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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia berperan penting dalam suatu organisasi. Tanpa 

sumber daya manusia, apapun bentuk dan kecanggihan peralatan teknologi 

yang dimiliki organisasi tidak dapat difungsikan secara optimal. Sumber daya 

manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga 

perlu diarahkan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah organisasi harus 

mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan dan 

pimpinan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.  

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan 

yaitu tercapainya suatu kinerja yang baik sesuai dengan standar kerja yang 

ditetapkan pada suatu organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil nyata yang 

dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi dengan 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi. Kinerja individu dengan kinerja organisasi terdapat 

hubungan yang erat, dengan kata lain apabila kinerja karyawan baik maka 

kemungkinan besar kinerja organisasi juga baik. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, seperti: motivasi, disiplin, budaya 

organisasi, komitmen, kepuasan kerja, lingkungan kerja, kompensasi, reward, 
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gaya kepemimpinan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dalam penelitian ini akan membahas tujuh faktor yang mempengaruhi kinerja, 

yaitu: motivasi, disiplin, kepuasan kerja, komitmen, kepemimpinan 

transaksional, kepemimpinan transformasional, dan servant leadership.  

Menurut Sopiah (1999) dalam Wirmayanis (2014), motivasi adalah 

kekuatan yang menyebabkan individu bertindak dengan cara tertentu. Orang 

yang mempunyai motivasi tinggi akan lebih giat bekerja, sementara yang 

rendah motivasinya akan sebaliknya. Pengertian motivasi dan definisi dalam 

organisasi berkisar pada dimensi subyektif, ada di dalam diri setiap individu, 

yang medorong lahirnya aktivitas. Motivasi merupakan pendorong utama 

perilaku seseorang dalam suatu pekerjaan. Seorang pekerja menjadi rajin atau 

tidak rajin, kreatif atau tidak kreatif, dapat ditelusuri lewat motivasinya. 

Perhatian serius pada masalah motivasi membuat pimpinan organisasi 

memanfaatkan motivasi guna mencapai tujuan perusahaan. Sikap mental 

karyawan yang positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat 

motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang maksimal. 

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. Siswanto (1989:79) dalam  

Sutrisno (2013) mengemukakan bahwa disiplin kerja sebagai suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 
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berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan demikian 

semakin tingginya disiplin kerja setiap karyawan yang didukung oleh 

keahlian, upah, atau gaji yang layak, maka akan mempengaruhi aktivitas-

aktivitas dari instansi itu sendiri.  

Menurut Satria dan Priatna (2012), kepuasan kerja merupakan suatu 

keadaan emosional dan sikap karyawan terhadap pekerjaan mereka yang 

biasanya dilandasi oleh keadaan apakah terjadi atau tidaknya titik temu antara 

nilai balas jasa kerja karyawan dari organisasi dengan tingkat balas jasa yang 

diinginkan oleh karyawan tersebut. Seorang karyawan yang memperoleh 

kepuasan dalam bekerja tentunya akan berdampak terhadap kematangan 

psikologis yang pada gilirannya akan menimbulkan gairah dan semangat 

untuk bertindak mencapai kinerja yang lebih tinggi daripada orang yang tidak 

terpuaskan (Wahyuni et al,  2016). Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan 

yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi pula 

kepuasan terhadap kegiatan tersebut (Rivai, 2009:856 dalam Basna, 2016).  

Komitmen merupakan faktor kunci penentu bagi seorang dalam 

menghasilkan kinerja yang sangat baik. Dalam situasi kolektif, komitmen 

merupakan faktor kunci penentu keberhasilan organisasi. Basna (2016) 

menjelaskan bahwa komitmen organisasi sebagai sebuah sikap yang 

menggambarkan loyalitas pegawai terhadap organisasinya dan merupakan 

sebuah proses yang berjalan dalam suatu organisasi. Karyawan yang komit 
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terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif 

terhadap lembaganya, karyawan akan memiliki jiwa untuk tetap membela 

organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan yang 

pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi.  

