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ABSTRAKSI 
 
 

Sumber daya manusia dalam organisasi berperan sangat penting karena 
sebagai penggerak aktifitas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam 
rangka meningkatkan kinerja karyawan dilakukan dengan memberikan gaji yang 
layak, motivasi, kepuasan kerja serta disiplin kerja. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh gaji, motivasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpul data. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang 
bekerja di bagian bendahara yang dipimpin oleh eselon II di SKPD Kabupaten 
Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data 
yang diperoleh diuji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus korelasi 
product moment dan cronbach’s alpha.  Análisis data menggunakan análisis regresi 
berganda, uji koefisien determinasi, uji F, uji t, dan disertai dengan pengujian asumsi 
klasik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) gaji berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan, terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 4,307 diterima 
taraf signifikansi 5% (p<0,05) H1 diterima. Artinya semakin Semakin tinggi gaji 
yang diterima karyawan maka semakin tinggi kinerja karyawan. (2) Motivasi tidak 
berpengaruh signifikan  terhadap kinerja karyawan. Terbukti dari hasil uji t 
memperoleh nilai thitung sebesar  0,856 ditolak taraf signifikansi 5% (p>0,05) dan H2 
ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi kerja masih belum mampu 
mempengaruhi kinerja karyawan. (3) kepuasan kerja  tidak berpengaruh signifikan  
terhadap kinerja karyawan. Terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar  
0,597 ditolak taraf signifikansi 5% (p>0,05) dan H3 ditolak. Hal ini mengindikasikan 
bahwa kepuasan kerja kerja masih belum mampu mempengaruhi kinerja karyawan. 
(4) disiplin kerja  tidak berpengaruh signifikan  terhadap kinerja karyawan. Terbukti 
dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar  1,426 ditolak taraf signifikansi 5% 
(p>0,05) dan H4 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin kerja kerja masih 
belum mampu mempengaruhi kinerja karyawan. 

 
 

Kata kunci: kinerja karyawan, gaji, motivasi, kepuasan kerja, disiplin kerja. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1947 tentang pokok-pokok 

pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah menunjukkan tekad dari pemerintahan pusat untuk lebih 

memberdayakan daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Guna mendukung 

pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya maka ditetapkan pula undang-

undang no 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Menurut Sutarto dan Sugiarto (2001) Otonomi daerah di Indonesia dimulai 

dengan sejak diberlakukan undang-undang nomor 22/1999 tentang pemerintahan 

daerah dan undang-undang nomor 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah secara penuh pada tahun 2001. Tentu diperlukan 

motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja. 

Perbendaharaan yang ada di SKPD Kabupaten Sukoharjo adalah merupakan 

elemen penting untuk memberikan pengarahan kepada karyawan. Gaji merupakan 

salah satu motivasi yang sangat signifikan dalam mendorong peningkatan kinerja 

karyawan.  

Dari gaji yang layak maka karyawan akan termotivasi untuk memiliki 

semangat kerja yang tinggi. Dan dari semangat yang tinggi maka akan tumbuh 

kepuasan kerja yang dihasilkan dari individual karyawan. Dan dari kepuasan kerja 

maka akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan oleh organisasi 

atau perusahaan. 

Ketika karyawan tidak mendapatkan gaji yang layak maka semangat kerja 

karyawan untuk bekerja akan menurun sebab motivasi utama karyawan untuk 

bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan. Dari hal tersebut 

terkadang akan ada penyelewengan dana yang terjadi karena kebutuhan karyawan 

yang tidak terpenuhi dengan gaji yang minimum. 

Kepuasan kerja memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan situasi 

yang kondusif dilingkungan perusahaan. Kepuasan kerja karyawan merupakan 

faktor yang diyakini dapat mempengaruhi dan mendorong semangat kerja karyawan. 

