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ABSTRAK 

 

Pengaruh Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan 

Oleh : 

Wafi Dhiyaulhasan Ali 

 

 

Pembimbing : 

Dr. Dra. Endang Mardiati, M.Si., Ak. 

 

Kinerja organisasi yang baik dicerminkan melalui kinerja individu yang baik. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan selalu melebihi dari target 

penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir yaitu untuk tahun 2016 dan 2017 

dengan tingkat nilai presentase pencapaian melebihi target yang tinggi yaitu 38% 

di tahun 2016 dan 5% di tahun 2017 yang mana peningkatan tersebut relatif lebih 

besar dibandingkan dengan KPP lain di Kota Malang. Penelitian bertujuan untuk 

menguji pengaruh motivasi, insentif, kepemimpinan, supervisi, dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai kantor pelayanan pajak pratama malang selatan. 

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dan data dikumpulkan menggunakan 

metode survei menggunakan kuesioner. Sampel penelitian adalah 77 pegawai 

pajak yang bekerja di kantor pelayanan pajak pratama malang selatan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai kantor pelayanan pajak pratama 

malang selatan, sedangkan insentif dan supervisi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai kantor pelayanan pajak pratama malang selatan. Hasil penelitian 

dapat digunakan untuk perumusan kebijakan guna peningkatan kinerja dan 

evaluasi kinerja bagi para pegawai melalui motivasi, kepemimpinan, dan 

lingkungan kerja. 

 

Kata kunci : motivasi, insentif, kepemimpinan, supervisi, lingkungan kerja, 

kinerja pegawai 
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ABSTRACT 

 

The Effect of Motivation, Incentives, Leadership, Supervision, and Work 

Environment on Employee Performance of the South Malang Small Tax 

Office. 

 

By: 

Wafi Dhiyaulhasan Ali 

 

 

Advisor: 

Dr. Dra. Endang Mardiati, M.Sc., Ak. 

   

Good organizational performance is reflected through good individual 

performance. The South Malang Small Tax Office had always exceeds the tax 

revenue target in two years of 2016 and 2017 with achievement precentages 

highly exceeding targets by 38% in 2016 and 5% in 2017, for wich the increase is 

relatively greater compared to other tax office in teh City of Malang. The 

purposes of this study is to examine the effect of motivation, incentives, 

leadership, supervision, and work environment on the performance of employees 

of the South Malang Small Tax Office. The research is a quantitative study and 

data is collected using a survey method, which is using a questionnaire. The 

sample of the study were 77 tax employees who worked in the South Malang 

Small Tax Office. The results showed that motivation, leadership, and the work 

environment had a positive effect on the performance of employees of the 

southern Malang tax service office, while incentives and supervision had no effect 

on the performance of the employees of the South Malang Small Tax Office. The 

research results can be used for policy formulation to improve and evaluate the 

performance of employees through motivation, leadership, and the work 

environment. 

 

Keywords: motivation, incentives, leadership, supervision, work environment, 

employee performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak telah menjadi sumber penerimaan kas negara yang telah diatur 

dalam undang undang dan sifatnya memaksa. Rakyat tidak akan mendapatkan 

timbal balik secara langsung yang dapat digunakan atas pembayaran pajak yang 

telah dibayarkan, namun berupa fasilitas umum (Resmi, 2016: 1). Untuk 

melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak, negara dalam hal ini 

pemerintah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi, orang atau 

pejabat tertentu untuk melakukan administrasi dan pengawasan pelaksanaan, 

pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Pegawai pemerintah yang 

diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dikenal sebagai 

pegawai pajak yang biasa disebut sebagai fiskus (Mutia, 2014).  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PM. 

3/2007 Pasal 3 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak bahwa setiap 

pegawai memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, 

sesama Pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Maka dari itu pelayanan atau kinerja yang baik dari seorang fiskus (pegawai 

pajak) sangat diperlukan.  

Kinerja (performance) merupakan aktivitas seseorang dalam 

melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab tersebut merupakan pengekspresian seluruh potensi dan 

kemampuan yang dimiliki seseorang, serta menuntut adanya kepemilikan yang 

penuh dan menyeluruh atas pekerjaan atau tanggung jawab tersebut. Dengan 
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demikian, munculnya kinerja seseorang merupakan akibat dari adanya suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan 

profesi dan job description individu yang bersangkutan (Fauziah, 2012).  

Kinerja yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan pelayanan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pegawai pajak berupa pelayanan 

kepada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Penilaian kinerja adalah suatu hal yang penting untuk 

mengetahui tingkat efektivitas pegawai dalam melakukan pekerjaannya untuk 

mencapai tujuan organisasi (Gani, 2009). 

Penerimaan pajak menjadi faktor utama untuk menilai kinerja pegawai 

pajak yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu, karena tujuan 

utama dari KPP adalah melakukan pelayanan perpajakan guna menghimpun 

penerimaan pajak sesuai dengan target yang diinginkan. Penerimaan pajak di kota 

Malang khususnya target penerimaan pajak pada KPP Pratama Malang Selatan 

untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 653.042.042.000 dan untuk tahun 2017 

adalah sebesar Rp 652.861.618.000. Jumlah penerimaan pajak yang di targetkan 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan selalu melebihi dari target 

yang telah ditentukan. Pada tahun 2016 penerimaan pajak mencapai Rp 

868.266.991.031 atau melebihi 38% dari target penerimaan tahun 2016. 

Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Malang Selatan sebesar Rp 656.809.195.355 atau melebihi dari target 

yang diingingkan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai pajak 
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yang berugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan untuk 

tahun 2016 dan 2017 sangat baik karena mampu melebihi target yang diinginkan. 

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 telah dilakukan Tax Amnesty yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dari  Tax Amnesty 

menurut UU Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak salah satunya 

adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan. Namun pada tahun 2016 Penerimaan negara 

dari sektor pajak secara keseluruhan sebesar 81.54% dari target penerimaan pajak 

2016 sedangkan untuk tahun 2017 realisasi penerimaan pajak baru tercapai 91%. 

Jumlah total penerimaan pajak ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan yang selalu 

mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2016 dan 2017. 

Menurut website resmi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia yaitu 

www.pajak.go.id bahwa pada tahun 2018, Kementerian Keuangan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018 mengemban amanah target 

penerimaan pajak sebesar Rp1.618,1 Triliun.  Angka ini meningkat 9,9% 

dibandingkan tahun 2017 yang memiliki target penerimaan pajak sebesar 

Rp1.472,7 Triliun. Dari penerimaan perpajakan tersebut, Direktorat Jenderal 

Pajak sendiri mengemban penerimaan pajak sebesar Rp1.385,9 Triliun, sedangkan 

DJBC sebesar Rp194,1 Triliun. Dengan demikian kinerja pegawai pajak harus 

bisa ditingkatkan sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 

mencapai penerimaan pajak yang diinginkan.  

Sasaran organisasi tidak akan tercapai apabila tidak adanya komitmen 

yang kuat dari anggota untuk bertahan dalam organisasi. Sedangkan motivasi 
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adalah yang menjadi dasar manusia untuk berkomitmen. Menurut teori dua fakor 

yang dikembangkan oleh Hezberg dalam Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr (1996: 

143-145) kinerja setiap individu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

motivasional dan faktor hyigiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini yang 

dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang 

sifatnya bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan 

faktor hyigiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya bersumber 

dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan 

seseorang. (Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr, 1996: 143 - 145).  

Berdasarkan equity theory, pegawai membandingkan input yang diberikan 

kepada perusahaan dengan output yang dia terima sebagai pegawai. Apabila 

output yang diterima lebih kecil dengan perkiraan input yang diberikan kepada 

perusahaan maka pegawai akan cenderung menurunkan produktifitas kerjanya 

atau mengurangi kualitas kerjanya (Al- Zahraweh dan Al- Madi, 2017). Teori dua 

fakor dan equity theory menjadi dasar yang mendukurng penelitian. Kedua teori 

tersebut menjelaskan bahwa kinerja di dorong oleh faktor motivasional yang 

berasal dari dalam diri tiap individu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Faktor 

hygiene yang merupakan fakor eksternal dapat mendorong atau bahkan 

mengurangi tingkat kinerja tiap individu sehingga dapat berdampak terhadap hasil 

kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Pegawai sebagai individu juga 

mempertimbangkan apa yang mereka peroleh atas hasil kerja yang telah mereka 

lakukan, sehingga segala bentuk penghargaan atau nilai tambah yang diterima 

oleh pegawai juga menjadi faktor yang mampu mendorong kinerja. 
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Penelitian yang dilakukan merujuk dan didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati, Swasto, dan Prasetya (2014) meneliti pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadaip kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Utara.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Erawati (2012) yang meneliti 

tentang pengaruh supervisi, lingkungan kerja, dan insentif terhadap kinerja 

pegawai (studi terhadap Account Representative (AR) pada KPP Madya DKI 

Jakarta). Hasil penelitian menunujukkan bahwa supervisi, lingkungan kerja, dan 

insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Account Representative 

(AR) KPP Madya DKI Jakarta.  

Potu (2013) meneliti tentang pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara 

Suluttengo dan Maluku Utara di Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Selain itu motivasi, 

dan lingkungan juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Kanwil 

Ditjen Kekayaan Negara Suluttengo dan Maluku Utara di Manado. 

Penelitian ini menggabungkan tiga penelitian sebelumnya agar penelitian 

ini mampu mencerminkan faktor yang lebih lengkap mengenai variabel yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh  Rahmawati, Swasto, dan Prasetya (2014) yang meneliti pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Utara, penelitian yang dilakukan oleh Erawati (2012) yang meneliti 
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pengaruh supervisi, lingkungan kerja, dan insentif terhadap kinerja pegawai (studi 

terhadap Account Representative (AR) pada KPP Madya DKI Jakarta), dan 

penelitian yang dilakukan oleh Potu (2013) yang meneliti pengaruh 

kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttengo dan Maluku Utara di Manado.  

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai pajak atau fiskus yang 

ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan karena 

jumlah penerimaan pajak yang di targetkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Malang Selatan selalu melebihi dari target penerimaan pajak dalam dua 

tahun terakhir yaitu untuk tahun 2016 dan 2017 dengan tingkat nilai presentase 

pencapaian melebihi target yang tinggi yaitu 38% di tahun 2016 dan 5% di tahun 

2017 yang mana peningkatan tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan 

KPP lain di Kota Malang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

terdahulu dari segi jumlah variabel penelitian dan objek penelitian yaitu variabel 

kinerja pegawai pajak sebagai variabel dependen dan  motivasi, insentif, 

kepemimpinan, supervisi dan lingkungan kerja sebagai variabel independen. 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul :  Pengaruh Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Laporan  target penerimaan APBN 2017 bisa menjadi bukti bahwa pajak 

menjadi sumber pendapatan negara yang paling dominan. Namun berdasar 

realisasinya pada tahun 2017 serapan pendapatan negara yang bersumber dari 
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pajak hanya sebesar 1.399,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 dan masih belum bisa mencapai target 

yang diharapkan. Sedangkan jumlah penerimaan pajak yang di targetkan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan selalu melebihi dari target yang 

diingingkan dalam dua tahun terakhir yaitu untuk tahun 2016 dan 2017 dengan 

tingkat nilai peresntase pencapaian yang tinggi yaitu 38% di tahun 2016 dan 5% 

di tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pajak? 

2. Apakah Insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pajak? 

3. Apakah Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

pajak? 

4. Apakah Supervisi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pajak? 

5. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

pajak? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh Motivasi terhadap kinerja pegawai pajak. 

2. Untuk menguji pengaruh Insentif terhadap kinerja pegawai pajak. 

3. Untuk menguji pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pajak. 

4. Untuk menguji pengaruh Supervisi terhadap kinerja pegawai pajak. 

5. Untuk menguji pengaruh Lingkunga kerja terhadap kinerja pegawai pajak.  
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1.4 Kontribusi Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua kontribusi yang ingin dicapai oleh peneliti. 

Pertama adalah konttribusi praktis dan yang kedua adalah kontribusi teori 

1. Kontribusi Praktik 

Penelitian dapat bermanfaat bagi para praktisi pajak baik DJP, Kemenkeu, 

atau bahkan bagi para konsultan pajak yang berada di daerah Malang raya untuk 

mengetahui pengaruh dari motivasi, insentif, dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai pajak khususnya yang bertugas di KPP Pratama Malang Selatan 

sehinga bisa menjadi dasar untuk proses evaluasi kinerja pegawai pajak atau 

penentu kebijakan bagi para pegawai. Hasil penelitian juga bisa digunakan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai pajak setiap tahunnya.  

2. Kontribusi Teori 

Penelitian dapat digunakan sebagai sarana pengaplikasian teori dua faktor 

Hezberg dan equity theory. Hasil penelitian mampu memberikan bukti empiris 

terkait faktor motivasi, insentif, kepemimpinan, supervisi, dan lingkungan kerja 

serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pajak yang bertugas di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.  
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BAB II 

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS 

2.1.Teori Yang Digunakan 

Dalam sub bab ini peneliti akan membahas mengenai teori yang akan 

digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Terdapat dua teori yang akan 

digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Teori yang akan digunakan adalah 

teori dua faktor yang dikemukakan oleh Hezberg dan equity theory yang 

dikembangkan oleh Adams. 

2.1.1. Teori Dua Faktor - Hezberg 

Teori dua fakor yang dikembangkan oleh Hezberg menjelaskan bahwa 

tingkat kualitas kinerja seseorang didipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor 

motivasional dan faktor hyigiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini yang 

dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong individu dan 

sifatnya bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan 

faktor hyigiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya bersumber 

dari luar diri dan turut serta menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan 

seseorang. (Stoner, Freeman, Gilbert Jr, 1996: 143 - 145). 

Herzberg menggambarkan faktor motivasional sebagai faktor intrinsik 

terhadap pekerjaan. Menurut teori dua faktor yang dikemukakan oleh Hezberg dan 

et al dalam Ruthankoon dan Ogunlana (2003) untuk meningkatkan kinerja faktor 

motivasi harus bisa ditingkatkan. Berdasarkan teori Hezberg, faktor motivasional 

menjadi hal dasar untuk menuju sikap yang positif dalam pekerjaan. Kerena para 

pegawai merasa puas karena mendapatkan ruang untuk berkembang dan untuk 

aktualisasi diri.  Dalam teori ini faktor motivasional yang dimaksud adalah :  
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a. Kemajuan 

Kemajuan dapat didefinisikan sebagai status atau posisi yang positif bagi 

pegawai atau individu di tempat dia berkerja. Sedangkan posisi atau status yang 

netral dan negatif di definisikan sebagai kemjuan yang negatif.  

b. Tugas yang diterima  

Pekerjaan dan tugas yang sebenarnya diterima oleh pegawai baik bersifat 

positif maupun negatif berpengaruh terhadap pegawai. Meskipun, tugas atau 

pekerjaan tersebut terlalu mudah maupun terlalu sulit, menarik maupun 

membosankan, dapat berpengaruh terhadap kinerja dari pegawai di tempat kerja.  

c. Kemungkinan untuk berkembang  

Kemungkinan untuk berkembang adalah peluang yang ada bagi masing 

masing individu untuk mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan diri 

maupun untuk mendapatkan kesempatan untuk promosi di pekerjaannya. Hal ini 

memungkinkan perkembangan secara profesional, meningkatkan peluang untuk 

meningkatkan kemampuan, mengikuti pelatihan teknis, dan memperoleh 

pengetahuan baru. 

d. Tanggung jawab 

Faktor ini termasuk di dalamnya terdapat tanggung jawab dan kebijakan 

yang berhubungan dengan pekerjaan. Tanggung jawab berhubungan untuk 

mendapatkan kepuasan dari pemberian tanggung jawab dan kebebasan dalam 

membuat keputusan. Kesenjangan antara tanggung jawab dan wewenang 

berdampak negatif terhadap kinerja. 
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e. Pengakuan 

Pengakuan positif terjadai saat pegawai mendapatkan pujian atau 

penghargaan karena berhasil mencapai tujuan tertentu dari tempat dia bekerja, 

atau saat pegawai tersebut menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi. 

Sedangkan pengakuan negatif dalam pekerjaan terjadi dalam bentuk kritik dan 

disalahkan atas pekerjaan yang telah dilakukan. 

f. Prestasi 

Prestasi yang positif termasuk dalam bentuk mendapatkan keberhasilan 

tertentu, seperti menyelesaikan tugas yang sulit dengan tepat waktu, menuntaskan 

masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, atau mendapatkan hasil yang 

positif dari hasil pekerjaan. Prestasi negatif termasuk gagal dalam suatu proses 

pekerjaan atau membuat keputusan yang salah dalam pekerjaan. 

Kata kata hyigiene berasal dari bahasa latin “Hyigiena”. Berdasarkan 

Hezberg dan et al, hal ini mengarah pada “medical hyigiena” yang berarti 

menghapuskan bahaya kesehatan dari lingkungan. Penyebaran dari bahaya 

kesehatan bisa dicegah, maka hal ini dapat diartikan bahwa penyebaran penurunan 

kinerja dari pegawai bisa dicegah (Ruthankoon dan Ogunlana, 2003). Faktor 

hygiene adalah variabel yang berhubungan dengan untuk mengurangi penurunan 

kinerja. Berbeda dengan faktor motivasional yang yang secara langsung 

mempengaruhi motivasi dan kepuasan pegawai, faktor hyigiene terkait dengan 

kondisi disekitar pekerjaan atau tempat kerja. Hezberg menyatakan bahwa faktor 

hyigiene mengarahkan untuk mencegah penurunan kinerja karena faktor hyigiene 

bereaksi terhadap lingkungan dan tempat kerja dalam kebutuhan untuk mencegah 

ketidaknyamanan. Faktor hyigiene beroperasi untuk mengurangi penurunan 
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kinerja pegawai. Lalu untuk faktor hyigiene sebagai faktor ekstrinsik terhadap 

pekerjaan adalah : 

a. Hubungan dengan rekan kerja 

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang terbatas untuk 

hubungan antar individu dan hubungan pekerjaan antara pegawai dengan atasan, 

bawahan dan rekan setingkat. Hal ini berhubungan dengan interaksi mengenai 

hubungan pekerjaan dan diskusi sosial dalam lingkungan kerja. 

b. Kompensasi atau insentif 

Hal ini termasuk segala bentuk kompensasi dalam satu tempat kerja, 

seperti peningkatan gaji maupun upah. Termasuk tidak terpenuhinya harapan gaji 

ataupun upah yang sesuai, baik upah meningkat ataupun menurun. Kebijakan 

perusahaan harus jelas mengenai kenaikan gaji atau pemberian insentif dalam 

tempat kerja. 

c. Kebijakan dan administrasi perusahaan  

Hal ini termasuk deskripsi tentang kebijakan dan pedoman perusahaan 

dan manajemen yang memadai atau tidak memadai. Faktor ini melibatkan 

kebijakan organisasi yang baik atau buruk yang mempengaruhi pegawai. 

d. Pengawasan 

Pengawasan dikaitkan dengan kemampuan atau ketidakmampuan, dan 

keadilan atau ketidakadilan pengawas atau pengawasan. Hal ini termasuk 

kesediaan atasan untuk mendelegasikan tanggung jawab atau untuk medidik 

bawahan, keadilan dalam pekerjaan, dan pengetahuan pekerjaan. Pengawasan 

yang baik, atau kemudahan akses kepada pengawas penting untuk meningkatkan 
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tingkat kinerja pegawai. Manajemen yang buruk dapat menurunkan tingkat 

kinerja pegawai di tempat kerja. 

e. Lingkungan pekerjaan 

Faktor-faktor ini melibatkan lingkungan fisik pekerjaan, dan apakah 

adanya fasilitas yang baik atau buruk. Kondisi kerja dapat mencakup jumlah 

pekerjaan, ruang, ventilasi, peralatan, suhu dan keamanan. Lingkungan yang baik 

berbanding terbalik dengan lingkungan yang buruk. Semakin baik lingkungan 

kerja maka membuat kinerja pegawai tetap optimal. 

