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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi telah melanda berbagai aspek kehidupan manusia. 

Dalam bidang  perekonomian hal ini membawa dampak  yang cukup besar 

bagi industri-industri di  Indonesia baik itu industri perdagangan, manufaktur 

maupun jasa. Oleh karena itu, dengan pengaruh lingkungan bisnis yang begitu 

kuat, mendorong perusahaan untuk melakukan pembenahan diri agar dapat 

bersaing dan mempertahakan hidup. Untuk melakukan hal tersebut, perlu 

adanya suatu rancangan strategik. 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 factor 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. 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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Karyawan bagian akuntansi cenderung mengalami stres kerja yang tinggi 

karena sebagian waktu mereka dihabiskan ditempat kerja dengan pekerjaan 

yang sama. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasikan dan 

menyediakan umpan balik yang bisa membantu organisasi dalam pengambilan 

keputusan yang akan berdampak pada kinerja perusahaan, semakin tinggi 

respon umpan balik yang dilakukan perusahaan kepada karyawan akan 

semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Secara umum, kinerja 

karyawan diyakini dipengaruhi oleh kompensasi, motivasi dan komitmen dari 

karyawan itu sendiri, pada akhirnya kinerja tersebut akan berdampak pada 

kinerja organisasi.  Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012). 

Disiplin kerja dalam suatu organisasi bertujuan agar semua karyawan 

yang ada dalam perusahaan tersebut bersedia  dengan  sukarela  mematuhi  

serta  mentaati  setiap  tata  tertib  yang  berlaku  tanpa  ada  paksaan.  disiplin 

kerja yang baik dapat dilihat dari tingginya kesadaran para karyawannya 

dalam mematuhi serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. 

Motivasi juga tidak kalah penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Motivasi  dapat  menjadi  pendorong  seseorang  melaksanakan  suatu  

kegiatan  guna  mendapatkan  hasil  yang terbaik. Untuk  itu selain disiplin  

alangkah baiknya jika motivasi  kerja  karyawan perlu  juga dibangkitkan dan 

ditingkatkan  agar  karyawan  dapat  menghasilkan  kedisiplinan  pada  

pekerjaan  sehingga  membuat  kinerja  yang baik untuk meningkatkan tujuan 

perusahaan. Mohammad Iman Tindow, dkk (2014). 
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Menurut Darmawan (2013) dalam Mohammad Iman Tindow, dkk 

(2014). Disiplin  kerja  diartikan  sebagai  suatu  sikap,  tingkah  laku,  dan  

perbuatan  yang  sesuai  peraturan  dari organisasi  dalam  bentuk  tertulis  

maupun  tidak.  Oleh  karena  itu,  dalam  praktiknya  bila  suatu  organisasi  

telah mengupayakan  sebagian  besar  peraturan-peraturan  yang  ditaati  

sebagian  besar  karyawan,  maka  kedisiplinan telah dapat ditegakkan. 

Motivasi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kondisi atau tindakan 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan 

semaksimal mungkin untuk berbuat dan berproduksi. Seorang yang memiliki 

motivasi yang rendah mereka cenderung untuk manampilkan perasaan tidak 

nyaman dan tidak senang terhadap pekerjaannya. Sehingga semakin besar 

motivasi yang dimiliki oleh individu sebagai karyawan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan itu sendiri. Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012).  

Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, 

Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Pegawai Negeri Sipil 

sebagai pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada setiap 

peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

Setiap organisasi berupaya dan berorientasi pada tujuan jangka panjang 

yaitu berkembangnya organisasi yang diindikasikan Namun dalam prakteknya 

untuk mencapai tujuan tersebut organisasi sering menghadapi kendala, yang 

salah satu faktornya adalah ketidak puasan kerja dari para pegawainya. 
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Sebagai akibatnya dapat berpengaruh kepada kinerja pegawai maupun kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

Pegawai dapat menjadi perencana, pelaksana dan pengendali yang selalu 

berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi, serta mempunyai pikiran, 

perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikapnya terhadap 

pekerjaan. Dalam interaksi tersebut, karyawan memberikan kontribusi kepada 

organisasi berupa kemampuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki, 

sedangkan organisasi diharapkan memberi imbalan dan penghargaan kepada 

pegawai secara adil sehingga dapat memberikan kepuasan. 

