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PENGARUH REMUNERASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA TANJUNGPINANG 

Sunarmo 
Email : sunarmo.umrah@gmail.com 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Maritim Raja Ali Haji 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang hubungan Remunerasi dengan kinerja 
pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang. Tujuannya ialah 
untuk menggambarkan bagaimana hubungan di antara ke dua variabel tersebut, 
dan menganalisis pengaruh Remunerasi terhadap kinerja pegawai. Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang adalah salah satu satuan kerja dibawah 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau yang 
menjalankan reformasi birokrasi. Reformasi yang dijalankan termasuk dibidang 
system penggajian dan pemberian remunerasi terhadap pegawai. Pemberian 
remunerasi yang adil dan seimbang diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
pegawai dan kinerja organisasi secara keseluruhan, walaupun dalam 
pelaksanaannya  masih terdapat masalah baik dari dalam maupun dari luar 
organisasi itu sendiri. 
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah ada pengruh remunerasi 
terhadap kinerja pegawai Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang. 
Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode Asosiatif dengan 
pendekatan Kuantitatif, adapun pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 
bersifat tertutup. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Lembaga 
pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang dan sampel yang dipergunakan adalah 
seluruh populasi yang berjumlah 56 pegawai. Variabel independen dari penelitian 
ini adalah remunerasi (X) dan sebagai variabel dipenden adalah kinerja pegawai 
(Y). Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi 
product momen pearson, uji t,  dan regresi linier sederhanan terhadap hipotesis 
yang telah ditetapkan dengan tingkat kepercayaan 95% (a=0,05). 
 Hasil dari uji korelasi product momen pearson menunjukkan bahwa nilai 
kekuatan pengaruh anatar variabel adalah r=0,622, hal ini menunjukkan bahwa 
variabel remunerasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel kinerja 
pegawai. Selain itu hasil uji t juga menunjukkan variabel remunerasi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja pegawai karena nilai t hitung > t 
tabel (5,836 > 2,004) dan dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05. Sedangkan hasil uji 
regresi linier sederhana menunjukkan nilai R square (R²) sebesar 0,387 atau 38,7%, 
yang artinya remunerasi mempunyai pengaruh sebesar 38,7% terhadap kinerja 
pegawai sedangkan sisanya 61,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi 
penelitian ini menghasilkan persamaan Y= 17,204 + 0,483X. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan positif antara remunerasi 
terhadap kinerja pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang. 

Kata kunci : remunerasi, kinerja pegawai. 
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ABSTRACT 

This research explains about the correlation between remuneration with 
the performance of employee at the Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. The purpose of this research is to describe how is the correlation 
between two variables, to investigate and analyze the influence of remuneration on 
the performance of employees. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang 
is one of the government offices under the Ministeri of Law and Human Righ 
Kepulauan Riau Provincial office is implementing a program of bureaucratic 
reform. The bureaucratic reform program include improved payroll system 
(remuneration) granted to employees. Improved remuneration fairer and balanced 
is expected to improve employee performance and overall agency performance, 
although in practice there are still some problems both internal and external into 
the organization. 

 This research aims to examine and determine the effect of remuneration on 
the performance employee Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang. The 
research method used is associative with a quantitative approach. Data collection 
techniques used were enclosed questionnaire. The population in this study were all 
employees of the Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang with a total 
sampling is used then this is the overall sample totaling 56 employees. Independent 
variable in  this  study  was  Remuneration  (X)  and  Employee  Performance  (Y)  
as  the  dependent variable. Analysis model of the data in this study are product 
moment pearson correlation test, t test and simple linear regression as a test of the 
hypothesis. Confidence level used is 95% (α =0,05). 

 Test results using product moment correlation coefficient r of 0.622 which 
indicates that the variable remuneration is strong and positive effect on employee 
performance. Where as the t-test also showed variable remuneration significant 
effect on employee performance because t value > t table of 5,836 > 2,004 with 
significance value of  0.000 < 0,05. The coefficient of determination (R²) obtained 
0.387 or 38,7 %. With This the changes on officer performance caused by 
Remuneration, with the influence amounting to 38,7 % and the rest 61,3 % 
influenced by other variables. While the regression equation in this study is Y = 
17,204 +0,483X. This research proves that there is a positive and significant 
impact between employee performance to remuneration Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Tanjungpinang. 

Keywords: Remuneration, Employee Performance. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi dengan 
perkembangan teknologi dan sistem 
informasi telah merubah pandangan 
masyarakat tentang pelayanan publik 
sehingga prinsip-prinsip tradisional 
harus dirubah dengan prinsip New 
Publik Management yang telah 
terbukti berhasil di Eropa, Amerika, 
Australia dan Selandia Baru. Dengan 
konsep ini Cristopher Hood dari 
London School of Economics (1991) 
mengatakan bahwa New Public 
Management mengubah cara-cara dan 
model birokrasi publik yang 
tradisional ke arah cara-cara dan 
model bisnis privat yang lebih adaptif 
terhadap perkembangan pasar. 
Paradigma New Public Management  
muncul akibat adanya kritikan keras 
yang ditujukan kepada organisasi 
sektor publik yang tidak produktif, 
tidak efisien, selalu rugi, rendah 
kualitas, miskin  inovasi dan 
kreativitas.  New Public Management 
berfokus pada  manajemen sektor 
publik  yang berorientasi pada 
kinerja, dan bukan berorientasi pada 
kebijakan. 

