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ABSTRAK 

 

 

CHUSNUL CHOTIMAH. NIM: 1521103767. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 

Universitas Widya Dharma Klaten,  Korelasi antara Performa Pimpinan dengan 

Motivasi Kerja Karawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui  performa pimpinan pada  Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten, 2) . Mengetahui  motivasi kerja karyawan pada   

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, dan  3) Menguji korelasi antara performa 

pimpinan dengan motivasi kerja karyawan pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten 

Penelitian dilakukan pada performa pimpinan dan kinerja karyawan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten (studi kasus tahun 2017).. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah semua karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Klaten. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Klaten  dan yang dijadikan responden  berjumlah 60 responden. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang  digunakan adalah teknik pengumpulan 

sampel nonprobabilitas dengan teknik sampel aksidental. Teknik pengumpulan sampel 

aksidental ini didasarkan pada kemudahan (convenience). Sedangkan analisis data 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

Berdasarkan analisis diperoleh data tentang skor performa pimpinan    pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten tahun 2017 berkisar antara 93 sampai 114, 

dengan rata-rata 104,43 dan standar deviasi 6,13, dengan terdapat 16 responden  

(26,67%) yang menyatakan bahwa performa pimpinan kurang/jelek; sebanyak 24 

responden  (40%) yang menyatakan tingkat performa pimpinan yang sedang; dan 

sebanyak 20 responden (33,33%) yang menyatakan tingkat performa pimpinan  dalam 

kategori yang baik. Data tentang motivasi kerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten tahun 2017 berkisar antara 99 sampai 117, dengan rata-rata 107,5 dan 

standar deviasi 5,407, data tentang motivasi kerja karyawan  ada 19 responden   

(31,67%) yang memiliki motivasi kerja karyawan yang rendah, ada sebanyak 24   

responden (41,67%) termasuk memiliki motivasi kerja karyawan yang sedang; dan 

sebanyak 16 responden  (26,67%) memiliki motivasi kerja karyawan yang tinggi. 

Berdasarkan analisis data terbukti bahwa ada korelasi yang positif antara performa 

pimpinan    dengan motivasi kerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten tahun 2017, hal ini  ditunjukkan dengan harga rxy = 0,738 > rt  = 0,254 pada α = 

5% atau nilai rxy = 0,738 > rt  = 0,330 pada α = 1%, maka Ho ditolak atau H1 yang 

diterima, dengan demikian berarti hipotesis diterima.  Jadi semakin baik performa 

pimpinan maka semakin baik pula motivasi kerja karyawan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima, karena terbukti 

kebenarannya. Besarnya sumbangan rata-rata performa pimpinan terhadap naik-

turunnya (variasi) motivasi kerja karyawan sebesar 54,53%. 

. 

 

Kata kunci: performa pimpinan,  moivasi karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Ada beberapa perilaku tertentu dari seorang pimpinan yang menyebabkan 

timbulnya sikap mental dan kinerja karyawan yang kurang baik. Perilaku 

pimpinan tersebut seperti sifat/karakter yang kurang terpuji, berkomunikasi yang 

kurang sopan, memperlakukan karyawan dengan tidak jujur dan tidak adil, jarang 

memberikan motivasi kepada karyawan untuk maju maupun kurang memberikan 

semangat dalam melakukan pekerjaan bawahan serta tidak memberi nasehat dan 

bimbingan seperlunya apabila ada kesalahan dalam bekerja.  

Untuk memastikan kenyamanan bekerja karyawan  agar motivasi kerja 

dan kinerja karyawan berhasil dalam tugasnya merupakan salah satu tugas 

pimpinan. Pimpinan harus bisa mendidik dan mengajar, jika perlu dapat sebagai 

teladan bawahannya. Dan yang paling penting adalah performa pimpinan yang 

arahan, petunjuk dan perintahnya dapat dilaksanakan oleh bawahan, tanpa 

bawahan tersinggung karenanya. Performa pimpinan yang baik akan 

menimbulkan motivasi kerja karyawan yang  tinggi yang akan berakibat pada 

kinerja karyawan dapat optimal, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Kinerja karyawan dalam suatu  perusahaan akan semakin optimal apabila 

perusahaan telah memberikan fasilitas yang memadai. Dan hendaknya perusahaan 

memberikan imbalan yang sesuai kepada karyawannya. Semua itu tergantung 

pada situasi dan kondisi perusahaan tersebut serta tujuan yang ingin dicapai. 

