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Abstract.The research aims to 1) determine the civil servants’ assessment to the remuneration of 

Budget Setditjen in the Finance Ministry, 2) find out to what extent the civil servants’ 

satisfaction working at the Budget Setditjen of Finance Ministry, 3) discover how far the 

influence of remuneration to the civil servants’ satisfaction working at the Budget Setditjen of 

Finance Ministry. There is a significant effect between the remuneration and the civil servants’ 

contentment at the Budget Setditjen in the Finance Ministry.  
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PENDAHULUAN 

Fakta menunjukkan bahwa tidak jarang 

pegawai/karyawan berpindah-pindah tempat 

kerja karena belum menemukan imbalan 

berupa jaminan kesejahteraan yang 

memuaskan. Ia terus saja mencari institusi 

pemberi kerja yang menyediakan kompensasi 

yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebagai 

makhluk ekonomi, hal ini sangat alamiah 

karena pada dasarnya manusia memberikan 

respon positif terhadap insentif. Semakin besar 

penghasilan yang diperoleh dari suatu 

pekerjaan, semakin tertarik manusia terhadap 

pekerjaan tersebut. Demikian sebaliknya, 

semakin kecil penghasilan yang diperoleh dari 

suatu pekerjaan, semakin tidak tertarik 

manusia terhadap pekerjaan tersebut. 

Di samping itu, institusi-institusi pengguna 

tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah 

tidak sedikit yang menggunakan trik 

“memberikan remunerasi yang tinggi” untuk 

menjaring tenaga kerja yang berkualitas. 

Ketika semakin banyak calon karyawan ikut 

seleksi untuk mendapatkan pekerjaan yang 

dimaksud, maka pada akhirnya hanya yang 

paling berkualitas dan memenuhi kualifikasi 

saja yang akan lulus seleksi. Sederhananya, 

pegawai yang berkualitas akan mencari 

pekerjaan di bidangnya yang memberikan 

kompensasi yang menarik, dan pegawai yang 

mendapatkan kompensasi yang menarik akan 

memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

sehingga dapat berkinerja dan memberikan 

kontribusi yang optimal bagi institusi pemberi 

kerja. 

Istilah kepuasan kerja (job satisfaction) 

dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan 

positif tentang pekerjaan seseorang yang 

merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat 

kepuasan yang tinggi memiliki perasaan-

perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. 

Remunerasi atau bayaran adalah salah satu 

dari aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja 

di samping promosi, pengawasan, 

rekan/lingkungan kerja dan pekerjaan itu 

sendiri (Robbins dan Judge, 2008). 

Dalam konteks birokrasi pemerintahan, 

Remunerasi dikaitkan dengan penataan 

kembali sistem penggajian pegawai yang 

didasarkan pada penilaian kinerja. Tujuannya 

adalah untuk menciptakan tata kelola 

pemerintah yang baik dan bersih (de Pora, 

2011). 

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, tujuan 
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diadakannya remunerasi adalah untuk 

mendorong sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas, memelihara SDM yang produktif 

sehingga tidak pindah ke sektor swasta dan 

membentuk perilaku yang berorientasi pada 

pelayanan serta mengurangi tindak Korupsi, 

Kolusi, dan Nepostime (KKN). Selain itu, 

menurutnya, sistem remunerasi dapat 

menciptakan persaingan yang positif 

antarkaryawan. Akan terlihat sekali, mana 

karyawan yang rajin, dan mana yang pemalas, 

mana karyawan yang mau belajar, mana juga 

yang tidak. Dengan begitu, pegawai akan 

terpacu untuk mengembangkan dirinya dan 

tingkat kepuasan kerjanya akan terus 

meningkat. 

Reformasi birokrasi pada Kementerian 

Keuangan telah dilaksanakan mulai tahun 

2006 yang merupakan salah satu percontohan 

bagi Kementerian/Lembaga lainnya di 

Republik Indonesia. Reformasi Birokrasi pada 

hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, terutama 

menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (proses bisnis), dan SDM. 

Perubahan yang mendasar pada aspek sumber 

daya manusia (SDM) salah satunya adalah 

pemberian remunerasi. 

Kadarisman mengutarakan bahwa 

perbedaan kepentingan antara organisasi dan 

individu karyawan dalam pemberian 

penghasilan tersebut, sering kali menimbulkan 

masalah (Kadarisman, 2012). Dengan 

demikian penghasilan pegawai memiliki arti 

penting karena mencerminkan upaya 

organisasi dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kesejahteraan pegawainya. 

Hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa 

penghasilan pegawai yang tidak memadai 

dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi 

kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan 

dapat menyebabkan pegawai yang potensial 

keluar dari organisasi. 

