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PENGARUH TUNJANGAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

PADA KANTOR KECAMATAN KRAMATWATU 
 

SAEPUL MIFTAHUDIN 

08010249 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Pengaruh 

Tunjangan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kramatwatu dan 

engetahui pengaruh tunjangan pada pegawai pada lingkungan Kecamatan 

Kramatwatu, untuk mengetahui kinerja pegawai pada lingkungan Kantor 

Kecamatan Kramatwatu sejauh mana pengaruh tunjangan terhadap pencapaian 

kerja dan tingkat aktifitas kerja pegawai pada Kantor kecamatan Kramatwatu agar 

tunjangan tersebut berpengaruh yang positif pada pegawai dalam meningkatkan 

kinerjanya. Dalam penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian di Kantor 

Kecamatan Kramatwatu Jalan Tasikardi No.17 Banten Lama Kramatwatu 

Kabupaten Serang. Populasi penelitian ini adalah 32 responden, sedangkan sampel 

yang diambil adalah sebanyak 32 responden. Kemudian data-data tersebut diolah 

dengan menggunakan rumus korelasi yang di bantu oleh program SPSS guna 

membuktikan hipotesis yang penulis duga.Metode yang penulis gunakan adalah 

metode determinasi dan Kausal dan metode deskriptif ditujukan untuk 

menyelidiki secara terperinci peranan dan pekerjaan manusia dan hasil penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada 

saat penelitian di laksanakan, dan mempelajari sebab-sebab dari suatu gejala 

tertentu.Selanjutnya penulis menggunakan metode analisis kausal dan program 

SPSS dengan menggunakan rumus statistik, untuk mengetahui besaran pengaruh 

diantara variable X  (Tunjangan) dan Variabel Y (Kinerja Pegawai).Berdasarkan 

hasil penelitian dan perhitungan statistik di ketahui bahwa dengan mengunakan 

analisis linier untuk variable X (Tunjangan) dan (Kinerja Pegawai) maka di t 

hitung sebesar 5.019 sedangkan t table pada taraf signifikan 5 % dengan n-2= 30, 

dengan nilai t tabel =2,042  

Ho : rs < 0 artinya tunjangan perbaikan penghasilan tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja pegawai  

Ha : rs > 0 artinya tunjangan perbaikan penghasilan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai 

 

Kata Kunci :  Tunjangan, Kinerja. 
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EFFECT OF EMPLOYEE BENEFIT PERFORMANCE OF THE DISTRICT 

OFFICE KRAMATWATU 

 

Saepul Miftahudin 

08010249 

 

ABSTRACT 

This study aims to provide a clear picture of Influence Benefits Of Employee 

Performance In Kramatwatu District Office.While the purpose of this study are: to 

determine the effect of employee benefits on the environment Kramatwatu 

District, to determine the performance of the employees at the District Office 

Kramatwatu extent influence the achievement benefits of work and the level of 

employee activity on Kramatwatu district office so that these benefits positively 

influence employee in improving performance.In this study, the authors determine 

the location of the study at the District Office Kramatwatu Tasikardi 17 Jalan 

Banten Lama Kramatwatu Serang. The study population was 32 respondents, 

while the sample is taken by 32 respondents. Then the data is processed by using 

the correlation formula assisted by the SPSS program to prove the hypothesis that 

the author had expected.The method I use is determinasi and Causal method and 

descriptive methods aimed to investigate in detail the role and work of people and 

the results of research that aims to describe the nature of things is in progress at 

the time of the research carried on, and study the causes of a particular 

symptom.Furthermore, the authors use the method of causal analysis and by using 

the SPSS statistical formula to determine the amount of influence between the 

variables X (Allowances) and the variable Y (Employee Performance).Based on 

the results of research and statistical calculations to know that by using linear 

analysis for variable X (Allowances) and (Employee Performance) then t count 

for 5019 while the t table at 5% significance level with n-2 = 30, the value of t tael 

= 2.042 

Ho: rs <0 means no income improvement allowances have a significant influence 

on employee performance 

Ha: rs> 0 means earnings improvement allowances have a significant influence on 

employee performance 

 

Keywords: Benefits, Performanc 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang ada 

dalam suatu instansi/perusahaan  disamping sumber daya yang lain, 

misalnya modal, material, mesin dalam instansi pemerintahan, sehingga 

menjadi bermanfaat dan tanpa adanya sumber daya manusia dan teknologi 

pekerjaan akan terhambat atau pelayanan tidak maksimal. Hal ini karena 

manusialah yang mengelolah sumber daya lainnya yang ada dalam 

organisasi atau instansi, sehingga menjadi bermanfaat dan tanpa adanya 

sumber daya manusia maka sumber daya lainnya menjadi sangat penting. 

Hal yang penting harus diperhatikan dalam pemeliharaan hubungan 

tersebut antara lain adalah kepuasan kerja para karyawan Berkerja 

pada suatu perusahan / organisasi dengan memperoleh imbalan juga 

biasanya didasarkan keyakinan bahwa dengan berkerja pada 

perusahan organisasi itu seseorang akan dapat memuaskan berbagai 

kebutuhannya, tidak hanya di bidang material, seperti sandang, 

pangan, papan dan kebutuhan kebendaan lainya, akan tetapi juga 

berbagai kebutuhan lainnya yang bersifat sosial,prestise, kebutuhan 

psikologis dan intelektual.
1
 

 

Kepuasan kerja dirasa penting dan perlu diperhatikan oleh setiap 

organisasi, karena Manusia Merupakan faktor dan pemeran utama dalam 

proses kerja ,terlepas dari apakah perkerjaan itu sarat teknologi atau tidak, 

namun pada akhirnya manusialah yang akan menjadikan perkerjaan itu 

efektif atau tidak  

Rendahnya kepuasan kerja dari karyawan dalam suatu organisasi atau 

perusahan merupakan gejala dari kurang stabilnya organisasi atau perusahan 

tersebut bentuk yang paling ekstrim dari ketidak puasan tersebut adalah 

pemogokan kerja, mangkir, dan tingkat keluarnya karyawan dari perusahaan 

tinggi. Dalam hal kesejahteraan karyawan, di Lingkungan Kabupaten 

Serang Khususnya Kecamatan Kramatwatu telah melakukan berbagai upaya 

                                                 
1
  Allen dalam As’ad, 1998 : 34 
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untuk menigkatkan kemakmuran karyawannya misalnya dengan 

memperhatikan kompetensi, promosi jabatan dan Tunjangan untuk pegawai 

dan menjalankan sistem rotasi dan mutasi yang baik antar bagian. Namun 

demikian dalam kenyatannya masih timbul ketidakpuasan yang tercermin 

dengan masih adanya tuntutan karyawan pada pimpinan dengan salah satu 

tuntutannya adalah perbaikan sistem dalam menjalankan peraturan yang 

telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah maupun Perda berdasarkan 

pemikiran inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

mengetahui “PENGARUH TUNJANGAN TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN KRAMATWATU”. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilakukan karena ada beberapa alasan yang menurut kami 

perlu untuk di teliti sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pegawai: 

1. Pelayanan publik masih kurang optimal  di Kantor Kecamatan 

Kramatwatu 

2. Adanya penurunan kinerja terlihat dari tingkat kedisiplinan pegawai yang 

di anggap masih kurang dalam pelaksanaan kerja pegawai. 

