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ABSTRAK 

Sumber daya manusia adalah aset yang sangat berharga bagi setiap 

instansi karena pegawai bekerja dan bertindak untuk pencapaian tujuan 

organisasi. Tujuan organisasi dapat dicapai melalui tingginya 

produktivitas kinerja  yang dipengaruhi oleh remunerasi, kedisiplinan dan 

pembinaan pegawai. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah ada 

pengaruh  remunerasi, kedisiplinan dan pembinaan berpengaruh secara 

partial  terhadap produktivitas kerja pegawai dan bagaimana remunerasi, 

kedisiplinan dan pembinaan pegawai mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap produktivitas kinerja pegawai pada UPT BPCB Jawa 

Tengah. 

Teori yang digunakan adalah manajemen sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan remunerasi, kedisiplinan, pembinaan pegawai dan 

produktivitas kinerja pegawai. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif, 

validitas, reliability, correlation, correlation determination melalui 

penyebaran kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 70 

orang pegawai administrasi dan teknis  yang diambil secara proportionate 

random sampling dari masing-masing bagian. Hasil penelitian (X1) secara 

parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap variable Y, Kedisiplinan 

tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap variable Y dikarenakan 

pegawai yang berada di seluruh wilayah Jawa Tengah tidak dapat setiap 

hari dilakukan pemantauan dan pengawasan, variabel X3 juga tidak 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap variable Y,  hal ini juga sebagai 

akibat dari letak pekerjaan yang berada di luar daerah sehingga 

menyulitkan untuk dilakukan sidak/ pemantauan karena pegawai banyak 

bekerja satu situs satu pegawai yang bersifat individual.           

Variabel  (X1, X2 dan X3) secara simultan berpengaruh signifikan  

terhadap  variable Y  sebesar 23.841, dengsan demikian hipotesis dan 

rumusan masalah teruji secara statistic dan terbukti pada    pegawai BPCB 

Jawa  Tengah.           

Koefisien determinasi dari model regresi penelitian ini sebesar R2=0,645 

atau 64,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, tinggi rendahnya 

produktivitas kinerja pegawai BPCB Jawa Tengah 64,5% ditentukan/ 

dipengaruhi oleh remunerasi, kedisiplinan dan pembinaan pegawai sedang 

34,5% sisanya ditentukan/ dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang 

tidak tercakup dalam model regresi penelitian ini. 
 

Kata Kunci: Remunerasi, Kedisiplinan, Pembinaan dan Produktivitas 

Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan pengukuran  produktivitas  kinerja  yang dikaitkan 

dengan pemberian imbalan   yang sesuai, sudah  banyak pula   dikaji 

oleh  para  ahli . Sebagaimana hasil kajian Stiffler (2006, hal: 25- 26)  

yang menunjukkan bahwa kompensasi (gaji) yang rendah juga akan 

berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pegawai juga dikemukakan 

Mukandala (2003) juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

erat antara gaji dengan produktivitas kinerja pegawai birokrasi (civil 

service).  

     Sistem remunerasi yang tidak berdasarkan kinerja yang 

berkeadilan, baik individu maupun organisasi dapat menimbulkan 

kecemburuan. Pola pengukuran kinerja menjadi syarat utama 

remunerasi yang berkeadilan. sistem remunerasi dapat menjadi suatu 

konsekuensi , kondisi yang membuat pegawai bisa terukur dan 

terstandar dalam hasil  pekerjaanya dan disiplin dalam setiap proses 

pekerjaanya  melalui pembinaan yang berkelanjutan dan terus 

menerus.  

     Penempatan pegawai hendaknya berdasarkan standar 

kompetensi sesuai dengan uraian jabatanya. Penyusunan analisis 

beban kinerja (ABK) merupakan salah satu perwujudan dari program 

reformasi. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB Jawa Tengah 
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adalah salah satu UPT dari  Direktorat Jenderal Kebudayaan 

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan yang bertugas di bidang 

pelestarian cagar budaya di wilayah Jawa Tengah. Cagar budaya 

merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan 

perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman 

dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu 

dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan 

kebudayaan nasional untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.     

Bahwa untuk melestarikannya,  Balai Pelestarian Cagar Budaya  

Jawa Tengah sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 

bertanggung jawab dalam  pengaturan pelindungan, pengembangan, 

dan pemanfaatan Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, 

situs, dan kawasan yang  meliputi Cagar Budaya bergerak  sejumlah 

6984 dan Cagar Budaya tidak bergerak 2040 di wilayah Jawa Tengah 

(sumber: inventarisasi CB 2016). Dengan sinergitas tersebut, maka 

adanya undang-undang ( UUNo. 11 tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya) saja tidak cukup untuk dapat melestarikan cagar budaya. 

