujian (praies) dan pekerjaan itu sendiri 

(job it self). 

Setiap  aktivitas  yang dilakukan oleh seseorang  pasti memiliki suatu 

faktor  yang mendorong aktivitas  tersebut. Motivasi  adalah  pemberian  daya  

penggerak  yang  menciptakan  kegairahan  kerja seseorang,  agar mereka  mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegritasi dengan segala daya upayanya 

mencapai kepuasan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong  

gairah  kerja  bawahan,  agar  mereka  mau  bekerja  keras  dengan memberikan  

semua kemampuan dan ketrampilannya  untuk  mewujudkan  tujuan perusahaan. 

Motivasi ini penting karena dengan motivasi diharapkan setiap individu 

karyawan  mau  bekerja  keras  dan  antusias  untuk  mencapai  produktivitas  

kerja  yang tinggi.  Tingkah  laku  seseorang  dipengaruhi  serta  dirangsang  oleh  

keinginan, kebutuhan,  tujuan  dan  keputusannya.  Rangsangan  timbul  dari  diri  

sendiri  (internal) dan dari luar (eksternal). Rangsangan ini akan menciptakan 

motif dan motivasi yang mendorong  orang  untuk  bekerja  (beraktivitas)  untuk  

memperoleh  kebutuhan  dan kepuasan hasil kerjanya. 

Kebutuhan karyawan yang semakin meningkat sedangkan pemberian gaji 

oleh perusahaan atau organisasi yang dirasa sudah tidak sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan karyawan menyebabkan motivasi kerja karyawan menjadi menurun. 

Di samping itu lingkungan kerja seperti ketidakharmonisan dengan rekan kerja 
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juga menjadi salah satu faktor menurunnya motivasi kerja karyawan. Hal ini 

terbukti saat ada karyawan yang mempunyai masalah dengan rekan kerjanya 

membuat karyawan tersebut terlihat setengah-setengah dalam bekerja. Masalah-

masalah tersebut juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 

KPP Pratama Sukoharjo merupakan sebuah instansi pemerintah yang 

secara umum memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dalam 

bidang perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama 

Sukoharjo. Karena bidang tugasnya bersinggungan langgung dengan masyarakat 

maka agar tetap dapat menjaga kualitas pelayanannya, setiap karyawan  harus 

menyadari bahwa untuk dapat mencapai hasil yang baik maka perlu ditingkatkan 

fungsi kualitas kerjanya. Untuk dapat meningkatkan kualitas kerja motivasi di 

dalam bekerja haruslah menjadi pertimbangan yang penting bagi setiap 

karyawan. 

Beberapa masalah tersebutlah yang mendasari peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang faktor-faktor motivasi kerja tersebut dalam bentuk 

skripsi yang berjudul “PENGARUH FAKTOR INDIVIDUAL DAN 

ORGANISASIONAL TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN 

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

Peneliti tertarik meneliti masalah sumber daya manusia yang berkaitan 

dengan motivasi kerja karyawan. 
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2. Alasan Objektif 

Motivasi karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan maupun organisasi, 

karena motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Motivasi sendiri 

melibatkan faktor-faktor individual dan organisasional. Faktor individual 

muncul dari dalam diri karyawan itu sendiri sedangkan faktor-faktor 

organisasional muncul dari organisasi, di mana kedua faktor tersebut dapat 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi karyawan di dalam bekerja 

 

C. Pembatasan Masalah  

Dalam hal ini penulis akan mambatasi masalah yang diteliti meliputi 

pengaruh faktor individual dan faktor organisasional yang mempengaruhi 

motivasi kerja karyawan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh antara faktor individual terhadap motivasi kerja 

karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo? 

2. Apakah ada pengaruh antara faktor organisasional terhadap motivasi kerja 

karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo? 

3. Apakah ada pengaruh antara faktor individual dan organisasional terhadap 

motivasi kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk menguji pengaruh antara faktor individual terhadap motivasi kerja 

karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 

2.  Untuk menguji penagruh antara faktor organisasional terhadap motivasi kerja 

karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 

3.  Untuk menguji pengaruh antara faktor individual dan organisasional terhadap 

motivasi kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di 

Universitas Widaya Dharma Klaten. 