Keberhasilan seorang karyawan dalam bekerja, akan secara langsung mempengaruhi 
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prestasi kerjanya dikemudian hari. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal 

yang bersifat individual, setiap individu karawan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan system nilali yang dianutnya. Semakin 

banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan dan system nilai 

yang dianut individu. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang didapat. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Listianto dan Setiaji (2002). 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah: Penelitian terdahulu variabel 

independennya terdiri dari:  motivasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja, sedangkan 

penelitian sekarang terdapat penambahan variabel independen yaitu variabel gaji. 

Penelitian terdahulu dilakukan dengan survei terhadap karyawan pegawai  kantor 

PDAM Kota Surakarta, sedangkan untuk penelitian sekarang dilakukan dengan 

survei terhadap karyawan bagian perbendaharaan yang ada di dinas-dinas di 

Kabupaten Sukoharjo. Pada penelitian terdahulu penentuan sampling dilakukan 

dengan menggunakan teknik random sampling, sedangkan penelitian sekarang 

penentuan sampling dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH GAJI, MOTIVASI, KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah)”. 

 

Tujuan  

1. Untuk menganalisis pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Gaji 

Menurut Sa’ad, (1993:93, dalam Ardani, 2011) upah adalah suatu 

penghargaan dari energi karyawan yang dimanifestasikan dalam bentuk uang. 

Sedangkan gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap, untuk 
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waktu ini yang lazim digunakan di Indonesia adalah setiap bulan. Gaji atau upah 

yang diterima karyawan merupakan salah satu sumber kepuasan kerja. Robbins 

(2001:149) mengatakan faktor-faktor yang lebih penting yang mendorong kepuasan 

kerja diantaranya adalah ganjaran yang pantas. Gambaran ini menitik beratkan pada 

penghargaan yang diterima karyawan sebanding dengan hasil pekerjaannya, artinya 

bahwa karyawan menginginkan sisitem upah dan kebijakan promosi secara adil, 

tidak meragukan, dan segaris dengan pengharapan karyawan. Bila upah dilihat 

sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, 

dan standar pengupahan, kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. 

 

Motivasi 

Motivasi menurut Handoko (1998: 252) adalah keadaan dalam diri pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan. Menurut Heidjrachman dan Husnan (2002: 193) 

motivasi merupakan suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar 

mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan menurut Robbins (1996: 

198) motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat kearah tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu 

kebutuhan individual. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah suatu kegiatan individu untuk mendorong seseorang melakukan 

sesuatu perbuatan guna mencapai suatu tujuan. 

 

Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja menurut Robbins (1996: 179) adalah suatu sikap umum 

seorang individu terhadap pekerjaannya. Menurut Siagian (2004: 127) kepuasan 

kerja merupakan sikap umum seseorang yang positif terhadap kehidupan 

organisasionalnya. Sedangkan menurut Handoko (1998: 193) kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. Dari pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang timbul dalam diri 

seseorang terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya. 
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Disiplin kerja 

Disiplin sebagai perwujudan tata aturan perilaku merupakan bagian yang 

amat penting dalam dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengertian disiplin menurut 

Mangkunegara (2001: 129) adalah penuturan terhadap suatu peraturan dengan 

kesadaran sendiri untuk terciptanya suatu peraturan. Penelitian ini dikatakan bahwa 

kedisiplinan adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan 

selalu menaati tata tertib dalam usaha mencapai tujuan yang ditentukan bersama 

(Poerwadarminta, 1992: 145, dalam Tresnawati, 2011)  

Lebih jelas Anagora (2006: 45) menguraikan pengertian disiplin sebagai 

berikut: 

a. Proses atau hasil pengaruh atau pengendalian keinginan, dorongan, atau 

kepentingan demi suatu cita-cita atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif 

dan dapat diandalkan. 

b. Pencarian cara-cara bertindak yang terpilih dengan gigih, aktif dan diarahkan 

sendiri, sekalipun menghadapi rintangan dan gangguan. 

c. Pengendalian perilaku seseorang dengan langsung dan otoriter melalui hukuman 

atau hadiah. 

d. Secara negatif pengekangan setiap dorongan, sering melalui cara yang tidak 

enak, menyakitkan. 

e. Suatu cadang ilmu pengetahuan. 