Upaya pemerintah dalam  mempertahankan, memulihkan, melindungi 

dan melestarikan keaslian lingkungan dan bangunan Cagar Budaya 

dari kerusakan dan kemusnahan harus didukung pula oleh sumber 

daya manusia kebudayaan  yang terstandart dan terukur. Karena 
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kerusakan Cagar Budaya  disebabkan kondisi alam maupun perilaku 

manusia itu sendiri.   

     Sumber   daya   manusia   kebudayaan   yang terstandart dan 

terukur adalah manusia yang bekerja di bidang kebudayaan sebagai 

ujung tombak dalam mewujudkan Cagar Budaya yang  terpelihara dan 

terjaga keterawatanya sesuai. Dalam konteks ini esensinya adalah 

sumber daya manusia kebudayaan   memegang peranan yang sangat 

penting dan mutlak dalam mengelola Cagar Budaya secara terpadu 

terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga  untuk mewujudkan Cagar 

Budaya yang terpelihara dan terjaga keterawatanya perlu adanya  

upaya pengembangan pegawai untuk peningkatan hasil  kerja yang 

efektif dan efisien, dimana setiap pegawai dituntut untuk dapat 

menyelesaikan target/beban kerja sesuai dengan kuantitas, kualitas 

dan waktu menyelesaikanya.  Sumber daya manusia  yang berkwalitas 

sangat menentukan berhasil tidaknya dalam usaha melestarikan Cagar 

Budaya ini.  

 `Untuk mewujudkan tata kelola  organisasi yang baik, peningkatan 

kinerja pelestarian cagar budaya  dan peningkatan pelayanan kepada 

pemangku kepentingan atau mitra kerja dan masyarakat, diperlukan 

kesiapan SDM yang handal untuk mendukung upaya pelestarian cagar 

budaya di wilayah Jawa Tengah. Dengan pemberian remunerasi yang 

sudah mulai diterapkan di BPCB Jawa Tengah dimana tuntutan publik 

akan profesionalisme birokrasi sangat tinggi, maka seharusnya BPCB 



 
 

4 
 

Jawa Tengah  melakukan pengawasan yang lebih kepada pegawainya. 

Organisasi diharapkan mulai meminimalisir kesempatan untuk 

penyimpangan kewenangan dalam melaksanakan tugas pelayanan. 

Integritas pegawai berupa kejujuran dan tanggung jawab, akan 

menjadi faktor  yang turut menentukan  pemberian remunerasi bagi 

pegawai yang bersangkutan. Jika sikap dan perilaku pegawai terhadap 

pekerjaan dengan salah satu indikatornya yaitu integritasnya rendah, 

maka akan diterapkan penurunan peringkat jabatan dan berarti pula 

penurunan grade remunerasinya. organisasi yang menerapkan sistem 

pemberian imbalan yang berdasarkan pada kinerja, dengan penilaian 

atas disiplin dan kinerja individu para pegawainya . Telah banyak 

bukti yang menunjukkan sistem pemberian imbalan berbasis kinerja 

ini baik untuk  organisasi publik maupun swasta. Shields (2007: 349-

350) Sedangkan keterkaitan antara apa yang diinginkan calon individu 

pegawai tentang organisasi tempatnya bekerja oleh Shields  juga 

menunjukkan keterkaitan   sebagai berikut: 

1) Keterkaitan  remunerasi dengan kualitas, yang terdiri dari : pertama 

remunerasi dapat meningkatkan  kualitas kinerja pegawai yang  

sebaik-   baiknya, kedua remunerasi dapat menjadikan pegawai 

untuk melakukan perbaikan terus     menerus melalui pembinaan 

dan ketiga remunerasi dapat menjadi acuan untuk meningkatkan 

kemampuan  individu.  
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2) Kepuasan pelanggan dan stakeholders, karena : pertama, Sistem 

remunerasi       memberikan    informasi kepada para pimpinan - 

pimpinan    unit   kerja   yang     diperlukan   untuk mengarahkan    

bawahan dalam mencapai    sasaran      yang      diinginkan. Kedua, 

remunerasi   dapat   mendorong terjadinya    kerja     sama       yang 

lebih baik.  

