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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Semua perusahaan pasti memerlukan manajemen yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu bagi perusahaan tersebut. 

Tidak hanya pada sektor swasta, sektor publik juga memerlukan manajemen 

yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik atau 

masyarakat yang memerlukan.  

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, 

tergantung oleh keberhasilan individu pada organisasi itu sendiri dalam 

menjalankan tugas mereka. Berbagai macam hambatan pasti akan ditemui 

oleh para individu organisasi untuk bisa bekerja dengan baik sehingga kinerja 

mereka dapat diterima dengan baik oleh perusahaan dan masyarakat yang 

memerlukan. Jumlah karyawan (tenaga kerja) yang melimpah, mengharuskan 

sebuah organisasi untuk berpikir mengenai bagaimana memanfaatkan dan 

mengoptimalkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang optimal 

merupakan salah satu sasaran organisasi untuk mencapai produktivitas kerja 

yang tinggi. Kinerja karyawan adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja karyawan secara umum 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal (Ismail, 2006).  

Dalam era globalisasi ini diharapkan bagi perusahaan swasta nasional 

harus mampu menghadapi persaingan. Hal tersebut harus didukung oleh 

tenaga kerja yang profesional sesuai dengan standar kerja pesaingnya dan 
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kalau bisa harus lebih unggul dari pesaingnya. Secara konsep banyak 

pendefinisian tentang kinerja disesuaikan dengan tujuan masing masing, ada 

yang diarahkan pada prestasi, ada nada juga yang diarahkan atas hasil 

interaksi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor saja sebagai penentu 

kinerja karyawan, sebenarnya kinerja ditentukan oleh banyak faktor dan tidak 

berdiri sendiri. Dalam organisasi, apabila manajemen dapat menentukan 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja (performance) 

tersebut, maka manajemen perusahaan dapat mengambil berbagai langkah 

yang diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja yang bisa sesuai dengan 

harapan perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan sangat di pengaruhi oleh 

kinerja individu karyawannya. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah budaya 

organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam 

suatu organisasi, dimana nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengarahkan 

perilaku anggota-anggota organisasi (Soedjono, 2005). Perilaku karyawan 

tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja yang dibentuk 

melalui budaya organisasi, dimana keberadaan budaya dalam suatu organisasi 

diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan. Dalam budaya organisasi 

sendiri menitik beratkan pada asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang disadari 

atau tidak mampu mengikat kepaduan suatu organisasi. Asumsi dan nilai 

tersebut menentukan pola perilaku para anggota di dalam organisasi. 
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Menciptakan budaya kerja atau organisasi bukanlah hal mudah, dibutuhkan 

kepemimpinan yang mampu menyelami setiap permasalahan dan apa yang 

butuhkan untuk penyelesaiannya, komunikasi bisa menjadi jalan untuk win-

win solution atas setiap permasalan jika disampaikan dengan alasan yang 

jelas dan berdampak baik, akan lebih mudah diterima, karena setiap 

pertimbangan dan kebijakan yang dikeluarkan maka mampu memberi 

stimulus bagi setiap karyawan. Adapun kebijakan yang tidak populer atau 

dianggap tidak nyaman bagi karyawan tapi baik untuk produktifitas. Adanya 

konflik yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, semuanya harus 

diarakan pada peningkatan kinerja organisasinya. 

Pelatihan merupakan salah satu alat untuk menyesuaikan antara tugas 

dan pekerjaan dengan kemampuan, ketrampilan atau kecakapan dan keahlian 

dari setiap karyawan serta merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan sebagai kegiatan pengenalan terhadap pekerjaan tertentu bagi yang 

bersangkutan. Baik tidaknya kinerja karyawan jelas akan mempengaruhi 

kestabilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Latihan-latihan yang diberikan pada karyawan akan mendorong karyawan 