3. Tingkat kehadiran pegawai yang masih kurang tepat waktu 

 

1.3.Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan pada Lingkungan Kecamatan Kramatwatu 

yang terdiri dari pegawai pada kantor Kecamatan Kramatwatu dan Sekretaris 

Desa pada Lingkungan Kecamatan Kramatwatu sebagai responden dengan 

mengacu pada tunjangan sebagai upaya perbaikan kinerja pelayanan pada 

masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kramatwatu. Dalam hal peneliti 

berupaya untuk mencari dan mengamati hal-hal apa saja yang mempengaruhi 

faktor penentu peningkatan kinerja  
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1.4.Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana upaya meningkatkan pelayanan publik secara optimal dengan 

adanya tunjangan pada kantor Kecamatan Kramatwatu ? 

2. Bagaimana Kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kramatwatu setelah 

adanya Tunjangan kepada pegawai ? 

3. Bagaimana tingkat kehadiran pegawai pada Kantor Kecamatan 

Kramatwatu? 

 

1.5.Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ini adalah:  

1. Penelitian ini diharapkan mampu melatih aparatur pegawai pada kantor 

Kecamatan Kramatwatu dalam menerapkan teori-teori yang telah di dapat 

dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam penulisan karya ilmiah 

tentang tunjangan terhadap kinerja pegawai.  

2. Secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung bagi akademisi untuk 

khasanah kepustakaan Ilmu ekonomi khususnya pada bidang kajian 

Manajemen sumber daya manusia, serta memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi kalangan penulis lain yang ingin mengeksplor penelitian 

ini dengan metode dan responden yang lebih baik lagi.  

3. Secara Praktis, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat 

untuk memberikan sumbangan pemikiran, saran dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi Kantor Kecamatan Kramatwatu  
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BAB II 

PENYUSUNAN KERANGKA TEORITIK, KERANGKA BERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

2.1 Deskripsi Teoretik 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pengertian manajemen sumber daya manusia terdiri atas dua kalimat 

yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah:  

“the arts of getting things done trough the effort other people”.  

Manajemen adalah seni dalam mencapai sesuatu melalui kegiatan 

orang lain untuk mencapai tujuan bersama Manajemen merupakan 

seni dan juga ilmu. Manajemen dapat diartikan sebagai Seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan 

pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan terlebih dahulu.
1
 

 

Sumber daya manusia atau personalia adalah tenaga kerja, buruh atau 

pegawai yang mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada 

suatu organisasi tertentu. Jadi manajemen personalia atau manajemen 

sumber daya manusia adalah manajemen terhadap tenaga kerja, pegawai 

yaitu bagaimana mengatur pegawai di dalam perusahaan atau lembaga, 

dimana pengaturan ini dalam arti seluas-luasnya. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan memberikan penekanan dalam 

pemahaman manajemen sumber daya manusia yaitu : 

“sebagai sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja.  Dalam melakukan kegiatan manajemen sumber daya tidak 

hanya bagaimana seseorang pimpinan mengetahui potensi 

pegawainya, namun lebih pada bagaimana seorang pemimpin 

mendesain sebuah formulasi tertentu dalam mengaplikasikan para 

sumber daya pegawai yang ada sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Desain yang telah dibuat tersebut diharapkan mampu 

mengkoordinir keinginan-keinginan para pegawai serta koordinasi 

antara pegawai dan pimpinan serta antar pegawai. Melalui skema 

desain yang tepat diharapkan mampu meningkatkan kinerja para 

                                                 
1
 Manullang,Manajemen Personalia,1994 ;186 
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pegawai secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”.
2
 

 

2.1.2  Pengertian Tunjangan 

Menurut Simamora disamping gaji, kompensasi juga meliputi cakupan 

tunjangan-tunjangan. Tunjangan karyawan (employee benefit) adalah 

pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi 

gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan. 

Efek utama tipe tunjangan kompensasi adalah menahan karyawan di dalam 

organisasi atas basis jangka panjang. Terdapat sedikit atau tidak ada bukti 

bahwa variasi sangat besar dari program tambahan yang sering diisitilahkan 

tunjangan perlengkapan, berfungsi memtiviasi karyawan kea rah 

produktivitas yang lebih tinggi. 

Menurut Melayu S.P Hasibuan  Benefit dan service adalah 

“kompensasi tambahan (financial atau nonfinansial) yang diberikan 

berdasarkan kebjaksanaan terhadap semua karyawan dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan mereka”.
3
 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tunjangan yang 

disesuaikan topic bahasan ini adalah tambahan pendapatan di luar gaji 

sebagai sokongan bantuan. Menurut Suharto tunjangan dapat dikatakan 

sebagai implementasi dari jaminan social.
4
 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tunjangan 

(benefit) merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada 

karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kompenssi ini 

biasanya diperlukan sebagai upaya penciptaan kondisi dan gaya 

kepemimpinan yang menyenangkan dan tidak secara langsung berkaitan 

dengan kinerja. 

Tunjangan adalah pemberian penghargaan terhadap jasa-jasa, 

selain gaji pokok pegawai negeri yang bekerja pada instansi pemerintah 

maupun pegawai perusahaan. Dalam hal ini yang termasuk dalam tunjangan 

                                                 
2
 Hasibuan  Melayu S.P. , Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2005 

3
 Hasibuan Malayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2005 

4 Suharto Edi, Konsep dan Strategi Jaminan Sosial, 2003 
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adalah: komisi, tunjangan kecelakaan, hadiah, tunjangan kesehatan, 

tunjangan hari tua dan tunjangan lain yang sah
5
 

 

2.1.3 Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP.PNS) 

a. Dasar hukum Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2012, yaitu 

Surat Keputusan Bupati Serang Nomor  : 841/Kep.06-Huk/2012 dengan 

rincian besarnya pemberian tunjangan disesuaikan dengan 

Jabatan/Golongan. 

b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai  

  adalah tunjangan yang diberikan kepada seluruh pegawai pada 

lingkungan kerja instansi sebagai bentuk motivasi atas kinerja atau 

tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan fungsi tugasnya, adapun 

besarnya tambahan penghasilan tersebut disesuaikan dengan beban kerja 

diberikan kepada pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana 

dengan Kriteria PNS yang bekerja melampaui beban kerja normal. 

