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ABSTRACTION 
 

This research is conducted to know relation Motivate and Discipline To 

Employees Performance. This Research is conducted of  Body Iease 

Service Office of is Effort Publik Ownwrship which have location in 

Road Street TMP Kalibata Jakarta South arch.Examinee Hypothesis is 

motivation have an effect on positive to performance 

employees,discipline work to have an effect on positive to performance 

employees motivasi discipline and work collectively of equal having an 

effect on positive to employees performance of Body Iease Service 

Office is Effort Publik Ownwrship. 

Keyword : Motivate, Discipline Work, Employees Performance. 

 

Latar Belakang  

Penerimaan pajak mempunyai potensi pemasukan dana yang paling 

potensial bagi negara, karena besarnya pertumbuhan pajak seiring dengan laju 

pertambahan peduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Usaha awal 

pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan sistem 

perpajakan yang ditandai dengan melakukan perubahan perundang-undangan 

di bidang perpajakan yang telah ada.  

Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan 

merupakan lembaga pemerintah yang mendapat tugas untuk melaksanakan 

sebagian tugas pokok departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang 

berasal dari pajak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku.  

Direktorat Pemeriksaan Pajak (Ditrikpa) merupakan salah satu unit 

pelaksana pemeriksaan yang ada dalam jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 

sehingga profil dari Direktorat Pemeriksa Pajak tak terlepas dari profil DJP. Profil 

DJP sejak reformasi perpajakan tahun 1994 dan berlakunya keempat undang-

undang perpajakan baru tahun 2000 semakin tergantung pada kualitas sumber 

daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dimilikinya.  

Sesuai dengan pasal 3 Undang- Undang NO.8 tahun 1974 bahwa 

kedudukan pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat yang penuh ketaatan dan kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, 

negara dan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur negara, seyogyanya memiliki etos 

kerja yang tidak mengarah kepada kepentingan pribadi dan golongan. Kekuatan 

yang dinamik yang dapat mendorong seseorang untuk berprestasi sering 

disebut sebagai motivasi. 

Motivasi dan disiplin kerja serta produktivitas kerja pegawai negeri di 

lingkungan Direktorat Pemeriksaan Pajak, dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan 

faktor psikologis. Faktor sosiologis berkenaan hubungannya dengan sosial yaitu 

antara pegawai negeri dalam organisasinya maupun dalam lingkungan 

masyarakat.  

Adapun rangsangan agar termotivasi yang diberikan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak adalah dengan memberikan tunjangan yang besarnya 

tergantung dari tingkat dan golongan pegawai, tunjangan ini disebut TKT 

(Tunjangan Kegiatan Tambahan). Selain TKT, motivasi yang diberikan adalah 

kemungkinan promosi ke posisi yang lebih tinggi, tentunya apabila dianggap 

pantas untuk mendapatkan promosi tersebut. 

Sedangkan disiplin yang diterapkan di kantor pajak adalah, masuk dan 

pulang kerja yang lebih diperketat, tidak ada lagi titip absen pada teman. Hal ini 

karena sistem absen sudah menggunakan sidik jari.  

Mengacu pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ’’ PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TEHADAP  

KINERJA PEGAWAI (Studi Empirik Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan 

Usaha Milik Negara)’’ 
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Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka permasalahan pokok yang dapat penulis dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

kantor pelayanan pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik 

Negara. 

2. Bagaimana disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada kantor pelayanan pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan 

Usaha Milik Negara. 

3. Bagaimana motivasi dan disiplin kerja secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor pelayanan 

pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara. 

 

Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak keluar dari konteks penelitian, maka dibatasi 

hanya faktor motivasi dan disiplin pegawai.  

 

Kerangka Pemikiran 

Kinerja

( Y )

Motivasi

( X1 )

Disiplin

( X2 )

Harapan untuk berprestasi

Kesempatan berkembang

Upah/gaji

Pelatihan

Komunikasi

Hubungan kemanusiaan

Pengawasan melekat ( waskat )

Ketegasan

Keadilan

Kesejahteraan

Teladan pemimpin

Harapan untuk berprestasi

Tujuan pekerjaan dan kemampuan pekerjaan

Inisiatif

Kemampuan

Efektivitas dan Efisien

Otoritas dan tanggung jawab

 

Gambar : Kerangka Berpikir 

Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini dapat di formulasikan sebagai berikut :  

1. Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada 
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Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara 

2. Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara 

3. Motivasi dan disiplin kerja secara bersama–sama berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Badan Usaha Milik Negara. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Motivasi 

  Supardi  dan  Anwar  (2004:47)  mengatakan  motivasi  adalah  keadaan  

dalam pribadi  seseorang  yang  mendorong  keinginan  individu  untuk  

melakukan  kegiatan-kegiatan  tertentu  guna  mencapai  tujuan.  Motivasi  yang  

ada  pada  seseorang  akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada 

tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi, motivasi bukanlah yang dapat diamati 

tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang 

tampak.  

