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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan 

diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau 

standar keberhasilan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Oleh 

karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, 

maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat 

diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya. (Moeheriono, 2012: 95) 

Kinerja menurut Mangkunegara (2005: 67) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. 

Kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja yang lebih tinggi mengandung 

arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang lebih tinggi 

dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada seorang 

karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan.  
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Globalisasi dan modernisasi dalam bidang industri hampir 

menyisihkan keinginan karyawan yang mau bekerja, namun demikian 

karyawan akan tetap dibutuhkan oleh perusahaan, sebab tanpa karyawan suatu 

perusahaan mustahil dapat berjalan dengan sendirinya. Karyawan selalu 

terlibat dalam setiap proses manajemen maupun operasional dalam sebuah 

perusahaan, keterkaitan kompensasi dengan kinerja karyawan sangatlah 

signifikan. Menurut Wibowo (2007: 133) setiap organisasi menerapkan sistem 

kompensasi secara fleksibel dan bebas sesuai dengan kondisi masing-masing. 

Sistem mana yang dirasa tepat untuk memberikan kompensasi kepada pekerja 

dengan harapan dapat meningkatkan kinerja. Kompensasi dalam bentuk 

finansial adalah penting bagi karyawan, sebab dengan kompensasi ini mereka 

dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama kebutuhan 

fisiologisnya. Namun demikian, tentunya pegawai juga berharap agar 

kompensasi yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan yang telah 

diberikan. Kompensasi dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi 

pegawai terutama untuk pengembangan karir mereka. 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

yang berlaku (Rivai, 2009: 825). Kinerja memiliki kaitan yang sangat erat 

dengan disiplin kerja karyawan. Semakin baik disiplin karyawan, maka 

semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin 
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karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal dalam Saputra (2010). 

Kepuasan kerja karyawan merupakan satu faktor penting dalam upaya 

meningkatkan kinerja, oleh karena itu setiap perusahaan perlu berusaha agar 

karyawan mempunyai kinerja yang tinggi sehingga kinerja perusahaan secara 

keseluruhan akan tinggi. Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap 

seseorang mengenai pekerjaannya. Oleh karena itu kepuasan kerja akan 

Nampak terwujud dalam perilaku dan kinerja seseorang. Orang yang merasa 

puas akan pekerjaan, akan bekerja dengan semangat kerja tinggi sehingga 

kinerja karyawan tersebut tinggi. Dimana hal tersebut akan mempunyai 

dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap efektivitas organisasi 

perusahaan dalam Hidayat (2011). 

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang pernah ditulis oleh 

Hakim (2012) yang berjudul pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Jaya Gas Indonesia Jakarta. Hal yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel 

kompensasi dan disiplin kerja karena dalam penelitian sebelumnya menduga 

masih terdapat variabel lain yang dapat menjelaskan kinerja karyawan selain 

faktor kepuasan kerja. Selain itu, obyek yang digunakan berbeda yaitu 

karyawan PT. Bank Bukopin di Surakarta. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dalam rangka untuk menilai 

apakah kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja layak dilakukan di 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan guna mencapai tujuan 
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organisasi. Dengan melihat kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH KOMPENSASI, 

DISIPLIN KERJA, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT. BANK BUKOPIN DI SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini 

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank Bukopin di Surakarta? 

2. Apakah variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank Bukopin di Surakarta? 

3. Apakah variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank Bukopin di Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kompensasi 

terhadap kinerja karyawan PT. Bank Bukopin di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Bank Bukopin di Surakarta. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Bank Bukopin di Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi keperilakuan dan perilaku 

organisasi, terutama mengenai kompensasi, disiplin kerja dan 

kepuasan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

b. Membandingkan antara ilmu pengetahuan, ilmu akuntansi 

keperilakuan dan perilaku organisasi yang telah dipelajari dengan 

kenyataan empiris yang terjadi dalam dunia usaha. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian, pengetahuan dan wawasan penelitian 

akan bertambah. Peneliti lebih memahami praktek tentang kompensasi, 

disiplin kerja dan konsep kinerja karyawan. Selain itu, penulis bisa 

mengetahui kompensasi, disiplin kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan PT. Bank Bukopin di Surakarta. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

upaya perbaikan kompensasi, disiplin kerja dan kepuasan kerja 
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sehingga akan tercapai kinerja karyawan yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh PT. Bank Bukopin di Surakarta. 

c. Bagi Pembaca 

Dengan membaca hasil penelitian, pembaca dapat mengetahui 

pelaksanaan kompensasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan kinerja 

karyawan pada PT. Bank Bukopin di Surakarta. Hasil penelitian ini 

juga berguna sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara garis besar, penelitian ini akan diruangkan dalam lima bab 

pembahasan, adapun sistematika pembahasan yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu serta formulasi 

hipotesis dan kerangka pemikiran. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantarany: sampel 

penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, model 

penelitian, definisi variabel, dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      ANALlSIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini hasil temuan dalam penelitian dan analisis secara 

kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian 

berupa keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai maupun 

tidak sesuai dengan harapan umum peneliti. Dalam bab ini juga 

dipaparkan alasan kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil 

penelitian. 

BAB V       KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang  kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran. 

  