1. Pejabat Struktural ( Kantor Kecamatan) 

 1. Eselon III/a sebesar  Rp. 4.620.000,- /Orang/Bulan 

 2. Eselon III/b sebesar Rp. 3.750.000,- /Orang/Bulan 

 3. Eselon IV/a sebesar  Rp. 1.750.000,- /Orang/Bulan 

 4. Eselon IV/b sebesar Rp. 1.500.000,- /Orang/Bulan 

 5. Eselon V/a Sebesar Rp. 1.000.000,- /Orang/Bulan 

2. Pelaksana  

 1. Golongan IV sebesar Rp. 490.000,- /Orang/Bulan 

 2. Golongan III sebesar Rp. 400.000,- /Orang/Bulan 

 3. Golongan II sebesar Rp. 320.000,- /Orang/Bulan 

 4. Golongan I sebesar Rp. 250.000,- /Orang/Bulan 

 

 

                                                 
5
 Hedjrahman, Ranupandojo, dan Suad, Husnan, Manajemen Personalia. Edisi 4, Bagian Penerbit Fakultas 

Ekonomi UGM, Yogyakarta. 1996, hal 138 
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c. Tujuan diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan  

peningkatan kesejahteraan PNS adalah dalam rangka memupuk 

rasa disiplin dan loyalitas PNS kepada Negara dan bangsa. Di samping 

itu dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, 

berwibawa, produktif, berdayaguna, berhasilguna, cerdas, terampil, 

kreatif, sadar akan hak dant anggungjawabnya, memiliki motivasi kerja 

yang tinggi, serta jauh dari tindakan tindakanyang merugikan negara 

seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, 

indisipliner. 

2.1.4 Tujuan diberikan tunjangan  

Menurut Simamora tunjangan digunakan untuk membantu organisasi 

memenuhi satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut :
6
 

1. Meningkatkan moral karyawan 

2. Memotivasi karyawan 

3. Meningkatkan kepuasan kerja 

4. Memikat karyawan baru 

5. Mengurangi perputaran karyawan 

6. Menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan 

7. Menggunakan kompensasi secara lebih baik 

8. Meningkatkan keamanan karyawan 

9. Mempertahankan posisi yang menguntungkan 

10. Meningkatkan citra perusahaan dikalangan karyawan 

Program tunjangan karyawan haruslah direncakan secara cermat dan 

tujuan-tujuan disusun untuk digunakan sebagai pedoman guna menyusun 

program dalam menentukan kombinasi tunjangan yang optimal, langkah ini 

sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data biaya dasar dari semua item tunjangan 

2. Melakukan penelitian seperti seberapa banyak data yang tersedia guna 

mengikuti semua biaya tunjangan untuk periode mendatang. 

                                                 
6 Simamora Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ed. Kedua, STi YPKN, Yogyakarta, 1997 
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3. Menentukan preferensi kepada setiap item tunjangan menggunakan 

beberapa tipe skala numeric tertimbang yang dimasukkan persyaratan 

legal preferensi karyawan dan preferensi manajemen. 

4. Memutuskan bagaimana kompensasi optimal dari berbagai tunjangan. 

Orang yang membuat keputusan secermat mungkin akan 

mempertimbangkan berbagai item tunjangan preferensi relative yang 

diperlihatkan oleh manajemen dan para karyawan, perkiraan biaya-biaya 

setiap item dan total jumlah dana yang tersedia untuk setiap paket 

tunjangan. 

Simanjuntak berpendapat bahwa tunjangan dinamakan juga jaminan 

sosial. Beberapa perusahaan memberikan tunjangan secara tetap (tunjangan 

tetap) tanpa memperhatikan kehadiran kerja, terdapat juga beberapa 

perusahaan yang memberikan tunjangan secara tidak tetap atau berdasarkan 

kehadiran bekerja (tunjangan tidak tetap). Pengusa umumnya dapat 

memenuhi harapan pekerja mengenai peningkatan upah serta pemberian 

tunjangan dan fasilitas pekerja dapat memberikan kontribusi lebih besar dan 

sebanding.
7
 

2.1.5 Prinsip-prinsip Program Tunjangan 

Program tunjangan memberikan kontribusi bagi organisasi, setidaknya 

sama dengan biaya yang telah dikeluarkan bagi program tersebut, terdapat 

beberapa prinsip umum yang sebaiknya diterapkan. 

1. Tunjangan karyawan haruslah memenuhi kebutuhan nyata 

2. Tunjangan haruslah dibatasi kepada aktivitas-aktivitas dimana 

kelompok lebih efisien dibandingkan individu. 

3. Program tunjangan haruslah bercirikan fleksibilitas yang memadai 

demi memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan karyawan 

4. Jika perusahaan ingin meraih apresiasi dari penyediaan jasa-jasa 

karyawan, perusahaan haruslah melakukan program komunikasi yang 

ekstensif dan terencana dengan baik. 

 

                                                 
7
 Simanjuntak Payman  J, Reformasi Sistem Pengupahan Nasional, http://Nakertrans.go.id 2005 
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2.1.6 Kinerja Karyawan  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesunggunya yang 

dicapai seseorang.  

Menurut Mangkunegara “kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan 

oleh seorang karyawan untuk mencapai tujuan yang diharapkan ”.
8
 

Hani Handoko mengistilahkan kinerja (performance) dengan prestasi 

kerja yaitu “proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja karyawan”.
9
  

Berikut ini adalah beberapa pengertian kinerja oleh beberapa pakar 

yang dikutip yaitu: 

1. Malayu S.P Hasibuan mengemukakan Kinerja ( prestasi kerja) adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan padanya yang didasarkan atas kecatatan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
 10

 

2. Menurut Gomes kinerja merupakan catatan terhadap hasil produksi dari 

sebuah pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu dalam periode waktu 

tertentu.
11

 

3. Dessler Menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah memberikan 

umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut 

untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau berkinerja lebih tinggi 

lagi. Menurut Dessler, penilaian kerja terdiri dari tiga langkah, pertama 

mendifinisikan pekerjaan berarti memastikan bahwa atasan dan 

bawahan sepakat dengan tugasnya dan standar jabatan. Kedua, menilai 

kinerja berarti membandingkan kinerja aktual atasan dengan standar 

yang telah ditetapkan, dan ini mencakup beberapa jenis tingkat 

penilaian. Ketiga, sesi umpan balik berarti kinerja dan kemajuan atasan 

                                                 
8 A. Anwar Prabu Mangkunegara, “Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan”,Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2000, hal.67 
9 Hani Handoko. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE. 2002, hal : 67 
10  Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar Kunci Keberhasilan Jakarta : Haji Mas 

Agung, 2001. Hal.34 
11 Gomes, Faustino Cardoso. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jogjakarta, Andi Offset. 2003, hal 40 
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dibahas dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang 

dituntut.
12

 

Dari beberapa ahli di atas dapat simpulkan bahwa kinerja merupakan 

hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang 

ditampilkan sesuai peranannya dalam organisasi. Kinerja juga berarti hasil 

yang dicapai seseorang baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberian kepadanya. Selain itu kinerja seseorang 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, dan 

motivasi karyawan. Hasil kerja seseorang akan memberikan umpan balik 

bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaannya secara baik 

dan diharapkan akan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. 

Pendidikan mempengaruhi kinerja seseorang karena dapat memberikan 

wawasan yang lebih luas untuk berinisiatif dan berinovasi dan selanjutnya 

berpengaruh terhadap kinerjanya. 

Sedangkan kinerja karyawan menurut Henry Simamora adalah tingkat 

hasil kerja karyawan dalam pencapaian persyaratan pekerjaan yang 

diberikan. Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting 

yaitu:
13

 

1.  Tujuan 

Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana 

seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap 

personel. 

