
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan undang-undang no 5 tahun 1947 tentang pokok-pokok 

pemerintahan daerah menjadi undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah menunjukan tekad dari pemerintahan pusat untuk lebih 

memberdayakan daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Guna mendukung 

pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya maka ditetapkan pula 

undang-undang no 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah. 

Menurut Sutarto dan Sugiarto (2001) Otonomi daerah di Indonesia 

dimulai dengan sejak diberlakukan undang-undang nomor 22/1999 tentang 

pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25/1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara penuh pada 

tahun 2001. Tentu diperlukan motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja. 

Perbendaharaan yang ada di SKPD Kabupaten Sukoharjo adalah 

merupakan elemen penting untuk memberikan pengarahan kepada karyawan. 

Gaji merupakan salah satu motivasi yang sangat signifikan dalam mendorong 

peningkatan kinerja karyawan.  

Menurut Setiaji dan Ismaryati (2001) semakin terpenuhinya kebutuhan 

maka semakin besar kinerja akan pegawai dalam melakukan tugas dan 

kewajibannya. 
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Perbendaharaan yang ada di SKPD  kabupaten Sukoharjo mempunyai 

peranan dalam mengelola keuangan sebuah pemerintahan dan memberikan 

pelayanan pada publik dengan baik. Keuangan yang mereka pegang 

semuanya tergantung pada kejujuran yang mereka pertahankan. penunjukan 

bendahara atas dasar "kejujuran" dan " tanggungjawab". Kondisi saat ini lebih 

banyak atas dasar "loyalitas" dan "kreatifitas". Loyalitas yang "salah kaprah" 

yang indikatornya adalah bendahara yang "patuh terhadap perintah" dan 

"kreatif dalam mempertanggungjawabkan" Patuh dalam pengertian 

memenuhi apa saja yang diperintahkan, walaupun perintah tersebut tidak 

memenuhi ketentuan peraturan pengelolaan keuangan. Untuk itu diperlukan 

bendahara yang juga "kreatif", Kreatif mengotak-atik anggaran, kreatif 

mencari bukti pendukung agar dapat di pertanggung jawabkan. 

Menurut pendapat Listianto dan Setiaji (2002) kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Fungsi kepuasan 

kerja adalah : a). Untuk meningkatkan disiplin karyawan dalam menjalankan 

tugasnya. Karyawan akan datang tepat waktu dan akan menyelesaikan 

tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. b). Untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

Dari gaji yang layak maka karyawan akan termotivasi untuk memiliki 

semangat kerja yang tinggi. Dan dari semangat yang tinggi maka akan 

tumbuh kepuasan kerja yang dihasilkan dari individual karyawan. Dan dari 

kepuasan kerja maka akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan dan 

diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. 
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Ketika karyawan tidak mendapatkan gaji yang layak maka semangat 

kerja karyawan untuk bekerja akan menurun sebab motivasi utama karyawan 

untuk bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan. Dari hal 

tersebut terkadang akan ada penyelewengan dana yang terjadi karena 

kebutuhan karyawan yang tidak terpenuhi dengan gaji yang minimum. 

Menurut pendapat Listianto dan Setiaji (2002) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi upah adalah : pertama, pengalaman kerja menurut PP No. 7 

tahun 1977, pengalaman kerja diukur berdasarkan pengelompokaan terhadap 

masa kerja rendah dan masa kerja tinggi. Yang termasuk masa kerja rendah 

adalah yang belum mencapai 5 tahun, sedangkan masa kerja 5 tahun keatas 

dikelompokan masa kerja tinggi. Kedua, pendidikan merupakan faktor 

penting dalam mempengaruhi pendapatan. Tingkat pendidikan merupakan 

faktor utama dalam mempengaruhi usaha penduduk perdesaan untuk mencari 

kesempatan kerja diluar daerah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka semakin tinggi kesempatan kerja diluar sektor 

pertanian. Ketiga, tanggung jawab keluarga perumah tangga, tanggungan 

keluarga merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukan 

kecenderungan semakin tinggi jumlah keluarga semakin berat ekonomi yang 

harus ditanggung. Hal ini disebabkan biaya konsumsi semakin tinggi 

sehingga sebagian besar pendapatan keluarga digunakan untuk makan dan 

memenuhi kebutuhan pokok sehingga sedikit kemungkinan untuk menabung. 

