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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia penting bagi berfungsinya perusahaan yang efektif. 

Sumber daya manusia merupakan alat yang berharga untuk meningkatkan 

produktivitas. (Griffin, 2004:414) Persaingan  dalam pelayanan jasa keuangan 

antar bank membuat PD BPR BKK Purwodadi harus mengelola sumber daya 

manusia dengan baik untuk meningkatkan efekvitas dan efisiensi perusahaan, 

untuk itu perusahaan mulai serius membangun dan mengembangkan sumber daya 

manusianya. PD BPR BKK Purwodadi sebelum menjadi BPR (Bank Perkreditan 

Rakyat) adalah lembaga keuangan non Bank yang bernama Badan Kredit 

Kecamatan (BKK), yang berdiri pada tahun 1970 dimana kondisi perekonomian 

pada saat itu dapat dikatakan memprihatinkan, dan masyarakat pada umumnya 

kekurangan modal untuk kegiatan usahanya. Sementara itu lembaga-lembaga 

keuangan yang ada pada umumnya berlokasi di kota-kota yang jauh dari 

jangkauan penduduk yang sebagian besar berdomisili di pedesaan. Pada tanggal 8 

Oktober 1991, Badan Kredit Kecamatan Purwodadi mendapat persetujuan 

Menteri Keuangan KEP-346/KM.13/1991 sebagai Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dengan tujuan untuk mendekatkan pemodalan kepada masyarakat yang 

membutuhkan di Kabupaten Grobogan dan sebagai penyumbang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 
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Dalam meningkatkan kinerja, PD BPR BKK Purwodadi tidak terlepas dari 

berbagai faktor  yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kinerja  diantaranya adalah kompensasi, motivasi, 

lingkungan kerja, kepemimpinan dan budaya  organisasi. 

Menurut Fahmi (2013:132) kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu 

perusahaan baik perusahaan yang memprioritaskan laba dan tidak 

memprioritaskan laba dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh faktor yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam perusahaan, yaitu kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan 

dan budaya organsasi. 

Menurut Suwati (2013),  kompensasi merupakan imbalan yang diterima 

oleh karyawan sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan di perusahaan dalam 

bentuk uang atau tunjangan. Pemberian kompensasi sesuai dengan hasil kerja 

karyawan diharapkan akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan (Kasenda, 2013).  Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian 

Kusuma dan Nugroho (2012) yang menyebutkan bahwa pemberian kompensasi 

yang meningkat akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan tujuan karyawan.  

Menurut Potu (2013), motivasi merupakan respon karyawan terhadap sejumlah 

pernyataan mengenai keseluruhan usaha yang timbul dari dalam diri karyawan 

agar tumbuh dorongan untuk bekerja dan tujuannya dapat tercapai.  Dalam 

penelitian Kustrianingsih et. al (2016) yang menemukan bahwa apabila variabel 
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motivasi kerja meningkat maka kinerja karyawan meningkat juga. Karyawan yang 

mempunyai motivasi tinggi memiliki kinerja tinggi, sedangkan apabila karyawan 

memiliki motivasi yang rendah maka rendah pula kinerja di perusahaan. 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitr karyawan 

pada saat bekerja, baik berbentuk fisik atau non fisik, langsung atau tidak 

langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. 

Menurut Potu (2013) Lingkungan kerja memegang peranan penting terhadap baik 

buruknya kualitas hasil kinerja karyawan. Bila lingkungan kerja nyaman, maka 

bisa dipastikan performa yang dihasilkan pun akan maksimal. Diperkuat dengan 

penelitian Kusuma dan Nugroho (2012) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Muizu (2014) kepemimpinan merupakan aktivitas yang 

dilakukan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu 

memberikan kontribusinya secara sukarela dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. Pemimpin harus dapat menggerakan karyawannya agar mereka 

bekerja dengan semangat untuk mencapai kinerja yang baik (Potu, 2013). 

Diperkuat dengan penelitian Wardhani et. al  (2016) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Fahmi (2013:50) budaya organisasi merupakan suatu kebiasaan 

yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan 

aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dan manajer perusahaan.  Diperkuat dengan hasil penelitian Rizky et. al 
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(2014) terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. Faktor-faktor yang diuji di penelitian ini adalah kompensasi, 

motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kusuma dan Nugroho (2012) meliputi variabel independen 

kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, terhadap kinerja karyawan.  Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan veriabel 

kepemimpinan dan budaya organisasi yang dilakukan oleh penelitian Putra et al 

(2014). Penelitian terdahulu menggunakan PT. Coca-Cola Bottling Central Java 

sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti menggunakan PD. BPR BKK 

Purwodadi sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KOMPENSASI, 

MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada 

Kantor PD BPR BKK Purwodadi)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh kompensasi, motivasi, 
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lingkungan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

4. Apakah kepimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap karyawan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

5. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun secara berurutan 

mulai dari pendahuluanhingga penutup. Untuk lebih rincinya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang 

diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritisyang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan 

membantu dalam berfikir secara logis, serta hipotesis yang digunakan 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara 

operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber dana, metode pengumpulan data, 

srta metode analisis. 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

Bab empat berisi penjelasan. Dijelaskan mengenai analisis deskritif dari 

objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan yang 

memaparkan hasil dari pengujian dan pembahasankeseluruhan penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian 

selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA  

Sub bab ini berisi referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian. 

Sehingga semua data data dan kutipan kutipan dalam penelitian ini dapat di 

pertanggung jawabkan secara yuridis dan akademis.  

LAMPIRAN  

Sub bab ini berisi tentang file-file yang berhubungan langsung dengan data 

yang digunakan dalam penelitian. Sehingga dapat di jadikan bukti fisik terhadap 

data yang di teliti. 

 