2.  Ukuran 

Ukuran dibutuhkan untuk mengetahui apakah seorang personel telah 

mencapai kinerja yang diharapkan, untuk itu kuantitatif dan kualitatif 

standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personal memegang 

peranan penting. 

3.  Penilaian 

                                                 
12

 Dessler, Gary.. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2. Jakarta: Prenhallindo. 

1997, hal 35 
13 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: SIE.YKPN. 2004, hal : 67 
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Penilaian kinerja reguler yang dikaitkan dengan proses pencapaian 

tujuan kinerja setiap personel. Tindakan ini akan membuat personel 

untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berperilaku kerja 

sesuai dan searah dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Manfaat kinerja pegawai antara lain adalah untuk menganalisa dan 

mendorong efisiensi produksi, untuk menentukan target atau sasaran yang 

nyata, lalu untuk pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen 

yang berhubungan terhadap masalah yang berkaitan. 

Adapun indikator kinerja karyawan adalah sebagai berikut :
14

 

1) Loyalitas adalah Kesetiaan pegawai terhadap organisasi dan semangat 

berkorban demi tercapainya tujuan organisasi. 

2) Tanggung Jawab adalah rasa memiliki organisasi dan kecintaan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan dan ditekuni serta berani menghadapi segala 

konsekuensi dan resiko dari pekerjaan tersebut. 

3) Ketrampilan adalah Kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas 

serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. 

2.1.7 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) memainkan peranan yang 

sangat penting dalam peningkatan motivasi di tempat kerja. Karyawan 

menginginkan dan memerlukan balikan berkenan dengan prestasi mereka 

dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan balikan kepada 

mereka. Apabila kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian 

memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan karyawan dan untuk 

menyusun rencana peningkatan kinerja. Penilaian kinerja merupakan upaya 

membandingkan prestasi aktual karyawan dengan prestasi kerja dengan 

yang diharapkan darinya. Dalam penilaian kinerja karyawan tidak hanya 

menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang 

menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, 

kedisiplinan, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan 

                                                 
14

 Simamora, Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: SIE YKPN. 2004 hal : 21 
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level pekerjaan yang dijabatnya. Ada lima faktor dalam penilaian kinerja 

yang populer, yaitu: 
15

 

1. Prestasi pekerjaan meliputi: akurasi, ketelitian, keterampilan, dan 

penerimaan keluaran ; 

2. Kuantitas pekerjaan meliputi: volume keluaran dan kontribusi ; 

3. Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, arahan 

atau perbaikan ; 

4. Kedisiplinan meliputi: kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat 

dipercaya/diandalkan dan ketepatan waktu ; 

5. Komunikasi meliputi: hubungan antar karyawan maupun dengan 

pimpinan, media komunikasi; 

Pengukuran kinerja adalah usaha untuk merencanakan dan mengontrol 

proses pengelolaan pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan sesuai tujuan 

yang telah ditetapkan, penilaian prestasi kerja juga merupakan proses 

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja karyawan diwaktu yang lalu atau 

untuk memprediksi prestasi kerja diwaktu yang akan datang dalam suatu 

organisasi. 

Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja karyawan selama 

periode tertentu. Pemikiran tersebut dibandingkan dengan target/ sasaran 

yang telah disepakati bersama. Tentunya dalam penilaian tetap 

mempertimbangkan berbagai keadaan dan perkembangan yang 

mempengaruhi kinerja tersebut. Penilaian kinerja terdiri dari 3 kriteria, 

yaitu:
16

 

1. Penilaian berdasarkan hasil yaitu penilaian yang didasarkan adanya 

target dan ukurannya spesifik serta dapat diukur. 

2. Penilaian berdasarkan perilaku yaitu penilaian perilaku yang berkaitan 

dengan pekerjaan. 

3. Penilaian berdasarkan judgement yaitu penilaian yang berdasarkan 

kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, koordinasi, pengetahuan 

                                                 
15

 Dessler, Gary. Human Resource Management 8th Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc 2000, hal 34 
16

 Hani Handoko. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE, 2000, hal 56 
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pekerjaan dan ketrampilan, kreativitas, semangat kerja, kepribadian, 

keramahan, intregitas pribadi serta kesadaran dan dapat dipercaya dalam 

menyelesaikan tugas. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

No 
Nama 

Pengarang 

Nama 

Perguruan 

Tinggi  

Judul Metode Hasil 

1 Desi 

Susilawati 

 

 

Universitas 

Komputer 

Indonesia  

( Bandung ) 

2010 

Analisis 

penilaian 

perbaikan 

penghasilan 

(TPP) 

pengaruh 

terhadap 

tingkat 

efektifitas 

kinerja 

pegawai 

pada dinas 

perhubungan 

propinsi 

jabar 

objek 

penelitian 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

penilaian 

Tunjangan 

perbaikan 

penghasilan 

(TPP) dan 

efektivitas 

kinerja 

pegawai pada 

Dinas 

Perhubungan 

Provinsi Jawa 

Barat.Metode 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

deskriptif 

analisis 

dengan 

Tunjangan 

perbaikan 

penghasilan 

mampu 

memberikan 

kontribusi atau 

pengaruh 

terhadap 

efektifitas 

kinerja pegawai 

sebesar 49,80 

% 
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pendekatan 

kualitatif 

verifikatif 

 

2 Arlan 

Adinata 

Institut 

Pertanian 

Bogor (IPB) 

Tahun 2011 

 Pengaruh 

kompensasi 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

dinas 

pendapatan 

daerah kota 

bogor 

Metode 

pengambilan 

sampel yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

metode 

sensus atau 

complete 

enumeration 

dan 

menggunakan 

penelitian 

deskriptif  

Berdasarkan 

hasil peneilitian 

bahwa 

kompensasi yg 

diberikan oleh 

dinas 

pendapatan 

daerah kota 

bogor 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai  

3 Sahat 

Maruli Tua 

S 

Universitas 

Sumatera 

Utara 

(UNSU) 

2011 

pengaruh 

tunjangan 

penghasilan  

terhadap 

kinerja 

pegawai  

sekretariat 

dewan 

perwakilan 

rakyat daerah 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu metode 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

teknik analisa 

Korelasi 

Product 

Moment dan 

Koefisien 

Dari hasil 

penelitian maka 

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

rendahnya 

pengaruh 

tunjangan 

penghasilan 

terhadap kinerja 

pegawai. Hal 

ini dilihat dari 

hasil 
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Determinan perhitungan 

koefisien 

korelasi product 

moment sebesar 

0,283 dan 

perhitungan 

koefisien 

determinan 

yang 

memperlihatkan 

bahwa besarnya 

pengaruh 

tunjangan 

penghasilan 

terhadap kinerja 

pegawai hanya 

sebesar 

8,0089%. Hal 

ini menjelaskan 

bahwa selain 

tunjangan 

penghasilan ada 

faktor lain yang 

mempengaruhi 

kinerja pegawai 

sebesar 

91,9911%. Dan 

faktor tersebut 

berada diluar 

cakupan 

penelitian 
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2.3 Kerangka berpikir 

Tunjangan adalah pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang 

melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua 

atau sebagian dari tunjangan Adapun indikator tunjangan sebagai berikut : 