Dengan demikian, faktor motivasional hanya berpengaruh untuk 

meningkatkan kinerja. Faktor lainnya yaitu faktor hyigiene berpengaruh untuk 

mengurangi penurunan kinerja. (Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 2017). 

2.1.2. Equity Theory 

Equity Theory dikembangkan pada awal 1960 oleh John S. Adams, teori 

ini berkaitan dengan mendefinisikan dan mengukur hubungan kinerja pegawai. 

Adams menyarankan agar pegawai berusaha menjaga keseimbangan antara apa 

yang mereka berikan kepada organisasi terhadap apa yang mereka terima, dan 

keseimbangan tersebut diukur dengan presepsi mereka sendiri anatar sesama 

rekan kerja. (Kaur, Aggarwal, dan Khaitan, 2014). Teori ini menjelaskan bahwa 

pegawai cenderung membandingkan input yang diberikan kepada perusahaan 

dengan output yang dia terima sebagai pegawai. Apabila output yang diterima 

lebih kecil dengan perkiraan input yang diberikan kepada perusahaan maka 

pegawai akan cenderung menurunkan produktifitas kerjanya atau mengurangi 

kualitas kerjanya (Al- Zahraweh dan Al- Madi, 2017). 
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Input atau masukan, atau apa yang diberikan pegawai kepada suatu 

organisasi, dapat dipecah menjadi banyak jenis termasuk waktu, kesetiaan, usaha, 

toleransi, fleksibilitas, antusiasme, pengorbanan pribadi, keterampilan, dan 

kepercayaan pada atasan. Output adalah hal yang bisa dirasakan secara fisik oleh 

pegawai seperti gaji, keamanan kerja dan tunjangan pegawai, tetapi juga dapat 

meluas ke aspek yang sulit untuk diukur seperti pujian, rasa pencapaian, pujian 

dan reputasi. Equity theory didasarkan pada prinsip bahwa tindakan masyarakat 

ditentukan oleh keadilan. Perbedaan keadilan di tempat kerja yang diterima akan 

memacu mereka untuk mencoba dan memperbaiki itu. (Kaur, Aggarwal, dan 

Khaitan, 2014) 

Equity Theory mengasumsikan bahwa keadilan dari timbal balik yang 

diterima merupakan faktor utama dalam kinerja pegawai. Keadilan sendiri 

didefinisikan menjadi perbandingan antara masukan pekerjaan individu yang telah 

diberikan seperti usaha atau kemampuan berkerja dan imbalan yang diterima, bisa 

berupa gaji, bonus, maupun promosi. Menurut Equity Theory kinerja tiap individu 

akan meningkat apabila munculnya kepuasan karena usaha dan yang diterima 

dianggap sebanding. Individu menganggap hasil yang mereka sebanding dengan 

membandingkan antara imbalan yang diperoleh oleh orang lain yang memberikan 

usaha yang serupa dengan individu tersebut. (Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr, 

1996: 145). 

2.2. Kinerja Pegawai Pajak 

Kinerja individu yang baik adalah cerminan kinerja organisasi yang baik. 

Karena kinerja organisasi yang berjalan dengan baik tidak terlepas dari kontribusi 

masing masing individu yang ada di dalam organisasi. Tingkat kualitas kinerja 
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seseorang didipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor motivasional dan faktor 

hyigiene atau pemeliharaan, teori dua faktor merupakan referensi yang mampu 

menjelaskan keterkaitan antara kinerja dan fator yang mampu meningkatkan atau 

bahkan mengurangi tingkat kinerja suatu individu. Kinerja individu juga dapat 

meningkat jika timbal balik atau feedback  yang diperoleh oleh individu tersebut 

sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini sesuai dengan 

prinsip yang di jelaskan oleh equity theory. Equity theory menjelaskan bahwa jika 

timbal balik yang diperoleh sesuai dengan perkiraan dan perbandingan yang adil 

dengan sesama pegawai, maka pegawai akan cenderung mempertahankan kualitas 

kinerja mereka aau bahkan mampu meningkatkan kinerja mereka.  

Kinerja atau performance sendiri merupakan aktivitas seseorang dalam 

melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab tersebut merupakan pengekspresian seluruh potensi dan 

kemampuan yang dimiliki seseorang serta menuntut adanya kepemilikan yang 

penuh dan menyeluruh. Dengan demikian, munculnya kinerja seseorang 

merupakan akibat dari adanya suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam 

kurun waktu tertentu sesuai dengan profesi dan job description individu yang 

bersangkutan (Fauziah, 2012). Kinerja sangat penting dalam pekerjaan apa pun 

karena merupakan salah satu indikator utama untuk meningkatkan produktivitas 

dan profitabilitas. Umumnya, kinerja pekerjaan menjadi prioritas organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Prestasi kerja dipandang sebagai ukuran keberhasilan 

seorang pegawai pegawai dalam pekerjaannya. (Hee dan Kamaludin, 2016). 

Sesuai dengan salah satu bagian dari defenisi pajak yang merupakan 

iuran dari masyarakat kepada negara, yang dapat memungut pajak adalah negara. 
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Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak, negara dalam hal 

ini pemerintah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi, orang 

atau pejabat tertentu untuk melakukan adminitrasi dan pengawasan pelaksanaan, 

pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Pegawai pemerintah yang 

diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dikenal sebagai 

pejabat pajak yang biasa disebut sebagai fiskus (Mutia, 2014). Menurut Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PM. 3/2007 Pasal 3 tentang 

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak bahwa setiap pegawai memiliki 

kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, 

atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu 

pelayanan atau kinerja yang baik dari seorang fiskus (pegawai pajak) sangat 

diperlukan 

Kinerja pegawai menurut Iqbal, Latif, Ijaz, dan Mushtaq (2015) 

dipengaruhi oleh berbagai faktor di tempat kerja. Kinerja menilai apakah 

seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Kinerja pegawai menunjukkan 

efektivitas tindakan tertentu dari pegawai yang berkontribusi untuk mencapai 

tujuan organisasi. Kinerja didefinisikan sebagai cara untuk melakukan tugas 

pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ditentukan. Kinerja adalah seni 

untuk menyelesaikan tugas dalam batas yang ditentukan. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai.  

Menurut Janssen dan Van Yperen (2004), kinerja befungsi untuk 

menentukan desripsi tindakan yang dibutuhkan oleh pegawai dan juga ditentukan 

kepada pegawai. Hal ini juga dimaksudkan oleh organisasi yang mempekerjakan 

untuk menilai dan menghargai. Dengan demikian organisasi bisa mengetahui 
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pegawai tertentu yang memberikan kontribusi kinerja yang luar biasa pada 

organisasi. Dalam konteks organisasi, rangkaian prosedur ini membuat perilaku 

kerja dapat diprediksi sehingga tugas-tugas dasar dalam organisasi dapat 

diselesaikan untuk mencapai tujuan organisasi. kinerja pegawai tentunya diukur 

melalui beberapa aspek.  

Menurut Mathis dan Jackson (2010 :324) pengukuran kinerja diperoleh 

dengan memperhatikan beberapa aspek. Aspek pertama adalah kualitas kerja 

pegawai yang menenjukkan seberapa baik dan dapat diterimanya pegawai 

mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan. Aspek kedua adalah kuantitas kerja 

pegawai yang diukur melalui jumlah pekerjaan yang diberikan yang dapat 

diselesaikan oleh pegawai. Aspek ketiga adalah ketepatan waktu pekerjaan yang 

dapat diselesaikan oleh pegawai dalam suatu kurun waktu tertentu. Dan aspek 

keempat adalah kehadiran pegawai yang terkait dengan ketepatan waktu pegawai 

untuk memenuhi presesnsi dan jadwal kehadiran di tempat kerja. 

2.3. Motivasi 

Dalam melaksanakan pekerjaan serta tugas yang diemban sebagai 

pegawai pajak tentu membutuhkan faktor pendorong agar kualitas pekerjaan dapat 

mencapai titik terbaik. Salah satu pendorong kinerja pegawai pajak adalah 

motivasi. Menurut Ruthankoon dan Ogunlana (2003) Kata motivasi berasal dari 

kata Latin, yang berarti penggerak atau untuk bergerak. Definisi motivasi adalah 

bagaimana memberikan sesuatu kepada seseorang untuk mendorongnya 

melakukan sesuatu. Robbin (2013:202) mendefinisikan motivasi sebagai proses 

yang berhubungan dengan intensitas, arahan, dan ketekunan dari masing masing 

individu untuk mencapai tujuan. Intensitas menggambarkan seberapa keras 
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seseorang mencoba. intensitas merupakan elemen yang sangat di fokuskan ketika 

berhubungan dengan motivasi. Namun, intensitas tinggi tidak mungkin mengarah 

pada hasil kinerja pekerjaan yang menguntungkan kecuali usaha tersebut 

disalurkan ke arah yang menguntungkan bagi organisasi. Motivasi juga memiliki 

dimensi ketekunan. Hal ini mengukur seberapa lama seseorang dapat 

mempertahankan usaha. Individu yang termotivasi cenderung cukup lama 

bertahan dengan tugas yang duterima agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 

Tentunya sasaran organisasi tidak akan tercapai apabila tidak adanya 

komitmen yang kuat dari anggota untuk bertahan dalam organisasi. Sedangkan 

motivasi adalah yang menjadi dasar manusia untuk berkomitmen. (Stoner, 

Freeman, Gilbert Jr, 1996: 134 - 135). Pemberian motivasi sangat perlu 

diperhatikan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja. Motivasi 

memiliki peran penting bagi pegawai. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

seiap individu didorong oleh suatu dorongan dari dalam diri individu tersebut, 

kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. (Subandrio: 2013).  

McClelland dalam Robbin (2013: 207) menjelaskan bahwa ada beberapa 

hal yang menjadi kebutuhan pegawai agar motivasi mereka bisa terjaga atau 

bahkan meningkat. Kebutuhan akan prestasi yang didukung dengan pengakuan 

prestasi kepada pegawai akan mendorong motivasi dari dalam diri pegawai agar 

bekerja sesuai tugas yang telah diberikan. Kebutuhan akan afiliasi atau menjalin 

hubungan dengan sesama individu dan masyarakat sekitar dapat membantu 

pegawai menjaga motivasi yang mereka miliki. Kebutuhan akan kekuasaan 

berkaitan dengan koordinasi dengan pegawai atau sesama pegawai dalam suatu 
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pengambilan keputusan yang berdampak bagi masa depan perusahaan atau 

organisasi. 

Menurut Subandrio (2013) motivasi kerja pegawai dalam suatu 

organisasi dapat dianggap sederhana dan dapat pula menjadi masalah yang tidak 

sederhana, karena pada dasarnya manusia mudah untuk dimotivasi dengan 

memberikan apa yang menjadi keinginannya. Motivasi juga dapat digunakan 

untuk mendorong para pegawai untuk menyelesaikan tugas yang telah 

dibebankan. Rasa tanggung jawab pegawai terhadap pekerjaan dan keinginan 

menciptakan kinerja yang tinggi dapat ditumbuhkan pula melalui dorongan 

motivasi. Jika dorongan tersebut tidak diberikan kepada pegawai maka 

dikhawatirkan akan timbul kinerja yang rendah. 

2.4. Insentif 

Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada 

pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif 

merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar 

kinerja pegawai dapat meningkat. (Fauziah, 2012). Menurut Hariandja (2007: 

265) insentif adalah sebagai bentuk pembayaran langsung yang bisa dikaitkan 

dengan kinerja, insentif juga bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi 

pegawai karena telah terjadinya peningkatan produktivitas, penghematan biaya, 

dan tercapainya tujuan organisasi. Insentif merupakan bentuk lain dari upah secara 

langsung yang diserahkan di luar gaji, upah, dan kompensasi lainnya yang bersifat 

tetap.   

Hasibuan (2005: 122) menjelaskan bahwa insentif dibagi menjadi dua 

bagian yaitu insentif material dan insentif non material. Insentif material 
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merupakan suatu timbal balik yang diterima oleh pegawai berupa gaji, bonus, dan 

upah yang diterima. Insentif  material yang diterima oleh pegawai harus adil bagi 

antar pegawai, baik dari jumlah yang diperoleh dan waktu diperolehnya insentif. 

Insentif non material merupakan timbal balik yang diterima oleh pegawai selain 

yang bersifat material, seperti pujian dan penghargaan. 

Setiap individu dipengaruhi oleh insentif. Insentif tersebut bisa berupa 

insentif positif maupun negatif. Insentif yang bersifat positif, atau “penghargaan,” 

adalah suatu hasil yang mampu meningkatkan kepuasan dari setiap individual. 

Sebaliknya, insentif yang negatif, atau “hukuman,” adalah suatu hasil yang 

mengurangi kepuasan dari masing masing individu tersebut. (Lesmana, 2011) 

Faktor lain yang juga turut menentukan kinerja pegawai adalah 

pemberian insentif. Adanya pemberian insentif akan mendorong pegawai untuk 

mempunyai kinerja yang baik pula. Karena peningkatan kinerja bagi pegawai 

memiliki arti yang sangat penting, terutama untuk mewujudkan perbaikan 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian peran penting 

sumber daya manusia disadari sepenuhnya dalam kerangka mencapai tujuan dan 

peningkatan kualitas pegawai. (Fauziah, 2012).  

2.5. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok menuju 

pencapaian dari visi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Robbins 

dan Judge, 2013: 365). Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan 

mempengaruhi para anggota dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. 

Kepemimpinan berfokus untuk menyusun dan menentukan arah kegiatan yang 
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akan dilakukan atau biasa disebut dengan visi (Sule dan Saefullah, 2005: 255-

265). 

Menurut Griffin dalam Sule dan Saefullah (2005: 255) kepemimpinan di 

bagi menjadi 2 konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Kepemimpinan 

sebagai proses memfokuskan pada apa yang dilakukan pemimpin, yaitu proses di 

mana pemimpin menggunakan pengaruhnya untu memperjelas tujuan organisasi 

kepada pegawai, bawahan, atau orang yang di pimpinnya untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan serta menciptakan budaya produktif dalam organisasi. 

Sedangankan dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang 

harus dimiliki oleh seorang. Sehingga mampu untuk mempengaruhi orang lain 

tanpa menggunakan kekuatan dan orang orang disekitarnya mampu menerima 

dirinya sebagai sosok yang laya memimpin mereka. 

Dalam teori dua garis yang dikemukakan oleh Hezberg hubungan 

pekerjaan antara pegawai dengan atasan atau faktor kepemimpinan termasuk 

dalam Faktor hygiene. Faktor hygiene adalah variabel yang berhubungan dengan 

untuk mengurangi penurunan kinerja. (Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 

2017). 

Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr, (1996: 165) menejelaskan bahwa 

kepemimpinan berfungsi untuk mempertahankan kelompok dan berkaitan dengan 

tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang agar kelompok 

berjalan sacara efektif. Kelompok memeperlukan seseorang yang mampu 

menjalankan dua fungsi utama agar kelompok tetap bisa beroperasi secara efektif. 
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Dua fungsi utama tersebut yaitu, fungsi yang berhubungan dengan tugas atau 

memecahkan masalah dan fungsi memelihara kelompok atau sosial.  

Menurut Evans dan House dalam Sule dan Saefullah (2005: 269) ada 

empat gaya atau tipe kepemimpinan, yaitu : 

a. Pemimpin direktif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk menetapkan 

langsung apa yang harus dilakukan oleh bawahan dan apa yang menjadi 

harapan dari pemimpin tersebut. 

b. Pemimpin suportif yaitu pemimpin yang cenderung bersahabat dan mudah 

diaja berdialog oleh siapa pun. Memberikan perhatian penuh kepada bawahan 

c. Pemimpin partisipatif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk memberikan 

konsultasi kepada bawahan, menerima berbagai masukan, serta melibatkan 

bawahan dalam pengambilan keputusan. 

d. Pemimpin prestatif atau berorientasi pada hasil, yaitu pemimpin yang memiliki 

visi perubahan dan standar yang tinggi akan produktivitas, memberikan 

dorongan kepada bahawan untuk berprestasi, dan memberikan dorongan 

kepada bawahan dalam melakukan berbagai pekerjaan. 

Gaya kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh berbagai penyebab, di anta 

lain adalah latar belakang personal, tingkat pendidikan, pengalaan hinggan situasi 

yang dihadapinya. (Sule dan Saefullah, 2005: 264). 

2.6. Supervisi 

Supervisi atau pengawasan adalah suatu proses yang gunanya untuk 

memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang 

direncanakan. Supervisi dapat membantu melihat keefektifan aktivitas 
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perencanaan dan pengorganisasian. Bagian terpenting dari aktivitas pengawasan 

adalah mengambil tindakan korektif sesuai dengan keperluan. (Stoner, Freeman, 

dan Gilbert Jr, (1996: 248). Bahri (2010) menjelaskan bahwa bentuk supervisi 

dapat di implementasikan berupa Feedback atas kinerja yang telah dilaukan oleh 

pegawai, pujian terhadap kinerja pegawai, membantu pegawai mengenal peluang 

masa depan dalam jenjang karir yang dimiliki, menjadi teladan yang baik, 

penjelasan tentang tugas yang dilakukan, memperhatikan kinerja pegawai dari 

awal hinga akhir, pendistribusian tugas dan beban kerja kepada masing masing 

pegawai, meminimalisasi stress kerja yang terjadi, percaya terhadap kinerja 

pegawai, dan melakukan peningkatan kemampuan pegawai guna menunjang 

kinerja pegawai. 

Menurut Mockler dalam Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr, (1996: 248) 

pengawasan dalam menejemen merupakan upaya sistematis dalam menetapkan 

standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem timbal 

balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai denga standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya, menetukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat 

signifikasi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tidakan yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dipergunakan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. 

