
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK  

PRATAMA KLATEN 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Manajemen 

Peminatan : 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

KUSMILAH  

NIM:  1521103751 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

April 2019 



 ii 

HALAMAN PERSETUJUAN  

 

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK  

PRATAMA KLATEN 

 

Diajukan Oleh  

KUSMILAH  

NIM: 1521103751 

 

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji 

Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten 

pada tanggal……….. 

 

 

Pembimbing utama  Pembimbing pendamping 

 

 

 

Abdul Haris, SE, MM,M.Pd Jarot Prasetyo, SE., M.Si.                

NIK 690 098 194 NIK 690 301 251 

              

 

Mengetahui : 

Ketua Jurusan Manajemen 

 

 

 

Abdul Haris, SE, MM,M.Pd. 

NIK 690 098 194 

 



 iii 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK  

PRATAMA KLATEN 

 

Diajukan Oleh  

KUSMILAH  

NIM: 1521103751 

 

Telah dipertahankan dan disetujui oleh Dewan Penguji skripsi Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima 

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Manajemen 

Pada tanggal………………….. 

   

Ketua Sekretaris 

 

 

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc. H. Arif Julianto SN, SE, M.Si. 

NIK 690 208 290 NIK 690 301 250  

 

Penguji Utama  Penguji Pendamping 

 

 

H Abdul Haris, SE, MM,M.Pd Jarot Prasetyo, SE., M.Si.                

NIK 690 098 194 NIK 690 301 251 

 

              

Disahkan oleh : 

 Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

 

Dr. Sutrisno Badri, M.Sc. 

NIK 690 208 290 

 



 iv 

PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : KUSMILAH 

NIM : 1521103751 

Jurusan : Manajemen 

Fakultas : Ekonomi 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi 

Judul : Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten 

 

adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan 

merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan 

dalam Daftar Pustaka. 

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan 

gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.  

 

 

Klaten,  Februari 2019 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

 

 

Kusmilah 



 v 

MOTTO 

 

 

“Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka akan semakin mudah bagi kita 

untuk memahami ilmu yang lainnya” 

(Penulis) 

 

“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 

orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti 

 untuk belajar” 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

PERSEMBAHAN 

 

Teriring rasa syukur kepada-Nya, kupersembahkan karyaku 

ini untuk: 

1. Orang tua yang selalu memberikan doa restunya 

2. Keluargaku tersayang 

3. Rekan-rekan seperjuangan 

4. Almamaterku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat petunjuk dan 

rahmat-Nya Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten”. 

Adapun maksud disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Hal 

ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada 

diri Penulis, baik secara teoritis maupun praktis. Untuk itu dengan segala 

kerendahan hati, Penulis harapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dengan tersusunnya skripsi ini, tidak lupa Penulis mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Triyono, M. Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten 

2. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

3. Bapak Abdul Haris, SE, MM, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, sekaligus Dosen Pembimbing I 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 



 viii 

4. Bapak Jarot Prasetyo, SE., M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan 

petunjuk hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.    

5. Pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang 

telah bersedia memberikan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan 

dalam skripsi ini. 

6. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan materiil maupun spirituil dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam 

penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua Amin. 

 

Klaten,   Februari 2019 

Penulis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

DAFTAR ISI 

 

         Halaman 

HALAMAN JUDUL  ......................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN  ........................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  ........................................................................  iii 

PERNYATAAN  .............................................................................................  iv 

MOTTO  ..........................................................................................................  v 

PERSEMBAHAN  ...........................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xii 

ABSTRAK .......................................................................................................  xiii 

BAB I. PENDAHULUAN .........................................................................  1 

 A.  Latar Belakang Masalah...........................................................  1 

 B.  Alasan Pemilihan Judul ............................................................  4 

 C.  Penegasan Judul  ......................................................................  5 

 D.  Pembatasan Masalah  ...............................................................  6 

 E.  Perumusan Masalah  ................................................................  6 

 F.  Tujuan Penelitian  ....................................................................  6 

 G.  Manfaat Penelitian ...................................................................  7 

 H. Sistematika Penulisan ..............................................................  7 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  ...............................................................  9 



 x 

 A. Manajemen Sumber Daya Manusia .........................................  9 

 B.  Budaya Organisasi ...................................................................  12 

 C.  Motivasi Kerja .........................................................................  18 

 D. Kinerja Pegawai .......................................................................  34 

 E. Penelitian Terdahulu ................................................................  29 

 F. Kerangka Berpikir ....................................................................  31 

 G. Hipotesis ..................................................................................  32 

BAB III. METODE PENELITIAN  ..............................................................  33 

  A.  Metode Penelitian  ...................................................................  33 

  B.  Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten ....  39 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................  47 

 A.   Karakteristik Responden ..........................................................  47 

B. Uji Validitas dan Reliabilitas ...................................................  50 

C. Analisis Data ............................................................................  54 

BAB  V. SIMPULAN DAN SARAN  ..........................................................  59 

A. Simpulan  ................................................................................  59 

B. Saran-saran  .............................................................................  60 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



 xi 

DAFTAR TABEL 

         Halaman 

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin....................  47 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur ..............................  48 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan .........  48 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja ....................  49 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi (X1) .................  50 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja (X2) .......................  51 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai (Y) ......................  52 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen ..................................................  53 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linier Berganda ....................................................  54 

Tabel 4.10 Hasil Uji t ....................................................................................  56 

Tabel 4.11 Hasil Uji F ...................................................................................  57 

Tabel 4.12  Koefisien Determinasi ................................................................  58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

DAFTAR GAMBAR 

         Halaman 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran .....................................................  31 

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho ....................................  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

ABSTRAK 

 

 

KUSMILAH, NIM. 1521103751, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisa dan mengetahui pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten, 2) untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, 3) menganalisa dan 

mengetahui pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.  

