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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keseimbangan tata kelola keuangan sebuah keluarga umumnya akan 

direfleksikan dari nilai belanja dan sumber pendanaannya. Kegiatan belanja akan 

dapat dilanjutkan manakala sumber penghasilannya mencukupi. Dalam skala yang 

lebih besar hal inilah yang menggambarkan kehidupan sebuah Negara, termasuk 

Indonesia. Kegiatan belanja untuk pembangunan ditopang dengan pengumpulan 

sumber-sumber pendapatan Negara. 

Sumber dan penggunaan uang negara setiap tahunnya dapat tergambarkan dari 

APBN. Pemerintah pusat telah menetapkan target jumlah penerimaan dan juga 

sumber-sumbernya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan penerimaan 

pembiayaan, sedangkan penggunaan uang negara tersebut tergambarkan pada 

program-program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

Pada pemerintah pusat, penerimaan negara di dominasi oleh penerimaan pajak 

yang bersumber dari rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran 

sumber pendapatan Negara bila dibandingkan dengan kondisi 2 dekade yang lalu, 

dimana negara masih sangat dimanjakan dengan hasil Sumber Daya Alam. 

Ketergantungan pemerintah terhadap iuran rakyat tersebut tergambarkan pada 

komposisi pendapatan negara setiap tahunnya. Pada tahun 2016 besaran target 

penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp 1.527,1 triliun atau 83,8% dari total 

pendapatan Negara (UU no12 Tahun 2016 tentang APBNP tahun 2016). Besarnya 

target penerimaan ini menyebabkan Direktorat Jenderal selaku pengemban amanah 

penerimaan pajak dituntut bekerja lebih keras untuk mewujudkannya. 

Demikian halnya yang terjadi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Karanganyar yang merupakan instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak. 

Sebagai unit pelaksana teknis KPP Pratama Karanganyar menerima target penerimaan 

pajak ditahun 2016 sebesar Rp 1.950.942.611.000,- atau naik 30% dari rencana 

penerimaan pajak di tahun 2015 yang sebesar Rp 1.502.000.000.000,- (KEP-00583  

/WPJ.32/2016 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Kanwil Jateng II Tahun 2016). 

Tentunya keadaan ini menuntut kerja keras dan upaya lebih dalam pelaksanaan tugas 
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menghimpun penerimaan pajak. Hal ini memerlukan dukungan sumber daya manusia 

berkualitas yang mampu mendukung langkah strategis yang ditetapkan organisasi. 

Dengan mempertimbangkan pernyataan bahwa tingkat keberhasilan suatu 

organisasi dapat dilihat dari kinerja organisasi dalam mengelola sumber daya yang 

dimiliki, maka diperlukan langkah-langkah strategis oleh KPP Pratama Karanganyar 

dalam rangka mencapai tujuan merealisasikan target penerimaan pajak. Organisasi 

dengan kinerja yang baik, mempunyai efektifitas dalam menangani produksi, 

menangani sumber daya manusianya, menentukan sasaran yang harus dicapai baik 

secara individual maupun organisasional (Amstrong, 2004). 

Dalam topik pembahasan mengenai sumber daya manusia pada sebuah 

organisasi selalu akan terkait dengan permasalahan karyawan. Pada suatu organisasi 

sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dan berpengaruh terhadap 

jalannya roda organisasi. Karyawan tidak lagi dianggap sebagai liability (kewajiban), 

melainkan sebagai aset perusahaan. 

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam organisasi baik 

secara perorangan maupun secara kelompok. Maju dan mundurnya organisasi sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya karena merupakan penggerak utama 

atas kelancaran kegiatan operasional organisasi. 

Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan komitmen tinggi senantiasa 

dibutuhkan oleh organisasi. Alasannya adalah karena dengan komitmen organisasi 

yang tinggi akan mendorong berkembangnya sikap inovatif, kreatif dan patuh terhadap 

aturan-aturan yang ada dalam organisasi, sehingga akan meminimalkan 

penyimpangan-penyimpangan yang merugikan organisasi. Steers (Oktorita et al., 

2001) menyebutkan bahwa komitmen yang kuat dapat membawa dampak positif, 

antara lain: peningkatan prestasi kerja, motivasi kerja, masa kerja, produktivitas kerja, 

dan karyawan lebih rajin masuk kerja sehingga mengurangi absensi dan menurunkan 

turn over. Dan pada akhirnya harapan pada sumber daya manusia dengan komitmen 

organisasi yang tinggi akan mampu meningkatkan kinerja pegawai serta akan 

membantu tercapainya tujuan organisasi. 
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Dalam membahas mengenai pembangunan komitmen organisasi tentu tidak 

lepas dari langkah-langkah perubahan perilaku seseorang dalam organisasi. Proses 

membangun komitmen karyawan terhadap organisasi memerlukan suatu proses 

berkesinambungan dan melibatkan pengalaman individu  pada saat bergabung dalam 

organisasi. Dan salah satu pendorong yang dapat mengarahkan perubahan perilaku ke 

arah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab adalah motivasi (Panggalih & Zulaicha, 

2012). 