New Public Management 
pada awalnya  lahir di  negara-negara  
maju  di  Eropa  dan  Amerika, 
namun sekarang ini negara-negara  
berkembang sudah mulai 
menggunakan konsep ini, begitu juga 
dengan Indonesia. Seperti yang 
dilaporkan oleh OECD, 1992:11 
dalam Parsons (2008:558) : 

“Di Selandia Baru, system 
pembayaran berbasis kinerja telah 
dilakukan sejak 1988 dengan 
pembentukan system kisaran rata-rata 
untuk upah, tetapi ada beberapa 
keberatan berkenaan dengan problem 
upah yang tidak memadai dan 
kerumitan administratife. Di 
Norwegia, telah diimplementasikan 
system pembayaran baru yang 
membuat posisi pada level yang sama 
bisa mendapatkan gaji yang berbeda 
tergantung pada kinerja dan factor 
lain. Di Swiss, diperkenalkan aturan 
baru yang memperbolehkan” gaji 
akan dipertimbangkan berdasarkan 
kinerja Pegawai Negeri Sipil”. Di 
Inggris, pemerintah berada dalam 
proses renegosiasi kesepakatan 
pembayaran gaji Pegawai Negeri 
Sipil, dan salah satu tujuannya adalah 
menyediakan hubungan langsung 
antara pembayaran individual dengan 
kinerjanya. Dan di Amerika Serikat, 
diterapkan undang-undang baru yang 
beberapa di antara ciri utamanya 
adalah persyaratan untuk menyusun 
dan melembagakan system yang 
memperkuat kaitan antara 
pembayaran dan kinerja.” 

Seiring pelaksanaan  
reformasi birokrasi di Indonesia, 
pemerintah berkomitmen untuk 
melakukan   pembaharuan dan 
perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan 
terutama menyangkut aspek-aspek 
kelembagaan (organisasi), 
ketatalaksanaan (business process) 
dan sumber daya manusia aparatur 
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(SDM). Berbagai permasalahan/ 
hambatan yang mengakibatkan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan tidak 
berjalan dengan baik harus 
diperbarui. Reformasi birokrasi 
dilaksanakan dalam rangka 
mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance). 
Dengan kata lain, reformasi birokrasi 
menurut Zauhar (2002) adalah 
langkah strategis untuk membangun 
aparatur negara agar lebih berdaya 
guna dan berhasil guna dalam 
mengemban tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan 
nasional  dengan mengambil langkah-
langkah yang bersifat mendasar, 
komprehensif, dan sistematik, 
sehingga tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan dapat dicapai dengan 
efektif dan efisien. 

Reformasi birokrasi instansi 
(RBI) di Kementerian Hukum dan 
HAM RI didasarkan pada Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia nomor 
M.HK-05.OT.01.01 tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementrian Hukum dan HAM RI, 
mulai mencanangkan pelaksanaan 
reformasi birokrasi yang terfokus 
pada tiga pilar utama, yaitu pertama 
penataan organisasi yang meliputi 
modernisasi organisasi serta 
penajaman fungsi organisasi, kedua 
perbaikan tata laksana yang meliputi 
analisa dan evaluasi jabatan, analisa 
beban kerja dan penyusunan Standart 
Operasional Prosedur (SOP), ketiga 
peningkatan disiplin dan manajemen 

sumber daya manusia yang meliputi 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan berbasis kinerja dan 
peningkatan disiplin serta 
pengintegrasian sistim informasi 
manajemen sumber daya  manusia. 
Kementerian Hukum dan HAM untuk 
meningkatkan kinerja birokrasinya 
telah menetapkan dua kebijakan yang 
penting yaitu berupa pemberian 
tunjangan kinerja atau remunerasi dan 
penerapan Sasaran Kinerja Pegawai 
(SKP) sebagai perangkat bagi tiga 
pilar utama reformasi birokrasi. 

Pembayaran tunjangan kinerja 
(Remunerasi) di Kementerian Hukum 
dan HAM RI mulai dibayarkan sejak 
Januari 2011 berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 40 Tahun 2011 
tentang tunjangan kinerja bagi 
pegawai di lingkungan Kementerian 
Hukum dan HAM RI. Remunerasi 
diharapkan mampu memberikan 
motivasi dan dorongan bagi pegawai 
untuk lebih professional dalam 
bekerja dan mempertegas mekanisme 
reward and punishment dalam 
organisasi. Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Tanjungpinang sebagai 
satuan kerja di bawah Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM Kepulauan Riau, berfungsi 
sebagai tempat untuk melaksanakan 
Pembinaan Narapidana dan Anak 
Didik Pemasyarakatan yang 
merupakan tempat pembinaan bagi 
para pelanggar hukum sesuai dengan 
Sistem Pemasyarakatan yang tertuang 
didalam Undang – undang Nomor 12 
tahun 1995 Pasal 1 ayat 2 tentang 
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Pemasyarakatan, bahwa Sistem 
Pemasyarakatan adalah suatu tatanan 
mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang berdasarkan 
Pancasila, dilaksanakan secara 
terpadu  antara pembina, yang dibina 
dan masyarakat untuk meningkatkan 
kualitas Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri dan 
tidak mengulangi tindak pidana lagi 
sehingga di kemudian hari dapat 
diterima lagi oleh lingkungan 
masyarakat dan dapat berperan aktif 
dalam pembangunan serta dapat 
hidup secara wajar sebagai warga 
negara yang baik dan 
bertanggungjawab baik bagi dirinya 
maupun masyarakat. 

Remunerasi diharapkan 
mampu memberi motifasi dan 
dorongan bagi pegawai untuk lebih 
professional dan mampu 
meningkatkan kinerjanya. Di lain 
pihak ada juga yang meragukan 
pengaruh remunerasi terhadap kinerja 
pegawai, seperti pernyataan 
Hj.Masitah,S.Ag,M,Pd.I Anggota 
Komisi II, Fraksi PKB dalam 
(Figur,tt.:29), sebagai berikut : 