bekerja lebih keras. Hal ini disebabkan karyawan yang telah mengetahui 

dengan baik tugas-tugas dan tanggung jawab akan berusaha mencapai tingkat 

moral kerja yang lebih tinggi. Dengan adanya kegiatan pelatihan, karyawan 

memiliki kesempatan untuk menyerap pengetahuan atau nilai-nilai baru, 

sehingga dengan pengetahuan baru tersebut para karyawan dapat 

meningkatkan profesinya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 
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kepadanya. Pelatihan merupakan hal yang sangat penting yang dapat 

dilakukan oleh organisasi tersebut memiliki tenaga kerja yang pengetahuan 

(knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) dapat memenuhi 

kebutuhan organisasi di masa kini dan di masa yang akan datang. Dalam 

kegiatan pelatihan terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan antara lain 

kesesuaian silabus dengan kebutuhan pelatihan, kualitas pelatih atau 

instruktur, kualitas peserta, kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai 

dalam melaksanakan kegiatan pelatihan yang simetris serta penyediaan biaya. 

Apabila aspek-aspek tersebut dapat dipenuhi dengan baik maka pelatihan 

yang dilaksanakan akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pelatihan akan menentukan kinerja karyawan, sedangkan kinerja akan 

meningkat apabila dilakukan pelatihan dengan persyaratan yang baik. 

Latihan-latihan yang diberikan pada karyawan akan mendorong 

karyawan bekerja lebih keras. Hal ini disebabkan karyawan yang telah 

mengetahui dengan baik tugas-tugas dan tanggung jawab akan berusaha 

mencapai tingkat moral kerja yang lebih tinggi. Pengetahuan karyawan 

maupun pengetahuan umum yang mempengaruhi pelaksanaan tugas sangat 

menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas tersebut. Karyawan yang 

kurang memiliki pengetahuan cukup tentang bidang kerjanya akan tersendat-

sendat. Oleh karena itu bagi karyawan baru atau karyawan lama yang 

dihadapkan pada pekerjaan baru memerlukan tambahan pengetahuan dan 

ketrampilan guna melaksanakan tugasnya dengan baik.  
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Pengembangan karir mempengaruhi kinerja karyawan, dimana 

pengembangan karir merupakan pendekatan formal yang dilakukan organisasi 

untuk menjamin orang-orang dalam organisasi mempunyai kualifikasi dan 

kemampuan serta pengalaman yang cocok ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu mengelola karir dan mengembangkannya dengan baik 

supaya kinerja karyawan tetap terjaga dan mampu mendorong karyawan 

untuk selalu melakukan hal yang terbaik sesuai dengan penelitian oleh 

Kaseger (2013) bahwa pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja. 

Pengembangan karir menunjukkan adanya peningkatan status seseorang 

dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi 

yang bersangkutan. Program perkembangan karir hendaknya disusun secara 

cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada 

keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa akan 

datang. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis dan konseptual karyawan supaya prestasi kerjanya baik dalam 

mencapai prestasi kerja yang optimal. Pengembangan (development) adalah 

fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan 

karyawan (baru/lama) perlu dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan. Agar pengembangan ini dapat dilaksanakan dengan baik 

harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. 

Tuntunan organisasi yang utama adalah peningkatan produktivitas dan 

kuantitas kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang ditandai 
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dengan tingkat produktivitas, efektivitas dan efisiensi yang tinggi melalui 

peningkatan keterampilan teknis dan operasional. 

Kompensasi merupakan salah satu cara yang dapat diberikan 

perusahaan berupa imbalan kepada karyawan. Kompensasi dapat 

meningkatkan ataupun menurunkan kinerja karyawan. Pemberian kompensasi 

kepada karyawan perlu mendapatkan perhatian lebih oleh perusahaan. 

Kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, benar dan adil. Apabila 

kompensasi dirasakan tidak adil maka akan menimbulkan rasa kecewa kepada 

karyawan, sehingga karyawan yang baik akan meninggalkan perusahaan. 

