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ABSTRAK 

FAUZUL KHALIFATUN NISA, 1321103490, “PENGARUH MOTIVASI 

KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI  TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI DI SAMSAT BOYOLALI”, JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) pengaruh motivasi kerja dan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan 

Daerah (UPPD) Boyolali ; (2) pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali. (3) pengaruh 

budaya organisai di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah (UPPD). Pegawai yang terdapat di UPPD Boyolali 

berjumlah 21 orang. Dari populasi yang ada semua diambil sebagai responden. 

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, maka diperoleh 

korelasi yang hasilnya untuk motivasi kerja  thit > ttabel yaitu 2,33 > 1,734 dan 

korelasi yang hasilnya untuk budaya organisasi kerja  thit > ttabel yaitu 1,788 > 

1,734, dengan persamaan regresi yaitu Y = 20,856 + 0,313X1 + 0,231X2, uji 

signifikasi ialah Fhit  >  Ftabel yaitu 3,590 > 3,55, dengan uji normalitas dapat 

disimpulkan model regresi yang diperoleh bedistribusi normal, dalam analisis ini 

tidak terjadi heteroskedasitas yang hasilnya model regresi memiliki persamaan 

variance yaitu bisa dikatakan model ini homokedastisitas, dan yang terakhir 

seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

berkorelasi antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya.  

Simpulan dari hasil penelitian yaitu hipotesa diterima atau terbukti bahwa 

ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang signifikan antara 

motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali, dan yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu motivasi kerja  

 

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, Kinerja Karyawan 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan bukan 

hanya ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola keuangan yang 

berdasarkan pada kekuatan modal atau uang semata, tetapi juga ditentukan 

dari keberhasilannya mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan sumber 

daya manusia yang dimaksudkan adalah bahwa perusahaan harus mampu 

untuk menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan dan pimpinan 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan antara lain melalui 

pembentukan mental bekerja yang baik dengan dedikasi dan loyalitas yang 

tinggi terhadap pekerjaannya, memberikan motivasi kerja, bimbingan, 

pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja (Brahmasari dan 

Suprayetno, 2008:124). 

Salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat 

ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila digunakan secara efektif dan 

efisien, hal ini akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan 

nasional yang berkelanjutan. Melimpahnya sumber daya manusia yang ada 

saat ini mengharuskan berfikir secara seksama yaitu bagaimana dapat 

memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal (Koesmono, 2005:163).  
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Untuk menghasilkan kinerja karyawan yang optimal adalah tidak 

mudah karena kinerja dapat tercipta jika variabel-variabel yang 

mempengaruhinya antara lain motivasi kerja dan budaya organisasi dapat 

diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam 

suatu organisasi/perusahaan (Brahmasari dan Suprayetno, 2008:128).  

Gibson (1996:65) dalam Brahmasari dan Suprayetno (2008:129), 

mengemukakan bahwa kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu atau 

dengan kata lain kinerja individu akan memberikan kontribusi pada kinerja 

organisasi, artinya bahwa perilaku anggota organisasi baik secara individu 

maupun kelompok memberikan kekuatan atas kinerja organisasi sebab 

motivasinya akan mempengaruhi pada kinerja organisasi. Sujak (1990:76) 

dalam Brahmasari dan Suprayetno (2008:129), mengemukakan bahwa 

pemahaman motivasi, baik yang ada dalam diri karyawan maupun yang 

berasal dari lingkungan akan dapat membantu dalam peningkatan kinerja.  

Motivasi kerja merupakan faktor yang dapat mendorong para anggota 

organisasi untuk lebih giat dalam bekerja semakin termotivasi dalam bekerja 

maka hal ini akan mendorong peningkatan kinerja karyawan (Anwar, 2005:4). 

