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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks menuntut adanya 

berbagai perubahan pada praktek bisnis. Perubahan ini dilakukan dengan 

tujuan agar organisasi bisnis tetap berjalan dan bahkan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan (Sigalotang, et al. 2006 dalam Santoso, 2008). Tantangan 

dapat berasal dari luar perusahaan, misalnya semakin tingginya tuntutan dari 

pelanggan, adanya retribusi dan tekanan dari pemerintah serta 

perkembangan teknologi yang semakin canggih. Akan tetapi tantangan yang 

berasal dari dalam perusahaan, seperti sumber daya manusia juga perlu 

untuk diperhatikan (Sunarsih, 2001). 

Sumber daya manusia adalah bagian integral perusahaan yang berperan 

penting bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatannya dengan baik. Oleh 

karena itu peningkatan sumber daya manusia perlu dilaksanakan. 

Peningkatan sumber daya manusia pada dasarnya adalah peningkatan 

kinerja pegawai yang mencerminkan kemampuan anggota organisasi dalam 

bekerja, artinya kinerja masing-masing pegawai diukur dan dinilai menurut 

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi (Sutomo, 2006). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kineja karyawan adalah: pertama, 

motivasi. Motivasi sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Motivasi yang 
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tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi begitu juga sebaliknya 

(Danim, 2004 dalam Santoso, 2008). 

 Kedua gaya kepemimpinan, agar organisasi tetap survive harus 

memiliki keunggulan kompetitif dan keefektifan yang diperlukan untuk 

kesuksesan suatu organisasi. Untuk memiliki keunggulan kompetitif 

organisasi harus memiliki perencanaan strategi (Sunarsih, 2001). Tantangan 

dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas terutama terletak pada 

organisasi, dan tergantung pada gaya kepemimpinan atasannya (Porter, 1996: 

77 dalam Suranta, 2002). 

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Riset yang 

dilakukan Nowack (2004) menyimpulkan bahwa praktek kepemimpinan 

yang buruk menyebabkan pegawai cenderung untuk keluar dari organisasi 

(Sulistyo, 2009).  

 Beberapa studi telah dilakukan  untuk menguji hubungan antara gaya 

kepemimpinan kharismatik dan keefektifan kepemimpinan, kinerja bawahan, 

kepuasan bawahan, usaha bawahan dan komitmen bawahan. Hasil riset 

tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan kharismatik lebih efektif pada 

saat kinerja kelompok meningkat dibanding pada saat kinerja individual 

meningkat (DeGroot et  al. 2000 dalam Suranta, 2002). Hasil riset tersebut 

konsisten dengan temuan Likert et al. (1967),  Luthans (1998), Yamit (1994), 

Hardini (2001), serta Silverthorne dan Wang (2001) bahwa gaya 
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kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan (Sunarih, 

2001). 

Ketiga pengembangan karier, seorang pegawai perlu diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Karena seorang 

pegawai yang bekerja dalam suatu organisasi tidak hanya ingin memperoleh 

apa yang dipunyainya hari ini, tetapi juga mengharapkan ada perubahan, ada 

kemajuan, ada kesempatan yang diberikan kepadanya untuk maju ke tingkat 

yang lebih baik (Kwelju, 2004). 

Pengembangan karier mempengaruhi komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan, dimana pengembangan karier merupakan pendekatan formal 

yang dilakukan organisasi untuk menjamin orang-orang dalam organisasi 

mempunyai kualifikasi dan kemampuan serta pengalaman yang cocok 

ketika dibutuhkan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengelola karier dan 

mengembangkannya dengan baik, supaya produktivitas karyawan tetap 

terjaga dan mampu mendorong karyawan untuk selalu melakukan hal yang 

terbaik dan menghindari frustasi kerja yang berakibat penurunan kinerja 

perusahaan. Pengelolaan dan pengembangan karier akan meningkatkan 

efektifitas dan kreatifitas sumber daya manusia yang dapat menumbuhkan 

komitmen yang kuat dan meningkatkan kinerjanya dalam upaya mendukung 

perusahaan untuk mencapai tujuannya (Kwelju, 2004). 

Kinerja yang baik, secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi 

oleh fungsi kepemimpinan dan lingkungan kerja. Faktor-faktor yang 

mendukung fungsi kepemimpinan antara lain pemimpin sebagai penentu 
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arah, pemimpin sebagai wakil organisasi, pemimpin sebagai komunikator 

dan pemimpin sebagai mediator (Sutomo, 2006). 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kwelju (2004), 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek 

penelitian serta teknik pengambilan sampel. Objek penelitian adalah 

karyawan divisi akuntansi dan keuangan KSP. Artha Mitra Sejati. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan 

memerlukan motivasi untuk dapat bekerja dengan hasil yang memuaskan 

dan prestasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selain 

motivasi ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu gaya kepemimpinan, 

dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kesuksesan dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Pengembangan karier juga perlu dilakukan untuk dapat 

memberikan kesempatan bagi para karyawan untuk maju. Sesuai dengan 

latar belakang di atas maka penulis mengambil judul  “PENGARUH 

MOTIVASI, GAYA KEPEMIMPINAN DAN PENGEMBANGAN 

KARIER TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Survey Pada  Divisi 

Akuntansi dan Keuangan KSP. Artha Mitra Sejati)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan? 
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2. Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Apakah  pengembangan karier mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

 C.     Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan dapat terfokus dan tidak meluas, maka dalam penelitian 

ini dibatasi hanya menggunakan 3 variabel independen saja yaitu motivasi, 

gaya kepemimpinan serta pengembangan karier. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah 

di atas maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan.                             

3. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karier terhadap kinerja 

karyawan.               

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar memberi manfaat bagi berbagai pihak yang 

terkait dengan bidang yang tengah diteliti manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1.   Sebagai bahan pertimbangan perusahaan mengenai hal-hal yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan.  
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2.   Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu akuntansi 

khususnya akuntansi keperilakuan mengenai kinerja karyawan. 

3.   Sebagai pemberi informasi bagi peneliti lain dalam memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis 

mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang motivasi, gaya kepemimpinan, 

pengembangan karier, kinerja karywan, penelitian terdahulu,  

kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Berisi populasi, sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

serta alat analisis data. 

BABIV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil. 
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BAB V. PENUTUP 

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan serta saran-

saran yang perlu untuk disampaikan. 


