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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam era saat ini banyak pemberitaan tentang adanya penyelewengan 

dana pemerintah yang seharusnya untuk rakyat menjadi disalah gunakan. 

Sehingga pemerintah sangat membutuhkan peran suatu badan yang mampu 

mengawasi perputaran dana APBN maupun dana APBD. Otonomi daerah di 

Indonesia sejak 1 Januari 2001 mengalami perkembangan yang sangat berarti. 

UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah 

Daerah untuk mencoba mandiri, khususnya dalam pengelolaan keuangan, 

termasuk dalam proses penyusunan anggaran daerah atau penganggaran 

daerah. 

Undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai 

dengan UU 32 dan 33 tahun 2004. Akuntabilitas ini terdapat dalam tiga jenis 

pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1) pertanggungjawaban 

pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan 

pelaksanaan pembantuan, dan (3) desentralisasi (Sadjiarto, 2000). Sementara 

di tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam 
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bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN).  

Akuntablitas publik telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi 

sector publik di berbagai negara, bukan hanya di negara berkembang saja 

namun Negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki 

praktek akuntabilitas lembaga sektor publik (Mahmudi, 2002). Permasalahan 

akuntabilitas publik sangat kuat disuarakan sejak dilaksanakan otonomi daerah 

dan desentralisasi fiskal. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan good governance, 

yaitu pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan adanya transparansi, 

akuntabilitas publik, partisipasi, efesiensi dan efektivitas, serta penegakan 

hukum (Mahmudi, 2002). 

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dapat menjadi ujung tombak 

untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan di daerah. Peran Badan Pengawas Daerah (Bawasda) ini menjadi 

sangat penting karena kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi 

menempatkan kabupaten dan kota sebagai pelaksana terdepan pembangunan. 

Daerah akan banyak menerima limpahan dana dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Karena itu, upaya peningkatan efektivitas Badan 

Pengawas Daerah untuk pengawasan keuangan di daerah menjadi sangat 

krusial (Tempo, 2004). 
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Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dikukuhkan dengan peraturan 

daerah.Keberadaan badan ini didasari untuk memenuhi maksud dari 

pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999. Bawasda 

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemda dan 

tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya Bawasda 

sama dengan internal auditor. Bawasda merupakan pergantian dari Inspektorat 

Wilayah, yang hanya merupakan unsur penunjang pemerintah daerah. 

Bawasada pun bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati. 

Posisinya yang demikian, tentu saja Bawasada tidak dapat dikatakan 

independen dalam melaksanakan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) yang 

telah diperuntukkan kepadanya, sehingga dalam tugas mengalami dilemaetis. 

Peran di satu sisi sebagai lembaga yang mengawasi unit kerja di pemerintah 

daerah akan tetapi pada sisi lain lembaga ini bertanggungjawab pada kepala 

daerah yang merupakan pimpinan pemerintahan.Oleh sebab itu kinerja 

BAWASDA selalu dituntut untuk optimal,sehingga tidak ada penyalah gunaan 

dana APBD.   

Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi 

maupun perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, 

perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan 

berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal 

mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat. Menurut penelitian Winanti 
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(2008), kinerja pegawai adalah suatu pengukuran ringkas dari kuantitas dan 

kualitas kontribusi tugas-tugas yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

unit kerja atau organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, 

yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya 

tujuan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena hal tersebut 

merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan bagi bawasda 

sebagai auditor independen.. Oleh karena itu upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja pegawai merupakan tantangan pimpinan yang paling 

serius, karena keberhasilan untuk mencapai visi dan misi BAWASDA 

tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. 