Demikian pula halnya pada prinsip 

organisasi negara yang membayarkan balas 

jasa kepada PNS yang menjalankan fungsi-

fungsi birokrasi. Meskipun negara bukan 

merupakan organisasi yang semata-mata 

mencari keuntungan, namun negara harus tetap 

mempertimbangkan kemampuan keuangan 

negara dan kelayakan jumlah penghasilan 

yang dibayarkan kepada pegawainya. 

Suatu sistem remunerasi yang baik adalah 

sistem yang mampu menjamin kepuasan para 

anggota organisasi yang pada gilirannya 

memungkinkan organisasi memperoleh, 

memelihara dan mempekerjakan sejumlah 

pegawainya yang dengan berbagai sikap dan 

perilaku positif bekerja dengan produktif bagi 

kepentingan organisasi. Namun, seandainya 

para pegawai diliputi perasaan tidak puas atas 

kompensasi yang diterimanya, hal ini tentu 

berdampak bagi organisasi secara negatif. Jika 

ketidakpuasan tersebut tidak terselesaikan 

dengan baik, merupakan hal yang wajar 

apabila para anggota organisasi menyatakan 

keinginannya untuk memperoleh penghasilan 

yang adil (Siagian, 2008). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

di atas, penulis menguraikan beberapa masalah 

yang dihadapi dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

a. Apakah Pegawai Negeri Sipil yang 

bertugas pada Setditjen Anggaran 

Kemenkeu menilai pemberian remunerasi 

telah sesuai dengan harapan pegawai? 

b. Apakah Pegawai Negeri Sipil yang 

bertugas pada Setditjen Anggaran 

Kemenkeu memiliki kepuasan kerja yang 

tinggi? 

c. Apakah remunerasi yang diterima oleh 

PNS yang bertugas pada Setditjen 

Anggaran Kemenkeu mempengaruhi 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh 

pegawai? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Remunerasi 

Dalam konteks reformasi birokrasi, 

pengertian remunerasi adalah penataan 

kembali sistem penggajian yang dikaitkan 

dengan sistem penilaian kinerja. Andrew F. 

Sikula yang sering menyamakan makna antara 
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istilah remunerasi dan kompensasi, 

mengartikan remunerasi sebagai “reward 

payment or reimbursement for services 

rendered” yang artinya “suatu hadiah, 

pembayaran atau balas jasa atas jasa yang 

telah diberikan” (Sikula, 1981). Menurut 

Wahjono, “kompensasi adalah segala sesuatu 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

sumbangannya kepada perusahaan, termasuk 

gaji, tunjangan, dan fasilitas-fasilitas yang 

dapat dinikmati karyawan” (Wahjono, 2009). 

Menurut Hasibuan, “kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan” (Hasibuan, 

2011). Kompensasi langsung dapat berupa 

gaji, upah dan upah insentif, sementara 

kompensasi tidak langsung dapat berupa 

benefit dan service. Gaji adalah balas jasa yang 

diberikan secara periodik kepada karyawan 

tetap serta mempunyai jaminan yang pasti, 

maksudnya, gaji tetap akan dibayarkan 

walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. 

Upah adalah balas jasa yang dibayarkan 

kepada pekerja harian dengan pedoman atas 

perjanjian yang disepakati membayarnya. 

Upah insentif adalah balas jasa yang diberikan 

kepada karyawan tertentu yang prestasinya di 

atas prestasi standar. Benefit dan service 

adalah kompensasi tambahan (finansial 

maupun non finansial) yang diberikan 

berdasarkan kebijakan organisasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan karyawan.  

Menurut Desler, “kompensasi adalah 

semua bentuk pembayaran atau hadiah yang 

diberikan kepada karyawan dan muncul dari 

pekerjaan mereka” (Desler, 2009). 

Kompensasi karyawan memiliki dua 

komponen utama, yakni: pembayaran 

langsung (dalam bentuk upah, gaji, insentif, 

komisi, dan bonus), dan pembayaran tidak 

langsung (dalam bentuk tunjangan keuangan 

seperti asuransi). Tunjangan itu sendiri yang 

merupakan pembayaran yang diberikan kepada 

seorang karyawan berdasarkan pada kinerja 

untuk kelanjutan pekerjaan mereka, adalah 

sebuah bagian penting dari kompensasi hampir 

setiap karyawan. 

Kompensasi atau remunerasi adalah faktor 

penting yang mempengaruhi bagaimana dan 

mengapa orang-orang bekerja pada suatu 

organisasi dan bukan pada organisasi lainnya. 