 

Kinerja 

Menurut Rivai (2004: 309) kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja merupakan 

perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan 

oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Istilah kinerja juga sering 

disebut performance. Ada beberapa pandangan yang membahas tentang kinerja, 

walaupun defenisi kinerja dapat diartikan dengan berbagai arti, namun dalam hal ini 

diuraikan tentang defenisi dari kinerja atau produktivitas kerja dari para karyawan 

atau bawahan. 



5 
 

METODE PENELITIAN 

Populasi 

Menurut Djarwanto (1994: 107). Populasi adalah jumlah dari keseluruhan 

obyek yang dikarakteristikan hendak diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah semua karyawan bagian bendahara SKPD Kabupaten Sukoharjo. 

Pengambilan karyawan bagian bendahara sebagai sampel penelitian dikarenakan 

bendahara ikut bertanggung jawab dalam laporan keuangan pada setiap unit pada 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

 

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan 

sampel bertujuan (purposive sampling method) dengan menggunakan kriteria 

sampel yang diambil. kriteria sampel yang diambil adalah: 

1. Pegawai yang bekerja dibagian bendahara dalam organisasi atau instansi di 

SKPD Kabupaten Sukoharjo. 

2. Organisasi (SKPD) tersebut dipimpin oleh pimpinan tertinggi pejabat eselon II. 

Beradasarkan kriteria di atas, maka sampel yang memenuhi untuk penelitian 

ini adalah bendahara yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi eselon II pada SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

 

Jenis data dan Sumber Data 

1. Data Kualitatif merupakan data yang banyak digunakan dalam penelitian 

filosofis dan sebagian juga terdapat dalam penelitian deskriptif dan penelitian 

historis.Data Kualitatif terdiri dari gambaran umum dan struktur organisasi. 

2. Data Kuantitaif merupakan data dari hasil transformasi dari data yang berjenjang 

dengan memberikan simbol angka secara berjenjang. Data kuantitatif ini 

didapatkan dari jawaban responden yang berupa pengisian kuesioner yang 

disebut juga data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek 

penelitian, dalam hal ini berupa jawaban kuesioner dari pegawai yang disebarkan 

penulis tentang pengaruh Gaji, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Disiplin kerja 

terhadap Kinerja Karyawan. 
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Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempersiapkan  daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan berbagai masalah yang diteliti atau 

masalah-masalah dalam suatu penelitian. 

2. Wawancara yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian, penulis melakukan wawancara secara lisan dengan pihak-pihak yang 

terkait guna mendapatkan keterangan yang diperlukan. 

3. Studi Pustaka yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam yang 

dikumpulkan dari buku-buku, literatur-literatur yang relevan dan menunjang 

sesuai dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.  

 

Uji Kualitas Pengumpulan Data 

1. Uji Validitas 

2. Uji Reliabilitas  

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Heteroskedastisitas 

3. Uji Multikolinearitas 

 

Metode Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.Rumus yang digunakan 

sebagai berikut (Djarwanto, 1994:309). 

Kky =  a+b1G+b2M+b3Kk+ b4Dk +e 

Dimana  : 

Kky  : Kinerja karyawan 

G   : Gaji 

M   : Motivasi 

Kk   : Kepuasan Kerja 
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Dk   : Disiplin Kerja 

b1,b2,b3,b4  : koefisien regresi variabel x1,x2,x3,x4 

a   : Bilangan Konstan 

e   : Variabel Pengganggu 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel independen. 

b. Uji  F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel  bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat/dependen. Untuk menguji suatu hipotesis digunakan 

statistik F dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F 

menurut tabel.Bila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F 

menurut tabel, maka H0 ditolak dan menerima HA (Ghozali, 2002: 44-45). 

c. Uji  t (t-test) 

Pengujian koefisien regresi parsial (uji t) dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah secara individu variabel independen mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan (Djarwato, 1996: 378). 

Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis  

0: 1 =βoH , (Variabel independent tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen). 