Kompensasi perlu diberikan untuk setiap hasil kerja pegawai 

berdasarkan kinerja pegawai. Pemberian kompensasi secara tepat sesuai 

dengan kewajiban yang telah diberikan pegawai pada BAWASDA sangat 

penting bagi individu karena besarnya kompensasi dapat meningkatkan 

kinerja dari pegawai bawasda. Penelitian Riyadi (2011) mengatakan bahwa 

kompensasi adalah pemberian upah yang merupakan imbalan, pembayaran 

untuk pelayanan yang telah diberikan oleh karyawan. Kompensasi mencakup 

semua jenis pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung, 

berbentuk materil/uang maupun penghargaan yang diberikan perusahaan 

kepada pekerja/buruhnya. Penelitian ini mengambil satu jenis kompensasi 

yakni pembayaran langsung berbentuk finansial yang disebut dengan upah. 
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Gaya kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mempengaruhi cara kerja pegawai, penampilan gaya kepemimpinan akan 

memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kinerja pegawai yang 

dipimpinnya. Dalam penelitian Trisnaningsih (2008) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau 

bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan 

kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi 

mungkin tidak disenangi. Seorang pemimpin melalui penerapan gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan yang 

dipimpinnya dan setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan 

mempengaruhi kualitas kerja yang dihasilkan oleh karyawannya. Gaya 

kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk 

berprestasi. Sukses atau tidaknya karyawan dalam prestasi kerja dapat juga 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasannya. Selain kompensasi finansial 

dan gaya kepemimpinan, motivasi juga mempengaruhi kinerja pegawai. 

Dalam penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008) mengemukakan 

bahwa pemahaman motivasi, baik yang ada dalam diri karyawan maupun 

yang berasal dari lingkungan akan dapat membantu dalam meningkatkan 

kinerja. Hasil studi empirik para peneliti terdahulu mengemukan bahwa 

pencapaian kinerja sangat tergantung pada karyawan yang termotivasi. 

Motivasi penting karena merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 

mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai 

hal yang optimal. Apabila seorang karyawan memiliki produktivitas dan 
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motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang 

akhirnya akan menghasilkan kepuasan kerja karyawan dan pencapaian yang 

baik bagi perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul: 

PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN GAYA 

KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI: MOTIVASI 

KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi kasus pada 

BAWASDA Kabupaten Jombang)  

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengacu pada perumusan masalah tersebut maka dalam hal ini penulis 

hanya membatasi masalah mengenai kompensasi finansial, gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja. Ketiga faktor inilah yang akan dijadikan 

batasan dalam penelitian ini. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu pernyataan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh kompensasi finansial terhadap motivasi 

pegawai BAWASDA? 

2. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi pegawai 

BAWASDA?  

3. Apakah terdapat pengaruh  finansial terhadap kinerja pegawai 

BAWASDA? 
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4. Apakah terdapat pengaruh gaya kemimpinan terhadap kinerja pegawai 

BAWASDA? 

5. Apakah terdapat pengaruh  motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

BAWASDA? 

6. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

BAWASDA secara tidak langsung melalui motivasi kerja? 

7. Apakah Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara 

tidak langsung melalui motivasi kerja? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Untuk menguji hubungan kompensasi finansial terhadap motivasi kerja. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel kompensasi finansial terhadap 

kineja karyawan. 

4. Untuk menguji hubungan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan  

6. Untuk menguji pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai 

BAWASDA secara tidak langsung melalui motivasi kerja. 

7. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

BAWASDA secara tidak langsung melalui motivasi kerja. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal 

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi BAWASDA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berharga bagi perusahaan dalam mengelola SDM beserta segala 

kebijakan yang berkaitan langsung dengan sapek-aspek SDM secara lebih 

baik. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan sistematika pembahasan, penulis mengacu pada 

prinsip dasar metode penulisan ilmiah. Adapun sistematika dalam penelitian 

ini adalah: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pertama ini menjelaskan latar belakang yang mendasari 

munculnya masalah dalam penelitian, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 
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BAB II   TINJAUN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tentang kompensasi finansial, gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja, kinerja perusahaan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. 

Membahas ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam ini menguraikan hasil pengujian statistik yang digunakan 

dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang simpulan-simpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu 

diberikan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