Pengusaha harus cukup kompetitif dengan 

beberapa jenis kompensasi untuk 

mempekerjakan, mempertahankan dan 

memberi imbalan terhadap kinerja di 

organisasi. (Atmajawati, 2007). Sistem 

kompensasi dalam organisasi harus 

dihubungkan dengan tujuan dan strategi 

organisasi. Kompensasi juga menuntut 

keseimbangan antara keuntungan dan biaya 

pengusaha dengan harapan dari para pegawai. 

Kompensasi merupakan suatu bentuk yang 

diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas 

pekerjaan yang telah dilakukan dalam bentuk 

uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, 

upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya. 

Menurut de Pora (2011) remunerasi umumnya 

berkaitan langsung dengan kesejahteraan 

pekerja.  

Dari beberapa pengertian menurut para 

ahli di atas, dapat kita temukan persamaan 

makna yang diutarakan mengenai remunerasi, 

yaitu remunerasi adalah keseluruhan balas jasa 

dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai 

dengan uang yang diberikan oleh organisasi 

kepada pegawainya atas pekerjaan atau jasa 

yang telah diberikan oleh pegawai kepada 

organisasi. 

 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan merupakan istilah evaluatif yang 

menggambarkan suatu sikap suka atau tidak 

suka. Kepuasan bayaran/gaji/remunerasi 

mengacu pada sikap suka atau tidak suka 

terhadap kompensasi organisasi. 

Menurut Handoko, “kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dengan mana para 

pegawai memandang pekerjaan mereka” 

(Handoko, 2004). Kepuasan kerja 

mencerminkan sikap seseorang terhadap 

pekerjaannya. Luthans dalam bukunya 
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Organizational Behaviour mengutip pendapat 

Locke bahwa “kepuasan kerja merupakan 

keadaan emosional yang positif dari seseorang 

yang ditimbulkan dari penghargaan atas 

sesuatu pekerjaan yang telah dilakukannya” 

(Luthans, 2005). Dikatakan lebih lanjut bahwa 

kepuasan kerja merupakan hasil dari prestasi 

seseorang terhadap sampai seberapa baik 

pekerjaannya menyediakan sesuatu yang 

berguna baginya. Locke (dalam Luthans, 

2005) memberikan definisi komprehensif dari 

kepuasan kerja yang meliputi reaksi atau 

kognitif, afektif, dan evaluatif dan menyatakan 

bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi 

yang senang atau emosi positif yang berasal 

dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja 

seseorang. 

Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi 

pegawai mengenai seberapa baik pekerjaan 

mereka memberikan hal yang dinilai penting. 

Terdapat tiga dimensi yang diterima secara 

umum dalam kepuasan kerja. Pertama, 

kepuasan kerja merupakan respon emosional 

terhadap situasi kerja. Dengan demikian, 

kepuasan kerja dapat dilihat dan dapat diduga. 

Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan 

menurut seberapa baik hasil yang dicapai 

memenuhi atau melampaui harapan. Ketiga, 

kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang 

berhubungan. 

Menurut Malthis, kepuasan kerja adalah 

“keadaan emosi yang positif dari 

mengevaluasi pengalaman kerja seseorang” 

(Malthus, 2006). Ketidakpuasan kerja muncul 

saat harapan-harapan ini tidak terpenuhi. 

Kepuasan kerja mempunyai banyak dimensi, 

secara umum adalah kepuasan dalam 

pekerjaan itu sendiri, gaji, pengakuan, 

hubungan antara supervisor dengan tenaga 

kerja, dan kesempatan untuk maju. Robbins 

mendefinisikan kepuasan kerja adalah suatu 

sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaannya, selisih antara banyaknya 

ganjaran yang diterima seorang pekerja dan 

banyaknya yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima (Robbins, 2008). Penilaian 

(assessment) seorang karyawan terhadap puas 

atau tidak puas akan pekerjaannya merupakan 

penjumlahan rumit dari sejumlah unsur 

pekerjaan yang diskrit (terbedakan atau 

terpisah satu sama lain). Kepuasan kerja 

ditentukan oleh beberapa faktor yakni kerja 

yang secara mental menantang, kondisi kerja 

yang mendukung, serta kesesuaian kepribadian 

dengan pekerjaan. Selanjutnya Robbins dan 

Judge juga mendefinisikan “kepuasan kerja 

sebagai suatu perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang yang merupakan hasil 

dari evaluasi karakteristik-karakteristiknya” 

(Robbins dan Judge, 2008). Seseorang yang 

memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

memiliki perasaan-perasaan positif tentang 

pekerjaan tersebut.  