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner dan observasi. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 pegawai. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel bebas : budaya organisasi (X1) dan motivasi kerja (X2) serta 

variabel terikat (Y) : kinerja pegawai. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. 

Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh t hitung X1= 3,842 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, 

nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 3,842 > t 

tabel sebesar 2,000.  Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t 

yang memperoleh t hitung X2= 2,270 dengan menggunakan batas signifikansi 

0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 

3,842 > t tabel sebesar 2,000. Budaya organsiasi dan motivasi  kerja secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 

memperoleh  F hitung sebesar sebesar 9,523 dengan taraf signifikansi 0,000.  

 

 

Kata kunci: budaya organisasi, motivasi kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas  

yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai  

dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011 : 

67). Kinerja pegawai memiliki peranan penting bagi suatu organisasi, karena  

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh kinerja  

pegawai. Apabila kinerja yang ditampilkan pegawai rendah, maka  

mengakibatkan  organisasi dalam  mencapai  tujuannya  menjadi  terhambat.  

Tetapi, apabila kinerja yang ditampilkan pegawai  tinggi,  maka  organisasi  

dalam  mencapai tujuannya  akan  menjadi  mudah.  Oleh  karena  itu,  supaya  

kinerja pegawai tinggi dan tujuan perusahaan berhasil tercapai, maka 

organisasi harus mampu untuk mendorong pegawai agar selalu meningkatkan 

kinerjanya. 

Dorongan tersebut yang sering disebut sebagai motivasi. Motivasi 

sendiri menurut Handoko (2002 : 328) adalah keadaan dalam pribadi 

seseorang yang terdorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan. Jadi pada dasarnya apabila organisasi ingin 

meraih kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah di tentukan maka 

organsiasi haruslah memberikan motivasi pada pegawai agar pegawai mau 

dan rela mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. 
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Persoalan dalam memotivasi pegawai tidak mudah karena dalam diri pegawai 

terdapat keinginan, kebutuhan dan harapan yang berbeda antara satu pegawai 

dengan pegawai lain. Oleh karenanya apabila manajemen organisasi dapat 

memahami persoalan motivasi dan mengatasinya maka organsiasi akan 

mendapatkan kinerja pegawai yang optimal sesuai dengan standar yang di 

tentukan. 

Selain itu, Susanto (2006: 109) mengatakan untuk menciptakan kinerja 

pegawai yang efektif dan efisien demi kemajuan organisasi maka perlu adanya 

budaya organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi acuan 

karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi. Setiap organisasi akan 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Untuk dapat mengelola organisasi dengan 

baik diperlukan pengertian yang jelas dan perhatian terhadap budaya 

organisasi. Mengenai budaya organisasi dalam sebuah organisasi tidak akan 

berkembang menjadi organisasi yang maju tanpa memperkokoh fondasi 

budayanya, setelah budaya kuat maka akan berpengaruh besar terhadap 

strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Budaya 

organisasi akan mempengaruhi kinerja pegawai yang dapat menaikkan 

koordinasi antar pegawai.  

Pemahaman budaya organisasi oleh pegawai akan membina kohesifitas, 

kesetiaan dan komitmen organisasional. Kualitas ini selanjutnya akan 

mengurangi kecenderungan pegawai untuk meninggalkan organisasi. Suatu 

organisasi untuk mencapai keberhasilan perlu meningkatkan faktor kinerja 
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organisasi dengan membentuk dan mengembangkan suatu budaya organisasi 

yang mendukung terciptanya komitmen pegawai. 

Setiap organisasi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan 

organisasi lain, ciri khas ini menjadi identitas bagi organisasi. Ciri khas inilah 

yang dinamakan budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada 

hubungan yang unik dari norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan dan cara 

berperilaku yang menjadi ciri bagaimana kelompok dan individu dalam 

menyelesaikan sesuatu. Budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang harus 

dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan bersama oleh semua individu/ kelompok 

yang terlibat didalamnya. Budaya berhubungan dengan bagaimana organisasi 

membangun komitmen mewujudkan visi dan misinya. Dengan kata lain 

budaya menentukan kemajuan setiap organisasi, tidak peduli apapun jenis 

organisasi tersebut. 