Rivai  (2004:457) pengertian motivasi adalah :(1) Sebagai suatu kondisi 

yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu.(2) Suatu kehlian 

dalam mengarahkan karyawan dan perusahaan agar mau bekerja secara 

berhasil, sehingga keinginan karyawan dan tujuan perusahaan sekaligus 

tercapai.(3) Sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku. Pelajaran motivasi 

sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku.(4)Sebagai energi untuk 

membangkitkan dorongan dalam diri.(5)Sebagai kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja. 

Manfaat Motivasi  

Arep Ishak & Tanjung Hendri ( 2003:16-17) Manfaat motivasi yang utama 

adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang 

yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya 

pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang 

sudah ditentukan, serta orang senang melakukan pekerjaannya.  

Sardiman (1992:84) mengemukakan beberapa manfaat dari motivasi, 
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 sebagai berikut :(a) Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi berfungsi 

sebagai penggerak atau motor pemicu energi. Dalam hal ini motivasi merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan individu.(b) Menentukan arah dan 

tindakan atau perilaku, yakni kearah tujuan yang akan dicapai.(c) Menyeleksi 

tindakan atau perilaku. Dalam hal ini motivasi dapat menjadi instrumen yang 

mengarahkan tindakan – tindakan apa yang harus dilakukan oleh seseorang 

agar tuhjuan dapat di capai.dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan 

menyisihkan tindak yang kurang bermanfaat diharapkan tujuan dapat di capai 

dengan efektif. 

Disiplin Kerja 

  Moukijat (1984:96) mengemukakan disiplin adalah kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar-standar organisasional. Secara etiomologis, kata 

“disiplin” berasal dari kata Latin “diciplina” yang berarti latihan atau pendidikan 

kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. 

Nitisemito (1991:36) mengemukakan disiplin sebagai suatu sikap, 

perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan, baik 

tertulis maupun tidak tertulis.  

Setelah diuraikan beberapa pengertian mengenai disiplin yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli seperti tersebut diatas dapatlah dikatakan 

bahwa disiplin umumnya diartikan kepatuhan dan ketaatan pada peraturan-

peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan organisasi 

masing-masing, jika terdapat pegawai yang tidak mematuhi segala peraturan 

dan ketentuan yang berlaku pada lingkungan kerjanya, berarti tindakan pegawai 

tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar disiplin.  

Dari perspektif organisasi, dapat dirumuskan sebagai ketaatan setiap 

anggota organisasi terhadap semua aturan yang berlaku di dalam organisasi 

tersebut, yang terwujud melalui sikap, perilaku dan perbuatan yang baik 

sehingga tercipta keteraturan, keharmonisan, tidak ada perselisihan, serta 

keadaan-keadaan baik lainnya.  

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Disiplin kerja 

Nitisemito (1988) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

timbulnya perilaku disiplin kerja, yaitu: tujuan pekerjaan dan kemampuan 
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pekerjaan, teladan pimipin, kesejahteraan, keadilan, pengawasan melekat 

(waskat), sanksi hukum, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan.  

Perilaku disiplin karyawan merupakan sesuatu yang tidak muncul dengan 

sendirinya, tetapi perlu dibentuk. Oleh karena itu, pembentukan perilaku disiplin 

kerja, menurut Commings (1984) dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:  

1) Preventive dicipline  

Preventive dicipline merupakan tindakan yang diambil untuk mendorong para 

pekerja mengikuti atau mematuhi norma-norma dan aturan-aturan sehingga 

pelanggaran tidak terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertinggi kesadaran 

pekerja tentang kebijaksanan dan peraturan pengalaman kerjanya.  

2) Corrective discipline  

 Muhaimin ( 2004 : 1 )Corrective discipline merupakan suatu tindakan yang 

mengikuti pelanggaran dari aturan-aturan, hal tersebut mencoba untuk 

mengecilkan pelanggaran lebih lanjut sehingga diharapkan untuk prilaku 

dimasa mendatang dapat mematuhi norma-norma peraturan. 