Menurut Hasibuan (2013:23) kedisiplinan merupakan      fungsi 

Manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud 

tujuan yang maksimal. Kedisiplinan dapat dilihat sebagai sesuatu yang 

besar manfaatnya baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi 

kpegawai itu sendiri. Bagi organisasi adanya kedisiplinan kerja akan 

menjamin terpeliharanya tata tertip dan kelancaran pelaksanaan tugas, 

sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Adapun bagi karyawan akan 

diperoleh kesadaran dalam melaksanakan tugas serta dapat 

mengembangkan tenaga dan fikiranya semaksimal mungkin  demi 

terwujudnya tujuan organisasi  

    Kedisiplinan harus selalu dipelihara agar kelancaran dalam 

pelaksanaa realisasi  tugas pegawai selalu dapat mencapai target yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan pola pembinaan yang 

berkelanjutan rutin dan terus menerus. Sehingga  dalam upaya 

mengelola sumber daya manusia diperlukan upaya   pembinaan setiap 

pegawai dalam  mendapatkan penilaian kinerja (PK) yang baik apabila 
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mampu melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja yang telah di 

tetapkan yang disusun berdasarkan penghitungan secara proporsional,  

yang berdasar pada  standart kemampuan rata – rata (SKR) pegawai . 

   Pembinaan pegawai adalah salah satu upaya untuk meningkatkan 

mutu kerja pegawai yang terstandar dan terukur. Sehingga upaya suatu 

organisasi dalam mencapai target tujuan yang dicapai dapat terpenuhi. 

     Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50). Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut,  diperlukan suatu  pengembangan  

pegawai yang jitu dalam mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan  sumber daya manusia sehingga  dalam  melaksanakan 

tugas sesuai dengan target atau sasaran  kerja yang telah di tetapkan 

kepada pegawai, salah satunya melalui cara pendidikan dan 

pembinaan. Karena setiap instansi selalu menginginkan produktivitas 

kerja dari setiap karyawannya meningkat.  

     Peningkatan produktivitas kerja pegawai merupakan kebutuhan 

setiap organisasi, walaupun pada prinsipnya setiap pegawai 

mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan diri 

dalam menjalankan pekerjaanya, dengan demikian setiap  instansi  

bertanggung jawab untuk mengembangkan pegawaianya. sehingga 

produktivitas pegawai dapat ditingkatkan. 
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     Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian  dengan judul ; “ PENGARUH REMUNERASI, 

KEDISIPLINAN  DAN PEMBINAAN  TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KINERJA PEGAWAI KEBUDAYAAN PADA 

UPT BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB)  JAWA 

TENGAH” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

       Adapau alasan pemilihan judul ini adalah : 

1) Alasan Subjektif 

Tertarik meneliti di bidang manajemen sumber daya manusia di 

UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah yang 

mencakup tentang pengaruh remunerasi, kedisiplinan dan 

pembinaan terhadap produktivitas kinerja pegawai kebudayaan  

2) Alasan Objektif 

Penulis  mengambil judul tentang produktivitas kinerja pegawai 

kebudayaan yang dipengaruhi oleh remunerasi, kedisiplinan dan 

pembinaan ini untuk  penelitian, menambah wawasan dan 

pengetahuan  

C. Penegasan Judul 

Definisi judul penelitian ini mencakup tentang : 

1) Remunerasi 

Remunerasi adalah  mempunyai pengertian berupa “sesuatu” yang 

diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah 
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diberikannya kepada organisasi tempat bekerja (Mochammad 

Surya 2004:8) 

2) Kedisiplinan 

Kedisiplinan  adalah suatu sikap menghormati, menghargai,  patuh, 

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan 

tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya 

(Siswanto , 2001)  

3) Pembinaan 

Pembinaan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

kerja pegawai yang terstandar dan terukur. Sehingga upaya suatu 

organisasi dalam mencapai target tujuan yang dicapai dapat 

terpenuhi. (Dr. B. Siswanto Sastrohadiwiryo : 2001) 

4) Produktivitas Kinerja 

Produktivitas Kinerja adalah hasil konkrit (produk) yang dihasilkan 

oleh individu atau kelompok, selama satuan waktu tertentu dalam 

suatu proses kerja Yuniarsih dan Suwatno (2008, p156)  

D. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar obyek yang dibicarakan 

tidak mengambang dan berkembang  dengan masalah lainya. Oleh 

karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis membatasi 

permasalahan pada masalah – masalah berikut ini : 
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1. Ketentuan teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja 

(remunerasi)  di UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) 

Jawa Tengah 

2. Kedisiplinan Pegawai  yang meliputi pelanggaran disiplin dan 

hukuman disiplin pegawai di UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya 

(BPCB) Jawa Tengah  

3. Pembinaan Pegawai meliputi kemampuan, kesetiaan, pengabdian 

dan tanggung jawab dalam bekerja di UPT Balai Pelestarian Cagar 

Budaya (BPCB) Jawa Tengah  

4. Pembatasan masalah produktivitas kinerja ini  adalah produktivitas 

kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh remunerasi, kedisiplinan 

dan pembinaan pegawai di UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya 

(BPCB) Jawa Tengah. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  dari  uraian diatas, maka  penulis 

merumuskan bahwa masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut,  

1. Apakah ada pengaruh  remunerasi terhadap  produktivitas kerja 

pegawai pada UPT BPCB Jawa Tengah?.  