Oleh karena itu agar dapat mempertahankan karyawan yang baik, maka 

program kompensasi dibuat sedemikian rupa, sehingga karyawan yang 

berpotensi akan merasa dihargai dan bersedia untuk bertahan di perusahaan 

(Muljani, 2002). Kompensasi yang diberikan kepada karyawan bertujuan 

untuk lebih memotivasi dalam meningkatkan kinerja di perusahaan. 

Perusahaan juga harus memperhatikan pemberian kompensasi bagi para 

pegawainya. Kompensasi merupakan faktor yang juga penting bagi karyawan 

sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai 

karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

Kompensasi adalah penghasilan yang diberikan oleh Perseroan kepada 

Pegawai dalam bentuk uang untuk kurun waktu bulanan atau tahunan. Dan 

juga merupakan hal penting, yang merupakan dorongan atau motivasi utama 

seorang karyawan untuk bekerja. Gaji yang diberikan oleh perusahaan pada 

setiap karyawan dibayar setiap awal bulan (dibayar perbulan dan dihitung 
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lembur apabila karyawan tersebut bekerja lembur), Selain itu Perusahaan 

memberikan kepada karyawan Kompensasi berupa tunjangan dan 

penghargaan. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawannya yaitu pada setiap hari besar yaitu menjelang hari raya untuk 

yang beragama Islam dan menjelang hari Natal, sedangkan untuk 

penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan seperti gaji, 

upahdan insentif serta penghargaan kepada karyawan, maka kelangsungan 

hidup perusahaan dapat dipertahankan dan tujuan perusahaan dapat tercapai 

secara efektif dan efisien dengan ini maka kinerja karyawan akan meningkat. 

Kecerdasan emosional seorang karyawan merupakan faktor penentu 

keberhasilan kinerja, karena dalam kecerdasan emosional seorang karyawan 

mampu mengendalikan segala ego dan keinginannya serta mampu memahami 

orang lain atau rekan kerjanya sehingga terciptanya suasana kelompok yang 

dinamis. Dalam kecerdasan emosional merupakan salah satu langkah penting 

untuk mengembangkan keunggulan kompetitif bisnis dalam mencapai target 

atau tujuan dalam upaya pemberdayaan manajemen sumber daya manusia 

dalam suatu perusahaan. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional 

yang tinggi mempunyai kemampuan untuk mengelola perasaannya antara lain 

dapat memotivasi dirinya sendiri dan orang lain, tegar menghadapi frustasi, 

sanggup mengatasi dorongan-dorongan primitif dan menunda kepuasan 

sesaat, mengatur suasana hati yang aktif dan mampu berempati dan mampu 

memberikan pelayanan yang lebih baik. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu:  

a) Penelitian yang dilakukan oleh Chaterina Melina Taurisa, Intan Ratnawati 

(2012) dengan variabel budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, dari penelitian tersebut diambil variabel budaya 

organisasi yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  

b) Penelitian oleh Leonardo William Goni et al (2015) dengan variabel 

pelatihan, penempatan kerja dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, dari penelitain tersebut diambil variabel pelatihan dan kompensasi 

yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

c) Penelitian oleh Ririvega Kasenda (2013) dengan variabel kompensasi dan 

motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dari penelitain tersebut 

diambil variabel kompetensi yang berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

d) Penelitian Suji Adelina Ritonga, Desmawaty Hasibuan (2015) dengan 

variabel kompetensi, komitmen, dan pengembangan karir berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, dari penelitian tersebut diambil variabel 

pengembangan karir yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

e) Penelitian oleh Erma Safitri (2013) dengan variabel pelatihan dan disiplin 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dari penelitain tersebut 

diambil variabel pelatihan yang berpengaruh negatif terhadap kinerja 

karyawan. 
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f) Penelitian oleh Maryana Kuswandi Jaya, et al (2012) dengan variabel 

kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dari variabel 

kecerdasan emosional berpengaruh postif terhadap kinerja karyawan. 