“Evaluasi yang paling efektif adalah 
dari penilaian masyarakat. Pemerintah 
juga harus waspada, sebab dengan 
adanya remunerasi ini tidak menjamin 
aparatur birokrasi berprilaku dan 
berpola kerja baik, kalau remunerasi ini 
tidak membawa dampak yang positif 
sebaiknya jangan diteruskan, dan 

sebenarnya manusia itu tidak akan puas 
dengan penghargaan”. Sedangkan 
Nurul Arifin anggota Fraksi Golkar 
DPR RI dalam (Figur,tt.:16), 
mengatakan “ remunerasi ini adalah 
sebuah penghargaan dari pemerintah 
untuk kinerja kepegawaian , dengan 
harapan tidak adalagi perilaku-
perilaku koruptif, Nurul pun pesimis, 
hal ini tidak akan efektif, dengan 
kompensasi yang diberikan, tidak 
akan menghasilkan reformasi 
birokrasi yang diinginkan. Sementara 
itu Anggota Komisi III DPR RI 
Bambang Soesatyo dalam 
(Liputan6,2013), menilai bobolnya 
rumah tahanan di Batam Kepulauan 
Riau menunjukkan kinerja menteri 
kabinet menurun. "Rusuh Lapas di 
Medan serta bobolnya Rutan di 
Batam dalam waktu tidak sampai 
sepekan, menujukkan Menteri hukum 
dan HAM dan wakilnya kurang 
tanggap pada persoalan Lapas yang 
menjadi tanggung jawabnya".  
Berdasarkan latar belakang tersebut 
maka penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui tentang 
bagaimanakah pengaruh pemberian 
remunerasi terhadap kinerja pegawai 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 
yang telah dikemukakan diatas, maka 
rumusan masalah yang akan dikaji 
dalam penelitian ini adalah: 
“BAGAIMANA PENGARUH 
PEMBERIAN REMUNERASI 
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TERHADAP KINERJA PEGAWAI 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
KLAS IIA TANJUNGPINANG ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh remunerasi 
terhadap kinerja pegawai di Lembaga 
Pemasyaraatan Klas IIA 
Tanjungpinang. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara akademis, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan 
informasi dan literatur yang mengkaji 
tentang Pengaruh Pemberian 
Remunerasi Terhadap Kinerja 
Pegawai. Secara praktis, penelitian  
ini diharapkan dapat  menjadi  bahan  
masukan bagi pihak-pihak  yang  
berkepentingan khususnya  di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang dalam rangka 
pengambilan keputusan untuk 
menetapkan kebijakan pemberian 
remunerasi kepada pegawai secara 
tepat guna untuk mencapai tujuan 
organisasi. Selain itu penelitian ini 
dapat menjadi sumbangan pemikiran 
bagi almamater tempat penulis 
menimba ilmu. 

II.   KAJIAN PUSTAKA 
A. Remunerasi 

Istilah remunerasi akhir-akhir 
ini menjadi topik pembicaraan di 
kalangan pegawai baik instansi 
pemerintah maupun swasta. 
Remunerasi diidentifikasi sebagai 
salah satu faktor yang mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja pegawai 
dalam menjalankan tugasnya. 
Remunerasi merupakan imbalan atau 
balas jasa yang diberikan kepada 
tenaga kerja atau pegawai sebagai 
akibat dari prestasi yang telah  
diberikannya dalam  rangka 
mencapai tujuan organisasi, Hal 
tersebut sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Ruky (2006:9) 
bahwa istilah imbalan digunakan 
untuk meng-Indonesia-kan istilah 
compensation yang  datang  dari  
buku-buku  Manajemen  SDM dari  
Amerika. Bangsa Inggris maupun 
Organisasi Buruh Internasional 
(International Labor Organization 
/ILO) juga menyebut  sebuah  
konsep  imbalan  atau  kompensasi 
dengan istilah remunerasi. 

Remunerasi  mempunyai  
pengertian  berupa  ‘sesuatu’  yang  
diterima pegawai  sebagai  imbalan  
dari  kontribusi   yang  telah  
diberikannya  kepada organisasi 
tempat bekerja (Surya, 2004:8). Surya 
(2004:8) menyatakan prinsip dasar 
sistem remunerasi yang efektif 
mencakup prinsip:  
1. Individual Equity atau keadilan 

individual 
Dalam artian apa yang diterima 
oleh pegawai harus setara dengan 
apa yang diberikan oleh pegawai 
terhadap organisasi. Remunerasi 
yang diterima pegawai harus 
dapat memenuhi kebutuhan 
dirinya beserta keluarganya pada 
tingkatan yang layak dan wajar 
sehingga besaran  remunerasi  
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yang  akan  diberikan  akan  
mencerminkan  status, 
pengakuan, dan tingkat 
pemenuhan kebutuhan yang akan 
dinikmati oleh pegawai beserta 
keluarganya. 

 
2. Internal Equity atau keadilan 

internal 
Dalam arti adanya keadilan 
antara bobot pekerjaan dan 
imbalan yang diterima pegawai. 
Remunerasi dinilai mampu 
memengaruhi perilaku pegawai 
dalam organisasi sehingga 
pemberian kompensasi yang 
tidak berdasarkan azas keadilan 
akan memengaruhi kondisi kerja 
pegawai. Azas keadilan yang 
dimaksud dalam hal ini ialah 
adanya konsistensi imbalan bagi 
para pegawai yang melakukan 
tugas dengan bobot yang sama. 
Dengan kata lain, remunerasi 
pegawai di suatu jenis pekerjaan 
dengan remunerasi pegawai di 
jenis pekerjaan yang lainnya, 
yang mengerjakan pekerjaan 
dengan bobot yang sama, akan 
memperoleh besaran remunerasi 
yang sama. Remunerasi yang 
baik harus seminimal mungkin 
mengurangi keluhan atau ketidak 
puasan yang timbul dari pegawai. 
Jika karyawan mengetahui bahwa 
remunerasi yang diterimanya 
tidak sama dengan pegawai yang 
lain dengan bobot pekerjaan yang 
sama, maka akan menimbulkan 
kecemburuan, yang kemudian 
berpotensi untuk mengganggu 

iklim kerja dan produktivitas 
kerja pegawai. Remunerasi 
dikatakan adil bukan berarti 
setiap pegawai menerima 
remunerasi yang sama besarnya 
tanpa mempertimbangkan bobot 
pekerjaan yang diemban oleh 
masing-masing pegawai, tetapi 
berdasarkan azas adil, baik dalam 
penilaian, perlakuan, pemberian 
hadiah, maupun hukuman bagi 
setiap pegawai. Oleh karena itu, 
dengan  adanya  azas  keadilan  
dalam  pemberian  remunerasi  
akan  tercipta suasana kerja sama 
yang baik, motivasi kerja, 
disiplin, loyalitas,  dan stabilitas 
pegawai yang lebih baik. 