Pengertian Kinerja  

Rivai (2005:14) mengemukakan kata kinerja, jika dilihat dari asal katanya  

adalah terjemahan dari kata performance yang berasal dari akar kata to perform 

yang berarti melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab. Kinerja 

adalah  hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan  dengan berbagai 

kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.  

Bernardin dan Russsel dalam Sulistiyani dan Rosidah (2003:224) bahwa 

kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu 

atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedang kinerja 

suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja 

fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian kinerja di sini tidak 

bermaksud menilai karakteristik individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil 

yang diperoleh selama periode waktu tertentu. 

Tujuan Dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Rivai ( 2004:312), tujuan penilain kinerja atau prestasi kinerja karyawan  
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yaitu :(1) Untuk mengetahui  tingkat prestasi karyawan.(2) Pemberian imbalan 

yang sesuai.(3) Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan.(4) Untuk 

pembeda antara karyawan yang satu dengan yang lainnya.(5) Untuk  

pengembangan SDM seperti promosi, kenaikan jabatan, pelatihan dan    

penugasan kembali.(6) Meningkatkan motivasi.(7) Meningkatkan etos kerja.(8) 

Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi 

tentang kemajuan kerja karyawan.(9) Sebagai alat untuk memperoleh umpan 

balik dari karyawan untuk memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja dan 

rencana karir selanjutnya.(10) Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan.(11) 

Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karir dan 

keputusan perencanaan suksesi.(12) Membantu menempatkan karyawan dengan 

pekerjaan yang sesuai untuk mencapai hasil baik secara menyeluruh.(13) 

Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

gaji, upah, insentif, kompensasi dan berbagai imbalan lainnya.(14) Sebagai 

penyaluran keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi maupun 

pekerjaan.(15)Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja.(16) Sebagai alat 

untuk membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam 

rangka memperbaiki kinerja.(17) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan SDM 

seperti seleksi, rekrutment, pelatihan dan analisis pekerjaan.(18) 

Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan  agar kinerja menjadi 

baik.(19) Pemutusan hubungan kerja, pemberian sangsi maupun hadiah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Subjek danTeknik Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik 

Negara yang berlokasi di Jalan TMP Kalibata Jakarta Selatan. 

Dengan kuisioner di bagikan secara langsung kepada sampel yang dalam 

ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara.  Pengisian 

kuisioner diperlukan untuk mandapatkan data mengenai persepsi yang berkaitan 

dengan kinerja karyawan pada perusahaan yang bersangkutan. khususnya 

mengenai motivasi dan disiplin kerja. 
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Daftar pertanyaan yang diajukan bersifat tertutup dengan alternatif 

jawaban menggunakan jawaban yang telah disediakan. Penyusunan daftar 

jawaban dari pertanyaan berdasar pada skala Semantic Differensial. skala 

Semantic Differensial ditentukan dengan nilai antara 1 sampai dengan 5.  

Teknik  Pengolahan dan  Analisis Data 

Setelah data  terkumpul yaitu dari kuisioner yang dikembalikan dan diisi, 

perlu dilakukan kembali menjadi bentuk kuantitatif,pengolahan data sesuai 

dengan pendekatan penelitian. Yaitu dengan  program   SPSS versi 13. 

a. Uji Validitas  

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat 

mengukur variabel yang akan diukur. Suatu  instrumen  dikatakan  valid  jika  

instrumen  ini mampu mengukur  apa saja  yang  hendak  diukurnya,  mampu  

mengungkapkan  apa  yang  ingin diungkapkan.  Besarnya  r  tiap  butir  

pernyataan  dapat  dilihat  dari  hasil  analisis  SPSS  pada  kolom  Corrected  

Items  Total   Correlation.  Kriteria  uji  validitas  adalah  0.3.  Jika  korelasi 

lebih  besar  dari  0.3, maka pertanyaan yang di buat dikategorikan 

shahih/valid, Setiaji (2004: 59).  

 b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas  ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

linier yang sempurna di antara variabel-variabel bebas. Gejala 

multikolinieritas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini 

ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel bebas. ( Santosa 

dan Ashari,2005). 

 Multikolinieritas dapat dideteksi dari nilai tolerance dan Variance Inflaction 

Factor (VIF). Dasar yang diacu dalam pengambilan (Ghozali,2006) adalah 

jika nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF  > 10, menunjukkan  

adanya multikolonieritas. 

  c. Autokorelasi ( D – W ) 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi  antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t – I (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 
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Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Uji Durbin – Watson hanya digunakan untuk auto korelasi tingkat satu 

(firs order autocorelation) dan mensyaratkan adanya inetrcept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. 

  d. Regresi  Linier Sederhana dan  Ganda 

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara   

dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Ghozali, (2006:83).  