Pengawasan terhadap pegawai dilakukan untu memastikan bahwa 

seluruh pegawai atau SDM yang ada berkerja sesuai dengan tugas yang telah 

diberikan (job description). Memastikan bahwa kompensasi dan manfaat yang 

telah diberikan kepada pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku dalam 

organisasi dan memenuhi harapan mereka. Serta memastikan pegawai memiliki 
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kesempatan untu melakukan pengembangan diri mereka, sehingga produktivitas 

kinerja mereka dapat ditingkatkan. (Sule dan Saeufullah, 2005: 329) 

2.7. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pegawai 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. persepsi dari para pegawai mengenai lingkungan kerja yang mereka 

dapatkan sehingga pegawai dapat memberikan penilaian yang berbeda atas segala 

aspek dari lingkungan kerja. Apabila persepsi yang ditunjukkan pegawai itu baik 

maka akan mempengaruhi kinerja pegawai itu baik pula karena dapat membuat 

para pegawai merasa lebih nyaman dan menyenangkan dengan keadaan 

lingkungan kerja yang baik dan sebaliknya. (Rahmawanti, Swasto, dan Prasetya, 

2014).  

Kegiatan organisasi seharusnya memperhatikan faktor faktor lingkungan 

yang terkait dengan organisasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak 

langsung. Secara garis besar lingkungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu 

lingkungan keja internal dan lingkungan kerja eksternal. Lingkungan kerja 

internal adalah lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi atau 

berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari hari dari 

organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal terkait dengan kegiatan operasional 

organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini tetap berjalan. (Sule dan 

Saefullah, 2005: 59) 

Menurut Nitisemito (2002) setiap individu mempunyai kemampuan 

untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan pola prilaku tertentu untuk 

menanggulangi masalah lingkungan. Namun demikian, pembentukan lingkungan 
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kerja yang mendukung pretasi kerja akan menimbulakan peningkatan kinerja bagi 

pekerja dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap 

pekerjaan yang dilakukan pegawai. Sehingga setiap perusahaan haruslah 

mengusahakan lingkungan kerja yang sedemikian rupa agar memberikan 

pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukan pegawai. Lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepada 

pegawai. 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Swasto, dan Prasetya (2014) meneliti 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Utara. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh positif terhadaip kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Utara.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Erawati (2012) yang meneliti 

pengaruh supervisi, lingkungan kerja, dan insentif terhadap kinerja pegawai (studi 

terhadap Account Representative (AR) pada KPP Madya DKI Jakarta). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Erawati (2012) menunujukkan bahwa supervisi, 

lingkungan kerja, dan insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

Account Representative (AR) KPP Madya DKI Jakarta.  

Penelitian selanjutnya oleh Potu (2013) meneliti dengan menguji pengaruh 

kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttengo dan Maluku Utara di Manado. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Potu (2013) kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai. Selain itu motivasi, dan lingkungan juga 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Kanwil Ditjen Kekayaan 

Negara Suluttengo dan Maluku Utara di Manado. 

2.9. Rerangka Teoritis 

Kinerja (performance) merupakan aktivitas seseorang dalam 

melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Dalam teori dua garis 

disampaikan bahwa faktor motivasional dapat mempengaruhi kinerja. Motivasi 

merupakan salah satu faktor pendorong kinerja pegawai yang bersala dari dalam 

diri individu. Teori dua garis juga menjelaskan bahwa terdapat faktor hyigiene 

atau faktor pemeliharaan yang dapat mengurangi penurunan kinerja dari seorang 

pegawai. Kepemimpinan dalam bentuk hubungan dengan rekan kerja termasuk 

atasan merupakan salah satu faktor hyigiene yang dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai. Selain itu lingkungan kerja dan supervisi juga termasuk dalam faktor 

hyigiene yang dapat mempengaruhi hasil kinerja dari seorang pegawai.  

Teori lainnya yaitu equity theory menjelaskan bahwa kinerja setiap 

individu dipengaruhi oleh tingkat timbal balik yang diterima oleh individu 

tersebut. Apabila output yang diterima lebih kecil dengan perkiraan input yang 

diberikan kepada perusahaan maka pegawai akan cenderung menurunkan 

produktifitas kerjanya atau mengurangi kualitas kerjanya. Penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Rahmawati, Swasto, dan Prasetya (2014); Erawati 

(2012); Potu (2013) juga mendukung bahwa ada motivasi, insentif, 

kepemimpinan, supervisi, dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 

inerja pegawai. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka 
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gambar dibawah adalah rerangka teoritis yang menggambarkan topik 

permasalahan penelitian ini. 

Gambar 2.1 

Rerangka Teoritis 

(Variabel Independen)                                                   (Variabel Dependen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan rerangka teoritis yang terdapat pada gambar 2.1, maka dapat 

dijelaskan hubungan antar variabel.  Peneliti merumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

Motivasi (X1) 

Potu (2013), Murty dan 

Hudiwinarsih (2012), Manik 

(2017) 

 

Insentif (X2) 

Erawati (2012), Dhermawan, 

Sudibya, dan Utama (2012), 

Simbolon dan Sumadi (2013) 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

Erawati (2012), 

Rahmawati, Swasto, 

dan Prasetya (2014), 

Potu (2013) 

Kepemimpinan (X3) 

Potu (2013), Brahmasari dan 

Suprayetno (2008), Simbolon dan 

Sumadi (2013) 

 

Lingkungan Kerja (X5) 

Erawati (2012), Rahmawati, 

Swasto, dan Prasetya (2014), 

Dhermawan, Sudibya, dan Utama 

(2012) 

Supervisi (X4) 

Erawati (2012), Adinda (2011) 
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2.10.1.  Motivasi 

Motivasi sendiri berasal dari kata Latin, yang berarti penggerak atau 

untuk bergerak. Maka dari itu motivasi dapat di definisikan sebagai sesuatu 

dorongan yang di berikan kepada seseorang untuk mendorongnya melakukan 

sesuatu. (Ruthankoon dan Ogunlana, 2003). Menurut teori dua faktor yang 

dikemukakan oleh Hezberg et al untuk meningkatkan kinerja faktor motivasi 

harus bisa ditingkatkan. Berdasarkan teori dua garis, faktor motivasional menjadi 

hal dasar untuk menuju sikap yang positif dalam pekerjaan. Kerena para pegawai 

merasa puas karena mendapatkan ruang untuk berkembang dan untuk aktualisasi 

diri. (Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 2017). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Potu (2013) meneliti dengan 

menguji pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttengo dan Maluku Utara di 

Manado. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Potu (2013) kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Selain itu motivasi, dan lingkungan 

juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Kanwil Ditjen Kekayaan 

Negara Suluttengo dan Maluku Utara di Manado. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Murty dan Hudiwinarsih (2012) 

yang menguji kinerja pegawai bagian akuntansi di perusahaan manufaktur di 

Surabaya menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai. Manik (2017) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Medan. Berdasarkan uraian 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh 
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motivasi yang berasal dari salam dirinya, semakin baik motivasi yang dimiliki 

maka semakin baik pula tingkat kinerja pegawai, maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H1 : Motivasi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pegawai Pajak 

2.10.2. Insentif 

Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada 

pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif 

merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar 

kinerja pegawai dapat meningkat. (Fauziah, 2012).  

Equity Theory menjelaskan bahwa pegawai cenderung membandingkan 

input yang diberikan kepada perusahaan dengan output yang dia terima sebagai 

pegawai. Apabila output yang diterima lebih kecil dengan perkiraan input yang 

diberikan kepada perusahaan maka pegawai akan cenderung menurunkan 

produktifitas kerjanya atau mengurangi kualitas kerjanya (Al- Zahraweh dan Al- 

Madi, 2017). Selain itu teori dua garis yang dikemukakan oleh Hezberg 

kompensasi atau insentif merupakan salah satu faktor hyiene yang mempengaruhi 

penurunan tingat kinerja seorang pegawai. (Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 

2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Erawati (2012) yang meneliti pengaruh 

supervisi, lingkungan kerja, dan insentif terhadap kinerja pegawai (studi terhadap 

Account Representative (AR) pada KPP Madya DKI Jakarta). Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Erawati (2012) menunujukkan bahwa supervisi, lingkungan 

kerja, dan insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Account 

Representative (AR) KPP Madya DKI Jakarta. Penelitian lainnya yang dilakukan 
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oleh Dhermawan, Sudibya, dan Utama (2012) yang menguji kinerja pegawai di 

lingkungan dinas pekerjaan umum provinsi Bali menunjukkan bahwa kompensasi 

atau insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di lingkungan dinas 

pekerjaan umum provinsi Bali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Simbolon dan Sumadi (2013) yang menguji pengaruh kompensasi atau insentif 

terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung 

Selatan menunujukkan bahwa Kompensasi atau insentif berpengaruh positif 

terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung 

Selatan. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa insentif yang 

diterima oleh pegawai dapat mempengaruhi kinerja pegawai, apabila input yang 

diberikan oleh pegawai sesuai dengan output yang diharapkan maka akan 

meningkatkan kinerja pegawai, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H2 : Insentif Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pegawai Pajak 

2.10.3. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi para 

anggota dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Kepemimpinan berfokus untuk 

menyusun dan menentukan arah kegiatan yang akan dilakukan atau biasa disebut 

dengan visi (Sule dan Saefullah, 2005: 255-265). Dalam teori dua garis yang 

dikemukakan oleh Hezberg salah satu Faktor hygiene adalah hubungan pekerjaan 

antara pegawai dengan atasan atau kepemimpinan yang diterima oelh pegawai. 

Faktor hygiene adalah variabel yang berhubungan agar kinerja tetap dalam kondisi 

tebaik. (Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 2017). 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Potu (2013) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Kanwil 
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Ditjen Kekayaan Negara Suluttengo dan Maluku Utara di Manado. Peneltian yang 

serupa yang dilakukan oleh Brahmasari dan Suprayetno (2008) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai PT. Pei Hai 

International Wiratama Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Simbolon dan Sumadi (2013) yang menguji pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan 

menunujukkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

pemeriksa pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dapat 

dipengaruhi oleh hubungan dengan rekan kerja termasuk kepemimpinan, 

kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi kinerja pegawai, maka hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H3 : Kepemimpinan Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pegawai 

Pajak 

2.10.4. Supervisi 

Supervisi atau pengawasan adalah suatu proses yang gunanya untuk 

memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang 

direncanakan. Supervisi dapat membantu melihat keefektifan aktivitas 

perencanaan dan pengorganisasian. Bagian terpenting dari aktivitas pengawasan 

adalah mengambil tindakan korektif sesuai dengan keperluan. (Stoner, Freeman, 

dan Gilbert Jr, (1996: 248). Pengawasan terhadap pegawai dilakukan untu 

memastikan bahwa seluruh pegawai atau SDM yang ada berkerja sesuai dengan 

tugas yang telah diberikan (job description). (Sule dan Saeufullah, 2005: 329) 
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Menurut teori dua garis yang dikemukaan oleh Hezberg dalam faktor 

Hyigiene Pengawasan yang baik, atau kemudahan akses kepada pengawas penting 

untuk meningkatkan tingkat kinerja pegawai. Manajemen yang buruk dapat 

menurunkan tingkat kinerja pegawai di tempat kerja. (Alshmemri, Shahwan-Akl 

dan Maude, 2017). 

Penelitian mengenai pengaruh supervisi atau pengawasan terhadap 

kinerja pegawai sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Erawati (2012) yang 

menunujukkan bahwa supervisi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

Account Representative (AR) KPP Madya DKI Jakarta. Penelitian lainnya juga 

pernah dilakukan oleh Ferdian (2015) yang menguji pengaruh supervisi terhadap 

kineja auditor pemerintah pada BPK dan BPKP Provinsi Bengkulu menunjukkan 

bahwa supervisi berpengaruh positif. Adinda (2011) juga melakukan penelitian 

dengan menguji pengaruh supervisi terhadap kinerja auditor junior dengan hasil 

penelitian menunujukan bahwa supervisi berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa supervisi atau 

pengawasan yang baik serta kemudahan akses kepada pengawas penting untuk 

meningkatkan tingkat kinerja pegawai, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H4 : Supervisi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pegawai Pajak 

2.10.5. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pegawai 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. persepsi dari para pegawai mengenai lingkungan kerja yang mereka 

dapatkan sehingga pegawai dapat memberikan penilaian yang berbeda atas segala 

aspek dari lingkungan kerja. (Rahmawanti, Swasto, dan Prasetya, 2014). Teori 
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dua faktor menjelaskan bahwa Lingkungan yang baik berbanding terbalik dengan 

lingkungan yang buruk. Semakin baik lingkungan kerja maka membuat pegawai 

puas dan bangga. (Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 2017). 

Penelitian sebelumnya yang dilaukan oleh Rahmawati, Swasto, dan 

Prasetya (2014) yang meneliti pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif terhadaip kinerja pegawai di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Erawati (2012) menunujukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai Account Representative (AR) KPP Madya DKI Jakarta. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dhermawan, Sudibya, dan Utama (2012) 

yang menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di lingkungan 

kantor dinas pekerjaan umum Provinsi Bali menujukan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di lingkungan kantor dinas 

pekerjaan umum Provinsi Bali. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik lingkungan kerja maka membuat pegawai puas 

dan bangga sehingga dapat meningkatkan tingkat kinerja pegawai, maka hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H5 : Lingkungan Kerja Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Pegawai Pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau mengukur hubungan lebih dari dua 

variabel atau kovariasi, seperti hubungan antarvariabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen (Abdillah dan Hartono, 2015: 40). Studi ini 

adalah studi kausal, penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab 

akibat dari pengaruh Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan. Jenis investigasi yang dilakukan adalah melalui survei karena 

berhubungan dengan manusia dan penelitian dilakukan berkaitan dengan 

keprilakuan manusia yaitu kinerja. Data yang digunakan adalah data primer 

sehingga data yang dikumpulkan merupakan data yang belum pernah diolah oleh 

pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Campur tangan peneliti dalam 

penelitian ini rendah, sehingga penelitian ini berdasarkan fakta yang bersifat 

alamiah, karena tidak dilakukan pengaturan dalam penelitian. Strategi yang 

digunakan dalam penelitian adalah penelitian survei dengan menggunakan 

kuisioner.  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu karena yang dianalisis 

yaitu tiap individu dari pegawai pajak. Penelitian dilakukan dalam lingkungan 

yang alami, yaitu pekerjaan berproses secara normal atau dalam situasi tidak 

diatur (Field Study). Data primer sebagai data dalam penelitian ini dibatasi dalam 

pegawai pajak yang berkerja dan ditugaskan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Malang Selatan yang nantinya akan menjadi subjek dalam penelitian ini. Horizon 

waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah cross-sectional, data akan 

dikumpulkan dengan sekali pengumpulan data.  

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau sesuatu hal 

yang menarik yang ingin diteliti oleh peneliti (Sekaran, 2006: 121). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang berkerja di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Populasi dari Jumlah pegawai pajak 

yang berkerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah 96 

orang. Populasi tersebut dipilih karena KPP Pratama Malang Selatan selalu 

mencapai target pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2016 dan 2017.  Sedangkan 

secara nasional target penerimaan pajak untuk tahun 2016 dan 2017 belum 

tercapai. 

Batas toleransi kesalahan dalam penelitian ini (e) = 5%. Dengan populasi 

96 orang, peneliti menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh perhitungan 

sampel sebagai berikut :  

N = 
𝑛

(1+𝑁𝑒2)
 

N = 
96

(1+96(0.5)2)
 

N = 
96

1,2425
 

N = 77 

Keterangan :  

n : jumlah sampel  

N : jumlah populasi  
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e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)  

Hasil perhitungan untuk menentukan jumlah sampel menunjukkan hasil 

perhitungan yaitu sebesar 77 orang responden. Berdasarkan hasil perhitungan 

jumlah sampel, maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah 77 orang responden. 

3.3.Data Penelitian dan Sumbernya 

Data penelitian adalah input utama yang akan dioleh dalam proses 

penelitian untuk menghasilkan output yang akan menjawab masalah dan 

pertanyaan penelitian. (Abdillah dan Hartono, 2015: 49). Sumber data 

menjelaskan asal suatu data penelitian diperoleh. (Abdillah dan Hartono, 2015: 

51). 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

berupa hasil nilai skala linkert yang ada dalam kuisioner, sedangkan sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan langsung oleh 

peneliti. Abdillah dan Hartono (2015: 49) menjelaskan bahwa data primer 

merupakan data yang belum pernah diolah oleh pihak tertentu untuk kepentingan 

tertentu. Data primer menunjukkan keaslian informasi yang diperoleh oleh 

peneliti. 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner untuk memperoleh data. 

Metode survei kuesioner ini nantinya akan menghasilkan data primer. Dalam 

rangka meningkatkan tingkat respon atas kuesioner, tahapan dalam penyusunan 

kuesioner adalah sebagai berikut : 
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1. Melakukan penambahan pernyataan pada identitas responden pada bagian awal 

kuesioner. 

2. Memilih pernyataan dan menggabungkannya menjadi satu yang berasal dari 

kuesioner Adinda (2011), Erawati (2012), Pertiwi (2015), Meidiana (2015), 

dan Safitri (2017). 

Setiap pertanyaan akan diukur menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017:134). Pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan skala likert 7 poin (7-point likert scale) dimulai 

dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 agak tidak 

setuju (ATS), poin 4 netral (N), poin 5 agak setuju (AS), poin 6 setuju (S), poin 7 

sampai dengan sangat setuju (SS). Hasil yang ada dalam skala linkert nantinya 

akan menjadi data penelitian. 

Strategi yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang 

dibutuhkan dengan cara mengantar dan mengambil sendiri kuesioner penelitian ke 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang dapat dijangkau dengan 

mudah oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tingkat kuesioner 

yang hilang atau tidak terisi. Lalu juga melakukan pengecekan secara rutin via 

telepon kepada pegawai pajak  tempat peneliti mengambil data dengan rentang 

waktu satu minggu sekali setelah kuesioner disebar. 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel adalah sesuatu yang membedakan dan membawa variasi pada 

nilai. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yakni variabel terikat 

(dependent) dan variabel bebas (independent). (Sekaran dan Bougie, 2013:68), 
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Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi fokus utama peneliti, 

sedangkan variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel 

terikat (dependent), baik secara positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 

2013:69). 

3.4.1. Variabel Dependen 

Berikut merupakan variabel yang menjadi variabel dependen dalam 

penelitian ini. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi fokus utama 

peneliti. (Sekaran dan Bougie, 2013:69). 

3.4.1.1. Kinerja Pegawai 

Kinerja (performance) merupakan aktivitas seseorang dalam melaksanakan 

tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

tersebut merupakan pengekspresian seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki 

seseorang serta menuntut adanya kepemilikan yang penuh dan menyeluruh. 

Dengan demikian, munculnya kinerja seseorang merupakan akibat dari adanya 

suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai 

dengan profesi dan job description individu yang bersangkutan (Fauziah, 2012). 

