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PENGARUH MOTIVASI, PROFESIONALISME, KOMITMEN 

ORGANISASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI PADA BPR KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis motivasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi.Untuk mengetahui dan 

menganalisis profesionalisme mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian Akuntansi.Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi.Untuk 

mengetahui dan menganalisis budaya kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian Akuntansi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karyawan bagian akuntansi pada BPR di Kota Surakarta dan Sampel dalam 

penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada BPR di Kota Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Variabel motivasi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota 

Surakarta. Variabel profesionalisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota Surakarta. Variabel komitmen 

organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian 

Akuntansi di BPR Kota Surakarta.Variabel budaya kerja tidak mempunyai  

pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota Surakarta. 
 

Kata Kunci : Motivasi, Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Budaya Kerja 

dan Kinerja. 

 

Abstract 

 

This research target to know and analyse the motivation have the influence to 

employees performance of Accountancy. To know and analyse the 

professionalism have the influence to employees performance of Accountancy. To 

know and analyse the organizational komitment have the influence to employees 

performance of Accountancy. To know and analyse the culture work to have the 

influence to employees performance of Accountancy Population used in this 

research employees of accountancy at BPR in Town Surakarta and Sampel in this 

research employees of accountancy at BPR in Town Surakarta. Pursuant to 

research result known that the variable motivate to have the influence signifikan 

to employees performance of Accountancy in BPR Town Surakarta. 

Professionalism variable have the influence signifikan to employees performance 

of Accountancy in BPR Town Surakarta. Organizational variable Komitmen have 

the influence signifikan to employees performance of Accountancy in BPR Town 

Surakarta. Cultural Variable work to don't have the influence to employees 

performance of Accountancy in BPR Town Surakarta  

 

Keyword : Motivation, Professionalism, Organizational Komitmen, Culture 

Work and Performance 
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1. PENDAHULUAN 

Refleksi seorang karyawan memandang pekerjaannya yang tampak sebagai hasil 

interaksi antara diri karyawan dengan pekerjaannya, situasi dankondisi kerja, 

lingkungan kerja serta rekan kerjanya disebut sebagai kepuasan, sikap individu 

menanggapi pekerjaan yang dilimpahkan, dapat dirasakan baik secara positif 

maupun negatif yang kemudian hal tersebut akan menunjukkan situasi lingkungan 

eksternal pekerjaan mereka.  

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 penitng 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. 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak 

ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya 

terhadap bidang yang ditekuninya.Suatu komitmen organisasi menunjukkan suatu 

daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu 

bagian organisasi. Oleh karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa 

ikut memiliki bagi pekerja terhadap organisasi. 

Kinerja yang 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. 

Profesionalisme merupakansebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang 

terkait dengan ilmu dan ketrampilan yang dimiliki.Seorang individu yang 

memegang jabatan atau kedudukan tertentu dituntut memiliki profesinalisme yang 

tinggi agar dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat berjalan dengan efektif. 

Seorang individu yang mengenali dengan baik keahlian dan ketrampilan yang 
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dimilik akan lebih mudah menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan lebih baik 

dibandingkan individu lain yang kurang mampu mengenali keahliannya 

(Sutarjo,2008). Kepuasan kerja (job satisfaction) menurut Robbins (2008:99) 

adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil 

dari sebuah evaluasi karakteristiknya. 

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut.Seringkali, komitmen 

organisasi diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang 

tersebut pada organisasi tersebut.Dengan dimilikinya komitmen organisasi yang 

tinggi pada diri seorang dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat mendorong 

adanya iklim kerja yang mendukung auditor untuk mencapai prestasi yang 

nantinya dapat menciptakan kepuasan kerja itu sendiri (Ikhsan dan Ishak, 2005). 

Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku 

SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi 

berbagai tantangan di masa yang akan datang. Manfaat dari penerapan budaya 

kerja yang baik meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, 

saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, membangun 

komunikasi yang baik, meningkatkan produktivitas kerja, tanggap dengna 

perkembangan dunia luar (Rikha dan Yusrawati, 2013). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:Apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian Akuntansi ?Apakah profesionalisme mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi ?Apakah komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerjakaryawan bagian Akuntansi?Apakah 

budaya kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis motivasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi.Untuk 

mengetahui dan menganalisis profesionalisme mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja karyawan bagian Akuntansi.Untuk mengetahui dan menganalisis 

komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 
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Akuntansi.Untuk mengetahui dan menganalisis budaya kerja mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi 

2. METODE 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu. (Indriantoro dan Supomo, 2002: 115). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada BPR di 

Kota Surakarta 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.(Sugiyono, 2007 :62) dan Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan 

bagian akuntansi pada BPR di Kota Surakarta 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

primer yang diperoleh secara langsung melalui survey dengan membagikan 

kuesioner kepada responden.Responden dalam penelitian ini adalah karyawan 

bagian akuntansi pada BPR di Kota Surakarta. 

Menurut Sutrisno (2012) motivasi didefinisikan sebagai pemberian motif, 

penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan pada seseorang untuk 

melaksanakan tugas/pekerjaan dengan baik sesuai tanggungjawab yang diberikan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi (Gomes: 1997) dalam Rivai, 

(2005), yaitu : Pembayaran/gaji, Keamanan kerja, Hubungan sesama pekerja, 

Pengawasan (supervisor), Pujian, Pekerjaan itu sendiri 

Profesinalisme adalah sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah 

ditugaskan kepadanya. Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan 

berdasarkan pertimbangan yang dimiliki yaitu berdasarkan yang pertama 

pengabdian pada profesi, auditor yang mengabdi kepada profesinya akan 

melakukan totalitas kerja dimana dengan totalitas ini dia akan lebih hati-hati dan 

bijaksana dalam melakukan audit sehingga dapat menghasilkan audit yang 

berkualitas (Simamora, 2002: 47). Indikatornya adalah Tanggungjawab profesi, 

integritas, objektivitas, perilaku profesional  

Komitman sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak 

organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan 
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keanggotaannya dalam organisasi.(Robbin dal Judge, 2007).  Indikatornya adalah 

Affective commitment, Continuance commitment, Normative commitment. 

