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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring  dengan  bergulirnya  globalisasi  perdagangan  dunia  dan 

terjadinya  era  reformasi  dibidang  ekonomi  yang  ditandai  dengan 

diserahkannya  sistem  perdagangan  kepada  kebijakan  pasar,  paradigma 

koperasi  sebagai pilar utama  perekonomian  telah  mengalami  perubahan. 

Koperasi  dituntut  untuk  mampu  sejajar dengan  badan  usaha lainnya dalam 

menghadapi liberalisasi atau tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman 

bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama pada  

perekonomian dunia (Ririn Arinah, 2010: 1).   

Menurut  UU  No.  25/1992  tentang  perkoperasian,  “Koperasi 

merupakan  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  perorang  atau  badan 

hukum  koperasi,  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip 

koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat,  yang  berdasarkan  

atas asas  kekeluargaan”.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  koperasi  

merupakan wujud  perekonomian  Indonesia  yang  disusun  sebagai  usaha  

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Perkembangan perekonomian saat ini semakin dinamis karena 

keberadaan  beberapa  koperasi  telah  dirasakan  peran  dan manfaatnya  oleh  

masyarakat,  walaupun  derajat  dan  intensitasnya  berbeda, sehingga koperasi 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi semua kalangan masyarakat
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 khususnya masyarakat Grobogan dalam  melakukan  transaksi  keuangan. 

Seiring  dengan  meningkatnya perekonomian  masyarakat  di  Grobogan,  

koperasi  dapat  membantu didalam  penyediaan  dana  untuk  membiayai  dan  

mengembangkan  usaha  industri, pertanian,  perdagangan  maupun  sektor  

non  keuangan  lainnya.   

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. Dalam menyusun rancangan strategik 

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 prestasi kerja keryawan.  
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Prestasi  kerja  yang diharapkan  adalah prestasi standar  yang  disusun  

sebagai  acuan  sehingga  dapat  melihat  kinerja  karyawan  sesuai  dengan  

posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga 

dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.  

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  Kinerja  seorang  karyawan  

merupakan  hal  yang  bersifat  individual,  karena  setiap  karyawan 

mempunyai  tingkat  kemampuan  yang  berbeda  -  beda  dalam  mengerjakan  

tugasnya.  Kinerja  karyawan  dapat ditingkatkan  dengan  memberikan  

contoh  yang  baik  dari  seorang  pemimpin,  memotivasi  karyawan  dan  

selalu memperhatikan kepuasan karyawan dalam bekerja.   

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi 

contoh oleh  pemimpin  kepada  bawahannya  dalam  upaya  mencapai  tujuan  

organisasi. Seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai figur yang 

menggerakkan bawahannya dan rasional, penuh inisiatif serta kecerdasan 

dalam pengambilan keputusan, kapabilitas dalam memecahkan masalah yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja. Kepemimpinan sangat diperlukan 

untuk mengkolaborasikan suatu kelompok kerja (teamwork) guna mencapai 

suatu tujuan organisasi. Sebagai  proses, kepemimpinan difokuskan kepada 

apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin 

menggunakan  pengaruhnya  untuk  memperjelas  tujuan  organisasi  bagi  

para  karyawan,  bawahan,  atau  yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk 
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mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan kepuasan kerja 

karyawan dalam organisasi. 

Motivasi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kondisi atau 

tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau 

kegiatan semaksimal mungkin untuk berbuat dan berproduksi. Motivasi 

merupakan salah satu faktor yang paling menentukan bagi seorang  karyawan 

dalam bekerja. Sehingga semakin besar motivasi yang dimiliki oleh individu 

sebagai karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Seorang 

yang memiliki motivasi yang rendah mereka cenderung untuk manampilkan 

perasaan tidak nyaman dan tidak senang terhadap pekerjaannya. Hal tersebut 

yang menyebabkan berkurangnya kepuasan kerja pada karyawan 

Kepuasan  kerja  adalah keadaan  emosional  karyawan  dimana  

terjadi  ataupun  tidak  terjadi  titik  temu  antara nilai  balas  jasa  karyawan  

dari  perusahaan  atau  organisasi  dengan  tingkat  balas  jasa yang  memang  

diinginkan  oleh  karyawan  yang  bersangkutan  (Martoyo,  2007:156). 

Menurut  Mudiartha  (2001:257)  sebab-sebab  ketidak puasan  beraneka  

ragam  seperti hasil  yang  diterima rendah atau dirasakan  kurang cukup 

memadai, kondisi kerja yang kurang  memuaskan, hubungan  yang  tidak  

serasi  baik  dengan  rekan  kerja  maupun dengan  atasan,  dan  pekerjaan  

yang  kurang  sesuai.  Robbins  (2003:10)  menyatakan bahwa  kepuasan  

kerja  mengacu  kepada  sikap  individu  secara  umum  terhadap 

pekerjaannya.  Kreitner  dan  Kinicki  (2004)  menganggap  bahwa  motivasi 
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mengandung"  psikologis  seorang  karyawan  yang  menyebabkan  timbulnya  

gairah ,arah dan ketekunan tindakan dan tujuan yang telah ditentukan". 

Berdasarkan latar belakang di atas,peneliti tertarik mengambil judul 

PENGARUH PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN,MOTIVASI KERJA 

DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN ( 

Studi Terhadap Karyawan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten 

Grobogan) 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah di uraikan di atas, maka dapat 

dikemukakan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan? 

2. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan? 

3. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan? 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian 

ini digunakan untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

B. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi peneliti, juga dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

bahan kajian, serta bahan perbandingan bagi para akademisi khususnya 

sehubungan dengan Pengaruh persepsi gaya kepemimpinan,motivasi kerja 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

a. Bagi Kantor Koperasi Koperasi Simpan Pinjam 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan guna 

sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam memperbaiki kinerja karyawan 

pada kantor koperasi simpan pinjam sehingga hasilnya dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih lagi kepada peneliti mengenai variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap kualitas audit. 

c. Bagi Akademisi 
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Hasil penelitian diharapkan untuk dijadikan bahan referensi dalam 

melakukan penelitian sejenis dan dapat mengembangkan penelitian melalui 

keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

C. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang 

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan maksut untuk 

memberikan gambar penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar 

mempermudah bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, Sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah secara garis besar dan menurut hal-hal pokok dalam 

permasalahan yang diambil, perumusan masalah yang menjadi dasar 

dilaksanakannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini, manfaat penelitian yang diharapkan dan sistematika penulisan. 

BAB II yaitu tujuan pustaka. Bab ini merupakan uraian teori-teori 

yang digunakan oleh peneliti juga mendeskripsikan teoritis variabel yang 

digunakan meliputi keahlian auditor forensic, keahlian auditor investigatif, 

profesionalisme, pengalaman kerja dan pengungkapan korupsi. Selain itu 

dalam bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan pengembangan hipotesi 

BAB III adalah metode penelitian. Bab ini membahas tentang jenis 

penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber 
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data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian serta metode 

analisis data. 

BAB IV yaitu analisis data dan pembahasan, dalam bab ini peneliti 

menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data seperti 

keahlian auditor forensic, keahlian auditor investigative, profesionalisme 

dan pengalaman kerja dalam mempengaruhi variabel dependennya yaitu 

pengungkapan korupsi. Selain itu dalam bab ini menjelaskan hasil 

pengumpulan data, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian 

sesuai alat analisis yang digunakan. 

BAB V yaitu penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang 

didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, saran-saran yang 

diberikan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya 

 

 

 