Untuk mengukur variabel kinerja ini, peneliti menggunakan beberapa indikator 

kinerja pegawai menurut Mathis dan Jackson (2010 :324), yaitu :  

1. Kualitas Kerja Pegawai  

2. Kuantitas Kerja Pegawai  

3. Ketepatan Waktu  

4. Kehadiran 

Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2017) yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

1. Saya mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standart 

(KNJ01) 

2. Hasil pekerjaan saya selalu dapat diterima atasan (KNJ02) 

3. Setiap pekerjaan yang diberikan atasan, dapat saya selesaikan dan saya siap 

untuk mendapatkan tugas baru (KNJ03) 

4. Setiap hari selalu ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan (KNJ04) 

5. Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai tata waktu penyelesaian pekerjaan 

(KNJ05) 

6. Saya tidak menunda penyelesaian pekerjaan yang diberikan (KNJ06) 

7. Saya berusaha masuk kerja sesuai jadwal setiap hari (KNJ07) 

8. Saya berusaha sampai di kantor tepat Waktu (KNJ08) 

3.4.2. Variabel Independen 

Berikut merupakan variabel yang menjadi variabel independen dalam 

penelitian ini. Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel 

terikat (dependent), baik secara positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 

2013:69). 

3.4.2.1. Motivasi 

Salah satu pendorong kinerja pegawai pajak adalah motivasi. Menurut 

Ruthankoon dan Ogunlana (2003) Kata motivasi berasal dari kata latin, yang 

berarti penggerak atau untuk bergerak. Definisi motivasi adalah bagaimana 

memberikan sesuatu kepada seseorang untuk mendorongnya melakukan sesuatu. 

Untuk mengukur variabel motivasi, peneliti menggunakan beberapa indikator 

motivasi berdasarkan McClelland dalam Robbin (2013: 207) yang terdiri atas:  

1. Kebutuhan akan Prestasi 
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2. Kebutuhan akan Afiliasi 

3. Kebutuhan akan Kekuasaan 

Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2017) yaitu : 

1. Saya bekerja keras untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan atas hasil 

kerja (MTV01) 

2. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi akan memberi motivasi 

kerja pegawai (MTV02) 

3. Saya bekerja agar berguna di dalam kehidupan bermasyarakat (MTV03) 

4. Rekan sekerja selalu siap membantu bila saya membutuhkan pertolongan 

dalam bekerja. (MTV04) 

5. Saya ingin berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan (MTV05) 

3.4.2.2. Insentif 

Menurut Hariandja (2007: 265) insentif adalah sebagai bentuk pembayaran 

langsung yang bisa dikaitkan dengan kinerja, insentif juga bisa diartikan sebagai 

pembagian keuntungan bagi pegawai karena telah terjadinya peningkatan 

produktivitas, penghematan biaya, dan tercapainya tujuan organisasi. peneliti 

menggunakan beberapa indikator berdasarkan Hasibuan (2005: 122) yang terdiri 

atas: 

1. Insentif Material 

2. Insentif Non Material 

Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meidiana (2015) yaitu : 

1. Besarnya pemberian bonus sesuai dengan hasil kerja saya. (INS01) 
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2. Pemberian bonus selalu tepat waktu. (INS02) 

3. Pemberian bonus sudah adil sesuai dengan hasil kerja saya dan pegawai lain. 

(INS03) 

4. Di kantor tempat saya berkerja memberikan insentif lain selain bonus uang 

tunai (INS04) 

5. Pemberian penghargaan dilakukan secara obyektif sesuai penilaian kinerja 

pegawai. (INS05) 

6. Di kantor tempat saya berkerja sering memberikan penghargaan dan pujian 

pada pegawai (INS06) 

3.4.2.3. Supervisi 

Supervisi atau pengawasan adalah suatu proses yang gunanya untuk 

memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang 

direncanakan. Supervisi dapat membantu melihat keefektifan aktivitas 

perencanaan dan pengorganisasian. Bagian terpenting dari aktivitas pengawasan 

adalah mengambil tindakan korektif sesuai dengan keperluan. (Stoner, Freeman, 

dan Gilbert Jr, (1996: 248). Untuk mengukur variabel supervisi, peneliti 

menggunakan indikator  yang mengacu pada penelitian Adinda (2011) yang 

merupakan penelitian pengembangan Bahri (2010), yaitu: 

1. Feedback atas kinerja 

2. Pujian terhadap kinerja 

3. Membantu mengenal peluang masa depan 

4. Menjadi teladan yang baik 

5. Penjelasan tentang tugas yang dilakukan 

6. Pengawasan kerja oleh supervisor 
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7. Pendistribusian tugas dan beban kerja 

8. Minimalisasi stress kerja 

9. Kepercayaan terhadap bawahan 

10. Peningkatan kemampuan bawahan 

       Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2011), yaitu : 

1. Supervisor saya memberikan feedback yang jujur,terbuka, dan interaktif 

(SPV01) 

2. Supervisor saya memberikan pujian terhadap kinerja saya yang baik (SPV02) 

3. Supervisor saya membantu saya untuk mengenali peluang kerja di masa 

depan (SPV03) 

4. Supervisor saya mampu menjadi panutan yang professional di bidangnya 

(SPV04) 

5. Supervisor saya menjelaskan suatu pekerjaan dengan jelas (SPV05) 

6. Supervisor saya senantiasa mengawasi saya hingga pekerjaan selesai (SPV06) 

7. Supervisor saya adil dalam mendistribusikan tugas dan beban kerja kepada 

saya (SPV07) 

8. Supervisor saya berusaha meminimalkan stress yang berkaitan dengan 

pekerjaan (SPV08) 

9. Supervisor saya memberikan kepercayaan kepada bawahannya bila dianggap 

telah mampu menangani tugas (SPV09) 

10. Supervisor saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya baik secara 

lisan maupun tertulis (SPV10) 
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3.4.2.4. Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok menuju 

pencapaian dari visi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Robbins 

dan Judge, 2013: 365). Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan 

mempengaruhi para anggota dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. 

Kepemimpinan berfokus untuk menyusun dan menentukan arah kegiatan yang 

akan dilakukan atau biasa disebut dengan visi (Sule dan Saefullah, 2005: 255-

265). Peneliti menggunakan beberapa indikator sesuai model Evans dan House 

dalam Sule dan Saefullah (2005: 269) yang dilakukan oleh penelitian Pertiwi 

(2015) indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Direktif 

2. Suportif 

3. Partisipatif 

4. Berorientasi pada hasil 

Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan kuesioner 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2015), yaitu: 

1. Pemimpin memberitahu apa yang diharapkan dari kinerja saya (KPP01) 

2. Pemimpin selalu memberikan petunjuk khusus disetiap tugas yang kompleks 

(KPP02) 

3. Pemimpin mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif (KPP03) 

4. Pemimpin selalu memperhatikan kesejahteraan pegawai (KPP04) 

5. Pemimpin memberikan kebebasan pegawai untuk berpendapat (KPP05) 

6. Pemimpin selalu mempertimbangkan atas saran-saran yang diberikan (KPP06) 
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7. Pemimpin menetapkan suatu tujuan dan mengajak pegawai untuk berpartisipasi 

agar mencapai tujuan tersebut (KPP07) 

8. Pemimpin dapat membangkitkan rasa percaya diri saya untuk mampu 

menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan (KPP08) 

3.4.2.5. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pegawai 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. persepsi dari para pegawai mengenai lingkungan kerja yang mereka 

dapatkan sehingga pegawai dapat memberikan penilaian yang berbeda atas segala 

aspek dari lingkungan kerja. Apabila persepsi yang ditunjukkan pegawai itu baik 

maka akan mempengaruhi kinerja pegawai itu baik pula karena dapat membuat 

para pegawai merasa lebih nyaman dan menyenangkan dengan keadaan 

lingkungan kerja yang baik dan sebaliknya. (Rahmawanti, Swasto, dan Prasetya, 

2014). Untuk mengukur variabel lingkungan kerja, peneliti menggunakan 

beberapa indikator berdasarkan (Sule dan Saefullah, 2005: 59) yang terdiri atas : 

1. Lingkungan kerja internal 

2. Lingkungan kerja eksternal 

Indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erawati (2012), yaitu : 

1. Kordinasi, komunikasi, dan hubungan sosial antar divisi terjalin dengan baik 

sehingga saya berusaha untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan 

divisi lain (LKK01) 

2. Adanya forum pegawai di kantor saya membantu saya dalam menyelesaikan 

tugas yang ada (LKK02) 
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3. Penetapan nilai nilai dan budaya organisasi yang telah diterapkan di kantor 

tempat saya bekerja mempengaruhi saya dalam bepikir, berpendapat, dan 

bekerja (LKK03) 

4. Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan 

pekerjaan membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya (LKK04) 

5. Di kantor tempat saya bekerja telah menggunakan teknologi yang sesuai, 

sehingga dapat mendukung pekerjaan saya agar lebih efektif dan efesien 

(LKK05)  

3.5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini mengolah data menggunakan alat statistik Partial Least 

Square  (PLS). Tujuan PLS adalah memprediksi pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y dan menjelaskan hubungan teoritis diantara kedua variabel. Software 

aplikasi yang digunakan untuk menjalankan teknik PLS dalam penelitian ini 

adalah SmartPLS versi 3.0. karena Abdillah dan Hartono (2015: 165) menjelaskan 

bahwa PLS memiliki beberapa keunggulan yaitu : 

1. Mampu memodelkan banyak variabel yang kompleks. 

2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen. 

3. Hasil tetap kokoh meskipun ada data yang tidak normal atau hilang. 

4. Dapat digunakan pada sampel kecil. 

5. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. 

3.6. Evaluasi Model 

Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi model struktural 

(inner model) dan model pengukuran (outer model). Outer Model merupakan 

model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model dan inner model 
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merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar 

variabel laten. 

3.6.1. Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menilai validitas 

konstruk dan reliabilitas instrumen. Menurut Abdillah dan Hartono (2015:194), 

Uji validitas konstruk dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam 

mengukur apa yang seharusnya diukur Cooper et al. (2006) dalam Abdillah dan 

Hartono (2015:194). Sebaliknya, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

konsistensi alat ukur suatu konsep dan konsistensi responden dalam menjawab 

pertanyaan kuesioner atau instrumen penelitian. Berikut ini merupakan 

penjelasannya: 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Hartono, 2011: 146). Uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011:52). Validitas terdiri dari validitas internal dan eksternal. 

Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi ke 

semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda, sedangkan validitas internal oleh 

Hartono (2011:153) diartikan sebagai kemampuan instrumen mengukur apa yang 

semestinya diukur dari suatu konsep. 

Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari 

penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk 
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mendefinisikan konstruk (Hartono, 2011:155). Validitas kontruk terdiri dari dua 

macam, yakni sebagai berikut: 

a. Validitas Konvergen 

Validitas konvergen memiliki prinsip bahwa pengukur-pengukur dari 

konstruk memiliki korelasi yang tinggi. Menurut Hartono (2011:156), validitas 

konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen berbeda yang 

mengukur konstruk yang sama memiliki korelasi tinggi. Suatu instrumen 

dikatakan telah lolos uji validitas konvergen jika memiliki faktor loading lebih 

dari 0,7 dan nilai AVE lebih dari 0,5 (Abdillah dan Hartono, 2015:196). 

b. Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari 

konstruk yang berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi tinggi. (Hartono, 

2011:64). Validitas diskriminan ini dapat terjadi jika dua instrumen yang berbeda 

ketika mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi dan hasilnya 

memang tidak berkorelasi. Menurut Abdillah dan Hartono (2015:195), uji 

validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan 

konstruknya. Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan 

adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan kolerasi 

antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model mempunyai 

validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar 

daripada kolerasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (Chin, 

Gopal, & Salinbury, 1997 dalam Abdillah dan Hartono, 2015:196). Berikut pada 

Tabel 3.1 akan diperlihatkan rule of thumbs untuk uji validitas. 
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Tabel 3. 1 

Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 

Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen Faktor Loading Lebih dari 0,7 

 

Average Variance Extracted 

(AVE) 
Lebih dari 0,5 

 
Communality Lebih dari 0,5 

Diskriminan 
Akar AVE dan Kolerasi variabel 

laten 

Akar AVE > Korelasi 

variabel laten 

 
Cross Loading 

Lebih dari 0,7 dalam satu 

variable 

Sumber: Diadaptasi dari Chin (1995) dalam Abdillah dan Hartono (2015:196) 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan 

stabil dan konsisten (Hartono, 2011:159). Terdapat dua metode uji reliabilitas 

dalam Partial Least Square (PLS), yakni: 

a. Cronbach’s Alpha 

Cronbach’s Alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk 

(Abdillah dan Hartono, 2015:196). Konstruk dikatakan reliabel jika rule of thumb 

nilai alpha > 0,6. 

b. Composite Reliability 

Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu 

konstruk (Abdillah dan Hartono, 2015:196). Reliabilitas dapat diterima jika 

composite reliability > 0,7. 
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3.6.1.1. Persamaaan Outer Model 

Outer model menggambarkan hubungan antara indikator dengan 

konstruknya. Persamaan outer model dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

Gambar 3. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Struktural Pengaruh Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, 

dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan 

Sumber: Data Primer (diolah pada 2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan, MTV = Motivasi, INS = Insentif, KPP = Kepemimpinan, SPV = 

Supervisi, dan LKK = Lingkungan Kerja 

MTV 

(X1) 

INS 

(X2) 

 

LKK 

(X5) 
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KNJ 
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3.6.2. Model Struktural (Inner Model) 

Model  struktural  dalam  Partial  Least  Square  (PLS)  dievaluasi  dengan 

menggunakan model R2  untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-

values tiap path  untuk uji  signifikansi  antar konstruk dalam model struktural 

(Abdillah dan Hartono, 2015:197). 

1. Menggunakan R2 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan 

variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Dengan  kata  lain,  koefisien 

determinasi menggambarkan seberapa besar variabel dependen dapat dipengaruhi 

oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik pula model 

prediksi dalam model penelitian yang diajukan (Abdillah dan Hartono, 2015:197). 

2. Koefisien Path atau T-values 

Nilai  koefisien  path  atau  t-values  menunjukkan  signifikansi  dalam 

pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan hipotesis satu ekor (one-tailed). 

Hipotesis dapat diterima jika nilai T-statistic di atas 1,64 untuk pengujian 

hipotesis  pada  alpha  5  persen  dan  power  80  persen  (Abdillah  dan  Hartono, 

2015:197). 

3.6.2.2. Persamaan Inner Model 

Inner model menggambarkan hubungan kausalitas antar konstruk yang 

dibangun berdasarkan substansi teori. Persamaan inner model dalam penelitian 

adalah: 

η₁ = Y₁ ξ₁ + Y₂ ξ₂ + Y₃ ξ₃ + Y₄ ξ₄ + Y₅ ξ₅ + Ϛ 

Keterangan: 

η₁ = variabel laten endogen (Kinerja Pegawai) 
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ξ₁ = konstruk motivasi 

ξ₂ = konstruk insentif 

ξ₃ = konstruk supervisi 

ξ₄ = konstruk kepemimpinan 

ξ5 = konstruk lingkungan kerja 

Y₁ = koefisien motivasi 

Y₂ = koefisien insentif 

Y₃ = koefisien supervisi 

Y₄ = koefisien kepemimpinan 

Y5 = koefisien lingkungan kerja 

Ϛ = error pengukuran 

3.7. Pilot Test  

Pilot test dilakukan sebelum penyebaran data sesungguhnya pada sampel 

yang ditujukan dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrument. 

Pilot test berfungsi untuk meyakinkan peneliti bahwa item-item kuesioner telah 

mencukupi, benar, dan dapat dipahami oleh responden. Dalam penelitian ini, pilot test 

diolah dengan menggunakan PLS. Pilot test dilakukan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas dari kuesioner. Pilot test dilakukan kepada 30 pegawai pajak yang 

berkerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.Uji validitas dengan 

menggunakan PLS terdiri dari dua macam yakni uji validitas konvergen dan uji 

validitas diskriminan. 

Menurut Hartono (2011:156) suatu instrumen dikatakan telah lolos uji 

validitas konvergen jika memiliki faktor loading lebih dari 0,7 dan nilai AVE 

lebih dari 0,5 (Abdillah dan Hartono, 2015:196). Sedangkan validitas diskriminan 
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dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruknya. Metode lain 

yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan 

membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan kolerasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model.Dalam uji reliabilitas terdapat dua 

parameter yang digunakan. (Abdillah dan Hartono, 2015:195) 

Reliabilitas adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan 

stabil dan konsisten (Hartono, 2011:159). Parameter yang digunakan untuk 

menilai reliabilitas adalah cronbach’s alpha dan composite reliability.  Konstruk 

dikatakan reliabel jika rule of thumb nilai Cronbach’s alpha > 0,6 dan dapat 

dianggap reliabel jika composite reliability > 0,7. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

4.1. Hasil Pilot Test 

Pilot test dilakukan pada responden yang identik dengan sampel. Pilot test 

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 30 pegawai pajak yang 

berkerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Berdasarkan standar 

ukuran sampel di dalam menurut Rosoce (1975) dalam Sekaran dan Bougie 

(2013:269) ukuran sampel adalah > 30 dan < 500 maka 30 responden telah di rasa 

cukup untuk dilakukan pilot test. Kuesioner disebarkan kepada pegawai pajak 

yang berkerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan karena 

dianggap cukup memahami mengenai Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, 

Supervisi, dan Lingkungan Kerja, dan Kinerja Pegawai. Kuesioner penelitian 

disebarkan kepada pegawai pajak yang berkerja di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan dengan cara mendatangi dan menyerahkan secara 

langsung lembar kuisioner. Pilot  test pada penelitian menggunakan PLS untuk 

menguji validitas dan reliabilitas instrument. 

4.1.1. Hasil Uji Validitas Pilot Test 

Terdapat dua macam pengujian validitas menggunakan PLS, pertama 

pengujian validitas konvergen dan yang kedua pengujian validitas diskriminan. 

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bawah pengukur-pengukur dari 

suatu kontstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi jika 

skor yang diperoleh dari dua instrumen berbeda yang mengukur variabel yang 

sama memiliki korelasi tinggi. Suatu instrumen dikatakan telah lolos uji validitas 
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konvergen jika memiliki faktor loading lebih dari 0,7 dan nilai AVE lebih dari 0,5 

(Abdillah dan Hartono, 2015:196). 

Sedangkan validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa 

pengukur-pengukur variabel yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Uji 

validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan 

variabelnya. Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan 

adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap variabel dengan kolerasi 

antara variabel dengan variabel lainnya dalam model. Model mempunyai validitas 

diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap variabel lebih besar daripada 

kolerasi antara variabel dengan variabel lainnya dalam model (Chin, Gopal, & 

Salinbury, 1997). 