 
3. External Equity atau keadilan 

eksternal 
Dalam arti keadilan imbalan yang 
diterima pegawai dalam 
organisasinya harus dibandingkan 
dengan organisasi lain yang 
memiliki bobot kerja yang setara. 
Tolak ukur layak memang 
bersifat relatif, tetapi penetapan 
besaran minimal remunerasi yang 
akan diberikan oleh organisasi 
harus  mengacu  kepada  standar  
hidup  daerah dengan  berpijak  
pada  standar Upah Minimum 
Regional (UMR), baik di tingkat 
provinsi, maupun tingkat 
kota/kabupaten.   Sementara   itu,   
remunerasi   yang   wajar,   
berarti   besaran  remunerasi  
harus  mempertimbangkan  
faktor-faktor  seperti,  prestasi  
kerja, pendidikan, jenis 
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pekerjaan, resiko pekerjaan, 
tanggung jawab, jabatan, dan 
lain-lain.   Dalam   manajemen   
SDM   penyesuaian   remunerasi   
yang   akan diberikan kepada 
pegawai harus disesuaikan 
dengan perkembangan 
lingkungan eksternal yang 
berlaku. Hal ini penting 
dilakukan agar semangat kerja 
pegawai tetap tinggi dan 
terhindar dari resiko timbulnya 
tuntutan dari pegawai, maupun 
pemerintah yang akan 
mengancam keberlangsungan 
organisasi. 

 
B. Kinerja 

Secara etimologi, kinerja 
berasal dari kata performance. 
Performance berasal dari kata to 
perform yang mempunyai beberapa 
masukan (entries), yakni (1) 
melakukan, (2) memenuhi atau 
menjalankan suatu, (3) 
melaksanakan suatu tanggung 
jawab, (4) melakukan sesuatu yang 
diharapkan oleh seseorang. Dapat 
diartikan, kinerja adalah melakukan 
suatu kegiatan dan menyempurnakan 
pekerjaan tersebut sesuai dengan 
tanggung jawabnya sehingga dapat 
mencapai hasil sesuai dengan yang 
diharapkan. Mangkunegara (2010:9) 
mengatakan bahwa: Kinerja 
merupakan hasil kerja secara kualitas 
dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang dalam melaksanakan 
fungsinya sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya. 

Konsep kinerja dalam 
penelitian ini diambil dari pendapat  
Prawirosentono (2012:2), yang 
menjelaskan bahwa: Kinerja adalah 
hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
pegawai atau sekelompok pegawai 
dalam suatu organisasi, sesuai 
dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing, dalam upaya 
mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak 
melanggar hukum dan sesuai dengan 
moral dan etika. Selanjutnya menurut 
Prawirosentono (2012:27---31) : 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja pegawai adalah : 

1. Efektivitas dan efisiensi 
Menurut Chester I Barnard dalam 
bukunya berjudul “ The Function 
of Executive”, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 
dijelaskan arti efektif dan efisien 
adalah sebagai berikut “ Bila 
suatu tujuan tertentu akhirnya 
dapat dicapai, kita boleh 
mengatakan bahwa kegiatan 
tersebut adalah efektif. Tetapi  
bila akibat-akibat yang tidak 
dicari dari kegiatan mempunyai 
nilai yang lebih penting 
dibandingkan dengan hasil yang 
tercapai, sehingga mengakibatkan 
ketidak puasan walaupun efektif, 
hal ini disebut tidak efisien. 
Sebaliknya  bila akibat yang tidak 
dicari-cari tidak penting atau 
remeh, maka kegiatan tersebut 
efisien. Sehubungan dengan itu, 
kita dapat mengatakan sesuatu 
efektif bila mencapai tujuan 
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tertentu. Dikatakan efisien bila 
hal itu memuaskan sebagai 
pendorong mencapai tujuan, 
terlepas efektif atau tidak. 

2. Otoritas dan tanggung jawab 
Menurut Chester I Barnard dalam 
bukunya berjudul “ The Function 
of Executive”, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 
menerangkan sebagai berikut “ 
otoritas adalah sifat dari suatu 
komunikasi atau perintah dalam 
suatu organisasi formal yang 
memiliki (diterima) oleh seorang 
peserta organisasi kepada para 
anggota organisasi lainnya untuk 
melakukan suatu kegiatan kerja, 
sesuai dengan kontribusinya 
(sumbangan tenaganya). Perintah 
tersebut menyatakan apa yang 
boleh dilakukan dan apa yang 
tidak boleh dikerjakan dalam 
organisasi bersangkutan. 
Sedangkan tanggung jawab 
adalah hal yang muncul sebagai 
akibat  dari kepemilikan sebuah 
otoritas. 

3. Disiplin 
Disiplin adalah taat kepada 
hukum dan peraturan yang 
berlaku. Sedangkan disiplin 
pegawai adalah sikap hormat 
pegawai  terhadap  peraturan, 
ketetapan dan perjanjian yang 
dibuat dengan organisasi. 

4. Inisiatif 
Menurut Robert E. Quin dalam 
bukunya “Becoming A Master 
Manager, A Competency 

Framework, dinyatakan bahwa : 
“ Inisiatif seseorang (atasan atau 
bawahan) berkaitan dengan daya 
pikir, kreatifitas dalam bentuk ide 
untuk merencanakan sesuatu 
yang berkaitan dengan tujuan 
organisasi. Dengan kata lain 
inisiatif pegawai merupakan daya 
dorong kemajuan yang akhirnya 
akan mempengaruhi kinerja 
organisasi bersangkutan. 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis 
tentang pengaruh remunerasi terhadap 
kinerja pegawai, maka hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah:  

Ho: Tidak  terdapat  pengaruh       
antara  remunerasi  dengan  
kinerja  pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. 

Ha: Terdapat pengaruh antara 
remunerasi dengan kinerja 
pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. 