Berikut ini adalah persamaan regresi sederhana dan regresi ganda : 

      eXXKP  22110   

e. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Selanjutnya dalam uji ini untuk mendapatkan nilai thitung digunakan rumus : 

  

n
s

X
t i 
  

  dimana : 

   Xi =  rata-rata data observasi Xi 

     = rata-rata data observasi 

   s  = standar deviasi 

   n = Jumlah data observasi 

   Ho :  = 0 

   Ha :  ≠ 0 

Apabila nilai thitung > ttabel, maka Ho ditolak artinya masing-masing 

variabel bebas mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikat. Dan 

apabila thitung < ttabel artinya  masing-massing variabel bebas secara tidak  

signifikan  mempengaruhi variabel terikat. 

f. Uji F (Fisher Test ) 

Uji  F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 
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 Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ganda dihitung dengan 

rumus : 

 
 2

2

1

1

Rm

mnR
Fhitung




  

Dimana :  

 n =  Jumlah responden 

 m = Jumlah variabel bebas 

 (Riduwan, 2004) 

Dengan kaidah pengujian signifikansi : 

 Jika Fhitung > Ftabel , maka Ho ditolak artinya signifikan 

 Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima artinya tidak signifikan 

   g. Koefisien Determinasi ( R² ) 

Uji R² disebut juga koefisien korelasi R² yang menunjukkan  seberapa 

besar prosentase pengaruh veriabel-variabel  bebas terhadaap variabel 

terikat. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas Variabel Motivasi 

Hasil  Uji Validitas dengan program SPSS versi 13.0 disajikan pada  

Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Hasil  Uji Validitas Variabel Motivasi 
Item-Total Statistics

62.1765 160.148 .589 .946 .752

61.9216 159.754 .690 .954 .750

61.9020 163.170 .655 .934 .756

62.1176 154.226 .789 .953 .739

62.3922 153.323 .807 .947 .737

61.9412 157.816 .883 .922 .744

62.4118 161.847 .516 .943 .756

62.5882 157.047 .670 .957 .746

62.1961 158.121 .520 .967 .752

32.9412 44.176 .999 .998 .875

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

Total

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Squared

Mult iple

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 

Sumber : Data kuesioner diolah 

Dari Tabel 4.7 di ketahui bahwa menunjukkan bahwa untuk variabel  Motivasi, 9  

pertanyaan yang ada dalam instrumen penelitian dinyatakan valid 9 pertanyaan 
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Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja 

Hasil  Uji Validitas dengan program SPSS versi 13.0 disajikan pada  

Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Hasil  Uji Validitas Variabel Motivasi 
Item-Total Statistics

49.1765 146.428 .561 .777 .746

49.2549 139.754 .733 .820 .731

49.0000 140.640 .745 .685 .732

49.1176 145.026 .504 .734 .746

49.7843 140.413 .695 .671 .733

49.2157 141.173 .783 .777 .733

49.0784 143.954 .605 .721 .741

49.5686 144.450 .526 .849 .744

49.7451 147.754 .425 .538 .752

26.5294 41.574 .964 .981 .848

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

Total

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Squared

Mult iple

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 

Sumber : Data kuesioner diolah 

Dari Tabel 4.9 di ketahui bahwa menunjukkan bahwa untuk variabel  disiplin 

Kerja, 9  pertanyaan yang ada dalam instrumen penelitian dinyatakan valid 9 

pertanyaan 

 

Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

Hasil  Uji Validitas dengan program SPSS versi 13.0 disajikan pada  

Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Hasil  Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan Item-Total Statistics

52.0000 232.333 .665 . .767

52.2449 217.897 .854 . .747

52.0204 226.020 .758 . .759

52.4082 227.163 .650 . .762

52.6531 224.190 .808 . .756

52.1020 227.010 .804 . .759

51.8571 230.958 .717 . .765

52.3061 226.925 .681 . .761

52.5102 221.255 .788 . .753

27.6531 63.190 1.000 . .917

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

Total

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Squared

Mult iple

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 

Sumber : Data kuesioner diolah 

Dari Tabel 4.11 di ketahui bahwa menunjukkan bahwa untuk variabel  Kinerja 

Karyawan, 9  pertanyaan yang ada dalam instrumen penelitian dinyatakan valid 

9 pertanyaan. 
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Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dapat dideteksi dari nilai tolerance dan Variance 

