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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 
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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 merupakan sebuah 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 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 
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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 penulis tertarik mengambil 

judul : “Pengaruh Motivasi, Profesionalisme, Komitmen Organisasi dan 

Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi Pada BPR Di 

Kota Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

Akuntansi ? 

2. Apakah profesionalisme mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian Akuntansi ? 
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3. Apakah komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian Akuntansi? 

4. Apakah budaya kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian Akuntansi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis budaya kerja mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian Akuntansi 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Kantor BPR 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Kantor BPR 

agar menajadi lebih baik dalam bekerja dan tidk bertentangan dengan 

standar profesional. 

2) Bagi Pihak Lain 
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Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi, masukan-

masukan bagi pihak lain serta membantu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap akuntan publik. 

3) Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah 

pengetahuan di bidang akuntansi khususnya auditing, untuk menjadi acuan 

penelitian selanjutnya, 

4) Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasa penulis dalam menerapkan 

beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang mendukung dalam 

penelitian ini meliputi : pengertian motivasi, pengertian 

profesionalisme, komitmen organisasi, budaya kerja dan kinerja 

karyawan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta 

pengembangan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 
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Dalam bab ini berisikan jenis penelitian, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, difinisi operasional dan variabel serta metode 

analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta pembahasan. 

BAB V Penutup 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis, 

keterbatasan penelitian dan saran. 

 