1. Hasil Uji Validitas Konvergen Pilot test  

Hasil AVE dan Communality pilot test disajikan pada tabel 4.1. Sedangkan  

hasil faktor loading (outer loading) disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil AVE dan Communality 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) Communality 

KNJ 0.820 0.820 

INS 0.872 0.872 

KPP 0.895 0.895 

LKK 0.731 0.731 

MTV 0.721 0.721 

SPV 0.789 0.789 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi  

 

Tabel 4.2 
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Factor Loading 
      KNJ INS KPP LKK MTV SPV 

KNJ01 0.860                                  

KNJ02 0.946                                  

KNJ03 0.944                                  

KNJ04 0.835                                  

KNJ05 0.904                                  

KNJ06 0.926                                  

KNJ07 0.925                                  

KNJ08 0.894                                  

INS01  0.961                                 

INS02  0.957                                 

INS03  0.960                                 

INS04  0.905                                 

INS05  0.940                                 

INS06  0.873                                 

KPP01                 0.936                         

KPP02                 0.886                         

KPP03                 0.943                         

KPP04                 0.964                         

KPP05                 0.938                         

KPP06                 0.970                         

KPP07                 0.959                         

KPP08                 0.966                         

LKK01                         0.933                 

LKK02                         0.886                 

LKK03                         0.771                 

LKK04                         0.840                 

LKK05                         0.835                 

MTV01                                 0.750         

MTV02                                 0.856         

MTV03                                 0.814         

MTV04                                 0.915         

MTV05                                 0.898         

SPV01                                         0.857 

SPV02                                         0.794 

SPV03                                         0.860 

SPV04                                         0.892 

SPV05                                         0.932 

SPV06                                         0.884 

SPV07                                         0.885 

SPV08                                         0.955 

SPV09                                         0.874 

SPV10                                         0.932 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi  
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Berdasarkan Tabel 4.1 nilai AVE dan communality setiap variabel adalah 

lebih dari 0,5 dan berdasarkan Tabel 4.2 semua faktor loading (outer loading) dari 

setiap indikator dalam kolom original sample lebih dari 0,7. Indikator individu 

dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,7 namun loading 0,5 sampai 

0,6 masih dapat diterima pada riset tahap pengembangan skala (Ghozali, 

2008:40). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen variabel 

dan indikator yang digunakan dalam penelitian telah terpenuhi. 

2. Hasil Uji Validitas Diskriminan Pilot test  

Berikut disajikan hasil AVE dan akar AVE dalam Tabel 4.3, korelasi 

variabel laten dalam Tabel 4.4 dan nilai cross loading penelitian pada Tabel 

4.5.  

Tabel 4.3 

Hasil AVE dan akar AVE 
Variabel Average Variance Extracted (AVE) Akar AVE 

KNJ 0.820 0.905 

INS 0.872 0.933 

KPP 0.895 0.946 

LKK 0.731 0.845 

MTV 0.721 0.849 

SPV 0.789 0.888 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi  

Tabel 4.4 

Nilai Korelasi Variabel Laten 

  KNJ INS KPP LKK MTV SPV 

KNJ 1,000 0,468 0,572 0,595 0,293 0,506 

INS 0,468 1,000 0,845 0,678 0,729 0,700 

KPP 0,572 0,845 1,000 0,731 0,575 0,869 

LKK 0,595 0,678 0,731 1,000 0,392 0,750 

MTV 0,293 0,729 0,575 0,392 1,000 0,504 

SPV 0,506 0,700 0,869 0,750 0,504 1,000 
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Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi  

Tabel 4.5 

Hasil Cross Loading Factor 

 KNJ INS KPP LKK MTV SPV 

KNJ01 0,860 0,494 0,454 0,502 0,207 0,399 

KNJ02 0,946 0,536 0,470 0,512 0,206 0,418 

KNJ03 0,945 0,447 0,561 0,568 0,280 0,482 

KNJ04 0,836 0,508 0,628 0,625 0,465 0,558 

KNJ05 0,905 0,389 0,571 0,546 0,206 0,503 

KNJ06 0,926 0,318 0,435 0,536 0,156 0,410 

KNJ07 0,926 0,348 0,774 0,743 0,597 0,719 

KNJ08 0,894 0,361 0,787 0,656 0,665 0,672 

INS01 0,369 0,961 0,809 0,698 0,658 0,690 

INS02 0,372 0,957 0,677 0,726 0,553 0,621 

INS03 0,499 0,960 0,784 0,467 0,711 0,597 

INS04 0,568 0,905 0,772 0,576 0,676 0,637 

INS05 0,401 0,940 0,744 0,563 0,687 0,568 

INS06 0,292 0,874 0,769 0,505 0,720 0,567 

KPP01 0,509 0,767 0,936 0,663 0,488 0,846 

KPP02 0,442 0,685 0,887 0,660 0,422 0,863 

KPP03 0,556 0,768 0,944 0,646 0,481 0,736 

KPP04 0,514 0,833 0,964 0,681 0,564 0,786 

KPP05 0,537 0,823 0,939 0,725 0,602 0,844 

KPP06 0,530 0,848 0,971 0,751 0,617 0,896 

KPP07 0,622 0,812 0,959 0,689 0,569 0,797 

KPP08 0,604 0,846 0,967 0,712 0,582 0,818 

LKK01 0,560 0,673 0,793 0,934 0,409 0,772 

LKK02 0,519 0,627 0,690 0,887 0,347 0,671 

LKK03 0,491 0,566 0,720 0,771 0,246 0,664 

LKK04 0,502 0,458 0,408 0,840 0,279 0,535 

LKK05 0,464 0,538 0,435 0,836 0,378 0,519 

MTV01 0,326 0,513 0,407 0,273 0,751 0,478 

MTV02 0,338 0,671 0,594 0,468 0,856 0,608 

MTV03 0,029 0,466 0,322 0,161 0,815 0,240 

MTV04 0,180 0,664 0,500 0,371 0,916 0,409 

MTV05 0,324 0,721 0,558 0,335 0,898 0,377 

SPV01 0,285 0,475 0,656 0,519 0,367 0,857 

SPV02 0,309 0,577 0,698 0,509 0,399 0,794 

SPV03 0,318 0,545 0,682 0,678 0,438 0,860 

SPV04 0,407 0,622 0,795 0,654 0,476 0,892 

SPV05 0,510 0,726 0,864 0,747 0,495 0,933 

SPV06 0,422 0,624 0,771 0,662 0,453 0,885 

SPV07 0,494 0,585 0,723 0,749 0,415 0,885 

SPV08 0,576 0,719 0,882 0,780 0,503 0,955 

SPV09 0,480 0,484 0,707 0,543 0,380 0,874 

SPV10 0,593 0,747 0,860 0,733 0,501 0,932 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 
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Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi 
Berdasarkan hasil perbandingan antara Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 diketahui 

bahwa nilai akar AVE > nilai korelasi variabel laten. Pada Tabel 4.5 menunjukkan 

nilai semua indikator sudah melebihi nilai kolom lainnya, maka sudah memenuhi 

persyaratan. Sebagai contoh nilai Cross Loading Factor MTV01 adalah sebesar 

0,751 yang lebih tinggi dibandikan dengan kolom lainnya pada loading factor 

kinerja (0,326), insentif (0,513), kepemimpinan (0,407), lingkungan kerja (0,237), 

dan supervisi (0,478). Hal tersebut dapat dilihat sama pada indikator-indikator 

lainnya. Semua indikator memiliki nilai > 0,7 yaitu sesuai dengan rule of thumbs 

seperti pendapat Chin (1995). Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa semua 

indikator telah memenuhi validitas diskriminan. 

4.1.2. Hasil Uji Reabilitas Pilot test 

Berikut disajikan nilai Cronbach’s alpha dan Composite realiability pilot 

test pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

  Cronbachs Alpha Composite Reliability 

INS 0,971 0,976 

KNJ 0,968 0,973 

KPP 0,983 0,986 

LKK 0,908 0,931 

MTV 0,903 0,928 

SPV 0,970 0,974 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang 

digunakan dalam penelitian memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,6 dan 
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nilai composite reliability lebih dari 0,7. Dapat disimpulkan bahwa semua 

kosntruk yang digunakan dalam penelitian telah reliable. 

4.2. Hasil Pengumpulan data 

Pengumpulan data penelitian menggunakan metode kuisioner. Berikut 

adalah penjelasan mengenai hasil pengumpulan data yang telah diperoleh melalui 

penyebaran kuisioner. 

4.2.1. Responden 

Responden dalam penelitian adalah 77 pegawai pajak yang berkerja di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Pengumpulan data dilakukan 

selama kurang lebih dua minggu dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara 

langsung. Peneliti melakukan penyebaran dan pengambilan data dimulai dari 

tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 1 Februari 2019. Sebanyak 77 kuesioner 

telah disebar pada periode tersebut dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 

100% atau sebanyak 77 kuesioner. Jumlah sampel dan tingkat pengembalian bisa 

dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah kuesioner yang disebar 77 

Jumlah kuesioner yang tidak terisi dan tidak 

kembali 

0 

Jumlah kuesioner yang terisi dan kembali 77 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 0 

Tingkat pengembalian (respon rate) 100% 

Tingkat pengembalian yang digunakan 

(usable respon rate) 

100% 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2019) 

4.2.2. Karakteristik Demografi 

Data responden dalam penelitian i dapat diketahui dari data demografi 

yang diperoleh melalui lampiran dalam kuesioner yang diisi oleh responden. Data 
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demografi meliputi jenis kelamin, umur, lama berkerja di KPP Pratama Malang 

Selatan, dan pendidikan terakhir. Tabel 4.8 berikut menunjukkan data responden 

berdasarkan jenis kelamin.  

Tabel 4.8 

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Nomor Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Pria 46 59% 

2 Wanita 31 41% 

Total  77 100% 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2019) 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pajak yang 

berkerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang menjadi 

responden terlihat lebih banyak pia dibandingkan dengan wanita, yakni pria 

berjumlah 46 orang atau 59% sedangkan wanita berjumlah 31 orang atau sebesar 

41%. 

Tabel 4.9 

Data Berdasarkan Umur 

Nomor Rentang Umur Jumlah Presentase 

1 20 – 30 tahun 25 33% 

2 31 – 40 tahun 43 55% 

3 41 – 50 tahun 9 12% 

4 51 – 60 tahun -  

Total  77 100% 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2019) 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah pada Tabel 4.9, diketahui 

bahwa rentang umur pegawai pajak yang berkerja di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan yang menjadi responden dalam penelitian bervariasi, 
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yakni dari 20 tahun hingga di atas 50 tahun. Pada Tabel 4.9 dijelaskan bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian adalah berusia 31-40 tahun. Dari total 77 

responden, rentang usia terbesar diduduki oleh kelompok pegawai berusia 31-40 

tahun dengan jumlah 43 orang atau 55%. Urutan kedua dan seterusnya diikuti 

oleh kelompok pegawai dengan rentang usia 20-30 tahun, dan 41-50 tahun. 

Masing-masing berjumlah 25 orang dan 9 orang responden. 

Tabel 4.10 

Data Lama Berkerja di KPP Pratama Malang Selatan 

Nomor Rentang lama berkerja 

di KPP Pratama Malang 

Selatan 

Jumlah Presentase 

1 < 2 Tahun 22 28% 

2 3 -5 Tahun 38 51% 

3 6 – 8 Tahun 5 6% 

4 > 8 Tahun 12 15% 

Total  77 100% 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2019) 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah pada Tabel 4.10, diketahui 

bahwa rentang lama pegawai pajak yang berkerja di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan yang menjadi responden dalam penelitian bervariasi, 

yakni dari < 2 tahun hingga > 8 tahun. Pada Tabel 4.10 dijelaskan bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian telah bekerja selama 3 - 5 tahun di KPP 

Pratama Malang Selatan. Dari total 77 responden, 51% atau sebanyak 38 orang 

responden telah bekerja di KPP Pratama Malang Selatan selama 3 – 5 tahun. 

Urutan kedua dan seterusnya diikuti oleh kelompok pegawai telah bekerja selama 
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>2 tahun sebesar 28% atau 22 orang, >8 tahun sebesar 15% atau 12 orang, dan 6 – 

8 tahun sebesar 6% atau sebanyak 5 orang. 

Tabel 4.11 

Data Pendidikan Terakhir 

Nomor Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase 

1 D1 23 30% 

2 D3 13 17% 

3 S1 34 44% 

4 S2 7 9% 

5 S3 -  

Total  77 100% 

Sumber: Data Primer (diolah tahun 2019) 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah pada Tabel 4.11, diketahui 

bahwa pendidikan terakhir pegawai pajak yang berkerja di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan yang menjadi responden dalam penelitian 

bervariasi, yakni dari jenjang D1 hingga jenjang S2. Pada Tabel 4.10 dijelaskan 

bahwa mayoritas responden dalam penelitian memiliki pendidikan terakhir di S1 

di KPP Pratama Malang Selatan. Dari total 77 responden, 44% atau sebanyak 34 

orang responden berjenjang S1 di KPP Pratama Malang Selatan. Urutan kedua 

dan seterusnya diikuti oleh jenjang pendidikan D1 sebesar 30% atau 23 orang, D3 

tahun sebesar 17% atau 13 orang, dan S2 sebesar 9% atau sebanyak 7 orang. 

4.3. Statistif Deskriptif 

Analisis terhadap statistik deskriptif dilakukan terhadap 77 responden untuk 

diolah lebih lanjut, pengukuran statistik sampel berguna untuk menarik suatu 

kesimpulan. Pengukuran  dibutuhkan karena mampu menggambarkan perumusan 

nilai – nilai observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui 
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perhitungan yang telah dilakukan akan dapat diperoleh gambaran mengenai 

sampel secara garis besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. 

Pengukuran statistik sampel pada penelitian menggunakan program Structural 

Equation Modelling – Partial Least Square atau SEM-PLS dengan software 

SmartPLS versi 3.0. Hasil perhitungan sampel yang telah dilakukan akan 

dijelaskan pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

MTV 2 7 5.826 0.906 

INS 1 7 5.126 1.357 

KPP 3 7 5.687 0.897 

SPV 2 7 5.608 0.925 

LKK 3 7 5.761 0.835 

KNJ 3 7 5.956 0.834 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi 

 

Berdasarkan Tabel 4.12, nilai minimum dan maksimum merupakan 

penilaian yang diberikan oleh responden dalam menjawab item pernyataan pada 

kuesioner. Pada item variabel pertama yaitu persepsi motivasi, nilai minimum 

yang diberikan responden adalah 2 (tidak setuju) dan nilai maksimum adalah 7 

(sangat setuju). Item variabel kedua insentif, nilai minimum yang diberikan 

responden adalah 1 (sangat tidak setuju) dan nilai maksimum adalah 7 (sangat 

setuju). Item variabel ketiga yaitu kepemimpinan, nilai minimum yang diberikan 

responden adalah 3 (agak tidak setuju) dan nilai maksimum adalah 7 (sangat 
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setuju). Item variabel keempat yaitu supervisi , nilai minimum yang diberikan 

responden adalah 2 (tidak setuju) dan nilai maksimum adalah 7 (sangat setuju). 

Item variabel kelima yaitu lingkungan kerja, nilai minimum yang diberikan 

responden adalah 3 (agak tidak setuju) dan nilai maksimum adalah 7 (sangat 

setuju). Item variabel terakhir yaitu kinerja pegawai, nilai minimum yang 

diberikan responden adalah 3 (agak tidak setuju) dan nilai maksimum adalah 7 

(sangat setuju).  

Data mean pada Tabel 4.12 menunjukkan rata – rata pendapat dari 

responden pada setiap item pernyataan di setiap variabel. Data yang menunjukkan 

hasil Mean lebih dari 4.00 memiliki makna bahwa rata – rata responden setuju 

dengan keseluruhan item pernyataan pada setiap variabel penelitian. Nilai standar 

deviasi menunjukkan suatu ukuran penyimpangan. Jika nilai standar deviasi 

melebihi rata – rata variabel, maka besar kemungkinan penyimpangan dari yang 

diharapkan. Hal tersebut terjadi karena di dalam data terdapat outlier (data yang 

menyimpang terlalu jauh). Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan semua variabel 

tidak memiliki nilai standar deviasi yang melebihi mean, sehinga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat data yang menyimpang di setiap variabel 

penelitian. 

4.4. Evaluasi Model 

Model penelitian terdiri dari 6 variabel yaitu  Motivasi, Insentif, 

Kepemimpinan, Supervisi, dan Lingkungan Kerja, dan Kinerja Pegawai. Analisis 

terhadap evaluasi model pada penelitian menggunakan Partial Least Square 

(PLS). Software yang digunakan dalam penelitian adalah SmartPLS 3.0. 

Penelitian melakukan pengujian terhadap model pengukuran (outer model) dan 
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model struktural (inner model). Evaluasi outer model merupakan tahapan untuk 

mengevaluasi validitas dan reliabilitas suatu variabel, sedangkan evaluasi innter 

model bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. 

4.4.1. Hasil Evaluasi Outer Model 

Hasil evaluasi outer model dalam penelitian meliputi uji validitas dan 

reliabilitas. Berdasarkan Gambar 4.1 adalah loading factor model struktur 

pengaruh Pengaruh Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan setelah dilakukan olah data menggunakan SmartPLS versi 3.0. 

Gambar 4. 1 

Loading Factor Model Struktural Pengaruh Motivasi, Insentif, 

Kepemimpinan, Supervisi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi 
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4.4.1.1. Hasil Uji Validitas Konvergen 

Parameter yang digunakan dalam uji validitas konvergen adalah factor 

loading dan AVE. 

1. Average Variance Extracted 

Tahap pertama kita melihat nilai dari tabel Average Variance Extracted 

(AVE) yang diolah menggunakan SmartPLS 3.0. Melihat nilai di tabel AVE 

bertujuan untuk dapat menunjukkan besarnya varian indikator yang disajikan. 

Berikut akan disajikan hasil AVE dalam Tabel 4.13 

Tabel 4.13 

Hasil Average Variance Extracted (AVE) 

  AVE 

INS 0,713 

KNJ 0,717 

KPP 0,756 

LKK 0,624 

MTV 0,575 

SPV 0,715 
Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi 

 

Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai AVE pada variabel insentif 

(INS) sebesar 0,713; Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan  (KNJ) sebesar 0,717; kepemiminan (KPP) sebesar 0,765; lingkungan 

kerja (LKK) sebesar 0,624; motivasi (MTV) sebesar 0,575; dan supervisi (SPV) 

sebesar 0,715. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa data-data tersebut melebihi syarat 

rule of thumb yaitu diatas 0,5 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai Average 

Variance Extracted (AVE) sudah memenuhi persyaratan yaitu diatas 0,5. 