Abraham Maslow menjelaskan bahwa motivasi merupakan rangkaian proses 

akan intensitas, arah dan ketekunan individu untuk mencapai tujuannya (Robbins dan 

Judge, 2008). Oleh karenanya maka motivasi kerja karyawan perlu dibangun agar 

karyawan dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab dengan baik. Karyawan 

yang memiliki motivasi kerja baik cenderung akan mampu memberikan kinerja yang 

baik pula kepada organisasi. 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat diraih oleh seorang karyawan 

sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. 

Dessler (2009) menjelaskan bahwa kinerja pegawai merupakan prestasi aktual 

karyawan yang dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan oleh organisasi. 

Prestasi yang diharapkan ini merupakan strandar yang disusun sebagai acuan untuk 

melihat kinerja karyawan telah sesuai dengan harapan dan juga perbandingan dengan 

karyawan lainnya. 

Kinerja perorangan (individual performace) memiliki hubungan yang erat 

dengan kinerja organisasi. Hal ini disebabkan bahwa apabila suatu organisasi memiliki 

sumber daya manusia dengan kinerja yang baik, maka terdapat peluang yang lebih 

besar akan munculnya kinerja organisasi yang baik pula. Oleh karenanya maka 

diperlukan  penentuan arah tujuan organisasi yang jelas sebagai upaya untuk 

menetapkan strategi dalam rangka peningkatan kinerja. Tujuan organisasi yang jelas 

diperlukan untuk memberikan arah serta mempengaruhi perilaku karyawan yang 

diharapkan oleh organisasi. 
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Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam suatu organisasi yaitu karakteristik individu, motivasi individu, 

imbalan (kompensasi), dan stress kerja (Gibson et al., 1985). Kompensasi merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang memilih 

untuk bekerja di sebuah organisasi daripada yang lain. Para pemberi kerja dituntut 

harus mampu secara kompetitif menentukan jenis kompensasi untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan yang kompeten. 

Kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka kepada organisasi (Rivai, 2005). Untuk menyusun sistem 

pemberian kompensasi yang adil, manajemen perlu melakukan “evaluasi pekerjaan”. 

Dengan evaluasi, manajemen berupaya mempertimbangkan dan mengukur masukan 

karyawan (ketrampilan, usaha, tanggung jawab dan sebagainya) untuk menetapkan 

kinerja minimum dan merubah ukuran dalam satuan uang. 

Menurut Rosidah (2003:206) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima 

oleh pegawai sebagai balas jasa (kontra prestasi) atas kerja mereka. Pada dasarnya 

kompensasi merupakan kontribusi yang diterima oleh pegawai atas pekerjaan yang 

telah dikerjakannya. Menurut Triton (2005:111) bahwa kompensasi adalah semua 

balas jasa baik berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diberikan 

kepada karyawan atas kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan atau sasaran 

organisasi. Sangat banyak bentuk-bentuk pembayaran upah, baik yang berupa uang 

maupun bukan berupa uang (non-financial). 

Kompensasi sangat penting bagi pegawai  itu sendiri sebagai individu, karena 

kompensasi bisa menjadi pencerminan atau ukuran penilaian pekerjaan pegawai 

tersebut. Sehingga pada akhirnya tingkat kompensasi akan dapat mempengaruhi 

prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan 

secara tepat dan benar maka akan mendorong pegawai untuk memperoleh kepuasan 

kerja, meningkatkan kinerjanya  dan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi. 
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Selain masalah kompensasi, sering kali organisasi juga dihadapkan pada 

permasalahan kepuasan kerja karyawan yang berkaitan erat dalam proses pengelolaan 

sumber daya manusia. Menurut Locke (1969) dijelaskan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan dalam aspek pekerjaan akan sangat tergantung pada selisih antara apa 

yang telah didapatkan dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Oleh sebab itulah 

maka kepuasan kerja memiliki posisi yang penting bagi organisasi karena berperan 

dalam mengukur tanggapan karyawan atas pekerjaannya, sehingga dapat dijadikan 

pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan menurut Robbins (dalam Wibowo, 2007) 

didefinisikan sebagai sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan 

perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka 

yakini seharusnya mereka terima. Robbins memberikan ulasan bahwa organisasi perlu 

untuk memahami dan berusaha memberikan kepuasan kerja kepada karyawannya, 

yang akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas, penurunan tingkat 

absensi, serta menurunnya perputaran tenaga kerja. 