Pada kenyataannya, kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh lima aspek yaitu kerja itu 

sendiri, penghasilan, kenaikan jabatan, 

pengawasan dan rekan kerja. Edward Lawer 

(dalam Simamora, 2006) menjelaskan sebab-

sebab kepuasan dan ketidakpuasan karyawan 

terhadap gaji. Menurut Lawer, perbedaan 

terhadap jumlah yang diterima oleh karyawan 

dan jumlah yang mereka duga diterima oleh 

orang lain merupakan penyebab langsung 

kepuasan atau ketidakpuasan gaji. Apabila 

mereka menyimpulkan bahwa mereka dibayar 

terlalu sedikit, mereka mungkin akan sering 

absen atau mengundurkan diri. Sekiranya para 

karyawan menyadari bahwa mereka ternyata 

dibayar terlalu mahal, mereka mungkin akan 

bosan atau mengompensasikannya dengan 

bekerja lebih keras. 

Penulis membahas tiga teori yang akan 

menjelaskan bagaimana hubungan antara 

pemberian remunerasi dan tingkat kepuasan 

kerja. Teori-teori tersebut antara lain sebagai 

berikut. 

a. Teori Keadilan 

Teori Keadilan atau Equity Theory 

dikemukakan oleh Zalesnik pada tahun 1958 

dan dikembangkan oleh Adam pada tahun 

1963. Pada dasarnya Teori Keadilan adalah 

teori bahwa individu membandingkan 

masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka 

dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan 
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orang lain, dan kemudian merespon untuk 

menghilangkan ketidakadilan (Robbins dan 

Judge, 2008). 

Dengan imbalan kerja yang ada pada saat 

itu, karyawan-karyawan yang dibayar terlalu 

tinggi akan bekerja lebih banyak daripada 

karyawan-karyawan yang dibayar dengan adil. 

Karyawan-karyawan yang dibayar per jam dan 

digaji akan menghasilkan kuantitas atau 

kualitas produksi yang tinggi guna 

meningkatkan sisi masukan dari rasio yang 

menghasilkan keadilan. 

Dengan imbalan kerja menurut kuantitas 

produksi, karyawan-karyawan yang dibayar 

terlalu tinggi akan memproduksi unit-unit 

yang lebih sedikit tetapi dengan kualitas yang 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

karyawan-karyawan yang dibayar dengan adil. 

Individu-individu yang dibayar berdasarkan 

tarif per bagian akan meningkatkan usaha 

mereka untuk mencapai keadilan, yang bisa 

menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. 

Namun, peningkatan dalam kuantitas hanya 

akan meningkatkan ketidakadilan, karena 

setiap unit yang akan diproduksi 

mengakibatkan pembayaran yang lebih 

banyak. Oleh karena itu, usaha ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas daripada kuantitas. 

Tiga model keadilan organisasional terdiri 

atas (1) keadilan distributif, (2) keadilan 

prosedural, dan (3) keadilan interaksional. 

Dari ketiga bentuk keadilan tersebut, keadilan 

distributif sangat berkaitan antara kepuasan 

dengan hasil-hasil (misalnya kepuasan dengan 

imbalan kerja) dan komitmen organisasional. 

Keadilan prosedural berhubungan erat dengan 

kepuasan kerja, kepercayaan karyawan, 

pengunduran diri dari organisasi, prestasi 

kerja, dan perilaku kewargaan organisasional. 

Dengan memiliki persepsi yang lebih baik 

tentang keadilan prosedural, karyawan-

karyawan cenderung meninjau atasan dan 

organisasi mereka secara positif meskipun 

meskipun mereka tidak puas dengan imbalan 

kerja, promosi dan hasil-hasil pribadi yang 

lain. 

b. Teori Dua Faktor 

Teori Dua Faktor atau Two-Factor Theory 

atau disebut juga Motivation-Hygiene Theory  

adalah teori yang dikemukakan oleh Frederick 

Hezberg pada tahun 1959. Teori Dua Faktor 

adalah teori yang mengaitkan faktor-faktor 

intrinsik berkaitan dengan perasaan positif 

terhadap pekerjaan sehingga membawa 

kepuasan kerja, dan di sisi lain 

menghubungkan faktor-faktor ekstrinsik 

dengan ketidakpuasan kerja. 

Faktor pertama dinamakan faktor pemuas 

(motivation factor, satisfier, atau intrinsic 

motivation) yang mendorong seseorang untuk 

berprestasi yang bersumber dari dalam diri 

orang tersebut, misalnya prestasi, pengakuan, 

tanggung jawab, peluang untuk maju, 

kepuasan kerja itu sendiri dan kemungkinan 

pegembangan karir. Sementara faktor kedua 

dinamakan faktor pemelihara (maintenance 

factor, disatisfier atau extrinsic motivation) 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

untuk memelihara keberadaan karyawan 

sebagai manusia, pemeliharaan ketenteraman 

dan kesehatan, misalnya 

kompensasi/remunerasi, keamanan dan 

keselamatan kerja, kondisi kerja, status, 

hubungan dengan rekan kerja, dan hubungan 

dengan pengawas. 

c. Teori Ketidaksesuaian 

Dalam Teori Ketidaksesuaian atau 

Discrepancy Theory dijelaskan bahwa 

penghasilan yang menjadi penopang 

kehidupan manusia dan alat pemenuh 

kebutuhan selalu menjadi problematika yang 

krusial karena adanya kesenjangan kehidupan 

manusia. Manusia tidak pernah merasa puas 

sehingga muncul konflik-konflik untuk 

mencapai titik keseimbangan kepuasan. 

