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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dalam peradaban manusia sekarang ini segala aspek kehidupan 

tidak lepas dari berorganisasi, karena pada kodratnya manusia merupakan 

makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup bermasyarakat. Hal ini 

nampak baik didalam kehidupan rumah tangga, organisasi 

kemasyarakatan, terlebih pada saat seseorang memasuki dunia kerja. 

seseorang tersebut akan berinteraksi, dan masuk menjadi bagian dalam 

organisasi tempatnya bekerja. Organisasi adalah unit sosial yang dengan 

sengaja dikelola, terdiri atas dua orang atau lebih, yang berfungsi secara 

relative terus-menerus untuk mencapai satu sasaran atau serangkaian 

sasaran bersama (Robbins, 2006 :189).  Dalam mencapai tujuan 

organisasi, setiap organisasi memerlukan sumber daya untuk 

mencapainya. Sumber daya itu antara lain sumber daya alam, sumber daya 

finansial, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya 

manusia. Diantara sumber daya tersebut, sumber daya yang terpenting 

ialah sumber daya manusia.  

 Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang paling 

penting, dan membuat sumber daya organisasi lainnya menjadi bekerja 

(Simamora, 2006) dalam tampi (2014). Dengan demikian, tanpa sumber 

daya manusia sumber daya lainnya akan menganggur dan kurang 

bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi.  
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Untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya karyawan dituntut 

untuk memaksimalkan kinerja yang dia miliki. Kinerja karyawan adalah 

hal yang penting untuk diperhatikan organisasi, karena dapat 

mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan organisasi dalam suatu 

persaingan global yang sering berubah. Menurut Widodo (2006:78) dalam 

tampi (2014) mengemukakan kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang di harapkan. Kinerja yang baik dapat dilihat dari hasil yang di 

dapat, sesuai dengan standar organisasi. 

Menurut Kasmir (2016:189-183) ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja individu dalam sebuah organisasi diantaranya yaitu: 

Gaya kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan 

stres kerja. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki gaya 

kepemimpinan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawannya. Menurut Hakim (2014:130) gaya kepemimpinan merupakan 

suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut 

kemampuanya dalam memimpin. Penelitian tentang gaya kepemimpinan 

yang dilakukan oleh Susanti dan Baskoro (2012), Trang (2012) dan Tampi 

(2014) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Sementara peneliti lain seperti Tamirang dkk 

(2017) menyatakan bahwa  gaya kepemimpinan tidak  berpengaruh  

terhadap kinerja karyawan. 
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Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh para pimpinan 

adalah bagaimana dapat meningkatkan kinerja karyawannya sehingga 

dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan. Permasalahan 

peningkatan kinerja erat kaitannya dengan permasalahan bagaimana 

memotivasi karyawan. Menurut Hakim (2014:117) motivasi kerja 

mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi yang 

dimiliki oleh bawahan sehingga bawahan mau bekerja sama secara 

produktif untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Penelitian tentang motivasi kerja dilakukan oleh Susanti dan Baskoro 

(2012), Murti dan Winarsih (2015), dan Tampi (2014) yang menyatakan 

bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sementara 

peneliti lain seperti Tamarindang dkk (2017), dan Suwati (2013) 

menyatakan bahwa Motivasi kerja tidak  berpengaruh  terhadap kinerja 

karyawan. 

Karyawan yang bekerja di perusahaan dituntut untuk dapat 

menunjukkan kinerja yang baik. Untuk meningkatkan kinerja yang baik, 

salah satunya dapat dilakukan dengan  meningkatkan disiplin kerja. 

Menurut Harly (2012) disiplin kerja pada hakekatnya adalah 

menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya untuk melakukan tugas 

yang telah dibebankan, di mana pembentukannya tidak timbul dengan 

sendirinya, melainkan harus dibentuk melalui pendidikan formal maupun 

non formal, serta motivasi yang ada pada setiap karyawan harus 

dikembangkan dengan baik. Penelitian tentang disiplin kerja dilakukan 
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Sajangbati (2013), Sugiyatmi dkk (2016), dan Sidanti (2015) yang 

menyatakan disiplin kerja  berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Sementara peneliti lain seperti Setiawan (2013) menyatakan bahwa  

disiplin kerja  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja karyawan. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

lingkungan kerja. Menurut Nitisemito (1991: 184-196) dalam 

Tamarindang dkk (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan 

kerja adalah pewarnaan, kebersihan, penerangan, pertukaran udara, musik, 

keamanan dan kebisingan. Lingkungan kerja perlu di perhatikan karena 

mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan didalam menyelesaikan 

pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. 

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. 

Penelitian yang dilakukan Bintaro dan Noor (2012), Rahmawan dkk 

(2016), dan Sidanti (2015) menyatakan Lingkungan Kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Selain itu, usaha untuk meningkatkan 

kinerja karyawan  diantaranya adalah dengan memperhatikan stres kerja. 

Menurut Hasibuan (2002:204) Stres adalah kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang. Orang-orang 

yang mengalami stres menjadi nervous dan merasakan kekuatiran kronis. 

Stress merupakan suatu kondisi keadaan seseorang mengalami ketegangan 

karena adanya kondisi yang mempengaruhinya, kondisi tersebut dapat 

diperoleh dari dalam diri seseorang maupun lingkungan diluar diri 
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seseorang. Stress dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap 

keadaan psikologis dan biologis bagi karyawan. Penelitian yang dilakukan 

Parwoto dkk (2017), Rahmawan dkk (2016), Nur (2013) menyatakan 

bahwa Stress Kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Tampi (2014), yang 

meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti 

menambahkan tiga variabel independen yang berupa disiplin kerja 

,lingkungan kerja, dan stres kerja serta berbeda pada objek penelitianya 

yaitu pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA, DISIPLIN 

KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN (Studi Empiris Pada Kantor Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) di Surakarta).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta? 
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3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta ? 

4. Apakah lingkungan  kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta? 

5. Apakah Stress kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta? 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta? 

3. Untuk menganalisis disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Kantor 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta?  

4. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta? 

5. Untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Surakarta? 

D.  Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoritis 

Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan Sebagai bahan 

referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih 

lanjut mengenai topik yang sejenis. 

2.     Manfaat Praktis 

a. Bagi Organisasi.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan 

evaluasi bagi organisasi untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya 

gaya kepemimpinan, motivasi kerja, lingkungan kerja ,disiplin kerja, 

stres kerja dan kinerja karyawan supaya organisasi dapat lebih 

kompetitif lagi, terutama dalam pengelolaan SDM organisasi beserta 

kebijakan- kebijakannya. 

b. Bagi Penulis.  

Untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam sebuah organisasi. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang logis dan sistematis dalam penyusunan skripsi. Penulis 

menetapkan sistematika pembahasan menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian isi merupakan bagian utama dari skripsi yang terdiri dari 5 

(lima) bab yaitu sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab III : Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori 

yang meliputi pengertian gaya kepemimpinan, motivasi kerja, 

disiplin kerja, lingkungan kerja, stres kerja, serta penelitian 

terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini merupakan metode penelitian yang menjelaskan jenis 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, dan metode analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

menjelaskan gambaran umum perusahaan, karakteristik responden, 

dan analisis data serta pembahasan. 

Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran. 

Bagian akhir suatu naskah skripsi terdiri dari halaman daftar pustaka 

dan halaman daftar lampiran-lampiran. 


