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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan perusahaan 

dalam peningkatan kualitas kinerja dan tujuan suatu perusahaan. Kinerja 

yang baik dari sumber daya manusia bisa menjadikan keunggulan dan 

keistimewaan dari suatu organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2007).  

Menurut Siagian (2002:168) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yaitu : kompensasi, komitmen organisasi, motivasi kerja, 

kepemimpinan, budaya organisasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan 

komunikasi. Dari beberapa faktor tersebut terdapat motivasi kerja dan 

kepuasan kerja. Motivasi merupakan proses yang mengambarkan 

kekuatan, arah seseorang berusaha mencapai suatu tujuan (Robbin and 

Judge, 2017:127). Motivasi yaitu satu hal yang dibutuhkan karyawan 

untuk mencapai kepuasan kerja  yang tinggi, meskipun kepuasan kerja 

berbeda-beda tiap individu. Handoko (2012:193) mengungkapkan 

kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan karyawan memandang pekerjaan mereka sendiri.  
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Untuk bisa melakukan pekerjaan dengan kualitas tinggi harus ada 

tuntutan kepuasan kerja semakin meningkat apabila ada persaingan bisnis 

lain. Dari teori – teori diatas terdapat keterkaitan antara variabel motivasi 

kerja, kepuasan kerja dan kinerja dengan didukung penelitian yang 

terdahulu. Menurut Ganda (2015) dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh motivasi kerja dan kepuasan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil Penelitian yang dilakukan Nitasari (2012) juga 

menyebutkan bahwa adanya pengaruh  positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan 

hasil - hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa kepuasan kerja 

yang tinggi dan pemberian motivasi yang baik kepada karyawan akan 

mempengaruhi kinerja seseorang karyawan. 

Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang merupakan instansi 

pemerintah yang memberikan pelayanan publik berlokasi di Jalan 

Panglima Sudirman No 507, Kota Batu Provinsi Jawa Timur 65313. 

Badan Keuangan Daerah  dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 5 

tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Peran 

BKD merealisasikan misi tersebut adalah meningkatnya kualitas tata 

kelola keuangan. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan 

Berdasarkan observasi dengan survei langsung di Badan Keuangan 

Daerah  Kota Batu, diketahui bahwa Renstra Badan Keuangan Daerah 

Kota Batu sebagai perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan 
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yang diberikan pada masyarakat dibidang pengelolaan keuangan daerah 

yang akan dievaluasi setiap akhir tahun. Kinerja pelayanan BKD kota batu 

bisa dilihat dari pencapaian yang masih belum memenuhi target. Data 

pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 

Data Pencapaian Kinerja Pelayanan (PAD)  

Badan Keuangan Daerah Kota Batu 

Tahun Target  

(dalam Miliar) 

Realisasi 

(dalam Miliar) 

2015 50 104,2 

2016 51 109,5 

2017 52 149,4 

 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu 

Terbukti dari data pencapaian kinerja pelayanan badan keuangan 

daerah kota batu tabel 1.1 jumlah pendapatan asli daerah tahun 2015 

mencapai 104,2 miliar sudah sesuai dengan target. Hal lain yang menjadi 

permasalahan di badan keuangan daerah, kurangnya kemampuan sumber 

daya manusia pengelola keuangan dan barang daerah di Organisasi 

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar 

sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelola 

keuangan dan barang daerah. Hal ini yang menyebabkan terjadi banyak 

kesalahan atau kekeliruan dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun 

pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah. Berikut adalah tabel 

rekapitulasi belanja langsung menurut program dan kegiatan: 
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Tabel 1.2 

Rekapitulasi Belanja Langsung 

 menurut Program dan Kegiatan Tahun 2017 

Keterangan Target 
Realisasi 

 
Analisa 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
100% 88,54% Belum tercapai 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 100% Tercapai 

Penyediaan Jasa 

KebersihanKantor 
100% 100% Tercapai 

Peningkatan Pelayanan Pajak 

Daerah 
100% 98,12% Belum tercapai 

Pengembangan dan pengelolaan 

sistem jaringan komputer 

pengelolaan keuangan daerah 

100% 100% Tercapai 

    

    

         Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu,2018 

Terbukti dari data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa ada beberapa 

program dan kegiatan yang dilakukan karyawan tidak menciptakan kinerja 

yang diharapkan oleh instansi. pada penyediaan Jasa Surat menyurat belum 

mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak instansi. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang tidak sesuai harapan 

instansi.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya 

adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja. Salah satu motivasi kerja yang 

menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja yaitu eksistensi meliputi 

kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan materi, lapar, rasa haus, rasa aman 

dan lingkungan kerja. Kebutuhan eksistensi di badan keuangan daerah kota 

batu karyawan merasa kebutuhan rasa aman dalam bekerja seperti tidak 

takut dipecat karena pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil. 
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 Akan tetapi kebutuhan interpersonal seperti kurangnya komunikasi 

antar karyawan yang menyebabkan mereka tidak saling mengenal satu sama 

lain. Kemudian kebutuhan growth (pertumbuhan) seperti karyawan bekerja 

begitu-begitu saja  tidak ada perubahan atau peningkatan yang 

menyebabkan mereka malas untuk bekerja. Berikut adalah Daftar Gaji 

Pokok Pegawai Badan Keuangan daerah Kota Batu tahun 2018: 

Tabel 1.3 

Data Gaji Pokok Pegawai  

Badan Keuangan daerah Kota Batu tahun 2018 

Golongan Keterangan Gaji/Bulan UMK Kota Batu 

Ia Gaji terendah Rp1.488.500 Rp2.384.167,93 

IVe Gaji tertinggi Rp 5.620.300 RP2.384.167,93 

        Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu,2018 

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa pemberian gaji pokok 

yang diterima oleh PNS tiap bulannya sudah memenuhi UMK kota batu 

tahun 2018. Selain gaji pokok, PNS juga berhak atas tunjangan seperti 

tunjangan fungsional, tunjangan jabatan bahkan tunjangan kinerja. 

Tunjangan-tunjangan ini nilainya melebihi gaji pokok. Fenomena kepuasan 

kerja seperti perasaan karyawan terhadap gaji yang mereka terima sudah 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kepuasan kerja seperti perasaan karyawan terhadap promosi jabatan 

mereka bekerja hanya sebatas untuk menerima gaji dan lain sebagainya. 

Kemudian perasaan karyawan terhadap rekan kerja mereka merasa 

hubungan kerja antar rekan kerja tidak harmonis. Perasaan karyawan 

terhadap pekerjaan itu sendiri yaitu pekerjaan yang mereka terima tidak 

sesuai dengan bidang keahlian yang mereka bisa. 
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Dan perasaan karyawan terhadap atasan yaitu karyawan merasa 

atasan tidak peduli dengan bawahan-bawahannya. Kepuasan kerja harusnya 

ditingkatkan lagi. Hal ini sesuai dengan penelitian Riana (2015) yang 

menyatakan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan koperasi di Denpasar. Penelitian ini berfokus bagaimana 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan badan keuangan daerah 

kota batu dan kepuasan kerja memperkuat atau memperlemah hubungan 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja, maka  peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi Karyawan Pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Batu”. 

 

B.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan  

Badan Keuangan Daerah Kota Batu? 

2. Apakah Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan  Badan Keuangan Daerah Kota Batu? 

3. Apakah kepuasan kerja memoderasi secara signifikan pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan Badan Keuangan Daerah Kota Batu? 
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C. Batasan Masalah 

Masalah yang ingin di ketahui dalam penelitian ini di batasi. 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Objek penelitian pada karyawan PNS Badan Keuangan Daerah Kota 

Batu dengan masa kerja minimal 1 tahun karena karyawan yang sudah 

bekerja selama 1 tahun kinerjanya sudah dievaluasi. 

2. Teori  motivasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ERG oleh 

Clayton Alderfer dalam Luthan (2006) yang meliputi Existence needs 

(kebutuhan eksistensi), Relatedness (kebutuhan hubungan) and Growth 

(kebutuhan perkembangan). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan 

masalah yang akan dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja 

karyawan  pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu. 

2. Untuk menguji dan menganalisis signifikan pengaruh motivasi kerja 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Badan Keuangan 

Daerah Kota Batu. 

3. Untuk menguji dan menganalisis kepuasan kerja dalam memoderasi 

signifikan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Badan 

Keuangan Daerah Kota Batu. 
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi

permasalahan kinerja yang terjadi pada instansi tersebut.

2. Bagi penelitian Selanjutnya, sebagai referensi pengetahuan mahasiswa

tentang Motivasi kerja, Kepuasan kerja dan Kinerja Karyawan dan

dapat dijadikan sebagai pembanding untuk penelitian pada bidang

yang sama.