1. Tunjangan hari Tua 

2. Tunjangan kecelakaan 

3. Tunjangan hari raya 

4. Tunjangan kesehatan 

5. Tunjangan Perbaikan Penghasilan 

 

Kinerja merupakan konsep yang bersifat universal yang merupakan 

efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian 

karyawannya berdasar standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, 

maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan 

peran yang mereka lakukan dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan. Adapun indikator kinerja karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Loyalitas 

2. Tanggung Jawab 

3. Keterampilan 

Gambar  2.1. 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Tunjangan Kinerja 

1. Tunjangan hari tua 

2. Tunjangan hari raya 

3. Tunjangan kesehatan 

4. Tunjangan kecelakaan 

5. Tunjangan Perbaikan 

Penghasilan 

1. Loyalitas 

2. Tanggungjawab 

3. Keterampilan 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap obyek yang akan diteliti, 

hipotesis dalam penelitian ini adalah di duga “tunjangan memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan 

Kramatwatu. 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

1.1.Gambaran Umum Kecamatan Kramatwatu 

Kecamatan Kramatwatu termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang 

Propinsi Banten yang terletak di sebelah barat Kabupaten Serang dengan 

luas wilayah 5.085,46 Ha terletak di ketinggian dari permukaan laut sekitar 

12 meter jarak dari ibukota Kabupaten Serang 8 Km yang dihubungkan oleh 

jalan Negara, batas wilayah Kecamatan Kramatwatu adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara berbatasa dengan Laut Jawa 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Taktakan 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cibeber 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Waringin Kurung 

 

Wilayah Kecamatan Kramatwatu terbagi sebagai berikut :  

Desa/Kelurahan : 15  Desa 

Dusun/Lingkungan : - 

Rw : 73  Rw 

Rt : 262  Rt 

Jumlah BPD : 135  Orang  

Jumlah Penduduk  : 101.300 

Laki  : 51.100 Jiwa 

Perempuan  : 50.200 Jiwa 

 

 

1.2.Tugas Pokok dan Fungsi 

Kecamatan Kramatwatu mempunyai tugas dan pokok dalam 

menjalankan organisasi dengan berbagai bidang yaitu : 
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A. CAMAT 

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan serta 

mengendalikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 

melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh bupati untu 

menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku serta melaporkan kegiatan pemerintah Kecamatan kepada Bupati. 

B. SEKRETARIS 

Sekretaris di pimpin oleh seorang sekretaris berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas  pokok memimpin, 

mengkoordinir penyusunan rencana program dan pengendalian kegiatan 

secretariat, mengendalikan anggaran sekretariat, penyiapan koordinasi 

penyusunan kebijakan pembinaan kepegawaian, pengaturan pengelolaan 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan kecamatan serta pelaksanaan 

pelaporan akuntabilitas, evaluasi kinerja kecamatan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

C. SUB BAGIAN UMUM 

Sub bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian berkedudukan 

di bawah dari bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas 

pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, 

kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian, memberi petunjuk dan 

membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi 

hasil kerja bawahan dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

D. SUB BAGIAN KEUANGAN 

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang 

mempunyai tugas pokok merencanakan  dan mengevaluasi kegiatan 

administrasi keuangan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta 

membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan 

membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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E. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI 

Sub sub bagian perencanaan dan evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, 

yang mempunyai tugas pokok  merencanakan dan mengevaluasi kegiatan 

penyusunan Perencanaan dan Evaluasi, memberi petunjuk dan membagi 

tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja 

bawahan dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

F. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN 

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala Seksi berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris camat, 

yang mempunyai tugas pokok  melaksanakan urusan pemerintahan, 

pembinaan administrasi pemerintahan desa dan administrasi kependudukan, 

administrasi pertanahan serta membimbing bawahan, memeriksa dan 

mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

G. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui 

Sekretaris Camat, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

kesejahteraan social, serta membimbing bawahan, memeriksa dan 

mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

H. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala 

seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada  camat melalui 

sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta membimbing bawahan 

memeriksa dan mengorkesi hasil kerja bawahan membuat laporan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

I. KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 
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Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui 

Sekretaris Camat, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

ekonomi dan pembangunan serta membimbing bawahan memeriksa dan 

mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

J. KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN 

Seksi ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui 

sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

ketentraman dan ketertiban umum serta membimbing bawahan, memeriksan 

dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Gambar 2.2 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tunjangan perbaikan pegawai pada kantor 

Kecamatan Kramatwatu 

2. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja pegawai pada kantor Kecamatan 

Kramatwatu 

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh tunjangan perbaikan pegawai 

terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Kramatwatu. 

 

1.4.Tempat dan waktu penelitian 

Yang  menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan 

Kramatwatu Kabupaten Serang yang berlokasi di Jalan Tasikardi No.17 

waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni s/d Agustus 2012. 

 

1.5.Metode Penelitian 

Metode penelitian memberikan gambaran kepada peneliti tentang 

langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Sehingga 

dengan metode penelitian ini akan sangat membantu bagi penulis untuk dapat 

mencegah permasalahan yang diteliti. Metode yang di gunakan oleh penelti 

adalah metode deterinasi dan kausal. Metode deskriptif ditujukan untuk 

menyelidiki secara terperinci peranan dan pekerjaan manusia dan hasil 

penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan masa 

datang.  

Selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian kausal analisis, 

yaitu metode yang berguna untuk menganalisis hubungan satu varibel  

dengan variable  yang lain. 

Ditinjau dari masalah yang diteliti, teknik dan data yang digunakan, 

serta tempat dan waktu penelitian, maka penulis mengambil dua desain yang 

digunakan sebagai berikut: 
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1. Desain kausal, desain ini berfungsi untuk menganalisis hubungan antara 

satu variabel dengan variabel yang lain atau bagaimana satu variabel 

mempengaruhi variabel lain. 

2. Desain deskriptif, desain yang berfungsi untuk mempelajari apa yang kita 

kenal terhadap sesuatu yang kita teliti dan pada gilirannya menghasilkan 

uraian mengenai sifat dan karakteristik mengenai objek tersebut. Di 

samping itu juga berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara satu 

variabel dengan variabel yang diteliti, mengetahui pelaksanaan suatu 

rencana dan mengetahui fakta tentang teori, konsep variabel dan objek 

penelitian 

 

1.6.Populasi dan Sampel 

1.6.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
1
 

Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor 

Kecamatan Kramatwatu dan sekretaris Desa se Kecamatan Kramatwatu 

yang terdiri dari : 

a. Pimpinan 

b. Kepala Seksi dan Staf  

c. Sekretaris Desa 

Jumlah keseluruhan pegawai yang menjadi populasi yaitu sebanyak 32 

orang. 