 
III. METODOLOGI 

PENELITIAN 

Sugiyono(2012:2) menjelaskan 
bahwa metode penelitian pada 
dasarnya merupakan cara ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam 
melakukan penelitian ini, peneliti 
menggunakan pendekatan kuantitatif, 
menurut Sugiyono (2012:8), metode 
penelitian kuantitatif dapat diartikan 
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sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat 
positivisme digunakan untuk 
penelitian pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, 
analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan 
untuk menuji hipotesis yang telah 
ditetapkan. menurut Musianto 
(2002), pendekatan kuantitatif adalah 
pendekatan yang di dalam usulan 
penelitian, proses, hipotesis, turun ke 
lapangan, analisis data dan 
kesimpulan data sampai dengan 
penulisannya mempergunakan aspek 
pengukuran, perhitungan, rumus dan 
kepastian data numerik. Jenis 
penelitian yang dipergunakan adalah 
penelitian assosiatif dengan 
pendekatan kuantitatif, yaitu 
penelitian yang menekankan analisis 
hubungan atau korelasi antara dua 
variabel atau lebih dengan 
menggunakan data-data berupa 
angka-angka atau data-data kualitatif 
yang diangkakan (scoring) dan 
diolah dalam skala pengukuran  
metode statistik untuk menemukan 
hubungan-hubungan antar variabel 
(Sugiyono,2012). 

Objek penelitian ini adalah 
seluruh pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang yang berlokasi di 
JL.DR.Sahardjo,SH No.01 KM.18 
Kijang dengan populasi 56 orang 
pegawai. Dalam pengambilan sampel 
Riduwan (2007:70) mengatakan 
bahwa: “ sampel adalah bagian dari 

populasi.” untuk sekedar ancer-ancer 
maka apabila subjek penelitian yang 
kurang dari 100, maka lebih baik 
diambil semua, sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Selanjutnya jika subjeknya 
besar, dapat diambil antara 10% - 
15% atau 20% - 25% atau lebih. 
Karena jumlah populasi dalam 
penelitian ini hanya sedikit maka 
tehnik pengambilan sample yang 
digunakan adalah sample jenuh/ 
sensus , dimana keseluruhan populasi 
dijadikan sample. Adapun teknik 
pengumpulan data yang dilakukan 
adalah menggunakan angket atau 
kuesioner, kuesioner adalah teknik 
mengumpulkan data dengan membuat 
seperangkat pertanyaan yang disusun 
untuk diajukan kepada responden 
untuk dijawab dan berbentuk seperti 
daftar pertanyaan tertulis (Sugiyono, 
2012). Kuesioner dibagikan secara 
langsung oleh peneliti kepada 
pegawai untuk memperoleh informasi 
yang relevan untuk tujuan penelitian. 
Selain itu juga digunakan teknik 
dokumentasi untuk melengkapi data-
data yang dibutuhkan seperti profil 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang, data pegawai dan 
undang-undang tentang remunerasi. 

Variable dalam penelitian ini yaitu 
remunerasi variabel independen (X) 
dan kinerja  sebagai variabel 
dipenden (Y). untuk menganalisis  
data primer yang telah diperoleh dari 
kuesioner, digunakan analisis korelasi 
product moment pearson dan regresi 
linier sederhana dengan bantuan 
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program SPSS 19.00 for windows. 
Adapun sebagai pendukung 
dilakukan uji t (t-test) untuk 
membuktikan kebenaran hipotesis 
penelitian yang telah ditetapkan. 

IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tentang pengaruh 
remunerasi terhadap kinerja pegawai 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang dilakukan dengan 
cara menyebarkan kuesioner/angket 
yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya dengan responden 
seluruh pegawai di lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang sebanyak 56 orang. 
Setelah data primer terkumpul 
melalui penyebaran kuesioner, 
selanjutnya dilakukan proses 
penyaringan data sesuai dengan 
karakteristik sampel yang telah 
ditetapkan  melalui tabulasi  data 
kuesioner, kemudian dilakukan 
analisis data dengan teknik analisis 
regresi linier sederhana  dan  uji  
korelasi  product moment pearson 
menggunakan bantuan program 
SPSS 19.00 for windows serta 
dilakukan pengujian hipotesis 
melalui uji t untuk mengetahui 
kebenaran hipotesis yang telah 
ditetapkan. Dalam menentukan 
interpretasi indikator, dibutuhkan 
skala interval untuk mecerminkan 
kategori tersebut, adapun interval 
yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: 

 

TABEL. I Kategori Interval 

Interval Kategori 

81% - 100% 

61% - 80 % 

41% - 60% 

21% - 40% 

0% - 20% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber : Riduwan (2003:20) 

Berdasarkan Tabel I di atas dapat 
diinterpretasikan untuk menyatakan 
tanggapan responden pada kenyataan 
di lapangan.  Adapun  deskripsi hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Analisis Variabel Kinerja (X) 

TABEL.II Persentase Skor Per 
Indikator Variabel 

Sumber : lampiran Data Hasil 
Kuesioner Variabel X, 2014 

N
o 

Indikator ∑ 
Skor 

% 
Skor 

1 

 

2 

 
3 

Individual Equity 
atau keadilan 
individual 

Internal Equity atau 
keadilan internal 

External Equity 
atau keadilan 
eksternal 

946 

 

924 

 
906 

84,5 

 

82,5 

 
80,9 

Jumlah 2.776 82,62 
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 Dari hasil pengumpulan data 
tersebut diketahui bahwa rata-rata 
perolehan skor pada hasil sebaran 
angket ialah 82,62%, dimana 
perolehan skor tertinggi sebesar 
(84,5%) terdapat pada indikator “ 
Individual Equity atau keadilan 
individu “ dan skor terendah sebesar 
(80,9%) terdapat pada indikator                 
“ Exsternal Equity atau keadilan 
eksternal “. Berdasarkan data tersebut 
secara keseluruhan dengan skor rata-
rata sebesar 82,62% menunjukkan 
bahwa pemahaman pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang terhadap variabel 
remunerasi termasuk dalam kategori 
sangat baik. 

