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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Faktor manusia merupakan masalah utama di setiap kegiatan yang ada 

dalam  berbagai  bidang  khususnya  kehidupan  berorganisasi. Hal ini 

dikarenakan  adanya garis ketersinggungan atau interaksi antar individu itu 

sendiri, pada organisasi maupun pada teknologinya. Hal ini mengakibatkan 

kehidupan dinamik  dalam  suatu  organisasi  akan menjadi suatu dinamika. 

Tujuan  akhir  yang ingin dicapai dalam suatu organisasi adalah kinerja yang 

tinggi dari masing-masing pegawainya. 

Kinerja tinggi yang diharapkan dari seluruh pegawai yang ada di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama  Boyolali  tidak  hanya  ada  pada  level top kepala 

kantor saja, tetapi juga harus ada pada middle kepala dan para bawahan. Jika 

hanya  kepala kantor saja yang mempunyai kinerja tinggi, tetapi bawahannya 

tidak  memiliki kinerja tinggi, maka kualitas pelayanan yang dirasakan 

masyarakat tetap akan rendah. Hal ini dikarenakan dalam praktek di lapangan 

justru para bawahan sebagai para pelaksananya. Oleh karena itu upaya 

peningkatan kinerja organisasi harus meliputi keseluruhan level organisasi. 

Ukuran kinerja suatu organisasi tidak dapat diukur dari para pelaksana 

pelayanan, tetapi justru dari penerima layanan. Hal ini dikarenakan kinerja itu 

pada dasarnya  adalah output  dan bukan input. Pihak yang dapat merasakan 

output  bukanlah  penyelenggara  layanan (birokrasi)  tetapi pengguna jasa 
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layanan (masyarakat). Oleh karena itulah dalam pengukuran suatu kinerja mau 

tidak mau harus melibatkan konsumen yang berasal dari masyarakat pengguna 

jasa layanan. 

Untuk  mendapatkan kinerja yang baik, maka sumber daya manusia yang 

ada  dalam  Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Boyolali  harus  mempunyai 

kualitas  yang  baik pula. Jika kualitas  sumber  daya  manusianya tidak baik, 

maka kinerjanya dalam melaksanakan tugas tidak akan sesuai dengan yang 

semestinya. Dalam  hal ini diasumsikan  kinerja  pegawai  Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Boyolali dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, stres kerja, 

disiplin kerja, dan kompensasi.  

Kepala kantor merupakan faktor yang dominan karena berfungsi sebagai 

manajer dan supervisor yang dituntut untuk mampu memberikan motivasi dan 

arahan kepada pegawai sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu  untuk  melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. Motivasi yang  ada  pada seseorang  akan mewujudkan suatu perilaku 

yang  diarahkan  pada  tujuan  mencapai  sasaran kepuasan. Jadi motivasi 

bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan 

adanya  dari  suatu  perilaku  yang tampak. Motivasi merupakan masalah 

kompleks dalam organisasi, karena kebutuhan dan keinginan setiap anggota 

organisasi berbeda. Oleh sebab itu pimpinan penting mengetahui apa yang 

menjadi motivasi para pegawai atau bawahannya. Adanya motivasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya secara otomatis  akan  meningkatkan  kinerja 
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pegawai. Kinerja pegawai bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan 

saja, tetapi juga dipengaruhi oleh stres kerja yang dirasakan para pegawai ketika 

melaksanakan pekerjaan. 

Sebagian besar dari kita sadar bahwa stres kerja pada pegawai semakin 

menjadi  masalah organisasi. Stres  tersebut dapat  dikarenakan  beban  kerja  

yang  besar dan  harus bekerja  lebih  lama  karena adanya perubahan sistem 

dalam organisasi. Stres  kerja ini tercipta dalam usaha menyeimbangkan 

kehidupan kerja dan tanggung jawab organisasi dan keluarga (Robbins, 2006: 

793). Dalam  kehidupan  berorganisasi  stres  kerja akan membawa dampak 

negatif  terhadap kinerja  pegawainya. Semakin  tinggi  stres  kerja  yang 

dirasakan pegawai akan semakin buruk kinerja yang dihasilkan, tetapi apabila 

pegawai  tersebut  mampu meminimalisasi  stres kerja maka diharapkan 

kinerjanya  juga  semakin meningkat. Stres  kerja  bisa  dipengaruhi karena 

adanya beban pekerjaan yang semakin meningkat sejak adanya modernisasi di 

Departemen Keuangan. Seharusnya beban pekerjaan yang semakin banyak 

bukanlah merupakan suatu halangan bagi pegawai untuk menghasilkan kinerja 

yang semakin baik. Hal ini bisa diatasi dengan cara disiplin waktu dalam 

mengerjakan semua pekerjaan sehingga dapat selesai tepat waktu dan stres     

kerja tidak perlu dialami. 

Disiplin kerja sangatlah penting dalam suatu organisasi dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya guna mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Disiplin kerja  

mengatur  seorang pegawai untuk menaati segala norma, kaidah dan peraturan 

yang berlaku dalam organisasi. Tujuan disiplin kerja ini dalam rangka  
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memperlancar  seorang  pegawai dalam  melaksanakan  pekerjaannya  agar 

pencapaian tujuan organisasi tepat waktu, tepat sasaran serta efektif dan efisien. 

Disiplin kerja yang tinggi akan membuat hasil kerja pegawai Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Boyolali juga menjadi selesai sesuai jadwal. Selain faktor 

kepemimpinan,  stres kerja,  dan disiplin pegawai masih ada faktor lain yang  

lebih menentukan kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yaitu 

kompensasi. 

Pemberian kompensasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali 

setelah adanya remunerasi disesuaikan dengan beban pekerjaan yang telah 

diselesaikan oleh pegawai. Kompensasi sangat penting bagi pegawai guna 

merangsang seseorang  untuk  melakukan pekerjaan melebihi apa yang diinginkan 

oleh organisasi. Di samping itu, kompensasi juga berfungsi sebagai penghargaan 

bagi pegawai yang telah melakukan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai memang  sangat tinggi, 

tetapi apabila disiplin kerja pegawai tidak ditegakkan maka kinerja yang baik 

tidak mungkin akan tercapai. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diketahui bagaimana 

pengaruh kepemimpinan, stres kerja, disiplin kerja, dan kompensasi terhadap 

kinerja  pegawai  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Hasil 

penelitian  ini dapat dimanfaatkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali 

untuk lebih meningkatkan kinerja pegawainya dengan melakukan peningkatan 

atau perbaikan pada variabel yang memberikan pengaruh terbesar, sehingga 

kinerja pegawai akan selalu mengalami peningkatan. Hasil penelitian akan 



5 

 

dituangkan dalam tesis berjudul PENGARUH KEPEMIMPINAN, STRES 

KERJA, DISIPLIN KERJA, DAN KOMPENSASI DENGAN KINERJA 

PEGAWAI  DI  KANTOR  PELAYANAN  PAJAK PRATAMA 

BOYOLALI. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan, stres kerja, disiplin kerja, dan 

kompensasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Boyolali ? 

2. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk : 

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan, stres kerja, disiplin kerja, dan 

kompensasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Boyolali. 

2. Menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis 

Dapat dijadikan masukan kepada seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Boyolali untuk meningkatkan kinerja pegawai kantor berkaitan 

dengan faktor-faktor yang dijadikan variabel penelitian. 

2. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk memperkaya kajian mengenai 

manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan 

peningkatan kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 

 

 


