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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji 

dan diteleti, karena paling banyak diamati sekaligus sebagai fenomena yang 

paling sedikit dipahami. Di Indonesia fenomena kepemimpinan merupakan 

sebuah masalah menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan 

bernegara. Dalam dunia bisnis kepemimpinan berpengaruh sangat kuat 

terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan hidup.Kepemimpinan dalam 

sebuah organisasi sebagai salah satu penentu arah dan tujuan organisasi harus 

mampu mensikapi perkembangan jaman Seorang pemimpin harus mampu 

mempengaruhi para bawahannya untuk bertindak dan berlaku sesuai dengan 

arah tujuan perusahaan, pemimpin harus mampu memberikan wawasan, 

membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan 

kepercayaan pada para bawahannya, dengan memberikan pemahaman-

pemahaman tersebut para bawahan akan memiliki kinerja lebih baik. 

Faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja adalah 

profesionalisme individu, komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Konsep 

profesionalisme merupakan alat yang digunakan untuk mengukur bagaimana 

para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dari sikap dan 

perilaku mereka . Sikap profesional ini juga berkaitan dengan norma-norma 

dan standar yang berlaku bagi sebuah profesi. 



 

  

Hall (dalam Rahmawati, 1997) mengasumsikan ada hubungan timbal 

balik antara sikap dan perilaku, yaitu perilaku profesionalisme merupakan 

refleksi dari sikap profesionalisme dan demikian sebaliknya, dengan bersikap 

profesionalisme maka seorang akuntan akan bekerja secara lebih baik. 

Sebagai definisi yang umum, Luthans (1995) dalam  Setiadi  

mengartikan komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan 

“loyalitas” karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana  seorang 

anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan 

kebaikan organisasinya. Lebih lanjut  sikap loyalitas ini diindikasikan dengan 

tiga hal, yaitu : (1) keinginan kuat seseorang untuk tetap menjadi anggota 

organisasinya, (2) kemauan untuk mengerahkan usahanya untuk 

organisasinya, (3) keyakinan dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi. Komitmen organisasi berkaitan dengan sikap seseorang yang 

berhubungan dengan organisasi tempat mereka bergabung. Sikap ini berkaitan 

dengan persepsi tujuan organisasi dan keterlibatannya dalam melaksanakan 

kerja. Apabila komitmen seseorang tinggi maka kinerjanya akan menjadi lebih 

baik. Sedangkan kepuasan kerja merupakan sikap dari seseorang berkaitan 

dengan apa yang diterimanya sebagai akibat pekerjaan yang telah dilakukan. 

Semakin tinggi kepuasan seseorang maka akan baik kinerjanya. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul:”Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Profesionalisme, Komitmen 

Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 



 

  

Akuntansi Survey Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Wilayah Kota Madya 

Surakarta”. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan pekerjaan. Seorang pemimpin harus dapat menumbuhkan 

kepercayaan dan mampu memberikan wawaasan yang akan berpengaruh 

terhadap kinerja. Di sisi lain adanya sikap profesional, komitmen organisasi 

dan kepuasan kerja juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja. 

Para peneliti  telah mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan yaitu : gaya 

dengan orientasi tugas (task oriented) dan gaya dengan orientasi karyawan 

(employee oriented). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1 . Bagaimana profil dari karyawan bagian akuntansi yang bekerja pada 

koperasi simpan pinjam di wilayah kota madya Surakarta ? 

2 . Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi ? 

3 . Apakah terdapat penaruh sikap profesionalisme terhadap kinerja akuntan ? 

4 . Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi ? 

5 . Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi ? 



 

  

6 . Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan, profesionalisme, 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja secara stimulan terhadap kinerja 

karyawan bagian akuntansi ? 

 

C.  Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup obyek penelitian dan terbatasnya 

kemampuan penulis, dalam penelitian ini penulis menentukan batasan 

masalah. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini menjadi lebih jelas 

permasalahannya, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai 

sebagaimana mestinya,. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada 

pengaruh gaya kepemimpinan, profesionalisme, komitmen organisasi, 

kepuasan kerja, dan kinerja karyawan dalam organisasi. 

  

D . Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini meliputi : 

a. Memberikan gambaran mengenai profil dari karyawan bagian 

akuntansi yang bekerja pada koperasi simpan pinjam di wilayah kota 

madya Surakarta. 

b. Untuk megetahui secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi. 

c.  Untuk mengetahui secara empiris pengaruh profesionalisme terhadap 

kinerja karyawan bagian akuntansi. 



 

  

d. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi. 

e.  Untuk mengetahui secara empiris pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan bagian akuntansi. 

f . Untuk mengetahui secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan, 

profesionalisme, komitmen organisasi dan kepuasan kerja secara 

stimulan terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi. 

 

E . Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi para pejabat khususnya pimpinan koperasi hasil temuan 

penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dalam peningkatan 

kinerja karyawan. 

b. Bagi dunia akademik penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam 

bidang pengembangan Sumber Daya Manusia. 

c. Berguna sebagai informasi dan referensi untuk pengembangan 

penelitian yang akan datang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun laporan penelitian ini digunakan sistematika sebagai 

berikut : 

 



 

  

BAB 1  PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari : Latar belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari ;Pengertian Kepemimpinan, Penngertian 

Profesionalisme, Pengertian Komitmen, Pengertian 

Kepuasan Kerja, Pengertian Kinerja, Penelitian Terdahulu 

dan Hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, metode 

penelitian, dan metode analisis data. 

 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini menyajikan mengenai analisa data dan pembahasan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menyajikan tentang : Kesimpulan penelitian dan 

saran-saran. 

 