1.6.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Setelah jumlah sampel yang akan diambil dari populasi 

telah ditentukan selanjutnya pengambilan sampel ditentukan dalam bentuk 

teknik sampling. Adapun teknik yang akan digunakan dalam menentukan 

                                                 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke-13,  CV. Alfabeta, Bandung, 2009, hal 115 

    3  Ibid, hal. 116 
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sampel adalah teknik penarikan sample secara acak sederhana (Simple 

Random Sampling), yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu.
2
 

Berdasarkan sifat penelitian, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian populasi atau sensus karena mengambil 

sampel dari seluruh populasi atau dinamakan sampling jenuh. Menurut 

Sugiono sampel jenuh adalah: 

Teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi 

menggunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relativ kecil yang kurang dari 30 orang, atau penelitian 

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil. Istilah lainnya adalah sampel jenuh atau sensus, dimana 

semua anggota populasi dijadikan sampel
3
 

 

Karena populasi kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan 

sampel yaitu sebanyak 32 orang. 

 

1.7.Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, dengan 

metode ini diharapkan data yang diperoleh nantinya akan merupakan 

jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun metode 

pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan (Library Study)  

Yaitu bentuk penelitian yang bersifat teoritis dengan mempelajari 

literatur-literatur, pendapat para ahli dan catatan kuliah serta hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Yaitu penelitian langsung kepada objek penelitian untuk mendapatkan 

data, informasi dan data keterangan lain yang diperlukan : 

a. Wawancara (Interview) : digunakan sebagai tekhnik pengumpulan 

data, apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk 

                                                 
 
3 Sugiono, Statistik untuk penelitian, Bandung, Alfabeta, 2002 
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menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi. 

b. Pengamatan (Observasi) : dilakukan untuk mengetahui informasi 

tentang objek penelitian yang akan diteliti, dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang 

berkaitan dengan penelitian. 

c. Angket (Kuesioner) : merupakan tekhnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara penyebaran angket yang berisi pertanyaan 

tertulis yang sengaja dibuat baik secara tertutup maupun terbuka 

untuk diberikan kepada responden. Adapun skala yang digunakan 

dalam penyebaran angket ini mengguankan skala likert, di mana 

masing-masing jawaban diberi bobot nilai. 

  Bobot Skala Likert 

Alternatif Jawaban Bobot 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

Sumber : Sugiyono (2009:133) 

 

2.1.7 Operasional variable 

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, 

indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam 

penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat 

bantú statistik dapat benar.  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian dapat 

ditarik kesimpulan. 
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Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti dikelompokan 

menjadi dua variabel, diantaranya :    

1. Pengaruh Tunjangan mutasi sebagai variabel bebas 

(Independent Variabel) atau Variabel X, yaitu variabel yang 

dapat mempengaruhi variabel terikat (Dependent Variabel). 

2. Kinerja kerja sebagai variabel terikat (dependent Variabel) atau 

variabel Y,  

Variabel Indikator Skala 

Tunjangan (variable 

X) 

1. Tunjangan hari tua 

2. Tunjangan hari raya 

3. Tunjangan kesehatan 

4. Tunjangan kecelakaan 

5. Tunjangan Perbaikan 

Penghasilan 

 

Ordinal 

Kinerja Kerja 

1. Loyalitas 

2. Tanggungjawab 

3. Keterampilan 

Ordinal 

 

 

2.1.8 Hasil uji coba Instrumen 

Sebelum dilakukan perhitungan dan pengolahan dengan 

menggunakan alat análisis, maka semua instrumen penelitian di uji 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid 

dan reliabel. Pengujian instrumen dilakukan dengan menggunakan : 

 

2.1.8.1 Pengujian validitas 

Dalam penelitian, Validitas merupakan suatu derajat ketetapan alat 

ukur penelitian isi atau arti sebenarnya yang diukur. Dikatakan valid 

jika dapat mengukur data variabel yang diteliti secara tepat. Data 

yang valid dapat dilihat jika koefisien korelasinya r > > r tabel maka 
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data dikatakan valid, sedangkan jika r < > r tabel maka data dikatakan 

tidak valid.  

 

2.1.8.2 Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian ketepatan, ketelitian atau keakuratan 

yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Hasil pengukuran 

dapat dipercaya apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil relatif yang 

sama atau tidak berubah-ubah. Dikatakan reliabel jika nilai α > r tabel. 

 

1.8.Teknik Analisis Data 

a. Uji Normalitas. 

Uji Normalitas dimaksud untuk mengetahui apakah nilai residual yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi 

normal merupakan suatu kurva yang berbentuk lonceng yang kedua 

sisinya melebar sampai tidak terhingga (dengan pengolahan data SPSS). 

Dengan nilai rata-rata = 0, artinya frekuensi nilai residual berada 

disekitar nol memiliki frekuensi yang cukup besar dari pada nilai-nilai 

selisih yang ekstrim. Distribusi data normal, terjadi karena nilai ekstrim 

dalam data yang diambil. 

 

b. Analisis Koefisien Korelasi. 

Analisis koefisien korelasi adalah analisi yang digunakan untuk 

mengetahui derajat atau kekuatan hubungan dimana koefisien korelasi 

di dapat dari hasil program SPSS v17. Namun juga bisa di dapat dengan 

berikut: 

 Koefisien korelasi Parsial 

Koefisien ini digunakan untuk menghitung koefisien korelasi parsial 

antara X dengan Y dinyatakan dengan rumus pearson yaitu produk 

moment : 
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2222 YYNXXN

YXXYN
r xy

 

  

Di mana :   

N = Jumlah Sample 

R = Koefesien Korelasi Product Momen 

X = Variabel Independen X 

Y = Variabel Dependen 

Tabel 3.3 

Pedoman untuk memberi interprestasi koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono (2009:250) 

 

c. Koefisien Determinasi. 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi maka didapat koefisien 

determinasi yaitu untuk melihat besarnya persentase (%) pengaruh 

Variabel X dan variabel Y. 

%1002 xrKd  

Ket :  

Kd = Koefisein determinasi. 

r    = Koefisien korelasi. 

d. Analisis Regresi 

Regresi sederhana, bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua 

variabel. Model Regresi sederhana adalah bxaŷ , di mana, ŷ
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adalah variabel tak bebas (terikat), X adalah variabel bebas, a adalah 

penduga bagi intersap (α), b adalah penduga bagi koefisien regresi ( ), 

dan α,  adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga 

diduga menggunakan statistik sampel. 

 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a dan b adalah: 

 

XbY
N

XbY
a

..
   

22..

.

XXN

YXYXN
b   

Keterangan: 

   iX  = Rata-rata skor variabel X 

   iY  = Rata-rata skor variabel Y 

 

1.9.Rancangan Hipotesis Statistik 

Suatu koefisien korelasi harus mempunyai nilai yang berarti 

(signifikan) untuk menguji kebenaran koefisien korelasi, langkah-langkah 

yang ditempuh adalah :  

a.  Kriteria Pengujian Hoptesis. 

Ho : β = 0; Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh 

tunjangan (X) terhadap kinerja pegawai (Y) 

Ha : β ≠ 0;  ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh 

tunjangan (X) terhadap kinerja pegawai (Y). 

b. Menentukan taraf nyata. 

Taraf nyata (α) yang digunakan adalah 5% atau 0,05 

c. Menentukan nilai t hitung. 
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Untuk mengetahui nilai t hitung apakah koefisien korelasi parsial 

signifikan atau tidak dengan melihat hasil perhitungan SPSS pada table 

coefficient (a) pada kolom t. 