2. Apakah ada pengaruh kedisiplinan  terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada UPT BPCB Jawa Tengah? . 

3. Apakah ada pengaruh  pembinaan  terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada UPT BPCB Jawa Tengah?. 
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4. Bagaimana remunerasi, kedisiplinan dan pembinaan pegawai 

mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kinerja pegawai pada 

UPT BPCB Jawa Tengah?. 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui dan menguji bagaimana pengaruh remunerasi 

terhadapproduktivitas kerja pegawai pada UPT BPCB Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui dan menguji bagaimana pengaruh kedisiplinan 

terhadapproduktivitas kerja pegawai pada UPT BPCB Jawa Tengah. 

3. Untuk megetahui dan menguji bagaimana pengaruh pembinaan 

terhadapproduktivitas kerja pegawai pada UPT BPCB Jawa Tengah. 

4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh remunerasi, kedisiplinan  

dan pembinaan secara bersama terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada UPT BPCB Jawa Tengah. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ketrampilan, keahlian 

dan pengetahuan selama masa perkuliahan terutama tentang 

manajemen sumber daya manusia. 

2. Bagi UPT bidang Kebudayaan                                                       

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penentuan kebijakan 

berikutnya dalam pelaksanaan dan penerapan program  

remunerasi, kedisiplinan  dan pembinaan pegawai pada UPT 
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BPCB Jawa Tengah serta dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori yang berkaitan dengan produktivitas kerja. 

3. Bagi  pihak lain 

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu 

parameter yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada penulisan skripsi ini digunakan responden sebanyak 70 

Orang. Berikutnya dari hasil statistik  terhadap data yang diperoleh 

penelitian menghasilkan makna dari hasil penelitian dan pembahasan 

pengaruh remunerasi, kedisiplinan dan pembinaan terhadap 

produktivitas kinerja pegawai pada UPT BPCB  Jawa Tengah maka    

dapat di     tarik   kesimpulan sebagai berikut: 

1. Uji Parsial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Remunerasi (X1), secara 

parsial atau sendiri-sendiri terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

variable Y (Produktivitas Kinerja), Kedisiplinan tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap variable Y (Produktivitas Kinerja), 

dikarenakan pegawai yang berada di seluruh wilayah Jawa Tengah 

tidak dapat setiap hari dilakukan pemantauan dan pengawasan.  

Pembinaan (X3) juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

variable Y (Produktivitas Kinerja) pada    pegawai BPCB Jawa    

Tengah. Hal ini juga sebagai akibat dari letak pekerjaan yang berada 

di luar daerah sehingga menyulitkan untuk dilakukan sidak/ 

pemantauan karena pegawai banyak bekerja satu situs satu pegawai 

yang bersifat individual.           
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2. Uji Simultan 

Dari penjabaran yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan 

untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebagai 

berikut. Remunerasi (X1), Kedisiplinan (X2) dan Pembinaan (X3) 

secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan  terhadap  

variable Y (Produktivitas Kinerja ) sebesar 23.841, dengsan 

demikian hipotesis dan rumusan masalah yang keempat teruji secara 

statistic dan terbukti pada    pegawai BPCB Jawa       Tengah.           

3. Koefisien determinasi dari model regresi penelitian ini sebesar 

R
2
=0,645 atau 64,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, tinggi 

rendahnya produktivitas kinerja pegawai BPCB Jawa Tengah 64,5% 

ditentukan/ dipengaruhi oleh remunerasi, kedisiplinan dan 

pembinaan pegawai sedang 34,5% sisanya ditentukan/ dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam model regresi 

penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diajukan 

adalah  sebagai berikut : 

1. Dengan diketahui bahwa Remunerasi (X1), Kedisiplinan (X2) dan 

Pembinaan (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

signifikan  terhadap  variable Y (Produktivitas Kinerja ). Maka 

instansi atau perusahaan diharapkan bisa menjadikan hasil penelitian 

ini sebagai salah satu parameter instansi atau perusahaan dalam 

melakukan keputusan terkait tingkat kinerja pegawai. 
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2. Intansi atau perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja pegawai 

dengan memperhatikan kebutuhan akan tunjangan kinerja pegawai  

yaitu kebutuhan akan adanya remunerasi untuk bisa selalu 

ditingkatkan dan dipertahankan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai parameter bagi peneliti 

selanjutnya dengan lebih sempurna lagi. 
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