Peranan pegawai dalam menghadapi tantangan organissasi dan pencapaian 

tujuan organisasi dapat terwujud secara optimal apabila pegawai memiliki 

motivasi untuk berprestasi, memiliki kepuasan kerja yang tinggi danmampu 

bekerja dengan disiplin. Dengan ketiga aspek tersebut dapat menghasilkan 

kinerja yang tinggi. (Susila dan Andriayani Susanti, 2012)  

Tingkat komitmen baik komitmen perusahaan terhadap karyawan, 

maupun antara karyawan terhadap perusahaan sangat diperlukan karena 

melalui komitmen-komitmen tersebut akan tercipta iklim kerja yang 

profesional. Komitmen organisasional merupakan “perspektif yang bersifat 

keperilakuan dimana komitmen diartikan sebagai perilaku yang konsisten 

dengan aktivitas (consistent lines of activity)” (Ivan Aris dan Imam Ghozali, 

2006:193). Sehingga semakin tinggi komitmen karyawan tehadap organisasi 

dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Wright (1992) dalam Murty 

dan Gunasti Hudiwinarsih (2012). mendukung bahwa semakin tinggi 
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komitmen seseorang terhadap tugasnya maka akan semakin tinggi kinerja 

yang akan dihasilkan, yang menuju pada tingkat penilaian yang semakin 

tinggi. Ferris (1981) dalam Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012).  

menyatakan bahwa sifat dari komitmen organisasional dapat berubah 

sepanjang waktu seperti dilihat dari akuntan senior dan junior. Karyawan 

akuntan senior pekerjaannya lebih bervariasi dan memiliki kebebasan dalam 

melakukan penilaian. Karyawan akuntansi level bawah cenderung mengalami 

kebosanan karena pekerjaannya kurang menantang sehingga menyebabkan 

komitmen karyawan tersebut akan rendah. Hogan dan Martel (1987 )dalam 

Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012). menyatakan bahwa stres karena 

peran dan ketidakpastian dalam pekerjaan akan menyebabkan meningkatnya 

ketegangan, mengurangi komitmen organisasi dan meningkatkan 

kecenderungan untuk berpindah. 

Sebagai  negara  yang  sedang berkembang,  Indonesia  memiliki 

penduduk  yang  sangat  besar  dengan wilayah  yang luas. Kondisi demikian 

sangat  menguntungkan  bagi  suatu negara untuk dapat terus berkembang 

mengikuti  era  atau  perkembangan jaman  yang  ada.  Dalam  era globalisasi  

dan  pasar  bebas  saat  ini setiap  perusahaan  dihadapkan  pada situasi  

lingkungan  bisnis  yang semakin  tidak  pasti  dan  persaingan yang sangat 

ketat untuk menjadi yang terbaik  dalam  bisnisnya.  Untuk menghadapi  

persaingan  tersebut, perusahaan  dituntut  untuk meningkatkan  kinerja  

perusahaan pada  semua  aspek  perusahaan,  baik aspek  pemasaran,  aspek  

keuangan, aspek  produksi,  maupun  dari  aspek sumber  daya  manusia.  
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 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Grobogan adalah  

lembaga  teknis  daerah  yang dituntut untuk bekerja lebih baik dari waktu  ke  

waktu  agar  stabilitas lembaga  dapat  terus  dipertahankan dan  ditingkatkan  

demi  pencapaian tujuan yang maksimal. Tuntutan akan kinerja  dan  beban  

pekerjaan  yang tinggi  bagi  sebagian  karyawan khususnya  Badan  

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Grobogan dinilai memungkinkan 

akan berdampak pada penurunan  kinerja  karyawan.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012). 

Mengenai Kompensasi, Motivasi Dan Komitmen Organisasional Terhadap 

Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur Di Surabaya). Peneliti ini melakukan pengembangan dari 

beberapa penelitian terdahulu dengan menggabungkan beberapa variabel dari 

penelitian sebelumnya yang mungkin memperngaruhi kinerja pegawai pada 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 

 Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali apakah penelitian 

sebelumnya konsisten dengan penelitian yang terjadi saat ini. Perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah : (1) penelitian ini 

dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten  Grobogan 

sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah 

Semarang. (2) penelitian ini menggunakan variabel atau indikator, yaitu 

Disiplin kerja, Motivasi Dan Komitmen Organisasi sedangkan penelitian 
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sebelumnya menggunakan variabel Kompensasi, Motivasi, Dan Komitmen 

Organisasi. 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan diteliti 

dan dibahas dalam penelitian ini, dengan judul “PENGARUH  DISIPLIN 

KERJA, MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN  DAERAH 

(BKD) KABUPATEN GROBOGAN” (Studi Empiris Di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada badan 

kepegawaian daerah (BKD) di Kabupaten Grobogan ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada badan 

kepegawaian daerah (BKD) di Kabupaten Grobogan ? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

badan kepegawaian daerah (BKD) di Kabupaten Grobogan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai pada badan kepegawaian (BKD) di Kabupaten Grobogan  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 

pegawai pada badan kepegawaian daerah (BKD) di Kabupaten Grobogan  
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja pegawai pada badan kepegawaian daerah (BKD) di 

Kabupaten Grobogan 

 

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. 

 