Inflaction Factor (VIF). Dasar yang diacu dalam pengambilan (Ghozali,2006) 

adalah jika nilai Tolerance  < 0.10 atau sama dengan nilai VIF  > 10, 

menunjukkan  adanya multikolonieritas. Disajikan pada tabel 4.13 

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas variabel Motivasi dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Coefficientsa

4,516 5,705 ,792 ,432

,778 ,142 ,626 5,476 ,000 ,981 1,019

-,117 ,150 -,089 -,779 ,440 ,981 1,019

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Sumber : Data kuesioner diolah 

Dari Tabel 4.13 di ketahui bahwa : 

 Nilai tolerance variabel motivasi 981 dan nilai VIF sebesar 1,019 jadi  

Torence >  VIF. 

 Nilai tolerance variabel Disiplin Kerja 981 dan nilai VIF sebesar 1,019 

jadi Torence >  VIF 

Dari perbandingan nilai-nilai tolerance dan VIF tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa variabel motivasi dan disiplin kerja dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolinieritas. 

Uji Auto Korelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t – I (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah 

ini timbul karena residual ( kesalahan pengganggu ) tidak bebas dari satu 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji auto 

korelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin – Watson. Persamaan regresi 

dikatakan memenuhi syarat auto korelasi jika nilai Durbin – Watson bernilai 

antara 2 – 1,76 ( tabel D-W dengan n = 51; = 5%  K=3. disajikan dalam Tabel 

4.17  
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Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi autokorelasi antara Variabel Motivasi dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Model Summaryb

.620a .384 .359 6.62087 1.345

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Dilihat dari Tabel 4.17hasil uji auto korelasi yang telah dilakukan didapatkan nilai 

sebesar 1.345, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan 

signifikansi 5%, n = 51 dan k = 2 didapatkan nilai 1.43 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi auto korelasi dalam penelitian ini, karena nilai D-

W lebih besar dari nilai tabel.  

Analisis Regresi Linear ganda SederhanaVariabel Motivasi dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan tabel 4.13  telah ditemukan persamaan regresi linier sederhana ( 

bukan standar ) sebagai  berikut : 

21 117,0778,0516,4 xx   

Kinerja pegawai tanpa dipengaruhi oleh variabel motivasi dan disiplin 

kerja adalah sebesar 4,516   

Nilai 0.778 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap 

adanya upaya penambahan sebesar satu satuan motivasi, maka akan ada 

kenaikan kinerja pegawai  sebesar 0.778 bila disiplin kerja dianggap konstan. 

Uji t ( t test ) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui  tingkat signifikansi masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan 

besarnya statistik hitung (thitung) dengan statistik tabel (ttabel) dari masing-masing 

variabel dengan ketentuan sebagai berikut : 

 thitung   ttabel, maka Ho diterima 

 thitung  ttabel, maka Ho ditolak 

Mencari ttabel  dengan tabel t dengan rumus : dk = n-m-1 
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Disajikan pada Tabel 4.14 

Tabel 4.15 Hasil Analisa  Regresi untuk Uji t,  antara variabel Motivasi dan 

Disiplin KerjaTerhadap Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabelbebas 

Dari Tabel 4.14 di ketahui hasil uji t terhadap variabel bebas sebagai berikut : 

1. Motivasi Kerja 

Hipotesis dinyatakan sebagai berikut : 

Ho = Tidak terdapat pengaruh variabel Motivasi kerja terhadap kinerja 

           Karyawan  ( Ho : 01 )  

Ha = Terdapat pengaruh variabel Motivasi kerja terhadap kinerja  

          Karyawan ( Ha :  1 ≠ 0 ) 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( 5% ) dan 

menggunakan degree of freedom ( df ) sebesar 51-1-1 = 49, maka didapat nilai 

t tabel  sebesar 1,64032, sedang hasil perhitungan regresi diperoleh t hitung untuk 

variabel disiplin kerja sebesar 5,476. Setelah diketahui nilai t tabel  dan  t hitung, 

maka dapat dianalisa bahwa nilai t hitung, lebih besar dari nilai t tabel  , oleh karena 

itu hipotesis yang berkaitan dengan Ha diterima. Dengan kata lain variabel 

Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

2. Disiplin Kerja 

Hipotesis dinyatakan sebagai berikut : 