Filosofi yang mendasari kebijakan organisasi, aturan main untuk bergaul, 

dan perasaan atau iklim yang dibawa oleh persiapan fisik organisasi (Vecchio, 

1995 dalam Arifin, 2014). Indikatornya adalah Keterkaitan dengan lingkungan 

kerja organisasi, Hakekat kegiatan manusia, Hakekat reabilitas dan kebenaran, 

Hakekat hubungan antar manusia 

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakasanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi 

(Arifin, 2014).Indikatornya adalah Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, 

Pemberian pelayanan berkualitas, Pencapaian tujuan, Apresiasi kepada pegawai, 

Peningkatan kualitas, Pemecahan masalah dan pengelolaan organisasi dengan 

konsep mutakhir. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Variabel motivasi diketahui nilai thitung (2,096) lebih besar daripada ttabel 

(2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,045 <  = 0,05. Oleh karena itu, 

H1 diterima, artinya variabel motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota Surakarta. 

Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa motivasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini dikarenakan karyawan bangga 

bekerja memiliki pekerjaan dan menyadari pencapaian yang dilakukan, merasa 

memiliki kontribusi pada organsiasi dengan cara yang positif, adanya jenjang 

karir, selalu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mudah beradaptasi 

dengan rekan kerja dalam satu organisasi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Murty dan Hudiwinarsi 

(2012) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

dan tidak konsisten dengan penelitian ini Muhammad Kurniawan (2013), 

Hafidhah dan Mohmmad Herli (2014) dan Komang Sri Wirnipin, Made Pradana 

Adiputra dan Gede Adi Yuniarta (2015) 
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Variabel profesionalisme diketahui nilai thitung (2,149) lebih besar daripada 

ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,040 <  = 0,05. Oleh karena 

itu, H2 diterima, artinya variabel profesionalisme mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota Surakarta. 

Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa profesionalisme 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan dan semakin tinggi 

profesionalisme maka semakin tinggi pula kinerja karyawan yang dihasilkan dan 

sikap profesionalisme dari seseorang karyawan dalam mempertahankan sikap 

profesionalisme dalam pekerjaan. Hal ini dikarenakan karyawan dapat 

melaksanakan secara profesional dan memegang teguh profesi, dapat 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menyakini profesi sebagai pekerjaan 

yang penting bagi masyarakat, dapat melaksanakan tugas laporan dengan 

memberikan penadpat yang benar dan jujur, dapat melaksanakan tugas laporan 

keuangan yang teliti dan benar dalam penyajiannya dan dapat 

mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Putri, Kompiang Martina 

Dinata dan Dharma Putra (2013) yang menyatakan bahwa profesionalisme 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi dan tidak konsisten dengan 

penelitian ini Muhammad Kurniawan (2013), Hafidhah dan Mohmmad Herli 

(2014) dan Komang Sri Wirnipin, Made Pradana Adiputra dan Gede Adi Yuniarta 

(2015) yang menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja organisasi. 

Variabel komitmen organisasi diketahui nilai thitung (2,151) lebih besar 

daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,040 <  = 0,05. 

Oleh karena itu, H3 diterima, artinya variabel komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa semakin baik komitmen 

organisasi maka akan meningkatkan kinerja, hal ini menunjukkan bahw 

akredibilitas yang tinggi mampu menghasilkan suatu komitmen, dan hanya 

dengan komitmen yang tinggi, suatu perusahaan mampu menghasilkan kinerja 

yang baik. Hal ini dikarenakan karyawan memiliki ikatan emosional dengan 
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organsiasi, berusaha melakukan pekerjaan dengan baik untuk mensukseskan 

organisasi, dan tetap bertahan dalam organisasi dengan melaksanakan 

pekerjaannya sebaik mungkin. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Komang, Adiputra dan 

Yuniarta (2015), Muhammad Kurniawan (2013) yang menyatakan bahwa 

komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi. 

Variabel budaya organisasi diketahui nilai thitung (0,177) lebih kecil 

daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,861 >  = 0,05. 

Oleh karena itu, H4 ditolak, artinya variabel budaya organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa budaya organisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi dan semakin baik penerapan 

budaya organisasi maka kinerja organisasi juga akan tercapai. Hal ini dikarenakan 

pimpinan mendorong melakukan inovasi atau gagasan baru dalam pekerjaan, 

memberikan kebebasan dalam bertindak untuk mengambil keputusan, 

meningkatkan kreativitas agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan 

aman, dan selalu menginformasikan dengan jelas mengani ukuran keberhasilan 

dalam bekerja, melaksanakan dan menyelesiakan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan, serta pemberian pengarahan dan komunikasi yang jelas 

mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Satyawati, Ni Made Ria 

dan Wayan Suartana (2014) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi dan tidak konsisten dengan 

penelitian ini Muhammad Kurniawan (2013), Hafidhah dan Mohmmad Herli 

(2014) dan Komang Sri Wirnipin, Made Pradana Adiputra dan Gede Adi Yuniarta 

(2015) yang menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja organisasi. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang ditelah diuraikan pada bab sebelumnya penulis 

dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: Variabel motivasi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota 
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Surakarta, Variabel profesionalisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota Surakarta, Variabel komitmen 

organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian 

Akuntansi di BPR Kota Surakarta, Variabel budaya organisasi mempunyai tidak 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi di BPR Kota 

Surakarta. 
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