Budaya organisasi dibentuk dari filosofi organisasi dan nilai-nilai yang 

dianut oleh sumber daya manusia di dalam organisasi, akan tetapi peran dari 

pimpinan atau top manajemen sangat besar dalam pembentukan budaya 

organisasi. Budaya yang ada pada suatu organisasi akan mempengaruhi cara 

pekerjaan dilakukan dan cara para pekerja berperilaku serta menyebabkan 

para pekerja memiliki cara pandang yang sama dalam melaksanakan aktivitas 

pekerjaan. Budaya organisasi juga akan memiliki dampak pada efisiensi dan 

efektivitas organisasi. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten juga tidak ingin ketinggalan 

dalam membangun budaya organisasi yang efektif guna menciptakan hasil 
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kerja, disiplin kerja dan kualitas kerja pegawai yang lebih baik. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten dituntut untuk memiliki visi dan misi yang 

jelas, strategik dan setiap komponen di dalamnya juga dituntut untuk dapat 

merealisasikan visi dan misi instansi. Visi dan misi inilah yang kemudian 

melahirkan nilai-nilai yang diyakini oleh anggota dan mencerminkan budaya 

organisasi 

Tolak ukur keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sebagai 

instansi pemerintahan akan sangat tergantung dari kepiawaian pegawai dalam 

memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Budaya yang tidak kondusif dan 

lingkungan kerja yang kurang nyaman akan mengakibatkan pegawai tidak 

termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu perlu diadakan kajian 

lebih lanjut terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 

yang berhubungan dengan budaya organisasi dan motivasi kerja, sehingga 

kinerja pegawai menjadi lebih optimal. Berangkat dari hal tersebut maka 

dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “PENGARUH BUDAYA 

ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN.” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Objektif 

a.  Budaya organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi 

acuan karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi diperlukan 

untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif dan efisien demi 

kemajuan organisasi. 
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c. Keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi dipengaruhi oleh 

seorang pemimpin, kepemimpinan yang efektif memberi dampak 

kemajuan pada organisasi 

2. Alasan Subjektif 

Peneliti tertarik meneliti masalah budaya organisasi dan motivasi kerja 

serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas judul skripsi tersebut perlu adanya penegasan agar 

tidak terjadi kekaburan arti. Adapun penegasan judul yang penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjdi pedoman 

tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan 

mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai & 

Mulyadi, 2012:374). 

2. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang terdorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (Handoko, 2002 : 328). 

3. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pengawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunergara, 2011 : 67). 
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D. Pembatasan Masalah 

Mengingat sangat luas dan kompleknya faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, maka perlu dibatasi permasalahan dengan 

maksud agar pembahasan dapat lebih mengena sasaran. Dalam penelitian ini 

peneliti membatasi masalah pada pengaruh budaya organisasi dan motivasi 

kerja terhadap kinerja pegawai. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten? 

2. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten? 

3. Adakah pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan. Adapun 

yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 
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3. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh budaya organisasi dan 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya berguna bagi : 

1. Penulis 

 Untuk menambah pengalaman penelitian dan aplikasi ilmu yang telah 

dipelajari di Universitas. 

2. Organsiasi 

 Untuk mengurangi permasalahan yang timbul di organisasi yang 

menyangkut bidang sumber daya manusia khususnya mengenai 

peningkatan kinerja pegawai melalui masalah budaya organisasi dan 

motivasi kerja. 

3. Bagi pihak lain 

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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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, budaya organisasi, motivasi kerja, kinerja pegawai, kerangka 

berpikir, hipotesis serta penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

gambaran umum 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 budaya 

organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y  = 3,375 + 0,625X1 + 

0,291X2  yang artinya kinerja pegawai dipengaruhi oleh budaya organisasi 

dan motivasi kerja. Hasil penelitian juga diperoleh koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,288. Hal ini berarti 28,8% kinerja pegawai dapat dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh variabel budaya organisasi dan motivasi kerja. 

Sedangkan sisanya yaitu 71,2% kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

2. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t 

yang memperoleh t hitung X1= 3,842 dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t 

hitung sebesar 3,842 > t tabel sebesar 2,000. 

3. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
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memperoleh t hitung X2= 2,270 dengan menggunakan batas signifikansi 

0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung 

sebesar 3,842 > t tabel sebesar 2,000.  

4. Budaya organisasi dan motivasi  kerja secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh  F 

hitung sebesar sebesar 9,523 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih kecil dari signifikan 0,05. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Budaya organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sudah cukup 

baik, sehingga pimpinan perlu mempertahankannya dengan membangun 

iklim kerja yang mendukung budaya organisasi untuk mempengaruhi 

pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. 

2. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten perlu merumuskan 

budaya organisasi dengan jelas, yaitu dengan menuangkannya dalam 

bentuk pedoman tingkah laku secara tertulis agar dapat mempersatukan 

kesepahaman para karyawan dalam bekerja. 

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten sebaiknya mampu menerapkan berbagai kebijakan yang 
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dapat memotivasi pegawainya. Upaya yang dilakukan misalnya 

memberikan dorongan kepada pegawai dalam meningkatkan kualitas dan 

kuantitas hasil kerja melalui pemberian penghargaan atas prestasi, 

kebijakan pemberian tunjangan ataupun bonus yang lebih baik, serta 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga pegawai bisa 

bekerja dengan lebih baik. 
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