Ho = Tidak terdapat pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja  

         Karyawan ( Ho : 01 )  

Ha = Terdapat pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan  

        ( Ha :  1 ≠ 0 ) 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( 5% ) dan 

menggunakan degree of freedom ( df ) sebesar 51-1-1 = 49, maka didapat nilai 

t tabel  sebesar 1,64032, sedang hasil perhitungan regresi diperoleh t hitung untuk 

Coefficientsa

4,516 5,705 ,792 ,432

,778 ,142 ,626 5,476 ,000 ,981 1,019

-,117 ,150 -,089 -,779 ,440 ,981 1,019

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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variabel disiplin kerja sebesar - 779 .Setelah diketahui nilai t tabel  dan  t hitung, maka 

dapat dianalisa bahwa nilai t hitung, lebih kecil dari nilai t tabel  , oleh karena itu 

hipotesis yang berkaitan dengan Ha tolak. Dengan kata lain variabel disiplin kerja 

tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

Uji F 

Uji  F dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel bebas yaitu 

variabel motivasi dan variabel disiplin kerja  terhadap variabel terikat yaitu 

kinerja karyawan. 

Dengan kaidah pengujian signifikansi : 

 Jika Fhitung > Ftabel , maka Ho ditolak artinya signifikan 

 Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima artinya tidak signifikan 

Mencari Ftabel menggunakan Tabel F dengan rumus : 

 Ftabel = { ( 1 ) ( dk pembilang = m ), ( dk penyebut = n-m-1 ) 

dimana n = jumlah sempel, m = jumlah variabel bebas  

Dengan taraf signifikan 05,0 , maka didapat Ftabel = 2,03 

Disajikan pada tabel 4.15 

Tabel 4.16 Hasil Analisa  Regresi untuk Uji F antara Variabel Motivasi dan Disiplin 

KerjaTerhadap Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari Tabel 4.16 diketahui bahwa perbandingan nilai Fhitung  >  Ftabel  yaitu 

14,992 < 2,03 maka Ho ditolak Ha diterima. Berati terdapat pengaruh yang 

siknifikan antara variabel motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 

Koefisien Determinasi (R² )  

Untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh  variabel bebas (motivasi) 

dalam mempengaruhi variabel terikat (kinerja karyawan), maka perlu dilihat nilai 

koefisien  determinasi (R²). Adjusted R² adalah sebuah statistik yang berusaha 

ANOVAb

1314,384 2 657,192 14,992 ,000a

2104,126 48 43,836

3418,510 50

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 
 
 
 
 
 

ANOVAb

417,753 1 417,753 9,925 ,002a

3325,309 79 42,093

3743,062 80

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), PIa. 

Dependent Variable: Pb. 
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mengoreksi Square untuk lebih mendekati ketepatan model dalam populasi 

disajikan pada Tabel 4.17 

Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi antara Variabel Motivasi dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Model Summaryb

,620a ,384 ,359 6,62087

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Dilihat dari Tabel 4.17 diketahui adjusted R² sebesar 0,384 yang artinya 38,4 

% variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, sedang sisanya sebesar 

61,6 %  dijelaskan oleh variabel lain.  

Kesimpulan    

1. Motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

2. Disiplin Kerja tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

3. Motivasi dan disiplin Kerja secara bersama sama secara silmutan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Saran  

1. Untuk pihak manajemen KPP BUMN bahwa  kinerja karyawan 

merupakan faktor utama yang turut menentukan keberhasilan 

perusahaan yang dipengaruhi oleh adanya motivasi dan disiplin kerja. 

Untuk itu perlu diupayakan dapat mendorong tetap terjaganya kondisi 

yang ada saat ini, agar tetap bertahan dan bahkan lebih ditingkatkan 

agar visi dan misi benar-benar dapat diwujudkan 

2. Bagi perusahaan diharapkan adanya evaluasi keberlanjutan tentang 

motivasi dan disiplin kerja, dimana dalam mengimplementasikan 

motivasi dan disiplin kerja diperlukan adanya komitmen dan upaya 

serius dari pihak manajemen sehingga sistem ini  dapat memberikan 



 

PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TEHADAP  KINERJA PEGAWAI ( STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAKBADAN 

USAHA MILIK NEGARA ) 

38 

 

kemajuan pada perusahaan dan kepercayaan masyarakat dan 

khususnya para wajib pajak. 

3. Untuk peneliti yang akan datang agar diperoleh hasil yang lebih lengkap 

dan lebih sempurna 
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