Dalam hal ini seorang manajer perlu mengarahkan motivasi dengan 

menciptakan kondisi (iklim) organisasi melalui pembentukan budaya kerja 

atau budaya organisasi sehingga para karyawan merasa terpacu untuk bekerja 

lebih keras agar kinerja yang dicapai juga tinggi. Motivasi harus diarahkan 

dengan baik menurut prioritas dan dapat diterima dengan baik oleh karyawan, 
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karena motivasi tidak dapat diberikan untuk setiap karyawan dengan bentuk 

yang berbeda-beda (Brahmasari dan Suprayetno, 2008:125).  

Budaya memiliki pengaruh penting dalam perkembangan dunia bisnis 

di Indonesia. Karena keanekaragaaman budaya yang terdapat di Indonesia. 

Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara 

berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat 

anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang 

menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Budaya juga memiliki 

pengaruh penting dalam perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Kinerja 

karyawan sangat erat kaitannya dengan budaya organisasi yang ada dalam 

perusahaan. Budaya merupakan salah satu alat untuk mempererat hubungan 

yang terjalin dalam suatu organisasi dalam perusahaan. Seiring dengan 

berjalannya waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula 

dirasakan manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi efektivitas organisasi 

secara keseluruhan.  

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan 

nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku 

anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan 

kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi 

organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi 

tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat (Soedjono, 2005:24).  

Peningkatan layanan dapat tercapai dengan baik manakala karyawan 

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali memiliki kinerja yang 
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baik. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali  selalu senantiasa 

membina hubungan baik dan harmonis dengan karyawannya dengan 

pengarahan motivasi dengan menciptakan kondisi (iklim) organisasi melalui 

pembentukan budaya kerja atau budaya organisasi sehingga para karyawan 

merasa terpacu untuk bekerja lebih keras agar kinerja yang dicapai juga tinggi.  

Seperti halnya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali 

memberikan penghargaan yang layak kepada karyawan yang berprestasi, 

meningkatkan kompetensi karyawan melalui pengembangan dan peningkatan 

keahlian serta kemampuan individual karyawan, memberikan jaminan 

perlindungan hukum kepada karyawan dalam kaitannya dalam tugas-tugas di 

UPPD, menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan memberikan 

jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarga, memberikan imbalan jasa 

yang layak dan jaminan pensiun, memberikan kepastian sistem mutasi 

karyawan demi terciptanya kenyamanan dan keharmonisan kerja serta 

menghormati hak dan kewajiban karyawan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan norma perusahaan serta kesepakatan dalam Perjanjian Kerja 

Bersama. 

Adapun masalah yang muncul adalah disiplin karyawan dalam jam 

masuk kantor yang begitu rendah, yang pada akhirnya akan menghasilkan 

kinerja yang rendah pula. Selain itu semangat kerja dari pimpinan secara tidak 

langsung membentuk budaya para karyawan atau pegawai untuk lebih 

bersemangat bekerja. Tetapi tidak seluruhnya budaya organisasi tersebut 

berjalan sesusai dengan rencana instansi, banyak karyawan instansi yang 
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masih melanggar. Budaya yang sering dilanggar antara disiplin dalam waktu, 

insiatif dalam bekerja, serta pemanfaatan waktu dalam melaksanakan tugas 

instansi yang juga belum optimal. Selain itu motivasi kerja di instansi juga 

dirasa cukup rendah antara lain yang disebabkan oleh kurang bertanggung 

jawab atas tugas yang diberikan, kerelaan meluangkan waktu terhadap 

instansi. Yang berakibat menurunnya kinerja para karyawan. Bila diuraikan 

masalah kinerja karyawan dapat diungkapkan dengan indikasi sebagai berikut: 

tugas-tugas tidak selesai tepat waktu, standar kualitas kerja belum sesuai 

dengan hasil kenyataan, program kerja tidak terlaksana sesuai harapan, 

konsistensi dalam bekerja rendah. 