2. Bagi Perusahaan/ Organsiasi 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan/organisasi 

untuk dapat meningkatkan motivasi kerja karyawannya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat memberikan masukan, menambah informasi bagi peneliti, serta dapat 

digunakan sebagai acuan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan 

datang. 
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G. Sistematika Penulisan   

Untuk lebih mempermudah dalam mempelajari skripsi ini penulis membagi 

secara sistematis ini menjadi 5 (lima) bab dan terbagi menjadi sub-sub bab 

sebagai berikut. 

Bab I  Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, motivasi 

kerja, dasar-dasar motivasi, pengertian motivasi, teori-teori motivasi 

kerja, jenis dan bentuk motivasi, hipotesis penelitian, kerangka 

pemikiran dan penelitian terdahulu. 

Bab III  Metode Penelitian berisi tentang metode yang diambil dalam 

penelitian serta gambar umum objek penelitian. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan meliputi analisis data serta pembahasan dari 

keseluruhan materi yang telah disusun. 

Bab V  Simpulan dan saran meliputi simpulan hasil penelitian dan saran-saran untuk 

perbaikan bagi yang bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel faktor 

individual dan orgnisasional terhadap motivasi kerja karyawan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. 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 = 13,569 + 0,364X1 + 0,320 X2. Setiap 

variabel bernilai positif yang berarti bahwa faktor individual dan 

organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Kantor 

Pelayanan Pajak Sukoharjo. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 4,913,  dan 

X2= 2,200 dengan tingkat signifikansi untuk X1= 0,000 dan X2= 0,034. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 4,913 > t tabel 

sebesar 2,021 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan faktor individual terhadap motivsi kerja 

karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Untuk X2, t hitung 

sebesar 2,200 > t tabel sebesar 2,021 sehingga hipotesis dapat diterima 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan faktor organisasional 
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terhadap motivasi kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukoharjo.  

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 18,691 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 

kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel faktor individual dan 

organisasional secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukoharjo. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,503. Hal ini berarti 

50,3% motivasi kerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel faktor 

individual dan organisasional. Sedangkan sisanya yaitu 49,7% motivasi 

kerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 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 

mengenai pengaruh faktor individual dan faktor organisasional terhadap 

motivasi kerja karyawan. 

1. Salah satu teknik untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan adalah 

dengan memberikan dorongan-dorongan berupa insentif, bonus dan 

sebagainya kepada karyawan, mengingat karyawan adalah penentu 

keberhasilan organisasi. Dengan dorongan-dorongan ataupun motivasi 
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yang diberikan diharapkan kemampuan serta keterampilan pegawai dalam 

bekerja agar lebih semangat dan dapat diandalkan dalam mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. 

2. Betapapun sempurnanya rencana organisasi, pengawasan dan penelitiannya 

jika tanpa dukungan para pegawai/karyawan maka tujuan organisasi tidak 

akan terwujud. Maka harus ada perhatian yang besar pada pegawai, agar 

para pegawai tahu secara pasti akan tanggung jawab pekerjaannya dan bisa 

secara efektif melaksanakan pekerjaannya maka perlu adanya ketentuan 

yang berupa kebijaksanaan, instruksi maupun keputusan yang dibuat oleh 

pimpinan secara jelas, tertulis dan diberikan kepada seluruh pegawai 

sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap pekerjaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Faustino, Cardoso Gomes. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : 

Bumi Aksara. 

 

Floriana Sari. 2013. Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Galeri Ciumbuleuit Hotel Dan Apartemen Bandung. 

Skripsi. Universitas Pasundan Bandung. 

 

Heidjrahman dan Suad Husnan. 2009. Manajemen Personalia. Yogyakarta : 

Fakultas Ekonomi UGM. 

 

Henry Simamora. 2006. Manajemen Personalia. Yogyakarta : Liberty. 

 

Ishak Arep dan Hendri Tanjung. 2003. Manajemen Motivasi. Jakarta : PT. 

Grasindo. 

 

J. Supranto. 1994. Ekonomi Matematik. Jakarta : FE UI. 

 

Malayu S.P Hasibuan. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. 

Bumi Aksara. 

 

Norintha Kandhitya Kusuma. 2014. “Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan di Cv. Rown Division Aria Bersama Di 

Surakarta. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : 

PT. Rineka Cipta. 

 

Sadili Samsudin. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Pustaka 

Setia. 

 

Sondang P. Siagian. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. 

 

Sugiyono. 2003. Statistik untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. 

 

Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

 

Sutrisno,  Edy.  2013.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  Kencana 

Prenada Media Group. 

 

 


	Cover depan Nurul Laily.pdf
	Skripsi Nurul Laily_1.pdf
	Skripsi Nurul Laily_2.pdf