Jumlah tanggungan keluarga menunjukan banyaknya orang yang ditanggung 

oleh kepala keluarga adapun orang yang ditanggung adalah istri, anak, orang 
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tua, saudara, dan orang lain yang tinggal serumah atau diluar rumah tetapi 

menjadi tanggungan kepala keluarga. 

Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda 

kehidupan perusahaan. selain gaji aspek pemanfaatan karyawan adalah 

pemberian motivasi (daya perangsang) kepada karyawan atau dengan kata 

lain pemberian kegairahan bekerja pada karyawan tersebut. Faktor motivasi 

memiliki hubungan langsung dengan kinerja individual karyawan. Motivasi 

daya perangsang atau daya pendorong yang merangsang karyawan untuk mau 

bekerja dengan segiat-giatnya, berbeda antara karyawan satu dengan 

karyawan lainnya. Perbedaan ini disebabkan perbedaan motivasi, tujuan dan 

kebutuhan dari masing-masing karyawan untuk bekerja, juga oleh karena 

perbedaan waktu dan tempat. 

Kepuasan kerja memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan 

situasi yang kondusif dilingkungan perusahaan. Kepuasan kerja karyawan 

merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi dan mendorong 

semangat kerja karyawan. Keberhasilan seorang karyawan dalam bekerja, 

akan secara langsung mempengaruhi prestasi kerjanya dikemudian hari. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual, setiap 

individu karawan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan keinginan dan system nilali yang dianutnya. Semakin banyak aspek 

dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan dan system nilai yang 

dianut individu. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang didapat. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Listianto dan Setiaji 

(2002). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah: Penelitian terdahulu 

variabel independennya terdiri dari:  motivasi, kepuasan kerja dan disiplin 

kerja, sedangkan penelitian sekarang terdapat penambahan variabel 

independen yaitu variabel gaji. Penelitian terdahulu dilakukan dengan survei 

terhadap karyawan pegawai  kantor PDAM Kota Surakarta, sedangkan untuk 

penelitian sekarang dilakukan dengan survei terhadap karyawan bagian 

perbendaharaan yang ada di dinas-dinas di Kabupaten Sukoharjo. Pada 

penelitian terdahulu penentuan sampling dilakukan dengan menggunakan 

teknik random sampling, sedangkan penelitian sekarang penentuan sampling 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul: “PENGARUH GAJI, MOTIVASI , KEPUASAN KERJA DAN 

DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA 

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DI JAWA TENGAH)” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara gaji terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan? 

4. Apakah ada pengaruh signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang sehubungan dengan masalah yang ada sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitan ini, yakni sebagai 

berikut: 
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1. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau organisasi dalam 

pengambilan kebijakan mengenai gaji, motivasi, kepuasan kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya mengenai kinerja karyawan. 

3. Sebagai informasi bagi mahasiswa atau peneliti lain dalam memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika yang sedemikian rupa 

sehingga apa yang penulis kemukakan diharapkan mudah untuk dipahami. 

BAB I PENDAHULUAN. Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tentang deskripsi teorits 

variabel penelitian yang meliputi, Gaji, Motivasi, Kepuasan Kerja, Disiplin 

Kerja, Kinerja, Kerangka berfikir, penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran variable yang 

meliputi, gaji, motivasi, kepuasan kerja dan disiplin kerja, uji kualitas 

pengumpulan data, uji asumsi klasik,dan metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA. Bab ini berisi tentang deskriptif data, hasil uji 

kualitas pengumpulan data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda 

dan pembahasan penelitian. 

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, saran 

dan daftar pustaka. 

 