0: 11 ≠βH , (Variabel independent berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen). 
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2) Tingkat signifikansi α = 5%; df = n – 1 

3) Kriteria pengujian 

 

                               Ho diterima 

 Ho ditolak                                         Ho ditolak 
( )1,2/ −nt α  ( )1,2/ −nt α  

Ho diterima apabila  = -tabel < t hitung < t tabel 

Ho ditolak apabila= -tabel > t hitung atau t hitung < -t tabel 

4) Rumus uji t (Djarwanto PS, 1996: 380) 

Se
bithitung

β−
=  

Dimana: 

bi   = Koefisien regresi 

 Se = Standar error koefisien regresi  

β   = Koefisien beta 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa gaji berpengaruh 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima oleh data. Dari uji t memperoleh 

nilai thitung = 4,307 pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya gaji  berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi Gaji yang diterima karyawan maka 

semakin tinggi kinerja karyawan dan sebaliknya semakin rendah gaji maka semakin 

rendah kinerja karyawan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya oleh Khoiriyah (2009), Chakim (2012), Ambar (2012), Pramono 

(2009), Latief (2012) dan Saputra (2010) yang membuktikan bahwa gaji 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini tidak konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Murti dan Hudiwarsih (2010), dan Waskito 

(2011) yang menyatakan bahwa gaji tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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Hasil pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa motivasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ditolak oleh data. Dari uji t 

memperoleh nilai thitung  = 0,856 pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya 

motivasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi kerja masih belum mampu mempengaruhi 

kinerjanya. Kondisi ini terkait dengan keberadaan Pemda, sebagai SKPD dibawah 

instansi pemerintah, yang mana kecenderungan pemberian hadiah . Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Guritno dan Waridin (2005) , 

Sybili dan Sudarso (2010), Gusti (2012), Saputra (2010), dan Waskito (2011) yang 

membuktikan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 

Ristiana (2012), Pramono (2009), Murti dan Hudiwarsih (2012), Reza (2010), dan 

Toni dan Bambang (2002) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ditolak oleh data. Dari uji t 

memperoleh nilai thitung  = 0,597 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya 

kepuasan kerja secara statistik tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan kerja masih 

belum mampu mempengaruhi kinerjanya. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja 

tidak dapat mempengaruhi kinerja karyawannya. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Margitama (2010) yang membuktikan 

bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Widodo 

(2006), dan Saputra (2010), dan Toni dan Bambang (2002) yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja berpengatuh terhadap kinerja karyawan. 

Hasil pengujian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa disiplin kerja 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ditolak oleh data. Dari uji t 

memperoleh nilai thitung  = 1,426 pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya disiplin 

kerja  secara statistik tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin kerja kerja masih belum mampu 
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mempengaruhi kinerjanya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya oleh Kurniawan dan Santoso (2012), Gusti (2012) yang membuktikan 

bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Disiplin kerja tidak mempunyai  pengaruh terhadap  kinerja  karyawan,  artinya 

bahwa  apabila disiplin kerja  ditingkatkan  maka  kinerja  karyawan  tidak 

terpengaruh. Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 

Metha (2012) dan Reza (2010), dan Listianto dan Setiaji (2002) yang menyatakan 

bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa gaji berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Semakin tinggi Gaji yang diterima karyawan maka semakin tinggi 

kinerja karyawan dan sebaliknya semakin rendah gaji maka semakin rendah 

kinerja karyawan. 

2. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa motivasi, kepuasan kerja dan disiplin 

kerja dari hasil uji t yang digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi, kepuasan kerja dan 

disiplin kerja masih belum mampu mempengaruhi kinerjanya. 

 

Saran 

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya pada saat pengumpulan data peneliti dapat 

menggunakan metode yang lainnya sehingga data dapat terkumpul tepat waktu 

dan semua data dapat terkumpul. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya instrumen penelitian lebih diperdalam dan 

dikembangkan lagi sehingga kemampuan mengukurnya lebih baik. Karena pada 

dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. 
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