Berangkat dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul “PENGARUH MOTIVASI DAN 

BUDAYA ORGANISASI  TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI 

SAMSAT  BOYOLALI” 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul  

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum dalam 

proposal skripsi ini didasari oleh : 

1. Alasan Objektif 

Alasan objektif  penulis mengambil judul ini adalah mengadakan 

penelitian tentang kinerja karyawan  yang dipengaruhi oleh budaya 

organisasi dan motivasi kerja.   
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2. Alasan Subjektif  

a. Kinerja karyawan di instansi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 

(UPPD) Boyolali merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

menjalankan roda pemerintahan.  

b. Motivasi mempengaruhi kinerja karyawan di Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali.  

c. Budaya Organisasi di instansi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 

(UPPD) Boyolali mempengaruhi kinerja yang merupakan salah satu 

faktor untuk dapat mencapai keberhasilan di instansi Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali. 

 

1.3 Penegasan Judul  

a. Motivasi sebagai kesediaan untuk melakukan tingkat-tingkat usaha tinggi 

untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi sebagaimana dipersyaratkan 

oleh kemampuan usaha tersebut untuk memuaskan sejumlah kebutuhan 

individu. 

b. Budaya merupakan seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang 

dapat menyesuaikan serta mendorong keterlibatan karyawan dapat 

memperjelas tujuan dan arah strategi organisasi serta yang selalu 

menguraikan dan mengajarkan nilai-nilai dan keyakinan organisasi, dapat 

membantu organisasi mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. 

c. Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dari 

kemampuan kerja. 
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1.4 Pembatasan Masalah  

Untuk meningkatkan kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor motivasi kerja dan 

budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga dalam 

penelitian ini hanya dibicarakan faktor motivasi kerja dan budaya organisasi 

yang akan mempengaruhi kinerja karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan 

Daerah (UPPD) Boyolali sedangkan faktor lain tidak disinggung.  

 

1.5 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan 

sebelumnya. Maka dapatlah penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali ?  

2. Adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali ?  

3. Adakah pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi pegawai 

terhadap kinerja karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 

(UPPD) Boyolali ? 

 

1.6 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat 



8 
 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 

(UPPD) Boyolali. 

2. Untuk  menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di 

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali. 

3. Untuk menguji pengaruh budaya organisai di Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali.   

 

1.7 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

Sebagai salah satu sarana untuk dapat menerapkan teori-teori ilmu 

yang telah didapat dari bangku perkuliahan dengan permasalahan yang 

terjadi sebenarnya dilapangan.  

2. Bagi Instansi 

Dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan berkaitan 

dengan masalah motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali. 
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1.8 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan anggapan yang mungkin benar digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau pengarahan penelitian 

selanjutnya, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H0 =  Tidak Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap  

kinerja karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) 

Boyolali.  

H1 =  Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja  

karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali.  

H2 =  Ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja  

karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali.  

H3 =  Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan budaya  

organisasi kinerja karyawan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 

(UPPD) Boyolali. 

 

1.9 Sistematika Penulisan  

Agar pembahasan “Skripsi” ini lebih jelas dan sistematis, maka penulis 

membagi dalam beberapa bab dan sub bab, antara lain :  

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika 

penulisan dari skripsi ini yang memberikan gambaran singkat 

dari keseluruhan dalam skripsi ini. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSATAKA 

Tinjauan pustaka ini berisi tentang tinjauan pengertian sumber 

daya manusia, manajemen sumber daya manusia, motivasi kerja, 

budaya organisasi, dan kinerja karyawan. Dan berisi kerangka 

pemikiran dan penelitian terdahulu. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Metode penelitian, ruang lingkup lokasi, teknik pengambilan 

sampel, instrument penelitian, dan prosedur analisis.  

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang 

dilengkapi dengan tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil 

pengolahan data, menginterprestasikan penemuan secara logis. 

 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan siimpulan dari hasil pembahasan yang 

dilakukan pada bab-bab di atas, kemudian memberikan saran 

yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh isntansi itu sendiri.  
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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh motivasi kerja 

dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan Unit Pelayanan Pendapatan 

Daerah (UPPD) Boyolali dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 51 tahun s/d 55 tahun sebanyak 9 orang atau 

42,8%, jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 18 orang atau 

86%,  pendidikan terakhir didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 10 orang 

atau 47,6%, dan golongan pangkat didominasi oleh pangkat 2c sebanyak 5 

orang atau 23,7%.  