B. Analisis Variabel Kinerja (Y)  

TABEL.III Persentase Skor Per 
Indikator Variable Y 

No. Indikator ∑ 
Skor 

% 
Skor 

1 

 

2 

 

3 

4 

Efektivitas 
dan efisiensi 

Otoritas dan 
tanggung 
jawab 

Disiplin 

Inisiatif 

934 

 

930 

 

955 

936 

83,39 

 

83,04 

 

85,27 

83,57 

Jumlah 3.755 83,18 

Sumber : Lampiran Data Hasil 
Kuesioner Variabel Y, 2014 

Dari hasil pengumpulan data 
tersebut diketahui bahwa rata-rata 
perolehan skor pada hasil sebaran 
angket ialah 83,18% dimana 
perolehan skor tertinggi (85,27%) 
terdapat pada indikator “ Disiplin “ 
dan skor terendah (83,04%) terdapat 
pada indikator “ Otoritas dan 
tanggung jawab“. Berdasarkan data 
tersebut dapat di interprestasikan 
bahwa kinerja pegawai telah 
dipahami dengan sangat baik oleh 
para pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. Secara keseluruhan 
dengan skor rata-rata 83,18% 
menunjukkan bahwa pemahaman 
pegawai Lembaga Pemasyarakatan 
Klas IIA Tanjungpinang terhadap 
kinerja pegawai termasuk dalam 
kategori sangat baik. 

C. Uji  Korelasi 
 Analisis korelasi bertujuan 
untuk mengukur kekuatan asosiasi 
(hubungan) linier diantara dua 
variable. Korelasi tidak menunjukkan 
hubungan fungsional atau dengan 
kata lain analisis korelasi tidak 
membedakan antara variable 
dependen dengan variable independen 
(Ghozali , 2013:96). Untuk 
menganalisis data kuantitatif pada 
penelitian ini digunakan analisis 
bivariate/product moment pearson, 
dan untuk melihat tingkat hubungan 
antara dua variable, yaitu remunerasi 
dengan kinerja pegawai maka 
digunakan tabel pedoman untuk 
memberikan interpretasi koefisien 
korelasi sebagai berikut: 
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TABEL.IV Interpretasi Koofisien 
Korelasi Nilai r 

Interval 
Koefisien 

Tingkat Pengaruh 

0,80 – 1,000 
0,60 – 0,799 
0,40 – 0,599 
0,20 – 0,399 
0,00 – 0,199 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat Rendah 

Sumber : Riduwan, (2010:76) 

Dengan menggunakan metode 
analisis korelasi product moment, 
maka akan diketahui korelasi atau 
pengaruh antara variabel remunerasi 
dengan variabel kinerja pegawai yang 
sekaligus dapat menjawab pokok 
permasalahan dalam penelitian ini, 
adapun hasil analisisnya dapat dilihat 
sebagai berikut : 

 

 

TABEL.V 
Hasil Analisis Korelasi Product Momen Pearson 

 
Correlations 

 Remunerasi Kinerja Pegawai 
Remunerasi Pearson Correlation 1 .622** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 56 56 
Kinerja Pegawai Pearson Correlation .622** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Sumber: Lampiran output SPSS, 2014 

 Berdasarkan tabel diatas dapat 
diketahui nilai koofisien atau 
kekuatan pengaruh antara variabel 
remunerasi dengan variabel kinerja 
sebesar 0,622 hal ini menunjukkan 
hubungan yang kuat karena berada 
diantara nilai 0,60 – 0,799. 
Selanjutnya nilai koefisien korelasi 
antara dua variabel tersebut 
menunjukkan arah hubungan yang 
positif antara variabel remunerasi 
dengan variabel kinerja (karena tidak 
ada tanda negatif pada angka 0,622) 
menunjukkan semakin besar 
remunerasi akan membuat kinerja 
cenderung meningkat demikian juga 

sebaliknya, semakin kecil remunerasi 
akan membuat kinerja pegawai akan 
menurun juga.     

D. Uji Regresi  

Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel bebas yaitu: Remunerasi (X) 
terhadap variabel terikatnya yaitu 
kinerja pegawai (Y). Pengukuran 
yang akan digunakan diantaranya 
adalah Analisis Koefisien 
Determinasi (R²) yang  pada intinya 
mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variabel 
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terikat. Nilai Koefisien determinasi  
adalah  antara  nol  dan  satu, nilai  
R²  yang  kecil  berarti  kemampuan 
variabel bebas (remunerasi) dalam 
menjelaskan variasi variabel terikat 
(kinerja pegawai) amat terbatas. 
Begitu pula sebaliknya, nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-
variabel bebas memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi variabel 
terikat. 

Kelemahan mendasar 
penggunaan koefisien determinasi 
adalah bias terhadap jumlah  variabel  
bebas  yang  dimasukkan  kedalam  
model.  Setiap  tambahan  satu 
variabel bebas, maka R² pasti 
meningkat tidak perduli apakah 
variabel tersebut berpengaruh  secara  
signifikan  terhadap  variabel  terikat.  
Oleh  karena  itu,  banyak peneliti 
menganjurkan untuk menggunakan 
nilai Adjusted R² pada saat 
mengevaluasi model regresi yang 
terbaik. Nilai Adjusted R² dapat naik 
atau turun apabila satu variabel 
independen ditambahkan kedalam 
model. Analisis regresi merupakan 
analisis hubungan antara satu atau 

lebih variable bebas terhadap satu 
atau lebih veriabel terikat.   

Disebut dengan analisis 
regresi linier apabila antara variable 
bebas dan variable terikat 
berhubungan secara linier, sedangkan 
regresi linier sederhana terjadi apabila 
dalam model regresi hanya memuat 
satu variable bebas. Model  
persamaan  regresi  yang  baik  
adalah  yang  memenuhi  
persyaratan asumsi klasik, antara lain 
semua data berdistribusi normal, 
model harus bebas dari gejala 
multikolonieritas dan terbebas dari 
heteroskedastisitas. Dari analisis 
sebelumnya telah terbukti bahwa 
model persamaan yang diajukan 
dalam penelitian ini telah memenuhi 
persyaratan asumsi klasik sehingga 
model persamaan dalam penelitian 
ini sudah dianggap baik. Analisis 
regresi digunakan untuk menguji 
hipotesis tentang pengaruh secara 
parsial variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Berdasarkan 
estimasi regresi sederhana dengan 
program SPSS 19 diperoleh hasil 
seperti Tabel VI : 

        
TABEL.VI 

           Hasil Estimasi Regresi 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Remunerasia . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .622a .387 .375 3.67562 

a. Predictors: (Constant), Remunerasi 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

 Sumber: Lampiran output SPSS, 2014 
 
Berdasarkan  Tabel. V I  dapat 
diketahui  hasil dari analisis regresi 
linier sederhana sebagai berikut :  

1. Nilai R merupakan korelasi 
antara seluruh variable 
independen terhadap variable 
dependen, besar korelasi yang 
dihasilkan adalah 0.622 yang 
masuk kedalam kategori 
korelasi yang kuat. 