2. Factor Loading 

Tabel 4.14 adalah berisi hasil factor loading. Suatu instrumen dikatakan 

telah lolos uji validitas konvergen jika memiliki faktor loading lebih dari 0,7. 
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Tabel 4.14 

Hasil Faktor Loading 

  INS KNJ KPP LKK MTV SPV 

INS01 0,718           

INS02 0,914           

INS03 0,930           

INS04 0,771           

INS05 0,903           

INS06 0,809           

KNJ01   0,815         

KNJ02   0,884         

KNJ03   0,905         

KNJ04   0,817         

KNJ05   0,768         

KNJ06   0,830         

KNJ07   0,864         

KNJ08   0,881         

KPP01     0,817       

KPP02     0,806       

KPP03     0,895       

KPP04     0,928       

KPP05     0,879       

KPP06     0,919       

KPP07     0,835       

KPP08     0,871       

LKK01       0,801     

LKK02       0,793     

LKK03       0,813     

LKK04       0,773     

LKK05       0,768     

MTV01         0,726   

MTV02         0,799   

MTV03         0,785   

MTV04         0,755   

MTV05         0,724   

SPV01           0,794 

SPV02           0,819 

SPV03           0,835 

SPV04           0,879 

SPV05           0,918 

SPV06           0,793 

SPV07           0,847 

SPV08           0,837 

SPV09           0,844 

SPV10           0,883 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi 
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Pada Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa setiap indikator berada > 0,7 dan 

memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

indikator sudah memenuhi persyaratan validitas konvergen. 

4.4.1.2. Hasil Uji Validitas Diskriminan 

Berikut disajikan hasil AVE dan akar AVE dalam Tabel 4.15 , korelasi 

variabel laten dalam Tabel 4.16 dan nilai cross loading penelitian pada Tabel 4.17 

Tabel 4.15 

Hasil AVE dan akar AVE 

  AVE Akar AVE 

INS 0,713 0,844 

KNJ 0,717 0,846 

KPP 0,756 0,869 

LKK 0,624 0,801 

MTV 0,575 0,758 

SPV 0,715 0,845 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi  

Tabel 4.16 

Nilai Korelasi Variabel Laten 

  INS KNJ KPP LKK MTV SPV 

INS 1,000 0,411   0,453  0,476 0,254 0,517 

KNJ 0,411 1,000 0,755  0,704 0,578 0,687 

KPP 0,453 0,755 1,000 0,706 0,550 0,739 

LKK 0,476 0,704 0,706 1,000 0,442 0,739 

MTV 0,254 0,578 0,550 0,442 1,000 0,533 

SPV 0,517 0,687 0,739 0,739 0,533 1,000 

 
Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi  
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Tabel 4.17 

Hasil Cross Loading Factor 

  INS KNJ KPP LKK MTV SPV 

INS01 0,718 0,268 0,280 0,359 0,289 0,291 

INS02 0,914 0,348 0,440 0,341 0,190 0,422 

INS03 0,930 0,382 0,379 0,377 0,245 0,478 

INS04 0,771 0,351 0,345 0,387 0,261 0,375 

INS05 0,903 0,430 0,504 0,517 0,208 0,551 

INS06 0,809 0,254 0,286 0,418 0,085 0,470 

KNJ01 0,344 0,815 0,650 0,581 0,489 0,579 

KNJ02 0,365 0,884 0,687 0,647 0,519 0,554 

KNJ03 0,390 0,905 0,719 0,704 0,570 0,659 

KNJ04 0,422 0,817 0,619 0,699 0,506 0,595 

KNJ05 0,361 0,768 0,548 0,457 0,356 0,474 

KNJ06 0,364 0,830 0,644 0,468 0,454 0,579 

KNJ07 0,271 0,864 0,577 0,579 0,456 0,604 

KNJ08 0,263 0,881 0,647 0,582 0,527 0,589 

KPP01 0,364 0,591 0,817 0,585 0,403 0,656 

KPP02 0,438 0,549 0,806 0,590 0,469 0,763 

KPP03 0,409 0,640 0,895 0,568 0,466 0,628 

KPP04 0,413 0,738 0,928 0,659 0,488 0,660 

KPP05 0,354 0,688 0,879 0,641 0,463 0,632 

KPP06 0,439 0,733 0,919 0,621 0,533 0,695 

KPP07 0,325 0,621 0,835 0,590 0,488 0,519 

KPP08 0,413 0,662 0,871 0,658 0,509 0,612 

LKK01 0,331 0,589 0,617 0,801 0,392 0,624 

LKK02 0,403 0,563 0,565 0,793 0,365 0,643 

LKK03 0,474 0,571 0,649 0,813 0,266 0,696 

LKK04 0,352 0,512 0,501 0,773 0,309 0,495 

LKK05 0,317 0,539 0,443 0,768 0,413 0,442 

MTV01 0,268 0,499 0,451 0,310 0,726 0,420 

MTV02 0,091 0,504 0,404 0,390 0,799 0,456 

MTV03 0,191 0,421 0,454 0,366 0,785 0,376 

MTV04 0,160 0,395 0,388 0,284 0,755 0,347 

MTV05 0,280 0,326 0,377 0,314 0,724 0,410 

SPV01 0,298 0,485 0,560 0,522 0,376 0,794 

SPV02 0,393 0,526 0,633 0,498 0,478 0,819 

SPV03 0,465 0,585 0,598 0,634 0,435 0,835 

SPV04 0,500 0,616 0,700 0,688 0,534 0,879 

SPV05 0,509 0,650 0,738 0,733 0,469 0,918 

SPV06 0,334 0,576 0,536 0,589 0,467 0,793 

SPV07 0,448 0,562 0,535 0,690 0,367 0,847 

SPV08 0,531 0,492 0,631 0,577 0,448 0,837 

SPV09 0,433 0,579 0,625 0,574 0,417 0,844 

SPV10 0,449 0,688 0,671 0,693 0,498 0,883 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi  
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Berdasarkan hasil perbandingan antara Tabel 4.15 dan Tabel 4.16 

diketahui bahwa nilai akar AVE > nilai korelasi variabel laten. Pada Tabel 4.17 

menunjukkan nilai semua indikator sudah melebihi nilai kolom lainnya, maka 

sudah memenuhi persyaratan. Sebagai contoh nilai Cross Loading Factor SPV10 

adalah sebesar 0,883 yang lebih tinggi dibandikan dengan kolom lainnya pada 

loading factor kinerja (0,688), insentif (0,449), kepemimpinan (0,671), 

lingkungan kerja (0,639), dan supervisi (0,498). Hal tersebut dapat dilihat sama 

pada indikator-indikator lainnya. Semua indikator memiliki nilai > 0,7 yaitu 

sesuai dengan rule of thumbs seperti pendapat Chin (1995). Peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa semua indikator telah memenuhi validitas 

diskriminan. 

4.4.1.3. Hasil Uji Reabilitas 

Berikut disajikan nilai Cronbach’s alpha dan Composite realiability pilot 

test pada Tabel 4.18 

Tabel 4.18 

Hasil Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

  Cronbachs Alpha Composite Reliability 

INS 0,918 0,937 

KNJ 0,943 0,953 

KPP 0,954 0,961 

LKK 0,849 0,892 

MTV 0,817 0,871 

SPV 0,956 0,962 
Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

Keterangan: KNJ = Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, INS = 

Insentif, KPP = Kepemimpinan, LKK = Lingkungan Kerja, MTV = Motivasi, dan SPV = 

Supervisi 

 

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang 

digunakan dalam penelitian memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,6 dan 
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nilai composite reliability lebih dari 0,7. Dapat disimpulkan bahwa semua 

kosntruk yang digunakan dalam penelitian telah reliable. 

4.5. Hasil Evaluasi Model Struktual (Inner Model) 

Tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian terhadap inner 

model. Parameter yang digunakan dalam PLS adalah koefisien determinasi dan 

koefisien path. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Menurut 

Hartono dan Abdillah (2015:197), semakin tinggi nilai R2 maka menunjukkan 

bahwa model penelitian yang diajukan semakin baik. Berikut merupakan hasil 

nilai koefisien determinasi pada penelitian adalah: 

Tabel 4.19 

Hasil R Square 

 
R Square 

KNJ 0,661 

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2019) 

 

Penelitian menggunakan 5 variabel yang mempengaruhi variabel 

independen yaitu variabel Kinerja Pegawai (Y) yang dipengaruhi oleh variabel 

Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, dan Lingkungan Kerja. Tabel 4.18 

menunjukan nilai R-square untuk variabel Y diperoleh sebesar 0,661. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa 66,1% Variabel Kinerja Pegawai (Y) dapat 

dipengaruhi oleh variabel Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, dan 

Lingkungan Kerja. Sedangkan sisanya 33,9% di pengaruhi oleh variabel lain di 

luar yang diteliti.  

Pengujian selanjutnya adalah uji hipotesis. Dalam penelitian dilakukan 

metode bootstrap terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap juga 

dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. 
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Hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah hipotesis satu ekor (one-tailed). 

Apabila nilai T-statistics >1,64 maka hipotesis diterima dan apabila nilai T-

statistics < 1,64 maka hipotesis ditolak. Berikut disajikan hasil nilai path 

coefficient pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.20 

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) Keputusan 

MTV -> KNJ (H1) 0,195 0,197 0,093 2,091 Diterima 

INS -> KNJ (H2) 0,010 0,004 0,084 0,120 Tidak Diterima 

KPP -> KNJ (H3) 0,379 0,374 0,185 2,042 Diterima 

SPV -> KNJ (H4) 0,094 0,104 0,179 0,526 Tidak Diterima 

LKK -> KNJ (H5) 0,276 0,275 0,116 2,381 Diterima 

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019 

Pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai T-Statistic tiga hipotesi, yaitu 

H1, H3, dan H5 menunjukkan nilai diatas angka 1,64 (signifikansi 5%), maka 

ketiga hipotesis dapat diterima. Sedangkan terdapat satu hipotesis, yaitu H2 dan 

H4 menunjukkan nilai dibawah angka 1,64, maka H2 dan H4 tidak dapat diterima. 

Persamaam struktural yang didapat adalah 

Y = 0,195 X1 + 0.010 X2 +  0,379 X3 + 0,094 X4 + 0,276 X5. Hasil pengujian 

hipotesis berdasarkan Tabel 4.18 dapat menunjukkan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

• Pengujian Hipotesis 1 (Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Pegawai) 

 Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel 

Motivasi (X1) dengan Kinerja Pegawai (Y) menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,195 dengan nilai t sebesar 2,091. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel 
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(1,64). Hasil penelitian berarti bahwa Motivasi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Kinerja Pegawai. Arah hubungan yang positif menunjukkan jika 

Motivasi mengalami peningkatan maka akan diikuti peningkatan variabel Kinerja 

Pegawai. Hasil uji hipotesis sesuai dengan hipotesis pertama yaitu Motivasi 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil pengujian maka 

Hipotesis 1 diterima. 

• Pengujian Hipotesis 2 (Insentif tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Pegawai)  

 Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel 

Insentif (X2) dengan Kinerja Pegawai (Y) menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,010 dengan nilai t sebesar 0,120. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel 

(1,64). Hasil penelitian berarti bahwa Insentif tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Pegawai yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis kedua yaitu Insentif 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil pengujian maka 

Hipotesis 2 ditolak.  

• Pengujian Hipotesis 3 (Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Pegawai)   

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel 

Kepemimpinan (X3) dengan Kinerja Pegawai (Y) menunjukkan nilai koefisien 

jalur sebesar 0,379 dengan nilai t sebesar 2,042. Nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel (1,64). Hasil penelitian berarti bahwa Kepemimpinan memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Kinerja Pegawai. Arah hubungan yang positif menunjukkan 

jika Kepemimpinan mengalami peningkatan maka akan diikuti peningkatan 

variabel Kinerja Pegawai. Hasil pengujian sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu 
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Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil 

pengujian maka Hipotesis 3 diterima. 

• Pengujian Hipotesis 4 (Supervisi tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Pegawai)  

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hubungan variabel 

Supervisi (X4) dengan Kinerja Pegawai (Y) menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,094 dengan nilai t sebesar 0,526. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel 

(1,64). Hasil penelitian berarti bahwa Supervisi tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Pegawai yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis keempat yaitu 

Supervisi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil 

pengujian maka Hipotesis 4 ditolak.  

• Pengujian Hipotesis 5 (Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Pegawai)  

 Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hubungan variabel 

Lingkungan Kerja (X5) dengan Kinerja Pegawai (Y) menunjukkan nilai koefisien 

jalur sebesar 0,276 dengan nilai t sebesar 2,381. Nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel (1,64). Hasil penelitian berarti bahwa Lingkungan Kerja memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Kinerja Pegawai. Arah hubungan yang positif menunjukkan 

jika Lingkungan Kerja mengalami peningkatan maka akan diikuti peningkatan 

variabel Kinerja Pegawai. Hasil pengujian hipotesis sesuai dengan hipotesis 

kelima yaitu Lingkungan Kerja berpengaruh positif   terhadap Kinerja Pegawai. 

Berdasarkan hasil pengujian maka Hipotesis 5 diterima. 
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4.6. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel 

motivasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan secara positif. Sedangkan, 

variabel insentif dan supervisi tidak mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Pembahasan lebih lanjut mengenai 

hasil masing-masing pengujian di atas disajikan dalam beberapa sub bab di bawah 

ini, yaitu: 

4.6.1. Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pajak 

Motivasi sendiri berasal dari kata Latin, yang berarti penggerak atau untuk 

bergerak. Maka dari itu motivasi dapat di definisikan sebagai sesuatu dorongan 

yang di berikan kepada seseorang untuk mendorongnya melakukan sesuatu. 

(Ruthankoon dan Ogunlana, 2003). Menurut teori dua faktor yang dikemukakan 

oleh Hezberg et al untuk meningkatkan kinerja faktor motivasi harus bisa 

ditingkatkan. Berdasarkan teori dua garis, faktor motivasional menjadi hal dasar 

untuk menuju sikap yang positif dalam pekerjaan. Kerena para pegawai merasa 

puas karena mendapatkan ruang untuk berkembang dan untuk aktualisasi diri. 

(Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 2017). 

Motivasi ditentukan oleh, pertama yaitu kebutuhan akan prestasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan lebih 

mengutamakan untuk memperoleh prestasi dalam pekerjaan yang telah ditugaskan 

kepada masing masing pegawai, sehingga ketika ada sarana bagi pegawai untuk 

berprestasi dalam bekerja akan memotivasi pegawai pajak KPP Pratama Malang 

Selatan. Kedua, motivasi ditentukan oleh kebutuhan akan afiliasi. Pegawai pajak 
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KPP Pratama Malang Selatan berupaya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar dan bagi sesama pegawai. Ketiga, motivasi motivasi ditentukan oleh 

kebutuhan akan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai 

pajak KPP Pratama Malang Selatan akan meningkat ketika pegawai dilibatkan 

dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Potu (2013) meneliti dengan 

menguji pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttengo dan Maluku Utara di 

Manado. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Potu (2013) kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Selain itu motivasi, dan lingkungan 

juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Kanwil Ditjen Kekayaan 

Negara Suluttengo dan Maluku Utara di Manado. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Murty dan Hudiwinarsih (2012) 

yang menguji kinerja pegawai bagian akuntansi di perusahaan manufaktur di 

Surabaya menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai. Manik (2017) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Badan 

Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja pegawai KPP Pratama Malang Selatan dapat 

dipengaruhi oleh motivasi yang berasal dari dalam diri masing masing pegawai. 

Semakin baik motivasi yang dimiliki maka semakin baik pula tingkat kinerja 

pegawai. 
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4.6.2. Insentif terhadap Kinerja Pegawai pajak 

Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada 

pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. (Fauziah, 2012). 

Menurut Hariandja (2007: 265) insentif adalah sebagai bentuk pembayaran 

langsung yang bisa dikaitkan dengan kinerja, insentif juga bisa diartikan sebagai 

pembagian keuntungan bagi pegawai karena telah terjadinya peningkatan 

produktivitas, penghematan biaya, dan tercapainya tujuan organisasi. Insentif 

merupakan bentuk lain dari upah secara langsung yang diserahkan di luar gaji, 

upah, dan kompensasi lainnya yang bersifat tetap. Equity Theory menjelaskan 

bahwa kinerja tiap individu akan meningkat apabila munculnya kepuasan karena 

usaha dan yang diterima dianggap sebanding. Individu menganggap hasil yang 

mereka dapat sebanding dengan membandingkan antara imbalan yang diperoleh 

oleh orang lain yang memberikan usaha yang serupa dengan individu tersebut. 

(Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr, 1996: 145).   

Penelitian yang menguji pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai KPP 

Pratama Malang Selatan tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Erawati (2012) yang menguji pengaruh insentif tehadap kinerja 

pegawai pada KPP Madya DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Erawati 

(2012) menunjukkan bahwa insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

pada KPP Madya DKI Jakarta. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Dhermawan, Sudibya, dan Utama (2012) yang menguji kinerja pegawai di 

lingkungan dinas pekerjaan umum provinsi Bali menunjukkan bahwa kompensasi 

atau insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di lingkungan dinas 

pekerjaan umum provinsi Bali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
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Simbolon dan Sumadi (2013) yang menguji pengaruh kompensasi atau insentif 

terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung 

Selatan menunujukkan bahwa Kompensasi atau insentif berpengaruh positif 

terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung 

Selatan. Seharusnya insentif merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kinerja pegawai apabila mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erawati 

(2012); Dhermawan, Sudibya, dan Utama (2012); dan Simbolon dan Sumadi 

(2013). Namun pada hasil penlitian yang menguji pengaruh insentif terhadap 

kinerja pegawai KPP Pratama Malang Selatan menunjukkan bahwa insentif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada KPP Pratama Malang Selatan. 

Penelitian yang menguji pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai KPP 

Pratama Malang Selatan cenderung sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu dan Ruhamak (2017) yang meneliti pengaruh insentif terhadap kinerja 

pegawai pada PT Industri Sandang Pangan Nusantara Cilacap. Hasil peneltian 

yang dilakukan oleh Rahayu dan Ruhamak (2017) menunjukkan bahwa insentif 

tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Penelitian lainnya yang dilakukan 

oleh  Sembiring (2017) juga menunjukkan bahwa insentif tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai pada pegawai dinas pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Kutai Timur. Penelitan yang dilakukan Sembiring (2017) 

menunjukkan bahwa disiplin kerja lebih mempengaruhi kinerja pegawai di dinas 

pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Silfiati (2018) juga 

melakukan penelitian yang menguji pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai 

Bank Syariah Bukopin cabang Surabaya. Hasil penelitian yang dilakukan Silfiati 
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(2018) menunjukkan bahwa insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Bank Syariah Bukopin cabang Surabaya.  

Insentif ditentukan oleh insentif secara material dan non moterial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan telah 

memperoleh insentif material yang diinginkan, adil, dan tepat waktu. Kedua, 

pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan juga memperoleh insentif non 

material selain uang tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pajak 

KPP Pratama Malang Selatan insentif tidak mempengaruhi kinerja pegawai pajak 

KPP Pratama Malang Selatan. Hasil penelitian didukung oleh karakterisktik 

demografi pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan bahwa mayoritas 

kelompok pegawai yang menjadi responden adalah berusia 31-40 tahun dengan 

jumlah 43 orang atau 55%. Berdasarkan karakterisktik demografi, mayoritas 

pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan adalah pegawai yang sudah senior 

dan tidak mengutamakan insentif yang diterima sebagai tujuan utama dalam 

bekerja, sehingga insentif yang sesuai tetap diinginkan tetapi dimungkinkan tidak 

menjadi faktor utama yang mampu mempengaruhi kinerja pegawai.  

