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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

G. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah melanda berbagai aspek kehidupan manusia. 

Dalam 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 

mempertahankan hidup. Untuk melakukan hal tersebut, perlu adanya suatu 

rancangan strategik. Menurut Murty (2012) 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 ini bisa berupa keuangan maupun 

non keuangan yang dapat di gunakan oleh perusahaan, investor, dan pihak ketiga 

unruk menilai kinerja perusaahaan 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 dan kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian 
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tugas yang dibebankan kepada seorang karyawan dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. 

Karyawan bagian akuntasi cenderung mengalami stres kerja yang 

tinggi karena sebagian waktu mereka dihabiskan ditempat kerja dan dengan 

pekerjaan yang sama. Perusahaan akan mengidentifikasi dan menyediakan umpan 

balik yang bisa membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang 

berdampak pada kinerja perusahaan. 

Suatu keberhasilan yang ingin dicapai oleh perusahaan sangat dipengaruhi 

oleh kinerja karyawannya. Kinerja merupakan pencapaian atau prestasi atas tugas 

yang diberikan kepada karyawan, karena kemajuan perusahaan ditentukan oleh 

kinerja karyawannya (Marwansyah dalam Edy Sanjaya. 2013). 

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi 

perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan dilingkungan bisnis yang 

tidak stabil. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan 

merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan  untuk 

mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas 

kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya. Keberhasilan karyawan dapat 

diukur melalui kepuasan konsumen, berkurangnya jumlah keluhan dan 

tercapainya target yang optimal. 

Kinerja karyawan yang tinggi sangat diharapkan oleh perusahaan. 

Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas 

perusahaan secara keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan dapat 

bertahan dalam persaingan global (Teguh Santosa, 2015). 
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Faktor-faktor yang digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

diantaranya adalah motivasi, kompensasi, lingkungan kerja dan kompetensi. 

Motivasi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kondisi atau 

tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan semaksimal atau 

sebaik  mungkin untuk berbuat dan berproduksi. Seorang yang memiliki motivasi 

rendah mereka cenderung menampilkan perasaan tidak nyaman dan tidak senang 

dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga semakin besar motivasi yang 

dimiliki oleh karyawan maka dapat meninggkatkan kinerja mereka.(Yahyo, et al. 

2013). 

Pemberian kompensasi  sangat penting bagi perusahaan, karena 

upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Kerugian yang 

didapat apabila kompensasi diberikan secara tidak tepat adalah perusahaan akan 

kehilangan karyawan yang memiliki kinerja yang baik, dan perusahaan harus 

mengeluarkan biaya lagi untuk penarikan karyawan baru yang berkualitas (Yahyo, 

et al. 2013). 

Lingkungan kerja juga merupakan aspek yang harus di perhatikan oleh 

pihak perusahaan karena akan menumbuhkan semangat kerja karyawan. Secara 

umum lingkungan kerja adalah tempat dimana  karyawan melaksanakan tugas 

baik yang berupa fisik maupun non fisik (Yahyo, et al. 2013). 

Kompetensi dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja. Kompetensi diperlukan untuk membantu organisasi untuk menciptakan 

budaya kinerja yang tinggi. Banyaknya kompetensi yang digunakan oleh sumber 

daya manusia akan meningkatkan kinerja (Wibowo dalam Edy Sanjaya. 2013). 
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Jika kompetensi individu sejalan dengan kompetensi organisasi maka tujuan 

organisasi secara efektif dapat dicapai. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Yahyo (2013) dalam motivasi, kompensasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh positif signifikan didalam motivasi, kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah: 

1. Obyek yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah karyawan bagian 

produksi CV. Putra Jaya Sahitaguna, Semarang dan obyek yang dilakukan 

pada penelitian sekarang adalah karyawan PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri. 

2. Penelitian ini terdapat variabel kompetensi karena variabel ini dianggap 

sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Oleh sebab itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini 

karena cukup penting untuk mengeetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul,” PENGARUH MOTIVASI, 

KOMPENSASI, LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPETENSI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus di Lingkungan Pegawai 

PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri)”. 

 

 

 



5 

 

 

H. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh motivasi, 

kompensasi, lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai PDAM 

Giri Tirta Sari Wonogiri. 

 

I. Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

J. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Untuk menganalisis adanya pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

karyawan. 
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K. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoristis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

gambaran bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, yaitu diantaranya motivasi, 

kompensasi, lingkungan kerja dan kompetensi pegawai kantor PDAM 

Giri Tirta Sari Wonogiri. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

pertimbangan  bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja pegawai 

kantor PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri. 

b. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang efisien dalam meningkatkan kinerja pegawai 

dengan adanya pengaruh motivasi, kompensasi, lingkungan kerja dan 

kompetensi pegawai kantor PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri. 

c. Bagi almamater 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 
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L. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dalam penulisan ini meliputi beberapa bab 

yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas 

mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, 

antara lain: motivasi, kompensasi, lingkungan kerja, kompetensi, 

kinerja pegawai, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sample, data, 

dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, metode pengujian instrument, serta teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi penyajian dan analisis data. Bab ini akan 

disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan, analisis data, 

dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang diperoleh, 

keterbatasan penelitian, serta saran untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 