Sementara itu Steve M. Jex (2002) memberikan penjelasan bahwa kepuasan 

kerja merupakan tingkat afeksi positif seorang pekerja terhadap pekerjaannya dan 

situasi pekerjaan. Kepuasan kerja disini meliputi aspek sikap kognitif dan aspek 

perilaku selama pekerjaan berlangsung. Hal ini menjelaskan bahwa aspek kognitif 

kepuasan kerja adalah menyangkut kepercayaan bahwa pekerjaanya menarik, 

merangsang, atau bahkan membosankan. Sedangkan dalam aspek perilaku akan 

menunjukkan kecenderungan perilaku pekerja apakah terus bertahan tetap ataukah 

semakin teratur dan disiplin.  

Menurut teori yang dikemukakan oleh Victor H. Vroom (dalam Hasibuan, 

1999) yang melandasi adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja pegawai 

yakni teori pengharapan (expectancy theory) dimana dijelaskan bahwa kekuatan yang 

memotivasi seseorang untuk bekerja lebih giat dalam pekerjaannya tergantung pada 

hubungan timbal balik antara apa yang diinginkannya dari hasil pekerjaan, dan 

seberapa yakin organisasi mampu memberikan pemuas akan keinginannya tersebut. 
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Pernyataan Vroom mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan memiliki keterkaitan, walaupun kedua aspek tersebut dipengaruhi oleh hal-

hal yang berbeda. Meskipun sulit untuk menetapkan arah hubungan sebab akibat 

diantara keduanya, namun dari berbagai penelitian didapatkan bukti bahwa organisasi 

yang memiliki karyawan yang lebih puas cenderung akan lebih efektif. 

Sehingga menurut teori pengharapan ini terdapat hubungan antara usaha dengan 

prestasi, hubungan prestasi dengan penghargaan organisasi, dan hubungan antara 

penghargaan dengan tujuan individu. Apabila penghargaan yang diberikan organisasi 

sesuai dengan harapan dan mampu memberikan kepuasan akan kebutuhan karyawan, 

maka karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : Analisis Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening  (Studi 

Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar). 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai batasan masalah di atas, maka dalam rangka mempertajam 

permasalahan dan memperjelas sasaran pembahasannya perlu dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja di KPP Pratama 

Karanganyar? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama 

Karanganyar? 

3. Apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja 

pegawai? 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan sehubungan keterbatasan waktu 

dan pertimbangan lain, serta agar diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka peneliti membatasi permasalahan pada 

penelitian ini. Adapun  variabel penelitian akan dibatasi pada variabel kompensasi dan 

kepuasan kerja yang mempengaruhi kinerja pegawai di KPP Pratama Karanganyar. 

 



7 
 

7 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai di 

KPP Pratama Karanganyar. 

b. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai  di KPP 

Pratama Karanganyar. 

c. Untuk menganalisis peran variabel kepuasan kerja sebagai variabel mediasi 

dalam hubungan antara kompensasi dan kinerja pegawai di KPP Pratama 

Karanganyar. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam penerapan metodologi 

penelitian kuantitatif sekaligus tambahan referensi dalam diskusi 

manajemen yang berkaitan dengan kompensasi (compensation), kepuasan 

kerja (job satisfaction) dan kinerja pegawai (employee performance); 

b. Bagi para peneliti, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur 

penelitian kinerja pegawai dari karyawan di Indonesia; 

c. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai 

hubungan antara kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai; 

Bagi para praktisi, penelitian ini mempunyai implikasi sebagai bahan pertimbangan 

kebijaksanaan (policy) dalam menghadapi dan memahami masalah kinerja pegawai 

dari karyawan yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi. 
 

Dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi tambahan informasi bagi berbagai 

pihak tentang kinerja Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Karanganyar 

dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai guna mencapai tujuan organisasi. 