Menurut Locke, hakikat kepuasan atau 

ketidakpuasan dalam kaitannya dengan 

pekerjaan tergantung pada selisih antara apa 

yang dianggap telah didapatkan dengan apa 

yang diinginkan. Seseorang akan merasa 

terpuaskan apabila tidak ada selisih antara 

kondisi yang diinginkan dengan kondisi pada 

kenyataan. Semakin besar selisih lebih antara 

kondisi yang diinginkan dengan kondisi pada 
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kenyataan maka semakin besar rasa puas, 

sebaliknya semakin besar selisih kurang 

diantara keduanya, semakin besar pula 

ketidakpuasan yang ia rasakan. 

 

Hubungan antara Remunerasi dan 

Kepuasan Kerja 

Remunerasi merupakan salah satu unsur 

penting yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 

sebab remunerasi merupakan alat untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan karyawan. 

Motivasi kerja merupakan suatu dorongan 

kebutuhan dalam diri karyawan yang perlu 

dipenuhi agar karyawan tersebut dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 

Kadarisman menyatakan bahwa hakikat 

penghasilan pegawai/karyawan/pekerja adalah 

termasuk ke dalam komponen biaya 

(Kadarisman, 2012). Bila dipandang dari sisi 

organisasi, salah satu tujuan organisasi modern 

adalah untuk meraih keuntungan (profit 

oriented) maka biaya pegawai seperti halnya 

juga jenis biaya lainnya merupakan komponen 

biaya organisasi yang perlu dikendalikan 

dalam konteks minimizing cost sehingga dapat 

dicapai dengan efisiensi serta kegiatan yang 

optimal tinggi. Sedangkan bila dipandang dari 

sisi pegawai, penghasilan pegawai dipandang 

sebagai sarana pemenuhan berbagai kebutuhan 

hidupnya sehingga imbalan balas jasa tersebut 

haruslah diterima dalam jumlah yang 

sebanyak-banyaknya dalam konteks 

maximizing income. 

Selanjutnya Kadarisman mengutarakan 

bahwa perbedaan kepentingan antara 

organisasi dan individu karyawan dalam 

pemberian penghasilan tersebut, sering kali 

menimbulkan masalah. Dengan demikian 

penghasilan pegawai memiliki arti penting 

karena mencerminkan upaya organisasi dalam 

mempertahankan dan meningkatkan 

kesejahteraan pegawainya. Hasil studi di 

lapangan menunjukkan bahwa penghasilan 

pegawai yang tidak memadai dapat 

menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan 

kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat 

menyebabkan pegawai yang potensial keluar 

dari organisasi. 

Demikian pula halnya pada prinsip 

organisasi negara yang membayarkan balas 

jasa kepada PNS yang menjalankan fungsi-

fungsi birokrasi. Meskipun negara bukan 

merupakan organisasi yang semata-mata 

mencari keuntungan, namun negara harus tetap 

mempertimbangkan kemampuan keuangan 

negara dan kelayakan jumlah penghasilan 

yang dibayarkan kepada pegawainya. 

Suatu sistem remunerasi yang baik adalah 

sistem yang mampu menjamin kepuasan para 

anggota organisasi yang pada gilirannya 

memungkinkan organisasi memperoleh, 

memelihara dan mempekerjakan sejumlah 

pegawainya yang dengan berbagai sikap dan 

perilaku positif bekerja dengan produktif bagi 

kepentingan organisasi. Namun, seandainya 

para pegawai diliputi perasaan tidak puas atas 

kompensasi yang diterimanya, hal ini tentu 

berdampak bagi organisasi secara negatif. Jika 

ketidakpuasan tersebut tidak terselesaikan 

dengan baik, merupakan hal yang wajar 

apabila para anggota organisasi menyatakan 

keinginannya untuk memperoleh penghasilan 

yang adil (Siagian, 2008). 

 

Studi Empiris 

Dalam Tesis Rita Andini yang melibatkan 

115 responden sebuah rumah sakit di 

Semarang menyimpulkan bahwa alasan untuk 

mencari pekerjaan lain adalah kepuasan gaji 

yang diterima. Seseorang akan merasa puas 

dengan gajinya selama persepsi terhadap gaji 

dan apa yang mereka peroleh sesuai dengan 

yang diharapkan (Andini, 2006). 