Berdasarkan teori kebutuhan Maslow ketika kebutuhan dasar sudah 

terpenuhi maka individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kasih 

sayang dan hubungan sosial yang bisa diperoleh dari keluarga, teman, dan 

kelompok sejenis (Aruma dan Hanachor, 2017). Pegawai senior dimunginkan 

lebih mengutamakan penempatan kerja mereka berada di homebase yang mereka 

inginkan, sehingga jarak antara tempat bekeja, tempat tinggal, dan keluarga tidak 

terlalu jauh atau bahkan berada dalam satu kota. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa kinerja pegawai KPP Pratama Malang Selatan tidak dipengaruhi oleh 

insentif yang diberikan. 

4.6.3. Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Pajak 

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi para 

anggota dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Kepemimpinan berfokus untuk 

menyusun dan menentukan arah kegiatan yang akan dilakukan atau biasa disebut 

dengan visi (Sule dan Saefullah, 2005: 255-265). Dalam teori dua garis yang 

dikemukakan oleh Hezberg salah satu Faktor hygiene adalah hubungan pekerjaan 

antara pegawai dengan atasan atau kepemimpinan yang diterima oleh pegawai. 

Faktor hygiene adalah variabel yang berhubungan agar kinerja tetap dalam kondisi 

tebaik. (Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 2017). 

Kepemimpinan dikelompokkan menjadi empat tipe kepemimpinan. Tipe 

kepemimpinan pertama adalah kepemimpinan direktif. Kepemimpinan direktif 

cenderung untuk menetapkan secara langsung tindakan yang harus dilakukan oleh 

bawahan dan apa yang menjadi harapan dari pemimpin tersebut. Kedua adalah 

kepemimpinan suportif yang lebih memberikan perhatian dengan dialog yang baik 

kepada setiap bawahan. Ketiga adalah kepemimpinan partisipatif yang melibatkan 

bawahan dalam proses pengambilan keputusan melalui saran dan masukan yang 

telah diberikan. Keempat adalah kepemimpinan berorientasi pada hasil yang 

mendorong bawahan untuk berprestasi agar mencapai hasil yang sesuai dengan 

visi dan tujuan yang yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja pegawai KPP Pratama Malang Selatan dapat dipengaruhi secara positif 

oleh kepemimpinan. Sebanyak 77 orang pegawai yang menjadi responden 

cenderung menjawab bahwa proses kepemimpinan di KPP Pratama Malang 
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Selatan telah berjalan sesuai dengan keinginan para pegawai dengan mean 

jawaban atas variabel kepemimpinan adalah 5,687. .  

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Potu (2013) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Kanwil 

Ditjen Kekayaan Negara Suluttengo dan Maluku Utara di Manado. Peneltian yang 

serupa yang dilakukan oleh Brahmasari dan Suprayetno (2008) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai PT. Pei Hai 

International Wiratama Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Simbolon dan Sumadi (2013) yang menguji pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan 

menunujukkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

pemeriksa pajak di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai KPP Pratama Malang Selatan 

dapat dipengaruhi secara positif oleh kepemimpinan. Semakin baik 

kepemimpinan yang diterima  maka semakin baik pula tingkat kinerja pegawai. 

4.6.4. Supervisi terhadap Kinerja Pegawai Pajak 

Supervisi atau pengawasan adalah suatu proses yang gunanya untuk 

memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang 

direncanakan. Supervisi dapat membantu melihat keefektifan aktivitas 

perencanaan dan pengorganisasian. Bagian terpenting dari aktivitas pengawasan 

adalah mengambil tindakan korektif sesuai dengan keperluan. (Stoner, Freeman, 

dan Gilbert Jr, (1996: 248).  Menurut teori dua faktor yang dikemukakan oleh 

Hezberg et al pengawasan yang baik, atau kemudahan akses kepada pengawas 
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penting untuk meningkatkan tingkat kinerja pegawai. Manajemen yang buruk 

dapat menurunkan tingkat kinerja pegawai di tempat kerja. 

Penelitian yang menguji pengaruh supervisi terhadap kinerja pegawai 

KPP Pratama Malang Selatan tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang di 

lakukan oleh Erawati (2012) yang menguji pengaruh supervisi tehadap kinerja 

pegawai pada KPP Madya DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Erawati 

(2012) menunjukkan bahwa supervisi berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai pada KPP Madya DKI Jakarta. Selain itu Adinda (2011) juga melakukan 

pengujian pengaruh pengawasan atau supervisi terhadap kinerja auditor junior. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2011) menunjukkan bahwa supervisi 

berpengaruh terhadap kinerja auditor junior.  

Penelitian yang menguji pengaruh supervisi terhadap kinerja pegawai 

KPP Pratama Malang Selatan lebih sesuai dengan penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Chandra (2006) yang menguji pengaruh supervisi terhadap kinerja 

auditor internal PT. Bank ABC menunjukkan bahwa supervisi yang diberikan 

kepada auditor internal PT. Bank ABC  tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor internal PT. Bank ABC. Widyasmiko (2011) juga melakukan penelitian 

yang menguji pengaruh pengawasan atau supervisi terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyasmiko (2011) menunjukkan bahwa 

pengawasan atau supervisi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lukas, Tewal, dan Walangitan (2017) juga 

menguji pengaruh pengaruh pengawasan atau supervisi terhadap kinerja pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Badan Pengelolaan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Hasil 

pengujian yang dilaukan oleh Lukas, Tewal, dan Walangitan (2017) menunjukan 

bahwa pengawasan atau supervisi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Badan Pengelolaan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.  

Supervisi ditentukan oleh Feedback atas kinerja, pujian terhadap kinerja, 

membantu mengenal peluang masa depan, menjadi teladan yang baik, penjelasan 

tentang tugas yang dilakukan, pengawasan kerja oleh supervisor, pendistribusian 

tugas dan beban kerja, minimalisasi stress kerja, kepercayaan terhadap bawahan, 

dan peningkatan kemampuan bawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

supervisi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak KPP Pratama Malang 

Selatan. Hasil penelitian didukung oleh karakterisktik demografi pegawai pajak 

KPP Pratama Malang Selatan bahwa mayoritas kelompok pegawai yang menjadi 

responden adalah berusia 31-40 tahun dengan jumlah 43 orang atau 55%. 

Berdasarkan karakterisktik demografi, mayoritas pegawai pajak KPP Pratama 

Malang Selatan adalah pegawai yang sudah senior. Hasil penelitian juga didukung 

oleh karakterisktik demografi pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan bahwa 

mayoritas kelompok pegawai yang menjadi responden adalah pegawai yang telah 

bekerja di KPP Pratama Malang Selatan selama lebih dari 3 tahun sebanyak 72% 

atau sebanyak 55 orang. Karakterisktik demografi pegawai pajak KPP Pratama 

Malang Selatan yang menjadi responden juga menunjukkan bahwa mayoritas 

responden memilii pendidikan minimal S1 sebanyak 44% atau sebanyak 34 orang. 

Berdasarkan karakterisktik demografi, mayoritas pegawai pajak KPP Pratama 

Malang Selatan adalah pegawai yang dimungkinkan sudah memiliki pengalaman 

kerja yang cukup baik, sehingga bentuk supervisi dari atasan berupa feedback, 
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arahan keja, penjelasan mengenai peluang di masa depan, peningkatan 

kemampuan pegawai, dan penjelasan mengenai pekerjaan yang dikerjakan tidak 

terlalu dibutuhkan bagi pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan yang 

mayoritas telah senior dan berpengalaman.  

Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow menjelaskan bahwa 

jika kebutuhan dasar dirasa telah terpenuhi maka individu akan cenderung 

meperoleh kebutuhan dihargai dan diakui serta kebutuhan untuk aktualisasi diri. 

(Aruma dan Hanachor, 2017). Pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan 

dimungkinkan merasa bahwa pengalaman kerja yang mereka miliki cukup untuk 

menjalankan tugas yang dikerjakan di tempat mereka bekerja, sehingga yang 

menjadi kebutuhan mereka adalah pengakuan atau rasa hormat atas kinerja 

mereka dan ruang untuk mengaktualisasikan diri. Berdasarkan uraian sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai KPP Pratama Malang Selatan tidak 

dipengaruhi oleh supervisi yang diberikan. 

4.6.5. Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pajak 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pegawai 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. (Rahmawanti, Swasto, dan Prasetya, 2014). Teori dua faktor 

menjelaskan bahwa Lingkungan yang baik berbanding terbalik dengan lingkungan 

yang buruk. Semakin baik lingkungan kerja maka membuat pegawai puas dan 

bangga. (Alshmemri, Shahwan-Akl dan Maude, 2017). 

Penelitian sebelumnya yang dilaukan oleh Rahmawati, Swasto, dan 

Prasetya (2014) yang meneliti pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penelitian yang 
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menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai KPP Pratama 

Malang Selatan menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadaip kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erawati (2012) menunujukkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Account 

Representative (AR) KPP Madya DKI Jakarta. Penelitian lainnya yang dilakukan 

oleh Dhermawan, Sudibya, dan Utama (2012) yang menguji pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja pegawai di lingkungan kantor dinas pekerjaan umum 

Provinsi Bali menujukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai di lingkungan kantor dinas pekerjaan umum Provinsi Bali. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai KPP 

Pratama Malang Selatan dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja internal maupun 

lingkungan kerja esternal. Semakin baik lingkungan kerja yang dimiliki maka 

semakin baik pula tingkat kinerja pegawai. 

Lingkungan kerja ditentukan oleh lingkunga kerja internal dan lingkungan 

kerja eksternal. Lingkungan kerja internal adalah lingkungan yang terkait secara 

langsung dengan kegiatan sehari hari dari organisasi. Kordinasi, komunikasi, dan 

hubungan sosial antar pegawai yang terjalin dengan baik dan tersedianya forum 

antar pegawai sehingga pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan menjadikan 

lingkungan kerja internal di tempat bekerja menjadi baik dan mendorong pegawai 

untuk bekerja dengan baik. Lingkungan eksternal terkait dengan kegiatan 

operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini tetap berjalan. 

Lingkungan kerja eksternal yang meliputi sarana dan prasarana termasuk di 

dalamnya teknologi yang dibutuhkan oleh pegawai telah terpenuhi, sehingga 
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dapat mendorong pegawai untuk bekerja dengan baik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat dari 

pengaruh Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

Penelitian ini menjadikan 77 pegawai pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel motivasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja berpengauh positif 

terhadap kinerja pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan, sedangkan vaiabel 

insentif dan supervisi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak KPP 

Pratama Malang Selatan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi merupakan faktor 

penentu kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

Semakin baik motivasi yang dimiliki maka semakin baik pula tingkat kinerja 

pegawai. Motivasi para pegawai harus diperhatikan dan bisa dijaga melalui ruang 

untuk berkembang dan ruang aktualisasi diri yang ada, sehingga dapat 

meningkatkan kineja pegawai KPP Pratama Malang Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif yang diberikan kepada 

pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tidak menjadi faktor 

penentu kinerja pegawai. Insentif yang diberikan kepada pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai karena mayoritas pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan adalah 

pegawai yang sudah senior. Insentif yang sesuai tetap diinginkan oleh pegawai 
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tetapi tidak menjadi faktor utama yang mampu mempengaruhi kinerja pegawai 

karena pegawai senior tidak mengutamakan insentif yang diterima sebagai tujuan 

utama dalam bekerja, sehingga insentif tidak menjadi faktor utama yang mampu 

mempengaruhi kinerja pegawai KPP Pratama Malang Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan faktor 

penentu kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

Semakin baik proses dan kesesuaian kepemimpinan yang diterima oleh pegawai 

maka semakin baik pula tingkat kinerja pegawai. Proses kepemimpinan di KPP 

Pratama Malang Selatan telah berjalan dengan baik dan sesuai, sehingga dapat 

mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi tidak menjadi faktor 

penentu kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

Pengalaman kerja yang dimiliki pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan 

cukup untuk menjalankan tugas yang dikerjakan di tempat mereka bekerja, 

sehingga bentuk supervisi dari atasan tidak terlalu dibutuhkan bagi pegawai pajak 

KPP Pratama Malang Selatan. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa pengawasan atau supervisi yang diberikan kepada pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tidak menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja pegawai KPP Pratama Malang Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja merupakan faktor 

penentu kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 

Lingkungan kerja internal dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan 

hubungan antar pegawai. Lingkungan kerja esternal juga berupa sarana dan 
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prasarana juga telah sesuai dengan kebutuhan para pegawai. kinerja pegawai. 

lingkungan kerja yang baik harus dijaga dan ditingatkan, sehingga mampu 

meningkatkan kinerja pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan. 

5.2.Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun 

demikian ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Dengan keterbatasan ini, 

diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan mendatang. 

Keterbatasan penelitian yang dialami adalah proses perizinan dan persyaratan 

birokrasi yang banyak dan rumit namun harus dipatuhi agar mendapatkan izin 

penelitian di sebuah Kantor Pelayanan Pajak.  

Waktu pengumpulan kuisioner membutuhkan waktu yang panjang 

dikarenakan koisioner di serahkan ketika bulan januari, bersamaan dengan masa 

pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan dengan rentang waktu 1 

januari hingga 31 maret untuk wajib pajak pribadi dan hingga 30 april untuk wajib 

pajak badan. Waktu yang bersamaan antara waktu penelitian dan waktu pelaporan 

SPT mengakibatkan pengisian dan pengembalian kuisioner penelitian bukan 

menjadi prioritas utama untuk para pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Selatan.  

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang 

diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam penelitian di masa yang akan datang. Saran untuk 

penelitian mendatang adalah: 
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1. Mengembangkan penelitian ini dengan cara pemerataan persebaran kusioner 

tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan melainkan bisa 

mencakup selurun Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kota Malang.  

2. Jika metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui koisioner, maka 

lebih untuk mengumpulkan data kuisioner sebelum bulan januari atau setelah 

bulan april.  

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu menguji variabel lain dari 

teori dua faktor yang di kemukakan oleh Hezberg et al dan equity theory selain 

variabel Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, dan Lingkungan Kerja 

yang telah diuji dalam penelitian ini untuk menguji kinerja pegawai, khususnya 

pegawai pajak atau fiskus. 
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Lampiran 

Lampiran 1 

KUISIONER PENELITIAN 

Pengaruh Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, Supervisi, dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan. 

 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 

Di Tempat  

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Wafi Dhiyaulhasan Ali 

Program Studi  : S1 Akuntansi  

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya  

 Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu kurang lebih 

15 menit untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini digunakan untuk penyusunan 

tugas akhir skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi, Insentif, Kepemimpinan, 

Supervisi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”, yang merupakan salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Akuntansi 

Universitas Brawijaya.  

 Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau 

SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i 

di tempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan 

kami sebarluaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, 

sesuai etika penelitian. Mengingat hasil jawaban kuesioner Bapak/Ibu/Saudara/i 

menjadi sumber data bagi penelitian saya, maka diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i 

dapat mengisi kuesioner dengan jujur, sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

 Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya 

kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, 

peneliti mengucapkan terima kasih 

Malang,  

 

Peneliti 

Wafi Dhiyaulhasan Ali 
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Sesuai dengan salah satu bagian dari defenisi pajak yang merupakan 

iuran dari masyarakat kepada negara, yang dapat memungut pajak adalah negara. 

Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak, negara dalam hal 

ini pemerintah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi, orang 

atau pejabat tertentu untuk melakukan adminitrasi dan pengawasan pelaksanaan, 

pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PM. 3/2007 Pasal 3 tentang Kode Etik 

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak bahwa setiap pegawai memiliki kewajiban 

untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak 

lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu pelayanan 

atau kinerja yang baik dari seorang fiskus (pegawai pajak) sangat diperlukan 

Tunjukkan tingkat persetujuan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap pernyataan 

berikut dengan memberikan tanda checklist ( √ ) pada jawaban yang anda pilih di 

lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan 

perasaan, pendapat, dan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya. Skala 

dimulai dari skala 1 yang menyatakan bahwa Sangat Tidak Setuju (STS) hingga 

skala 7 yang menyatakan bahwa Sangat Setuju (SS). 

Keterangan Jawaban Nilai 

STS Sangat Tidak Sejutu  1 

TS Tidak Setuju  2 

ATS Agak Tidak Setuju 3 

N Netral  4 

AS Agak Setuju 5 

S Setuju  6 

SS Sangat Setuju  7 
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ITEM PERTANYAAN 

1. (X1) Motivasi 

No. Pertanyaan 
STS TS ATS N AS S SS 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Indikator : Kebutuhan akan 

Prestasi 

       

1.  Saya bekerja keras untuk 

memperoleh penghargaan dan 

pengakuan atas hasil kerja 

       

2.  Pemberian penghargaan bagi 

pegawai yang berprestasi akan 

memberi motivasi kerja pegawai 

       

II. Indikator : Kebutuhan akan 

Afiliasi 

       

3.  Saya bekerja agar berguna di 

dalam kehidupan bermasyarakat 

       

4.  Rekan sekerja selalu siap 

membantu bila saya 

membutuhkan pertolongan 

dalam bekerja 

       

III. Indikator : Kebutuhan akan 

Kekuasaan 

       

5.  Saya ingin berpartisipasi dalam 

setiap pengambilan keputusan 

       

 Safitri (2017) 

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju   AS : Agak Setuju 

TS : Tidak Setuju    S : Setuju 

ATS : Agak Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju 

N : Netral 
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2. (X2) Insentif 

No. Pertanyaan 
STS TS ATS N AS S SS 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Indikator : Insentif Material        

1.  Besarnya pemberian bonus 

sesuai dengan hasil kerja saya 

       

2.  Pemberian bonus selalu tepat 

waktu 

       

3.  Pemberian bonus sudah adil 

sesuai dengan hasil kerja saya 

dan pegawai lain. 

       

II. Indikator : Insentif Non Material        

4.  Di kantor tempat saya berkerja 

memberikan insentif lain selain 

bonus uang tunai 

       

5.  Pemberian penghargaan 

dilakukan secara obyektif 

sesuai penilaian kinerja 

pegawai. 