Sedangkan untuk pengujian analisis regresi dilakukan rumus : 

t  =  b – β 

                                                    Sb 

 

Dimana    : 

b = Koefisien regresi sampel 

β = Koefisien regresi populasi (yang dihipotesiskan) 

Sb = Galat baku koefisien regresi 

Kriteria penerimaan hipotesis. 

 Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara tunjangan (X) terhadap 

kinerja pegawai (Y) 

 Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara tunjangan (X) terhadap 

kinerja pegawai (Y) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Deskripsi Data 

Untuk mengetahui penilaian dari masing – masing variabel dilakukan 

penggolongan berdasarkan pembobotan dengan skala likert. Penggolongan 

dilakukan dengan mempertimbangkan total bobot sebagai berikut :  

Bobot  x Penilaian = Total kumulatif Nilai Akhir 

Dengan asumsi :  

1. Bila semua responden menjawab dengan skala rendah = 1, maka total 

nilai adalah 32 x 1 = 32 

2. Bila semua responden menjawab dengan skala tertinggi = 5, maka total 

nilai adalah 32 x 5 = 160 

Jarak = 160 – 32 = 128 

Jumlah kelas       = 5 kelas 

Dengan perhitungan interval sebagai berikut : 128 : 5 = 25.6  

Dari total kumulatif akhir yang diperoleh, maka penilaian responden 

dikelompokkan sebagai berikut :  

 

Tabel 4.1. Interpretasi penilaian 

Interval  Penilaian 

32 
- 

57 Sangat tidak baik 

58 
- 

83 Tidak Baik 

84 
- 

109 Cukup Baik 

110 
- 

135 Baik 

136 
- 

161 Sangat Baik 
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4.1.1 Tanggapan Responden Terhadap Tunjangan Perbaikan 

Penghasilan pada Kantor Kecamatan Kramatwatu.  

Berikut ini adalah hasil kuesioner yang berhubungan dengan 

variabel tnjangan perbaikan pegawai, yang mencakup seluruh 

jawaban responden terhadap indikator – indikator yang telah 

dirumuskan sebelumnya  

 

Tabel 4.2.  

Hasil Responden Variabel X 

 

Pertanyaan 
Skala Likert 

Skor Keterangan 
5 4 3 2 1 

1 9 20 3 0 0 134 Baik 

2 7 22 3 0 0 132 Baik 

3 0 16 13 3 0 109 Cukup Baik 

4 7 21 3 1 0 130 Baik 

5 4 24 4 0 0 128 Baik 

6 8 20 4 0 0 132 Baik 

7 3 23 6 0 0 125 Baik 

8 4 19 9 0 0 123 Baik 

9 6 17 9 0 0 125 Baik 

10 0 24 8 0 0 120 Baik 

Jumlah 1258   

Rata – rata 125.8 Baik 

 

Berdasarkan jawaban dari responden diatas, maka untuk 

variabel tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dari 10 

pertanyaan terdapat nilai yang minimum yaitu pada pertanyaan ke-3 

dengan nilai 109 yang berada pada rank 84-109 dengan katagori 

cukup baik. Dari hasil rata – rata dari semua nilai kuesioner yaitu 

125,8 dilihat dari tabel penilaian berada pada rank 136-161, dengan 

demikian secara keseluruhan bahwa tunjangan perbaikan pegawai 

pada Kantor Kecamatan Kramatwatu katagori baik. 
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4.1.2. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Pegawai Kantor 

Kecamatan Kramatwatu 

Di bawah ini adalah tabel hasil kuesioner yang berhubungan 

dengan variabel kinerja pegawai, yang mencakup seluruh jawaban 

responden terhadap indikator – indikator yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

Tabel 4.3.  

Hasil Responden Variabel Y 

Pertanyaan 
Skala Likert 

Skor Keterangan 
5 4 3 2 1 

1 3 27 2 0 0 129 Baik 

2 5 22 5 0 0 128 Baik 

3 11 19 2 0 0 137 Baik 

4 2 23 7 0 0 123 Baik 

5 7 23 2 0 0 133 Baik 

6 1 29 2 0 0 127 Baik 

7 2 27 3 0 0 127 Baik 

8 7 21 4 0 0 131 Baik 

9 1 26 5 0 0 124 Baik 

10 2 25 5 0 0 125 Baik 

Jumlah 1284   

Rata – rata 
  

128.40 
Baik 

 

Berdasarkan jawaban dari responden diatas, maka untuk 

variabel kinerja pegawai dari 10 pertanyaan terdapat nilai yang 

minimum yaitu pada pertanyaan ke-4  dengan nilai 123 dimana 

berada pada rank 128,4 dengan katagori baik. Dan  hasil rata – rata 

dari semua nilai kuesioner yaitu 128,4 dilihat dari tabel penilaian 

berada pada rank 136-161, dengan demikian secara keseluruhan 

bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Kramatwatu 

katagori baik. 
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4.2. Pengujian Persyaratan Analisis 

 4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui jenis statistik yang cocok 

yang akan digunakan dalam menganalisa data. Dalam uji normalitas 

ini penulis menggunakan program SPSS versi.17 

Tabel 4.4. Uji Normalitas 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tunjangan Perbaikan 

Penghasilan  
.114 32 .200* .964 32 .350 

Kinerja Pegawai .128 32 .200* .968 32 .437 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov-

smirnov terlihat bahwa untuk variabel tunjangan perbaikan memiliki 

nilai sig 0,200 dan untuk variabel kinerja pegawai nilai sig 0,200. Ini 

menujukan bahwa untuk kedua variabel terdistribusi normal karena 

nilai sig > 0.05. 

Gambar 4.5 Histogram 
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Dengan melihat kurva diatas membentuk lonceng diatas, hal ini 

menununjukan variabel model berdistribusi normal. 

Berdasarkan kurva normal P-P Plot of Regression di bawah ini 

terlihat bahwa titik yang berada disekitar garis diagonal menunjukan 

bahwa model berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Pengujian hipótesis  Dan pembahasan 

 4.3.1. Hubungan variabel bebas Pertama dengan Variabel Terikat  

Untuk mengetahui hubungan antara variabel Tunjangan dengan 

kinerja pegawai, maka digunakan perhitungan SPSS V.17 seperti dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 4.6. Uji Korelasi 

 

Correlations 

  Tunjangan 

Perbaikan 

Penghasilan 

Kinerja 

Pegawai 

Tunjangan Perbaikan 

Pegawai 

Pearson 

Correlation 
1 .676

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 32 32 

Kinerja Pegawai Pearson 

Correlation 
.676

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Dari hasil analisis diperoleh nilai korelasi sederhana sebesar 

0,676, Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif yang 

signifikan antara tunjangan perbaikan penghasilan dengan kinerja 

pegawai. Bila kita nilai berdasarkan interpresasi menurut Guilford  

Tabel 4.7. Interprestasi nilai r 

Nilai Korelasi Interprestasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Nilai r 0,676 berada pada rank 0,60-0,799 artinya bahwa 

hubungan tunjangan perbaikan penghasilan dengan kinerja pegawai 

memiliki nilai korelasi kuat.  
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4.3.2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh tunjangan perbaikan penghasilan terhadap kinerja pegawai, 

dimana diketahui koefisien determinasi (r2) : 

 

Tabel  4.8 

uji Koefisien determinasi 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .676a .456 .438 1.69994 

a. Predictors: (Constant), Tunjangan Perbaikan Penghasilan 

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai  

 

Hal ini berarti bahwa pengaruh tunjangan perbaikan penghasilan 

terhadap kinerja pegawai sebesar 45,60%, sedangkan selebihnya yaitu 

54.40% dipengaruhi oleh faktor lain seperti tunjangan hari tua, 

tunjangan kesehatan, tunjangan hadiah dan lain-lain serta pengaruh  

yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor pimpinan, fasilitas  

dan lain sebagainya. 