Abadi Wijaya dalam penelitian skripsinya 

yang melibatkan 45 orang pada sebuah 

perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

pemasaran dan distribusi di Malang 

menemukan bahwa terdapat pengaruh positif 

yang signifikan antara kepuasan pemberian 

gaji terhadap semangat kerja, disiplin kerja, 

dan kepuasan kerja (Wijaya, 2008). 

Penelitian Nunung Yuliastuti dan Pandoe 

Bimowati yang melibatkan 86 orang pada 
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sebuah yayasan di Kediri menyimpulkan 

bahwa variabel gaji, pekerjaan, pimpinan, 

rekan kerja dan kondisi kerja secara parsial 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel kepuasan kerja karyawan. 

Semakin baik gaji yang diberikan oleh 

yayasan, semakin tinggi tingkat kepuasan 

seorang pegawai (Yuliastuti dan Bimowati, 

2009). 

Penelitian Ani Muttaqiyathun yang 

melibatkan 80 orang pegawai pada sebuah 

bank perkreditan rakyat di Yogyakarta 

menemukan bahwa variabel 

kompensasi/remunerasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Variabel kompensasi/remunerasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja pegawai dan 

menyarankan perusahaan agar memperhatikan 

dan terus menerapkan prinsip keadilan dalam 

memberikan balasan jasa kepada pegawai. 

Dengan demikian, kepuasan kerja pegawai 

akan meningkat (Muttaqiyathun, 2011). 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian 

tersebut, dapat dirumuskan sebuah kesamaan 

bahwa pemberian tingkat 

remunerasi/kompensasi yang baik berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Dengan kata lain, semakin tinggi 

kompensasi/remunerasi yang diberikan oleh 

organisasi, semakin tinggi pula level kepuasan 

kerja pegawai.   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Sesuai dengan judul penelitian yang 

penulis angkat maka sebagai subjek penelitian 

penulis adalah para pelaksana yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil pada Setditjen Anggaran 

Kemenkeu yang berkedudukan di Jakarta. Dari 

judul penelitian di atas dapat diidentifikasi dua 

variabel, pertama variabel bebas (X), yaitu 

Remunerasi. Kedua variabel terikat (Y) 

merupakan variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas, yang menjadi 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Kepuasan Kerja pegawai. 

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh 

data berasal dari data primer dan sekunder.  

a. Data primer yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara) yang secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab masalah penelitian, dan 

b.  Data sekunder yaitu data yang diperoleh 

penulis secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain), umumnya berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang tersusun 

dalam arsip. 

 

Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

hipotesis penelitian yang mengandung 

hipotesis statistik. Sesuai dengan pernyataan 

Sugiyono bahwa hipotesis statistik ada, bila 

ada penelitian bekerja dengan sampel 

(Sugiyono, 2009). Jika penelitian tidak 

menggunakan sampel, maka tidak ada 

hipotesis statistik. 

Selanjutnya penulis merumuskan hipotesis 

yang terdiri dari dua macam, yaitu hipotesis 

kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan 

hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif 

(Indriantoro et al, 2012), yang dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

a. Hipotesis nol (H0): Diduga remunerasi 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pegawai. 

b. Hipotesis alternatif (Ha): Diduga 

remunerasi berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja pegawai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum remunerasi dapat diartikan 

sebagai keseluruhan balas jasa dalam bentuk 

uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang 

diberikan oleh organisasi kepada pegawainya 

atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan 

oleh pegawai kepada organisasi. Dalam 

penelitian ini variabel independennya yaitu 

“Remunerasi”. Remunerasi merupakan 

variabel independen (X) yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). 
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Secara umum kepuasan kerja adalah 

kepuasan kerja sebagai suatu perasaan positif 

tentang pekerjaan seseorang yang merupakan 

hasil dari evaluasi karakteristik-

karakteristiknya. Dalam penelitian ini, 

“Kepuasan Kerja” merupakan variabel 

dependen (Y), yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(X). 

Pembobotan skor menggunakan skala 

likert. Menurut Sugiyono, skala likert adalah 

alat ukur yang dipakai untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2009). Untuk mengisi skala likert 

dalam instrumen penelitian telah disediakan 

alternatif jawaban dari setiap butir pertanyaan 

dan responden dapat memilih satu dari 

jawaban yang sesuai, setiap butir bernilai 1 

sampai 5 disesuaikan dengan alternatif-

alternatif jawaban yang dipilih dari masing-

masing pernyataan. 