Menurut Tatilu et al (2014), kepemimpinan transaksional harus 

memiliki informasi yang jelas tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

bawahannya dan harus memberikan balikan yang kontruksif untuk 

mempertahankan bawahan pada tugasnya. Kepemimpinan transaksional 

berdasarkan prinsip pertukaran imbalan antara pemimpin dengan bawahan 

dimana pemimpin mengharapkan imbalan berupa kinerja bawahan yang 

tinggi sementara bawahan mengharapkan imbalan dan penghargaan secara 

ekonomis dari pemimpin. Pemimpin transaksional pada hakekatnya 

menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu 

dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi, disamping itu 

pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian 

tugas-tugas organisasi.  

Kepemimpinan transformasional adalah suatu proses, yaitu pemimpin 

dan pengikutnya saling merangsang diri satu sama lain untuk penciptaan level 

yang tinggi dari moralitas dan motivasi yang dikaitkan dengan tugas pokok 

dan fungsi mereka. Pemimpin transformasional harus mampu 

mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan mengartikulasikan visi organisasi, 

dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya. 

Kepemimpinan transformasional mendasarkan diri pada prinsip 
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pengembangan bawahan (follower development). Pemimpin mengembangkan 

dan mengarahkan potensi dan kemampuan bawahan untuk mencapai bahkan 

melampui tujuan organisasi. 

Servant leadership adalah suatu model kepemimpinan yang 

memprioritaskan pelayanan kepada pihak lain, baik kepada karyawan atau 

anggota perusahaan, pelanggan, maupun kepada masyarakat sekitar (Tatilu et 

al, 2014). Praktik kepemimpinan pelayan ditandai dengan meningkatnya 

keinginan untuk melayani pihak lain dengan melakukan pendekatan secara 

menyeluruh pada pekerjaan, komunitas, serta proses pengambilan keputusan 

yang melibatkan semua pihak. Spears (2002) dalam Aji dan Palupiningdyah 

(2016) menggambarkan servant leadership sebagai kepemimpinan yang 

melayani utamanya dan mendorong hubungan yang baik dengan 

mengembangkan atmosfer dignity (martabat) dan respect (hormat), 

membangun komunitas dan kerja tim, dan mendengarkan rekan dan 

karyawan. 

Penelitian mengenai pengaruh motivasi, disiplin, kepuasan kerja, 

komitmen, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, 

dan servant leadership terhadap kinerja karyawan telah dilakukan para 

peneliti terdahulu diantaranya yaitu: Sajangbati (2013), Satria dan Priatna 

(2012), Tatilu, et al, (2014), Wirmayanis (2014), Wahyuni, et al (2016), Aji 

dan Palupiningdyah (2016), Sutrisno (2013), Sidanti (2015), Budiwibowo 

(2014), dan Basna (2016). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian 

sebelumnya oleh Sajangbati (2013) tentang motivasi, disiplin, dan kepuasan 
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pengaruhnya terhadap kinerja pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang 

Bitung. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mengambil 

judul “PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, KEPUASAN KERJA, 

KOMITEMEN, KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL, KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL, DAN SERVANT LEADERSHIP TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukoharjo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

5. Apakah kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

6. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

7. Apakah servant leadership berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2. Menganalisis apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3. Menganalisis apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Menganalisis apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

5. Menganalisis apakah kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

6. Menganalisis apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

7. Menganalisis apakah servant leadership berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk penyusunan kurikulum 

akuntansi terutama dalam masalah kinerja karyawan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan seperti motivasi, disiplin, 

kepuasan kerja, komitmen, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan 

transformasional dan servant leadership. 



8 

 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi KPP Pratama Sukoharjo 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja 

karyawan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang 

akuntansi keperilakuan terutama tentang kinerja karyawan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 

pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut 

mengenai topik ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematika agar mempermudah bagi pembaca 

dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi 

motivasi, disiplin, kepuasan kerja, komitmen, kepemimpinan 

transaksional, kepemimpinan transformasional, servant 

leadership, penelitian terdahulu, model pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA  DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum hasil penelitian, 

pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi, 

dan hasil pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran-saran bagi penelitian 

berikutnya. 