2. Nilai R² merupakan besarnya 
pengaruh sumbangan efektif 
antara seluruh variable 
independen terhadap variable 
dependen, besarnya R² yang 
dihasilkan 0.387 artinya 38.7% 
variable independen 
menyumbang pengaruh yang 
efektif terhadap variabel 
dependen sedangkan sisanya 
61.3% dipengaruhi oleh factor 
lain. 

3. Nilai adjusted R² merupakan 
besarnya pengaruh sumbangan 
efektif yang telah disesuaikan 
dengan standar deviasi, 
pengaruh ini bisa digunakan jika 
variable independen lebih dari 1 
sebab besarnya adjusted R² 
berpengaruh terhadap semakin 
banyaknya variable independen. 

4. Std. Error  of the Estimate 

merupakan nilai kesalahan, 
besarnya nilai kesalahan dalam 
memprediksi kinerja pegawai 
dengan variable remunerasi 
sebesar 3,675, semakin kecil 
nilai Std. Error of the Estimate 
akan membuat model regresi 
semakin tepat dalam 
memprediksi variabel dependen. 

 
E. Uji F ( Pengujian Hipotesis 

Secara Simultan) 

Dalam penelitian ini, uji F 
digunakan untuk mengetahui tingkat 
siginifikansi pengaruh variabel 
independen secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel   
dependen   (Ghozali,   2013:177). 
Cara melakukan uji F adalah 
dengan membandingkan antara nilai 
F hitung dengan F tabel, nilai F 
table yang diperoleh dengan 
melihat (0.05:1:54) = 4,020 dilihat 
dari tabel critical values for the F 
distribution dalam Ghozali 
(2013:449), atau dengan 
membandingkan nilai sig hitung 
dengan menggunakan batas 
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signifikansi 0,05. Dasar  
pengambilan keputusannya adalah 
dengan menggunakan ni lai F 
hitung dan angka probabilitas 
signifikansi, yaitu: 
a. Apabila probabilitas signifikansi 

> 0.05, atau apabila nilai       F 
hitung <  F tabel maka Ho 
diterima dan Ha ditolak.  

b. Apabila probabilitas signifikansi 
< 0.05, atau apabila nilai       F 
hitung > F tabel maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. 

Dalam   penelitian   ini,   hipotesis   
yang diuji adalah: 
Ho :  Tidak terdapat pengaruh antara 

remunerasi dengan kinerja 
pegawai di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. 

Ha: Terdapat pengaruh antara  
remunerasi dengan kinerja 
pegawai di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. 

Untuk menguji hipotesis 
diatas maka pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat diuji 
menggunakan  uji  F, adapun hasil  
perhitungan  uji regresi  secara  
simultan  yang diperoleh  sebagai 
berikut:

 
TABEL.VII 

Hasil analisis regresi secara simultan 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 460.166 1 460.166 34.061 .000a 

Residual 729.548 54 13.510   

Total 1189.714 55    

a. Predictors: (Constant), Remunerasi 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

Sumber: Lampiran output SPSS, 2014 

 
Pengujian pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya 
dilakukan dengan menggunakan 
uji F. Hasil perhitungan statistik 
menunjukkan nilai F hitung = 
34.061 dengan nilai signifikasi 

sebesar 0.000, sehingga nilai F 
hitung = 34.061 > F tabel = 4.020 
atau dengan menggunakan batas 
signifikansi 0,05, maka diperoleh 
nilai signifikansi sig = 0.000 <  
0,05. Hasil pengujian  dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara 
variable independen secara 
simultan terhadap variable 
dependen, sehingga hasil 
pengujian hipotesis menetapkan 
menerima Ha dan menolak Ho. 

F. Uji t (Uji Parsial) 

 Uji parsial (t test) 
digunakan untuk mengetahui 
pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel 
dipenden (Ghozali, 2013:178).  
Atau untuk menguji signifikansi 
hubungan antara variabel X dan Y, 
apakah variabel X  (remunerasi) 
benar-benar berpengaruh terhadap  
variabel Y (kinerja pegawai). 
Pengujian dilakukan dengan 
melihat taraf signifikansi (p-value) 
antara veriabel independen 
terhadap variable dependen, jika 
taraf signifikansi yang dihasilkan 
dari perhitungan di bawah 0,05 
maka hipotesis diterima, 
sebaliknya jika taraf signifikansi 
hasil hitung lebih besar dari 0,05 
maka hipotesis ditolak, atau 
dengan membandingkan antara 
nilai t hitung dengan t tabel. 

Cara mencari nilai t table 
diperoleh dengan melihat tabel 
distribusi t dicari pada ɑ = 5% : 
2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 
derajat kebebasan (df) n – 2 atau 
56 – 2 = 54. Dengan pengujian 2 
sisi (signifikansi= 0,025), maka 

hasil yang diperoleh untuk t tabel 
sebesar 2,004, dilihat dari tabel t 
dan r product moment dengan 
signifikasi 5% dalam Ghozali 
(2013:461). Dasar  pengambilan 
keputusannya adalah dengan 
menggunakan ni lai t  hitung dan 
angka probabilitas signifikansi, 
yaitu: 
a. Apabila probabilitas 

signifikansi > 0.05, atau 
apabila nilai       t hitung <  t 
tabel maka Ho diterima dan 
Ha ditolak.  

b. Apabila probabilitas 
signifikansi < 0.05, atau 
apabila nilai       t hitung > t 
tabel maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 

 
Dalam   penelitian   ini,   hipotesis   
yang diuji adalah: 
Ho:  Tidak terdapat pengaruh antara 

remunerasi dengan kinerja 
pegawai di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. 