Performa perusahaan atau pimpinan yang buruk  juga  akan menimbulkan 

motivasi dan kinerja dalam bekerja karyawan juga  turun pula. 
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Dalam praktek, penyebab turunnya kinerja karyawan dapat dikarenakan 

motivasi kerjanya, misalnya; upah yang mereka terima tidak sesuai dengan 

pekerjaannya, tidak cocoknya dengan gaya perilaku pemimpin, lingkungan kerja 

yang buruk, peralatan yang kurang memadai dan sebagainya. Untuk memecahkan 

persoalan tersebut, maka perusahaan harus dapat menemukan penyebab dari 

turunnya motivasi kerja  karyawan tersebut. Pada prinsipnya turunnya motivasi 

kerja  karyawan disebabkan oleh ketidakpuasan para karyawan pada kondisi yang 

dialaminya. Adapun sumber ketidakpuasan bisa bersifat material dan non 

material, yang bersifat material antara lain: rendahnya upah yang diterima dan  

fasilitas kerja yang minimum. Sedangkan yang non material antara lain: 

penghargaan sebagai manusia, kebutuhan–kebutuhan yang berpartisipasi dan 

sebagainya (S. Alex Nitisemito, 1991:167). 

Memang karyawan datang untuk bekerja, untuk mencari nafkah, dan 

mereka dibayar untuk kerja. Tetapi tidak berarti pimpinan atau perusahaan boleh 

sewenang-wenang, boleh berbuat sekehendak hati. Mereka adalah manusia, yang 

memiliki batas kemampuan fisik, harga diri, yang memiliki perasaan dan 

sebagainya. Kalau dalam hal kebijakan perusahaan dirasa tidak adil, tentu 

sebaiknya kebijakan itu ditinjau kembali. Dalam hal perilaku pimpinan, tentu 

pimpinan hendaklah melakukan introspeksi, penyesuaikan kebijakan dan koreksi 

diri. Pimpinan harus sadar bahwa dia dapat dianggap sebagai contoh, dipakai 

sebagai ukuran. 

Perlakuan pimpinan itu biasanya diekspresikan dalam bentuk pendekatan, 

―approach‖, atau komunikasi. Karyawan biasanya merasa kecewa apabila 

diperlakukan secara kasar, atau diperlakukan secara tidak adil, atau diperlakukan 
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seperti anak kecil. Dalam bentuk dan cara berkomunikasi, pimpinan hendaknya 

mempelajari cara-cara berkomunikasi sehingga melakukan komunikasi secara 

efektif. Tidak terjadi salah tafsir, miskomunikasi. Seorang pimpinan juga harus 

memahami tingkah laku dan sifat-sifat bawahannya.  

Masing-masing karyawan mempunyai penilaian terhadap performa 

pimpinannya.  Performa pimpinan tersebut memungkinkan terjadinya tingkat 

motivasi kerja  karyawan yang satu dengan yang lainnya. Tanpa ada motivasi dan 

loyalitas dari karyawan maka perusahaan atau pimpinan akan lebih banyak 

berurusan dengan permasalah internal yang berhubungan dengan ketidak-puasan 

karyawan. Pada dasarnya hubungan karyawan dan pimpinan yang berjalan baik  

bertujuan untuk menjamin agar pencapaian tujuan perusahaan dapat terlaksana 

sesuai harapan. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sebagai instansi vertikal dalam 

jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi institusi pemerintah penghimpun 

pajak negara yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan mempunyai 

banyak lini pekerjaan yang menuntut banyak sumberdaya manusia yang berasal  

dari berbagai  keahlian. Apabila sumberdaya manusia tidak dikelola dengan baik 

akan menimbulkan ketimpangan atau kecemburuan dari setiap lini pekerjaan. 

Motivasi, integritas dan loyalitas karyawan dengan institusi utamanya adalah 

performa pimpinan diatasnya sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja 

karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Dalam hal inilah penulis 

tertarik untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara performa pimpinan 

dengan motivasi kerja karyawan  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten . 

Untuk itu judul penelitian ini dirangkai sebagai berikut: ―Korelasi antara 
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Performa Pimpinan dengan Motivasai Kerja Karyawan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten ‖. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti tercantum di atas didasari 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. Performa pimpinan tanpa ada loyalitas dan motivasi kerja dari karyawan maka 

perusahaan akan lebih banyak berurusan dengan permasalah internal yang 

berhubungan dengan ketidak-puasan karyawan yang  akan menimbulkan 

kinerja dalam bekerja karyawan menurun. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sebagai instansi vertikal dalam 

jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi institusi pemerintah 

penghimpun pajak negara yang menyelenggarakan sistem administrasi 

perpajakan, mempunyai banyak sumberdaya manusia yang berasal  dari 

berbagai keahlian, motivasi dan kepentingan.. 

 

C. Penegasan Judul 

Agar diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti, maka 

perlu penulis jelaskan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul 

penelitian. 