Berdasarkan data mengenai jawaban 

responden mayoritas jawaban berada pada 

kriteria tinggi atau baik yaitu sebanyak 40 

orang (66,67%). Grafik menunjukkan 

remunerasi menurut pendapat responden 

dinilai tinggi atau baik menurut 40 orang 

(66,67%), dinilai sangat tinggi oleh 6 orang 

(10,00%) dan dinilai sedang oleh 14 orang 

(23,33%) 

Berdasarkan data mengenai penilaian 

kepuasan kerja pegawai dari jawaban 

responden, mayoritas berada pada kriteria 

tinggi atau baik yaitu sebanyak 39 orang 

(65.00%). Hal ini menunjukkan kepuasan 

kerja karyawan saat ini telah menunjukkan 

tingkat yang tinggi. Adapun yang termasuk 

kriteria sedang adalah 16 orang (26.67%), dan 

sangat tinggi 5 orang (3.6%). 

 

1. Uji Regresi 

Uji regresi digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Persamaan  regresi 

tersebut dapat dirumuskan: Y = a + bX. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

bantuan program SPSS v.17.0 dapat dilihat 

rangkuman hasil empiris penelitian, sehingga 

dapat dibuat persamaan garis regresinya Y = 

0,799 + 0,787X. Konstanta (a) sebesar 0,799 

menyatakan bahwa jika tidak ada variabel 

bebas (remunerasi) atau variabel bebas bernilai 

nol, maka kepuasan kerja pegawai akan tetap 

(konstan) sebesar 0,799. Sedangkan koefisien 

regresi X sebesar 0,787 memiliki pengertian 

bahwa jika variabel bebas (remunerasi) 

meningkat satu kali akan meningkatkan 

kepuasan kerja pegawai sebesar 0,787. 

 

2. Product Moment 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai r = 

0,821. Hal ini berarti terdapat korelasi 

(hubungan) yang positif dan sangat kuat antara 

remunerasi dengan kepuasan kerja. Di 

samping itu hasil perhitungan R Square 

sebesar 0,673 variasi  (Y) dapat diterangkan 

oleh Remunerasi (X). Hubungan positif dan 

sangat kuat artinya jika variabel (X) 

mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan 

peningkatan pada variabel kepuasan kerja 

pegawai (Y). Begitu sebaliknya, jika terdapat 

penurunan pada variabel remunerasi (X) maka 

akan diikuti dengan penurunan pada kepuasan 

kerja pegawai (Y) 

 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui berapa persen pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini 

besarnya persentase hubungan antara variabel 

X dan Y. Diperoleh nilai R Square (KD) 

sebesar 0,673. Dengan demikian variabel 

remunerasi (X) mampu menerangkan variabel 

kepuasan kerja pegawai (Y) sebesar 67,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 32,7% dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar penelitian. 

 

4. Uji Hipotesis 

Dari perhitungan uji t di atas diperoleh 

nilai t hitung sebesar 10,932. Dengan demikian 

t hitung > t tabel (10,932 > 2,981). 

Menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima pada 

level signifikan 0,10, dengan kata lain yaitu 
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terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel remunerasi dengan kepuasan kerja 

pegawai. 

 

Secara keseluruhan, pegawai yang 

bertugas pada Setditjen Anggaran Kemenkeu 

telah menilai bahwa remunerasi yang 

diberikan telah sesuai dengan harapan. Hal ini 

dibuktikan dengan penilaian dengan skor 

tinggi pada grafik penilaian terhadap 

remunerasi. 

Selanjutnya pada variabel kepuasan kerja, 

pegawai yang bertugas pada Setditjen 

Anggaran Kemenkeu telah menilai bahwa 

mereka puas dengan pekerjaan yang 

dikerjakan saat ini. Hal ini dibuktikan dengan 

penilaian dengan skor tinggi pada grafik 

penilaian terhadap kepuasan kerja. 

Dari berbagai perhitungan di atas, ternyata 

baik dari perhitungan korelasi product moment 

dan Uji t menghasilkan kesimpulan terdapat 

hubungan yang searah dan positif antara 

remunerasi dengan kepuasan kerja. Hubungan 

yang searah (positif) artinya, jika diberikan 

remunerasi tinggi, maka kepuasan kerja 

pegawai juga tinggi, begitu juga sebaliknya, 

jika diberikan remunerasi rendah, maka akan 

diikuti dengan penurunan pada kepuasan kerja 

pegawai.  

Dengan pemberian remunerasi yang tinggi 

maka pegawai akan puas dalam bekerja untuk 

menyelesaikan tugasnya yang berdampak pada 

tercapainya tujuan organisasi. Pihak 

pengambil kebijakan perlu memperhatikan dan 

fokus pada pemberian remunerasi kepada para 

pegawai untuk menjamin kelancaran bekerja 

para pegawai dan adanya peningkatan tingkat 

kepuasan para pegawai. 