Ha: Terdapat pengaruh antara 
remunerasi dengan kinerja 
pegawai di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. 

Untuk menguji hipotesis 
diatas maka pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat 
diuji menggunakan  uji  t, adapun 
hasil  perhitungan  uji regresi  
secara  parsial yang diperoleh  
sebagai berikut: 
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TABEL.VIII 
Hasil Uji t Secara Parsial 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 17.204 5.568  3.090 .003   

Remunerasi .483 .083 .622 5.836 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
 
 

Variabel Bebas t hitung Sig. t 

       Remunerasi (X) 5.836     0.000 

Sumber: Lampiran output SPSS, 2014 

Dari Tabel VIII terlihat bahwa 
hasil pengujian hipotesis sebagai 
berikut : 

1.  Menghasilkan persamaan Y = 
17.204 + 0.483X  , artinya nilai 
constanta 17.204 sama dengan 
kinerja pegawai akan meningkat 
sebesar 17.204 satuan jika 
dipengaruhi oleh faktor lain 
selain remunerasi. Sedangkan 
Remunerasi 0.483 menyatakan 
jika remunerasi meningkat 1 
satuan maka kinerja pegawai 
akan meningkat sebesar 0.483 
satuan. 

2. Untuk uji t hitung = 5.836 > t 
table (0.05;54) = 2.004 atau 
dengan membandingkan nilai 
sig = 0.000 < taraf kesalahan 
5% = 0.05 maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil 
penelitian ini Ha diterima dan 
Ho ditolak, artinya terdapat 
pengaruh remunerasi terhadap 
kinerja pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang.  

3. Berikut adalah gambar kurva 
uji hipotesis (uji t). 

 
GAMBAR.I 

Kurva Uji Hipotesis (uji t) 
 

H0 diterima 
t hitung ≤ t 
tabel 

 

 

 
H0 diterima = Ha ditolak 

          H0 ditolak 
        t hitung ≥      
        t tabel

 

-2,004                    +2,004    5,836 
Sumber : Telah diolah kembali (Oktober, 2014). 
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 Berdasarkan hasil perhitungan  
yang  telah  dilakukan  di  atas  
diketahui bahwa t hitung > t tabel 
(5,836 > 2,004 ) dan nilai signifikansi 
( 0,000 < 0,05 ), sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima, artinya bahwa 
terdapat pengaruh secara signifikan 
antara remunerasi dengan kinerja 
pegawai. Selain itu, t hitung 
mempunyai nilai positif, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa remunerasi 
memiliki pengaruh positif dengan 
kinerja pegawai. Dengan demikian, 
hasil temuan tersebut menunjukkan 
bahwa penelitian ini menolak 
hipotesis Ho dan menerima hipotesis 
Ha yaitu terdapat pengaruh antara 
remunerasi dengan kinerja pegawai 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Hasil dari penelitian ini 
adalah menerima hipotesis Ha dan 
menolak hipotesis Ho, artinya 
terdapat pengaruh remunerasi 
terhadap kinerja pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. Hal tersebut 
dibuktikan melalui analisis korelasi 
product moment pearson yang telah 
dilakukan diketahui bahwa variabel 
remunerasi dengan variabel kinerja 
memiliki hubungan yang positif dan 
korelasi yang kuat dengan nilai 
koofisien korelasi sebesar 0,622. 

Dengan tingkat kerelasi yang kuat 
antara kedua variabel tersebut 
mengindikasikan bahwa kebijakan 
dalam penerapan remunerasi dapat 
berdampak secara signifikan pada 
terciptanya kinerja yang optimal 
bagi pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang.  

 Selanjutnya berdasarkan hasil 
analisis regresi linier sederhana, 
dapat diketahui bahwa remunerasi 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai dengan 
hasil nilai R square sebesar 0.387 
yang artinya sama dengan 38.7% 
berpengaruh positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel kinerja 
pegawai dipengaruhi oleh variabel 
remunerasi sebesar 38,7% sedangkan 
sisanya 61,3% dipengaruhi oleh 
faktor lainnya. Dengan demikian, 
adanya peningkatan pemberian 
remunerasi akan dapat meningkatkan 
kinerja pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang dalam menciptakan 
tata kelola pemerintahan yang baik 
dan bersih (good and clean 
governance). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan kesimpulan yang telah 
dijelaskan sebelumnya, maka 
disarankan: 
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a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan                 
Klas IIA Tanjungpinang 

1.  Perlu dilakukan perbaikan kembali 
terhadap  kebijakan pemberian 
remunerasi  yang  harus 
didasarkan pada peraturan-
peraturan yang berlaku agar lebih 
jelas dan tidak terjadi 
penyimpangan - penyimpangan 
dalam pelaksanaannya, sedangkan 
secara kuantitas peningkatan 
pemberian remunerasi dapat 
dilakukan dengan meningkatkan 
kembali kwalitas pelaksanaan 
reformasi birokrasi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang di tahun-tahun 
berikutnya, agar hasil evaluasi 
atas pelaksanaan reformasi 
birokrasi untuk tahun berikutnya 
menjadi lebih baik lagi dan dapat 
berdampak terhadap peningkatan 
pemberian remunerasi yang 
mungkin bisa menjadi 100%. 

2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih 
mendalam mengenai sistem 
remunerasi yang berlaku di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 
IIA Tanjungpinang, khususnya 
dalam penentuan job grade agar 
tidak menimbulkan permasalahan 
yang dapat memicu adanya 
kecemburuan di antara  pegawai  
akibat  ketidak pahaman  pada  
sistem  remunerasi  yang selama 
ini berlaku. 

b.   Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Hasil Uji R² menunjukkan 
bahwa terdapat variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi kinerja pegawai 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 
Tanjungpinang. Penelitian-penelitian 
lebih lanjut, hendaknya menambah 
variabel lain yang dapat 
mempengaruhi kinerja pegawai 
seperti kepemimpinan, budaya kerja, 
pelatihan, kepribadian, pendidikan 
dan keterampilan, karena dengan 
semakin baik kinerja pegawai maka 
akan berpengaruh baik juga bagi 
organisasi. 
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