       

6.  Di kantor tempat saya berkerja 

sering memberikan 

penghargaan dan pujian pada 

pegawai 

       

Meidiana (2015)  

 

  

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju   AS : Agak Setuju 

TS : Tidak Setuju    S : Setuju 

ATS : Agak Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju 

N : Netral 
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3.  (X3) Kepemimpinan 

No. Pertanyaan 
STS TS ATS N AS S SS 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Indikator : Direktif        

1.  Pemimpin memberitahu apa 

yang diharapkan dari kinerja 

saya 

       

2.  Pemimpin selalu memberikan 

petunjuk khusus disetiap tugas 

yang kompleks 

       

II. Indikator : Suportif        

3.  Pemimpin mampu 

menciptakan suasana kerja 

yang kondusif 

       

4.  Pemimpin selalu 

mempertimbangkan atas saran-

saran yang diberikan 

       

III. Indikator : Partisipatif        

5.  Pemimpin memberikan 

kebebasan pegawai untuk 

berpendapat 

       

6.  Pemimpin selalu 

mempertimbangkan atas saran-

saran yang diberikan 

       

IV. Indikator : Berorientasi pada 

hasil 

       

7.  Pemimpin menetapkan suatu 

tujuan dan mengajak pegawai 

untuk berpartisipasi agar 
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mencapai tujuan tersebut 

8.  Pemimpin dapat 

membangkitkan rasa percaya 

diri saya untuk mampu 

menyelesaikan tugas dalam 

mencapai tujuan 

       

Pertiwi (2015) 

 

4. (X4) Supervisi 

No. Pertanyaan 
STS TS ATS N AS S SS 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Indikator : Feedback atas kinerja        

1.  Atasan selaku pengawas 

kinerja saya memberikan 

feedback yang 

jujur,terbuka, dan interaktif 

       

II. Indikator : Pujian terhadap kinerja        

2.  Atasan selaku pengawas 

kinerja saya memberikan 

pujian terhadap kinerja 

saya yang baik 

       

III. Indikator : Membantu mengenal        

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju   AS : Agak Setuju 

TS : Tidak Setuju    S : Setuju 

ATS : Agak Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju 

N : Netral 
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peluang masa depan 

3.  Atasan selaku pengawas 

kinerja  saya membantu 

saya untuk mengenali 

peluang kerja di masa 

depan 

       

IV. Indikator : Menjadi teladan yang 

baik 

       

4.  Atasan selaku pengawas 

kinerja  saya mampu 

menjadi panutan yang 

professional di bidangnya 

       

V. Indikator : Penjelasan tentang 

tugas yang dilakukan 

       

5.  Atasan selaku pengawas 

kinerja  saya menjelaskan 

suatu pekerjaan dengan 

jelas 

       

VI. Indikator : Pengawasan kerja oleh 

Atasan selaku pengawas kinerja  

       

6.  Atasan selaku pengawas 

kinerja  saya senantiasa 

mengawasi saya hingga 
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pekerjaan selesai 

VII. Indikator : Pendistribusian tugas 

dan beban kerja 

       

7.  Atasan selaku pengawas 

kinerja  saya adil dalam 

mendistribusikan tugas dan 

beban kerja kepada saya 

       

VIII. Indikator : Minimalisasi stress 

kerja 

       

8.  Atasan selaku pengawas 

kinerja  saya berusaha 

meminimalkan stress yang 

berkaitan dengan pekerjaan 

       

IX. Indikator : Kepercayaan terhadap 

bawahan 

       

9.  Atasan selaku pengawas 

kinerja  saya memberikan 

kepercayaan kepada 

bawahannya bila dianggap 

telah mampu menangani 

tugas 
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X. Indikator : Peningkatan 

kemampuan bawahan 

       

10.  

 

 

 

Atasan selaku pengawas 

kinerja  saya berusaha 

untuk meningkatkan 

kemampuan saya baik 

secara lisan maupun tertulis 

       

Adinda (2011) 

 

5. (X5) Lingkungan Kerja 

No. Pertanyaan 
STS TS ATS N AS S SS 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Indikator : Lingkungan kerja 

internal 

       

1.  Kordinasi, komunikasi, dan 

hubungan sosial antar divisi 

terjalin dengan baik sehingga 

saya berusaha untuk 

menyelesaikan tugas yang 

berkaitan dengan divisi lain 

       

2.  Adanya forum pegawai di kantor 

saya membantu saya dalam 

       

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju   AS : Agak Setuju 

TS : Tidak Setuju    S : Setuju 

ATS : Agak Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju 

N : Netral 
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menyelesaikan tugas yang ada 

3.  Penetapan nilai nilai dan budaya 

organisasi yang telah diterapkan 

di kantor tempat saya bekerja 

mempengaruhi saya dalam 

bepikir, berpendapat, dan 

bekerja 

       

II. Indikator : Lingkungan kerja 

eksternal 

       

4.  Tersedianya kelengkapan sarana 

dan prasarana penunjang 

pelaksanaan pekerjaan 

membantu saya dalam 

menyelesaikan pekerjaan saya 

       

5.  Di kantor tempat saya bekerja 

telah menggunakan teknologi 

yang sesuai, sehingga dapat 

mendukung pekerjaan saya agar 

lebih efektif dan efesien 

       

Erawati (2012) 

 

6. (Y) Kinerja Pegawai 

No. Pertanyaan 
STS TS ATS N AS S SS 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Indikator : Kualitas Kerja Pegawai         

1.  Saya mengerjakan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya sesuai 

       

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju   AS : Agak Setuju 

TS : Tidak Setuju    S : Setuju 

ATS : Agak Tidak Setuju   SS : Sangat Setuju 

N : Netral 
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dengan standart 

2.  Hasil pekerjaan saya selalu dapat 

diterima atasan 

       

II. Indikator : Kuantitas Kerja 

Pegawai  

       

3.  Setiap pekerjaan yang diberikan 

atasan, dapat saya selesaikan dan 

saya siap untuk mendapatkan 

tugas baru 

       

4.  Setiap hari selalu ada sejumlah 

pekerjaan yang harus diselesaikan 

       

III. Indikator : Ketepatan Waktu        

5.  Saya menyelesaikan pekerjaan 

sesuai tata waktu penyelesaian 

pekerjaan 

       

6.  Saya tidak menunda penyelesaian 

pekerjaan yang diberikan 

       

IV. Indikator : Kehadiran        

7.  Saya berusaha masuk kerja sesuai 

jadwal setiap hari 

       

8.  Saya berusaha sampai di kantor 

tepat Waktu 

       

Safitri (2017) 
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IDENTITAS RESPONDEN 

 

Berilah tanda checklist ( √ ) sesuai dengan jawaban yang anda pilih  

Gender     : Pria    Wanita 

Umur     : 20 – 30 tahun   31 – 40 tahun 

      41 – 50 tahun   51 – 60 tahun 

      Lain – lain :......................... 

Lama bekerja di KPP Pratama         < 2 tahun   6 – 8 tahun 

Malang Selatan   :  3 – 5 tahun   > 8 tahun  

Pendidikan terakhir   : D3               S1  

      S2               S3  

      Lain – lain : ......................... 
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Lampiran 2 

Hasil Uji Validitas Konvergen Pilot test  

1. Factor Loading Pilot Test 

      KNJ INS KPP LKK MTV SPV 

KNJ01 0.860                                  

KNJ02 0.946                                  

KNJ03 0.944                                  

KNJ04 0.835                                  

KNJ05 0.904                                  

KNJ06 0.926                                  

KNJ07 0.925                                  

KNJ08 0.894                                  

INS01  0.961                                 

INS02  0.957                                 

INS03  0.960                                 

INS04  0.905                                 

INS05  0.940                                 

INS06  0.873                                 

KPP01                 0.936                         

KPP02                 0.886                         

KPP03                 0.943                         

KPP04                 0.964                         

KPP05                 0.938                         

KPP06                 0.970                         

KPP07                 0.959                         

KPP08                 0.966                         

LKK01                         0.933                 

LKK02                         0.886                 

LKK03                         0.771                 

LKK04                         0.840                 

LKK05                         0.835                 

MTV01                                 0.750         

MTV02                                 0.856         

MTV03                                 0.814         

MTV04                                 0.915         

MTV05                                 0.898         

SPV01                                         0.857 

SPV02                                         0.794 

SPV03                                         0.860 

SPV04                                         0.892 

SPV05                                         0.932 

SPV06                                         0.884 

SPV07                                         0.885 

SPV08                                         0.955 

SPV09                                         0.874 

SPV10                                         0.932 
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2. Hasil AVE dan Communality 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) Communality 

KNJ 0.820 0.820 

INS 0.872 0.872 

KPP 0.895 0.895 

LKK 0.731 0.731 

MTV 0.721 0.721 

SPV 0.789 0.789 
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Lampiran 3 

Hasil Uji Validitas Diskriminan Pilot test 

1. Hasil Cross Loading Factor 

 KNJ INS KPP LKK MTV SPV 

KNJ01 0,860 0,494 0,454 0,502 0,207 0,399 

KNJ02 0,946 0,536 0,470 0,512 0,206 0,418 

KNJ03 0,945 0,447 0,561 0,568 0,280 0,482 

KNJ04 0,836 0,508 0,628 0,625 0,465 0,558 

KNJ05 0,905 0,389 0,571 0,546 0,206 0,503 

KNJ06 0,926 0,318 0,435 0,536 0,156 0,410 

KNJ07 0,926 0,348 0,774 0,743 0,597 0,719 

KNJ08 0,894 0,361 0,787 0,656 0,665 0,672 

INS01 0,369 0,961 0,809 0,698 0,658 0,690 

INS02 0,372 0,957 0,677 0,726 0,553 0,621 

INS03 0,499 0,960 0,784 0,467 0,711 0,597 

INS04 0,568 0,905 0,772 0,576 0,676 0,637 

INS05 0,401 0,940 0,744 0,563 0,687 0,568 

INS06 0,292 0,874 0,769 0,505 0,720 0,567 

KPP01 0,509 0,767 0,936 0,663 0,488 0,846 

KPP02 0,442 0,685 0,887 0,660 0,422 0,863 

KPP03 0,556 0,768 0,944 0,646 0,481 0,736 

KPP04 0,514 0,833 0,964 0,681 0,564 0,786 

KPP05 0,537 0,823 0,939 0,725 0,602 0,844 

KPP06 0,530 0,848 0,971 0,751 0,617 0,896 

KPP07 0,622 0,812 0,959 0,689 0,569 0,797 

KPP08 0,604 0,846 0,967 0,712 0,582 0,818 

LKK01 0,560 0,673 0,793 0,934 0,409 0,772 

LKK02 0,519 0,627 0,690 0,887 0,347 0,671 

LKK03 0,491 0,566 0,720 0,771 0,246 0,664 

LKK04 0,502 0,458 0,408 0,840 0,279 0,535 

LKK05 0,464 0,538 0,435 0,836 0,378 0,519 

MTV01 0,326 0,513 0,407 0,273 0,751 0,478 

MTV02 0,338 0,671 0,594 0,468 0,856 0,608 

MTV03 0,029 0,466 0,322 0,161 0,815 0,240 

MTV04 0,180 0,664 0,500 0,371 0,916 0,409 

MTV05 0,324 0,721 0,558 0,335 0,898 0,377 

SPV01 0,285 0,475 0,656 0,519 0,367 0,857 

SPV02 0,309 0,577 0,698 0,509 0,399 0,794 

SPV03 0,318 0,545 0,682 0,678 0,438 0,860 

SPV04 0,407 0,622 0,795 0,654 0,476 0,892 

SPV05 0,510 0,726 0,864 0,747 0,495 0,933 

SPV06 0,422 0,624 0,771 0,662 0,453 0,885 

SPV07 0,494 0,585 0,723 0,749 0,415 0,885 

SPV08 0,576 0,719 0,882 0,780 0,503 0,955 

SPV09 0,480 0,484 0,707 0,543 0,380 0,874 

SPV10 0,593 0,747 0,860 0,733 0,501 0,932 
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2. Hasil AVE dan Akar AVE Pilot Test 

Variabel Average Variance Extracted 

(AVE) 

Akar AVE 

KNJ 0.820 0.905 

INS 0.872 0.933 

KPP 0.895 0.946 

LKK 0.731 0.845 

MTV 0.721 0.849 

SPV 0.789 0.888 

3. Nilai Korelasi Variabel Laten 

  KNJ INS KPP LKK MTV SPV 

KNJ 1,000 0,468 0,572 0,595 0,293 0,506 

INS 0,468 1,000 0,845 0,678 0,729 0,700 

KPP 0,572 0,845 1,000 0,731 0,575 0,869 

LKK 0,595 0,678 0,731 1,000 0,392 0,750 

MTV 0,293 0,729 0,575 0,392 1,000 0,504 

SPV 0,506 0,700 0,869 0,750 0,504 1,000 
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Lampiran 4 

Hasil Uji Reabilitas Pilot test dan Statistik Deskriptif 

1. Hasil Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

  Cronbachs Alpha 

Composite 

Reliability 

INS 0,971 0,976 

KNJ 0,968 0,973 

KPP 0,983 0,986 

LKK 0,908 0,931 

MTV 0,903 0,928 

SPV 0,970 0,974 

2. Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

MTV 2 7 5.826 0.906 

INS 1 7 5.126 1.357 

KPP 3 7 5.687 0.897 

SPV 2 7 5.608 0.925 

LKK 3 7 5.761 0.835 

KNJ 3 7 5.956 0.834 
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Lampiran 5 

Hasil Uji Validitas Konvergen 

1. Hasil Faktor Loading 

  INS KNJ KPP LKK MTV SPV 

INS01 0,718           

INS02 0,914           

INS03 0,930           

INS04 0,771           

INS05 0,903           

INS06 0,809           

KNJ01   0,815         

KNJ02   0,884         

KNJ03   0,905         

KNJ04   0,817         

KNJ05   0,768         

KNJ06   0,830         

KNJ07   0,864         

KNJ08   0,881         

KPP01     0,817       

KPP02     0,806       

KPP03     0,895       

KPP04     0,928       

KPP05     0,879       

KPP06     0,919       

KPP07     0,835       

KPP08     0,871       

LKK01       0,801     

LKK02       0,793     

LKK03       0,813     

LKK04       0,773     

LKK05       0,768     

MTV01         0,726   

MTV02         0,799   

MTV03         0,785   

MTV04         0,755   

MTV05         0,724   

SPV01           0,794 

SPV02           0,819 

SPV03           0,835 

SPV04           0,879 

SPV05           0,918 

SPV06           0,793 

SPV07           0,847 

SPV08           0,837 

SPV09           0,844 

SPV10           0,883 
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2. Hasil Average Variance Extracted (AVE) 

  AVE 

INS 0,713 

KNJ 0,717 

KPP 0,756 

LKK 0,624 

MTV 0,575 

SPV 0,715 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Validitas Diskriminan 

1. Hasil Cross Loading Factor 

  INS KNJ KPP LKK MTV SPV 

INS01 0,718 0,268 0,280 0,359 0,289 0,291 

INS02 0,914 0,348 0,440 0,341 0,190 0,422 

INS03 0,930 0,382 0,379 0,377 0,245 0,478 

INS04 0,771 0,351 0,345 0,387 0,261 0,375 

INS05 0,903 0,430 0,504 0,517 0,208 0,551 

INS06 0,809 0,254 0,286 0,418 0,085 0,470 

KNJ01 0,344 0,815 0,650 0,581 0,489 0,579 

KNJ02 0,365 0,884 0,687 0,647 0,519 0,554 

KNJ03 0,390 0,905 0,719 0,704 0,570 0,659 

KNJ04 0,422 0,817 0,619 0,699 0,506 0,595 

KNJ05 0,361 0,768 0,548 0,457 0,356 0,474 

KNJ06 0,364 0,830 0,644 0,468 0,454 0,579 

KNJ07 0,271 0,864 0,577 0,579 0,456 0,604 

KNJ08 0,263 0,881 0,647 0,582 0,527 0,589 

KPP01 0,364 0,591 0,817 0,585 0,403 0,656 

KPP02 0,438 0,549 0,806 0,590 0,469 0,763 

KPP03 0,409 0,640 0,895 0,568 0,466 0,628 

KPP04 0,413 0,738 0,928 0,659 0,488 0,660 

KPP05 0,354 0,688 0,879 0,641 0,463 0,632 

KPP06 0,439 0,733 0,919 0,621 0,533 0,695 

KPP07 0,325 0,621 0,835 0,590 0,488 0,519 

KPP08 0,413 0,662 0,871 0,658 0,509 0,612 

LKK01 0,331 0,589 0,617 0,801 0,392 0,624 

LKK02 0,403 0,563 0,565 0,793 0,365 0,643 

LKK03 0,474 0,571 0,649 0,813 0,266 0,696 

LKK04 0,352 0,512 0,501 0,773 0,309 0,495 

LKK05 0,317 0,539 0,443 0,768 0,413 0,442 

MTV01 0,268 0,499 0,451 0,310 0,726 0,420 

MTV02 0,091 0,504 0,404 0,390 0,799 0,456 

MTV03 0,191 0,421 0,454 0,366 0,785 0,376 

MTV04 0,160 0,395 0,388 0,284 0,755 0,347 

MTV05 0,280 0,326 0,377 0,314 0,724 0,410 

SPV01 0,298 0,485 0,560 0,522 0,376 0,794 

SPV02 0,393 0,526 0,633 0,498 0,478 0,819 

SPV03 0,465 0,585 0,598 0,634 0,435 0,835 

SPV04 0,500 0,616 0,700 0,688 0,534 0,879 

SPV05 0,509 0,650 0,738 0,733 0,469 0,918 

SPV06 0,334 0,576 0,536 0,589 0,467 0,793 

SPV07 0,448 0,562 0,535 0,690 0,367 0,847 

SPV08 0,531 0,492 0,631 0,577 0,448 0,837 

SPV09 0,433 0,579 0,625 0,574 0,417 0,844 

SPV10 0,449 0,688 0,671 0,693 0,498 0,883 
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2. Hasil AVE dan akar AVE 

  AVE Akar AVE 

INS 0,713 0,844 

KNJ 0,717 0,846 

KPP 0,756 0,869 

LKK 0,624 0,801 

MTV 0,575 0,758 

SPV 0,715 0,845 

  

3. Nilai Korelasi Variabel Laten 

  INS KNJ KPP LKK MTV SPV 

INS 1,000 0,411   0,453  0,476 0,254 0,517 

KNJ 0,411 1,000 0,755  0,704 0,578 0,687 

KPP 0,453 0,755 1,000 0,706 0,550 0,739 

LKK 0,476 0,704 0,706 1,000 0,442 0,739 

MTV 0,254 0,578 0,550 0,442 1,000 0,533 

SPV 0,517 0,687 0,739 0,739 0,533 1,000 
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Lampiran 7 

Hasil Uji Reabilitas 

1. Hasil Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

  Cronbachs Alpha Composite Reliability 

INS 0,918 0,937 

KNJ 0,943 0,953 

KPP 0,954 0,961 

LKK 0,849 0,892 

MTV 0,817 0,871 

SPV 0,956 0,962 
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Lampiran 8 

Hasil Evaluasi Model Struktual (Inner Model) 

1. Hasil R Square 

 

R Square 

KNJ 0,661 

 

2. Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

MTV -> KNJ (H1) 0,195 0,197 0,093 2,091 

INS -> KNJ (H2) 0,010 0,004 0,084 0,120 

KPP -> KNJ (H3) 0,379 0,374 0,185 2,042 

SPV -> KNJ (H4) 0,094 0,104 0,179 0,526 

LKK -> KNJ (H5) 0,276 0,275 0,116 2,381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