Dengan demikian, hal itu memberikan 

implikasi jika Setditjen Anggaran Kemenkeu 

bermaksud meningkatkan kepuasan kerja 

pegawai, maka harus memperhatikan faktor 

remunerasi sebagai faktor yang 

mempengaruhinya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya mengenai pengaruh remunerasi 

terhadap kepuasan kerja pegawai pada 

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Secara keseluruhan, PNS yang bertugas 

pada Sekretariat Direktorat Jenderal 

Anggaran Kementerian Keuangan menilai 

bahwa remunerasi yang diberikan telah 

sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan 

dengan penilaian mayoritas dengan skor 

tinggi pada grafik penilaian terhadap 

remunerasi. 

2.  PNS yang bertugas pada Sekretariat 

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 

Keuangan telah menilai bahwa mereka 

puas dengan pekerjaan yang dikerjakan 

saat ini. Hal ini dibuktikan dengan 

penilaian mayoritas dengan skor tinggi 

pada grafik penilaian terhadap kepuasan 

kerja. 

3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan 

antara remunerasi dengan kepuasan kerja 

PNS pada Sekretariat Direktorat Jenderal 

Anggaran. Hal itu diketahui dari perolehan 

nilai r = 0,821 dengan persamaan pengaruh 

Y = 0,799 + 0,787 X. Konstanta (a) 

sebesar 0,799 menyatakan bahwa jika tidak 

ada variabel bebas (Remunerasi), maka 

Kepuasan Kerja akan tetap (konstan) 

sebesar 0,799. Koefesien regresi X sebesar 

0,787 menyatakan bahwa jika faktor 

Remunerasi diperhatikan maka akan 

memberikan pengaruh pada Kinerja 

sebesar 67,3%. Hasil Koefisien 

Determinasi (R
2
) sebesar 67,3 % artinya 

pengaruh remunerasi terhadap kepuasan 

kerja sebesar 67,3% dan sisanya 32,7 % 

dipengaruhi oleh faktor selain remunerasi. 

 

Saran 

Dari kesimpulan di atas, maka penulis 

dapat mengajukan saran-saran dari hasil 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Agar kepuasan kerja para pegawai 

terpenuhi dengan baik, pihak manajemen 
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puncak harus mempertimbangkan untuk 

memberi imbalan yang memadai kepada 

pegawai dan mengelola remunerasi dengan 

bijakasana. Dengan adanya sistem 

remunerasi yang baik, maka pegawai akan 

merasa dihargai dengan pantas, dan dengan 

perasaan seperti itu akan menimbulkan 

etos kerja yang tinggi sehingga kinerja 

pegawai melahirkan output yang tinggi dan  

dapat membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan efektif dan efisien. 

2. Dalam pengelolaan remunerasi, hendaknya 

benar-benar diperhatikan skala pemberian 

tunjangan dan penilaian kinerja. Penilaian 

kinerja harus dilakukan seobjektif mungkin 

sehingga tidak mendistorsi pemberian 

remunerasi yang tepat untuk setiap 

pegawai. Perlu diperhatikan sedemikian 

sehingga seorang pegawai tidak 

mengalami ketidakpuasan dalam penilaian 

kinerja yang mempengaruhi take home pay 

nya yang pada akhirnya dapat 

menyebabkan pegawai tersebut tidak puas 

dalam menjalani pekerjaannya.  

3. Tunjangan dan honor atas pekerjaan yang 

outputnya kurang jelas hendaknya 

diminimalkan, hal ini berkaitan dengan 

kemampuan keuangan organisasi 

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 

yang merupakan instansi pemerintah yang 

didanai dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Secara 

keseluruhan, idealnya belanja pegawai 

harus diseimbangkan antara kepuasan 

pegawai yang menerima penghasilan 

dengan kemampuan keuangan negara.  

4. Mengingat pengelolaan SDM dan 

keuangan organisasi Direktorat Jenderal 

Anggaran berada pada lingkup tugas 

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, 

maka sangat diharapkan agar Sekretariat 

Direktorat Jenderal Anggaran proaktif 

dalam menyusun kebijakan remunerasi dan 

memberikan umpan balik kepada instansi 

yang lebih tinggi tentang kendala-kendala 

yang dihadapi pada praktek pengelolaan 

dan pemberian remunerasi yang telah dan 

sedang berjalan. Dengan demikian, 

informasi tentang kendala yang dihadapi 

dapat diketahui oleh instansi yang lebih 

tinggi yang berwenang sehingga membuat 

kebijakan-kebijakan yang lebih akomodatif 

mengenai remunerasi kepada pegawai 

khususnya pada lingkup Sekretariat 

Direktorat Jenderal Anggaran. 
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