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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran seorang akuntansi dalam perusahaan sangat diperlukan. 

Karyawan bagian akuntansi akan membantu manajemen dalam menyediakan 

informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam persaingan 

global informasi merupakan faktor penting yang akan membantu dalam 

persaingan. Informasi disini bisa berupa keuangan maupun non keuangan 

yang dapat digunakan oleh perusahaan, investor dan pihak ketiga untuk 

menilai kinerja perusahaan tersebut. Sehingga kinerja karyawan bagian 

akuntansi sangat penting bagi perusahaan, jika mereka telah melaksanakan 

tugas-tugasnya dengan baik dan benar maka hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap kinerja dari organisasi tersebut. Murty dan Gunasti (2012). 

Menurut Wiener (1982) dalam Darlis (2002) komitmen organisasi 

adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat 

menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih 

mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen organisasi mempengaruhi 

motivasi individu untuk melakukan suatu hal. Porter et al. (1974) dalam Darlis 

(2002) menyatakan bahwa individu yang memiliki komitmen organisasi akan 

berpandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik bagi organisasi. 

Menciptakan kepuasan kerja karyawan adalah tidak mudah karena 

kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel-variabel yang mempengaruhinya 
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antara lain motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi/perusahaan 

dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua karyawan di 

dalam suatu organisasi/perusahaan. Gibson (1996) dalam Ermayanti (2001:3), 

mengemukakan bahwa kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu atau 

dengan kata lain kinerja individu akan memberikan kontribusi pada kinerja 

organisasi, artinya bahwa perilaku anggota organisasi baik secara individu 

maupun kelompok memberikan kekuatan atas kinerja organisasi sebab 

motivasinya akan mempengaruhi pada kinerja organisasi. 

Murti dan Gunasti (2012) dengan judul Pengaruh Kompensasi, 

Motivasi Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Akuntansi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Di Surabaya). 

Berdasarkan hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa bahwa model regresi 

atau persamaan faktor Kompensasi (X1), Motivasi (X2), dan Komitmen (X3) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y) dapat dikatakan fit. Hasil uji t menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama yaitu kompensasi secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan, hipotesis kedua yaitu motivasi secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, hipotesis kedua 

yaitu komitmen organisasional secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam menilai tinggi rendahnya kinerja karyawan bagian akuntansi, 

dapat dilihat dari seberapa besar motivasi yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan. Seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap 
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pekerjaannya cenderung untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan 

maksimal. 

Brahmasari dan Agus (2008) dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja, 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Pei Hai 

International Wiratama Indonesia). Hasil penelitian ini diketahui bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan, budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, motivasi kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dan 

kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

Prasetyono dan Nurul (2008) dengan judul Analisis Kinerja Rumah 

Sakit Daerah Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan 

Akuntanbilitas Publik (Survei Pada Rumah Sakit Daerah di Jawa Timur). 

Hasil penelitian ini diketahui simultan variabel budaya organisasi, komitmen 

organisasi dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja Rumah Sakit Daerah dan secara parsial budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja, sedangkan komitmen dan akuntabilitas publik 
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tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Rumah Sakit Daerah di 

Jawa Timur. 

Penelitian ini replikasi dari Penelitian Murty dan Gunasti (2012) 

sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Murty 

dan Gunasti (2012) yaitu studi kasus pada perusahaan manufaktur di Surabaya 

dan penelitian sekarang yaitu pada pemerintahan daerah Kabupaten 

Karanganyar, maka dari itu penulis ingin mengambil judul “Pengaruh 

Kompensasi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.” 

  

B. Perumusan Masalah  

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karanganyar? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar  

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar  
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3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting karena menghasilkan informasi rinci, akurat dan 

aktual yang memberikan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagi Akademik 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan, sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai.  

2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan serta mempraktekkan teori-teori yang 

diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi perusahaan 

yang diteliti.  

3. Bagi Pembaca 

Sebagai salah satu sumber pengetahuan antar informasi yang dipakai 

sebagai pembanding dalam melakukan penelitian yang serupa.  
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E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam sistematika ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini berisi teori-teori yang menunjang serta berkaitan 

dalam penelitian yang dilakukan, kerangka teori dan pengembangan 

hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam metode penelitian berisi jenis penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengambilan sampel, sumber dan metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel 

penelitian, teknik pengujian data.  

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini memuat tentang analisa data dan pembahasan dan 

hasil penelitian.  

BAB V  PENUTUP  

Berisi simpulan dan keterbatasan penelitian serta saran. 

 