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 20,856 + 0,313 X1+ 0,231 X2 

Menunjukkan bahwa konstanta 20,856 berarti tanpa ada variabel X1 

(Motivasi Kerja) dan X2 (Budaya Organisasi) akan terjadi peningkatan kinerja 

karyawan sebesar 20,856 satuan kinerja.  

3. Variabel yang terdiri dari motivasi kerja dan budaya organisasi berpengaruh 

secara signifikan. Pada variable motivasi kerja sebesar 0,313 satuan dan 

budaya organisasi sebesar 0,231 satuan dengan asumsi variabel bebasnya 

sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan satu satuan maka kinerja karyawan 



86 
 

akan meningkat sebesar 0,313 satuan untuk motivasi kerja 0,231 satuan untuk 

budaya organisasi  

4. Dari hasil pengujin uji F diketahui bahwa terdapat penagtuh yang signifikan 

antara motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah Boyolali secara komprehensif, karena Fhitung = 

3,590 > Ftabel = 3,55  

5. Dari dua hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah Boyolali, karena thitung motivasi kerj (X1) = 

2,333 dan budaya organisasi (X2) = 1,778 lebih besar dari ttbel = 1,734. 

Sehingga Ha diterima maka, secara parsial terdapat penagruh dari motivasi 

kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Unit Pelayanan 

Pendapatan Daerah Boyolali.  

6. Hasil uji normalitas dapat disimpulkan yaitu data yang ada berdistribusi 

normal dengan melihat gambar yang ada  karena semua data menyebar 

membentuk garis lurus diagonal, dan dengan melihat tabel Kolmogorov-

Smirnov pada alpha sebesar 5% hasilnya adalah lebih besar dari 0,005 berarti 

data tersebut berdistribusi normal.  

7. Dari hasil heteroskedasitas dapat ditarik kesimpulan yaitu model regresi tidak 

terjadi heteroskedasitas dan dapat dikatakan model regresi ini adalah model 

regresi homokedastisitas. 
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8. Hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan yaitu variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak berkorelasi antara variabel independen 

satu dengan variabel independen lainnya.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang 

akan datang sebagai bahan pertimbangan instansi untuk memperhatikan hal apa 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan sebagai berikut  :  

1. Perlu  pengontrolan  yang  lebih  cermat dan  pemberian  sanksi dalam 

penerapan  budaya  organisasi  sehingga  tidak  terjadi  kesenjangan  antara 

pegawai  yang melanggar  peraturan  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis 

disaat jam kerja dengan pegawai lainnya. 

2. Perlu  memberikan  perhatian  lebih  kepada  pegawai  yang  mengalami 

kesulitan  dalam  penggunaan  teknologi  sehingga  pegawai  tersebut  dapat 

menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Melalui pelatihan khusus 

maupun  pengarahan  secara  langsung  oleh  pimpinan  dan  penyediaan 

fasilitas yang lebih baik. 

3. Perlu mengadakan evaluasi secara manual dalam mengontrol laporan hasil 

kerja  setiap  hari  yang  diberikan  oleh  masing-masing  pegawai dan 

penerbitan  SK  bagi  pihak  yang  membutuhkan agar  terjadi  kesesuaian 

target dan kuantitas kerja yang dihasilkan. 
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4. Penelitian  ini  memberikan  informasi  bahwa  variabel  Motivasi Kerja  dan  

Budaya Organisasi  terhadap  Kinerja  sebesar  21%.  Hal  ini menunjukkan  

bahwa motivasi  pegawai masih  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang  tidak  

diteliti  dalam  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  dalam penelitian  

selanjutnya  untuk  mengungkapkan  fakor-faktor  lain  yang berpengaruh 

terhadap motivasi dan kondisi budaya organisasi. 

5. Meskipun motivasi kerja mempunyai pengaruh yang lebih dominan, instansi 

juga harus memperhatikan budaya organisasi di instansi bila ingin 

meningkatkan kinerja kerja karyawan, karena budaya organisasi tersebut juga 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan.  
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