 

4.3.3. Hubungan variabel bebas Kedua dengan Variabel Terikat 

Untuk mengetahui hasil perhitungan regresi linier, maka 

digunakan SPSS V.17 seperti dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.9. 

Uji Regresi linier 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 19.967 4.027  4.958 .000 

Tunjangan Perbaikan 

Pegawai 
.513 .102 .676 5.019 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai     

Bedasarkan hasil regresi diatas terlihat jelas bahwa tunjangan perbaikan 

pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, 

terbukti bahwa nilai sig < 0.05. Persamaan yang dapat disusun dari hasil 

diatas adalah :  Y = 19,967 + 0,513 X 

 

Persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a = 19,967 berarti jika tunjangan perbaikan penghasilan dianggap  

nol (0)  maka kinerja pegawai  akan sama dengan 19,967 

b =  0,513 berarti jika tunjangan perbaikan penghasilan meningkat 

satu poin maka skor kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,513  

 

4.4. Uji Hipotesis 

Dalam rangka menguji hipotesis tentang pengaruh tunjangan 

perbaikan  penghasilan terhadap kinerja pegawai, maka digunakan 

digunakan uji t. Uji t parsial digunakan untuk menguji apakah terdapat 

pengaruh positif variabel tunjangan perbaikan secara individual terhadap 

kinerja pegawai. Untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan 

diterima atau ditolak adalah dengan melihat tabel signifikansi. Hasil uji t 

secara ringkas ditunjukkan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.10. Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.967 4.027  4.958 .000 

Tunjangan Perbaikan 

Penghasilan 
.513 .102 .676 5.019 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai     

 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel tunjangan penghasilan memiliki 

thitung sebesar 5.019 sedangkan ttabel  pada taraf signifikansi 5% dengan n-2 = 

30, dengan nilai t tael = 2,042  

 

Ho ; rs < 0 artinya tunjangan perbaikan penghasilan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Ha ; rs > 0 artinya tunjangan perbaikan penghasilan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 

 

Daerah Keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolak H0 Tolak H0 

Terima 

H0 

-t tabel t tabel t hitung -t hitung 
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Dari perhitungan statistik uji diatas, dapat dilihat ( t hitung > t tabel) 

atau t hitung ( 5,019) > t tabel (2.042) maka : Ho ditolak, artinya bahwa 

tunjangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai.  

 

4.5.  Keterbatasan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa 

keterbatasan penelitian, sehingga penelitian ini masih dirasakan kurang 

sempurna. Adapun beberapa keterbatasan tersebut adalah :  

a. Objek penelitian ini hanya terbatas kepada lingkungan Kantor 

Kecamatan Kramatwatu sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk 

lingkungan kantor Kecamatan Kramatwatu saja. 

b. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor lain yang berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai . Misalnya seperti motivasi, kompensasi, 

fasilitas, gaya kepemimpinan dan lain sebagainya. 

c. Beberapa data  yang lain belum dapat dimasukkan dalam penelitian 

karena keterbatasan data dan waktu selama penelitian sehingga 

kurang begitu maksimal 
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BAB V 

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Tunjangan terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Kramatwatu, maka penyusun 

mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil kuisioner yang penyusun sebarkan kepada responden 

diperoleh penilaian untuk variabel tunjangan perbaikan penghasilan 

terdapat nilai yang minimum yaitu pada pertanyaan ke-3 dengan nilai 

109 yang berada pada rank 84-109 dengan katagori cukup baik. Dari 

hasil rata – rata dari semua nilai kuesioner yaitu 125,8 dilihat dari tabel 

penilaian berada pada rank 136-161, dengan demikian secara 

keseluruhan bahwa tunjangan perbaikan pegawai pada Dinas Kantor 

Kecamatan Kramatwatu katagori baik  

2. Variabel kinerja pegawai dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada 

responden diperoleh hasil rata – rata dari semua nilai kuesioner yaitu 

128,4 dilihat dari tabel penilaian berada pada rank 136-161, dengan 

demikian secara keseluruhan bahwa kinerja pegawai pada Kantor 

Kecamatan Kramatwatu katagori baik. 

3. Bedasarkan hasil regresi diatas terlihat jelas bahwa tunjangan perbaikan 

penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai, terbukti bahwa nilai sig < 0.05. Persamaan yang dapat disusun 

dari hasil diatas adalah :  Y = 19,967 + 0,513 X. Di tinjau dari besarnya 

hubungan dengan menggunakan korelasi produc moment nilai r 0,676 

berada pada rank 0,60-0,799 artinya bahwa hubungan tunjangan 

perbaikan pegawai dengan kinerja pegawai memiliki nilai korelasi kuat. 

pengaruh tunjangan perbaikan penghasilan terhadap kinerja pegawai 

sebesar 45,60%, sedangkan selebihnya yaitu 54.40% dipengaruhi oleh 

faktor lain yaitu tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, tunjangan hari 
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tua dan hadiah dll serta yang tidak di teliti seperti faktor pimpinan, 

fasilitas dan lain sebagainya. 

  

5.2.  Implikasi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tunjangan perbaikan 

penghasilan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai  pada Kantor 

Kecamatan Kramatwatu, terbukti pengaruh tunjangan perbaikan penghasilan 

terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Kramatwatu dengan  45,60% 

mempengaruhi kinerja sedangkan sisanya 54,40% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak di jelaskan dalam penelitian ini. dengan demikian tunjangan 

perbaikan penghasilan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai di 

lingkungan kantor Kecamatan Kramatwatu dengan meningkatnya tingkat 

kehadiran pegawai yang biasanya hadir tidak tepat waktu, dan pelayanan 

publik lebih meningkat. 

 

5.3.  Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka 

penyusun memberikan saran sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tunjangan perbaikan penghasilan 

sudah baik, namun sebaiknya agar tercapai tujuan yang diharapkan 

maka dalam pelaksanaan atas penilaian tunjangan perbaikan penghasilan 

harus ditingkatkan 

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk kinerja pegawai sudah 

dikatakan baik, maka dari itu kinerja pegawai harus dapat dipertahankan 

dan bila perlu ditingkatkan lagi. 

3.  Dalam pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pegawai yang 

diterapkan oleh Kecamatan Kramatwatu mempunyai pengaruh terhadap 

tingkat efektivitas kinerja pegawai, maka diharapkan dalam penilaian 

tunjangan perbaikan penghasilan dapat membantu meningkatkan kinerja  
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pegawai sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan 

yang tepat  dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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