1. Motivasi merupakan dorongan pada diri seseorang untuk bertingkahlaku atau 

berbuat dengan berorientasi kepada tujuan. Dengan adanya dorongan tersebut 

tingkah laku seseorang dapat diaktifkan, diarahkan maupun dipertahankan 
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2. Performa pimpinan adalah perilaku utama seorang pimpinan dalam cara 

memimpin suatu perusahaan dalam hal berperilaku, berkomunikasi, bersikap, 

memotivasi  dan peduli terhadap karyawan 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sebagai instansi vertikal dalam 

jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi institusi pemerintah 

penghimpun pajak negara yang menyelenggarakan sistem administrasi 

perpajakan, mempunyai banyak sumberdaya manusia yang berasal  dari 

berbagai keahlian, motivasi dan kepentingan yang berbeda.. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah, maka dalam penelitian 

ini perlu diberikan batasan masalah pada  hubungan antara performa pimpinan 

dengan motivasi kerja karyawan pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, pokok 

permasalahan yang akan dibahas di sini adalah: 

1. Bagaimana performa pimpinan pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten? 

2. Bagaiman  motivasi kerja karyawan pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten? 

3. Apakah terdapat korelasi performa pimpinan dengan motivasi kerja karyawan 

pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.  
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah, maka tujuan penelitian ini diharapkan 

dapat: 

1. Menguji  performa pimpinan pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 

2. Menguji  motivasi kerja karyawan pada   Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten 

3. Menguji korelasi antara performa pimpinan dengan motivasi kerja karyawan 

pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten  

 

G. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Para karyawan pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten  dalam 

menyikapi kondisi performa pimpinan. 

2. Pimpinan pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten  dalam menciptakan 

kenyamanan kerja sehingga motivasi dan kinerja karyawan dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 

3. Institusi atau lembaga yang berkaitan dalam meningkatkan motivasai kerja 

dan kinerja  sumberdaya manusia dan performa pimpinannya dalam 

melaksanakan tujuan perusahaan.   

4. Penulis dalam meningkatkan kemampuan membuat laporan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis diperoleh data tentang skor performa pimpinan    pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten tahun 2017 berkisar antara 93 sampai 

114, dengan rata-rata 104,43 dan standar deviasi 6,13, dengan terdapat 16 

responden  (26,67%) yang menyatakan bahwa performa pimpinan 

kurang/jelek; sebanyak 24 responden  (40%) yang menyatakan tingkat 

performa pimpinan yang sedang; dan sebanyak 20 responden (33,33%) yang 

menyatakan tingkat performa pimpinan  dalam kategori yang baik. 

2. Data tentang motivasi kerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten tahun 2017 berkisar antara 99 sampai 117, dengan rata-rata 107,5 dan 

standar deviasi 5,407, data tentang motivasi kerja karyawan  ada 19 

responden   (31,67%) yang memiliki motivasi kerja karyawan yang rendah, 

ada sebanyak 24   responden (41,67%) termasuk memiliki motivasi kerja 

karyawan yang sedang; dan sebanyak 16 responden  (26,67%) memiliki 

motivasi kerja karyawan yang tinggi. 

3. Berdasarkan analisis data terbukti bahwa ada korelasi yang positif antara 

performa pimpinan    dengan motivasi kerja karyawan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten tahun 2017, hal ini  ditunjukkan dengan harga rxy = 

0,738 > rt  = 0,254 pada α = 5% atau nilai rxy = 0,738 > rt  = 0,330 pada α = 

1%, maka Ho ditolak atau H1 yang diterima, dengan demikian berarti 

hipotesis diterima.  Jadi semakin baik performa pimpinan maka semakin baik 
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pula motivasi kerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, 

sehingga hipotesis tersebut dapat diterima, karena terbukti kebenarannya. 

4. Besarnya sumbangan rata-rata performa pimpinan terhadap naik-turunnya 

(variasi) motivasi kerja karyawan sebesar 54,53%. 

 

B. Saran-saran 

Ada beberapa hal yang perlu penulis kemukakan dan semoga bermanfaat 

bagi peningkatan kinerja pimpinan dan karyawan  pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten  wilayah Kabupaten  Klaten, yaitu: 

1. Pimpinan hendaknya mampu memfasilitasi dan memotivasi karyawan dengan 

membekali diri dengan kemampuan kepemimpinan, kemampuan teknis, 

kemampuan majerial  dan mempunyai kebiasaan atau kepribadian yang  baik. 

2. Karyawan seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang 

diembannya dan selalu meningkatkan kompetensi dirinya terutama 

kemampuan teknis dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga motivasi kerja 

dapat terjaga. 

3. Perusahaan memberikan suasana yang kondusif dalam melaksanakan roda 

organisasinya sehingga antara pimpinan dan karyawan dapat bekerjasama dan 

sinkron sesuai dengan tujuan perusahaan. 
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