Dari kesimpulan penelitian diatas adalah  

1)  Penelitian yang dilakukan oleh Chaterina Melina Taurisa, Intan Ratnawati 

(2012) terjadi kekonsistenan pada variabel budaya organisasi karena hanya 

penelitian tersebut yang membahas tentang budaya organisasi untuk jurnal 

acuan penelitian selanjutnya.  

2)  Penelitian yang dilakukan oleh Leonardo William Goni et al (2015) dan 

Ririvega Kasenda (2013) terjadi kekonsistenan pada variabel kompensasi 

untuk jurnal acuan penelitian selanjutnya, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Leonardo William Goni et al (2015) dan Erma Safitri (2013) terjadi 

ketidakkonsistenan pada variabel pelatihan, dimana dalam penelitian dari 

Erma Safitri (2013) menunjukkan pengaruh negatif variabel pelatihan 

terhadap kinerja karyawan dan penelitian dari Leonardo William Goni et al 

(2015) menunjukkan pengaruh positif variabel pelatihan terhadap kinerja 

karyawan.  

3)  Penelitian yang dilakukan oleh Suji Adelina Ritonga, Desmawaty Hasibuan 

(2015) terjadi kekonsistenan pada variabel pengembangan karir karena hanya 

penelitian tersebut yang membahas tentang pengembangan karir untuk jurnal 

acuan penelitian selanjutnya.  
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4)  Penelitian yang dilakukan oleh Maryana Kuswandi Jayaet al (2012) terjadi 

kekonsistenan pada variabel kecerdasan emosional karena hanya penelitian 

tersebut yang membahas tentang kecerdasan emosional untuk jurnal acuan 

penelitian selanjutnya. 

Sedangkan dalam penelitian ini  mengambil lima variabel independen 

yaitu budaya organisasi, pelatihan, pengembangan karir, kompetensi dan 

kecerdasan emosional. Populasi dan Sampel Penelitian yang akan dilakukan 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Populasi pada penelitian ini dilakukan 

pada Kantor Pajak Pratama Klaten.  

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh bahwa hasil penelitian 

sebelumnya terjadi ketidakkonsistenan pada variabel pelatihan dari hasil 

penelitian Erma Safitri (2013) yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap 

kinerja karyawan dan penelitian Leonardo William Goni et al (2015) yang 

menunjukkan variabel pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, sehingga penulis melakukan penelitian ulang dengan mengambil 

judul “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PELATIHAN, 

PENGEMBANGAN KARIR, KOMPENSASI, DAN KECERDASAN 

EMOSIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)”.  

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh budaya organisasi, 



11 
 

pelatihan, penegmbangan karir, kompensasi dan kecerdasan emosional 

terhadap kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

Sehingga ditarik perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Kantor Pajak Pratama Klaten? 

2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Kantor 

Pajak Pratama Klaten? 

3. Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Kantor Pajak Pratama Klaten? 

4. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Kantor 

Pajak Pratama Klaten? 

5. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Kantor Pajak Pratama Klaten? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. 
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4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian in adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dalam upaya meningkatkan 

kinerja yang lebih baik.  

2. Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya 

dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.  

3. Penulis  

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi 

mengenai akuntansi keperilakuan, terutama tentang kinerja karyawan 

sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan 

datang. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistemtika agar mempermudah bagi pembaca 



13 
 

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

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah yang mendasari penelitian tersebut. Bab ini kemudian 

menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi pemaparan mengenai landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis variabel budaya organisasi, pelatihan, 

pengembangan karir, kompensasi dan kecerdasan emosional, 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka 

pemekiran penelitian, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi pemaparan mengenai populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode variabel 

penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang 

terdiri dari deskripsi variable dependen dan independen yang 
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digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan 

tentang analisis data dan interpretasi data berdasarkan alat dan 

teknik anlisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi 

tentang simpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian 

dan saran untuk penelitian yang akan datang. 

 


