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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

menyebutkan bahwa “koperasi merupakan organisasi ekonomi yang sehat, kuat, 

mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan 

kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi”. Keberhasilan koperasi tergantung 

bagaimana pelayanan terhadap pegawai, dalam arti jika koperasi mampu 

memberikan pelayanan yang memuaskan, maka akan mendorong partisipasi aktif 

setiap anggota dalam koperasi untuk mencapai target (Susanti, 2015). Pelayanan 

koperasi harus ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia (pegawai), 

setiap koperasi harus mempunyai cara yang tepat dalam meningkatkan kinerja 

pegawai secara terampil dan handal (Suprapto, 2017). Pegawai koperasi dalam 

bekerja harus mengupayakan kemampuannya guna mencapai kinerja yang 

diharapkan. Peran pegawai koperasi semakin mendapat tempat yang strategis 

dalam aktivitas bisnis koperasi, yaitu membantu koperasi memperoleh 

keunggulan kompetitif dengan praktik manajemen sumber daya manusia dan 

mendorong fokus pada pelanggan koperasi.  

Fungsi pegawai dalam koperasi dan para praktisinya harus mampu berperan 

dalam mempercepat dan mengelola perubahan yang dicanangkan organisasi 

secara efektif. Peran pegawai dapat menjadi potensial jika dikelola dengan baik 

dan benar, yaitu dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhinya. Kinerja 
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menjadi barometer keberhasilan organisasi yang dipengaruhi faktor 

kepemimpinan, lingkungan dan kompetensi (Susanto, 2016). Kepemimpinan 

dapat membuat pegawai merasa lebih dihormati sehingga akan meningkatkan 

kepuasan kerja. Lingkungan membuat pegawai merasa lebih nyaman, sedangkan 

kompensasi memberikan motivasi dalam miningkatkan kepuasan kerja. Faktor 

kepemimpinan, lingkungan, kompensasi dan kepuasan kerja secara langsung akan 

mempengaruhi kinerja pegawai. Penilaian kinerja merupakan hal yang penting 

untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dihasilkan oleh individu pegawainya 

dalam memajukan kualitas pelayanan di Koperasi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Marpaung (2014) membuktikan 

bahwa kepemimpinan berhubungan positif terhadap kinerja pegawai. Penelitian 

Mu’tashim (2018) juga mendapatkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai. Semakin baik kepemimpinan, maka semakin baik pula 

kinerja pegawai. Ubaidillah (2016) menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan 

dinilai dengan menggunakan kemampuan mengambil keputusan sebagai kriteria 

utamanya. Susanto (2016) menjelaskan kepemimpinan memegang peranan 

penting karena pimpinan yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam 

pencapaian tujuan dan pemimpin harus memiliki kemampuan mempengaruhi 

pegawainya, yang berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan kinerja. 

Dalam penelitian terdahulu tidak semua menunjukkan hubungan yang signifikan. 

Penelitian Wijaya (2018) membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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Kinerja pegawai juga dipengaruhi faktor lingkungan organisasi. 

Lingkungan organisasi adalah kondisi pekerjaan yang menyenangkan terlebih lagi 

semasa jam kerja yang akan memperbaiki moral pegawai dan kesungguhannya 

dalam bekerja. Untuk meningkatkan kinerja pegawai koperasi harus mampu 

mengontrol perilaku pekerja, menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif 

dengan memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan memberikan 

hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dengan tujuan agar 

pegawai dapat melaksanakan pekerjaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Ayunda (2017) dan Suprapto (2017) membuktikan bahwa lingkungan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Berbeda dengan 

penelitian Wijaya (2018) yang membuktikan lingkungan kerja berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai.  

 Setiap organisasi Koperasi mengharapkan sebuah keberhasilan, sehingga 

membutuhkan pegawai yang berkualitas. Untuk menciptakan pegawai yang 

berkualitas, dibutuhkan dorongan yang kuat dari pimpinan maupun pegawai itu 

sendiri dalam bentuk kompetensi. Penelitian Oktaviyanti dkk (2017) 

membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai. 

Pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, ketrampilan, 

kemampuan, dan sikap yang sesuai dengan jabatannya selalu terdorong untuk 

bekerja secara efektif, efesien dan produktif. Pegawai dengan kompetensi yang 

baik akan mampu melaksanakan tugasnya. Penelitian Apriyono (2017) 

membuktikan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pegawai 

Koperasi Aneka Jaya Batur Ceper Klaten. Penelitian Maulidah (2018) juga 
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membuktikan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

pengelolaan koperasi. Sedangkan penelitian Supriyanto (2015) membuktikan 

bahwa kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.  

Kinerja pegawai dalam sebuah koperasi juga ditentukan dari kepuasan 

kerja, dimana pegawai dengan kepuasan kerja yang baik akan menunjukkan 

kinerja yang optimal. Kepuasan kerja merupakan sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima 

pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Penelitian 

Juniantara (2015) membuktikan kepuasan kerja mampu meningkatkan kinerja 

secara positif dan signifikan. Penelitian Supriyanto (2015) membuktikan bahwa 

kepuasan kerja tidak menunjukkan secara signifikan dalam meningkatkan kinerja 

pegawai koperasi. Penelitian Apriyono (2017) juga mendapatkan bahwa kepuasan 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja.  

Hasil penilaian kinerja pegawai di lingkungan Koperasi Bhina Raharja 

dengan standar > 90% didapatkan dari SOM ( Standar Operasional Management ) 

dan SOP ( Standar Operasional Perusahaan ) adalah sebagai berikut; 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai Tahun2018 

 

Indikator Standar Rata-rata Prestasi Kerja 

Integritas > 90 79 

Komitmen > 90 83 

Disiplin > 90 82,9 

Kerjasama > 90 80 

Kepemimpinan > 90 84 

Orientasi Pelayanan  > 90 83,4 

Kompetensi  > 90 80,0 

Sumber : Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Koperasi Simpan 

Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan Rembang 

2018 
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Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa rata-rata kinerja pegawai Koperasi 

masih belum memenuhi standar (> 90%), dimana integritas sebesar 79%, 

komitmen 83%, disiplin 82,9%, kerjasama 80%, kepemimpinan 84%, pelayanan 

83,4% dan kompetensi 80%. Adapun struktur organisasi KSP. Bhina Raharja 

Adalah sebagai berikut : 

PENGURUS 

Ketua Umum  : H. Atna Tukiman, SE 

Ketua I   : H. Supriyadi Eko Praptomo, SE 

Ketua II   : H. Muhammad Supana, SE 

Sekretaris I  : Sukisno, SE 

Sekretaris II  : Arif Darmawan, SP 

Sekretaris III  : Bayu Verywijaya, SE 

Bendahara I   : Setiyorini, SE 

Bendahara II  : Widariyanti, SE 

Bendahara III  : Novi Riana, SP 

 

PENGAWAS 

Ketua   : Sabarna Wiraadmaja, SE 

Anggota I  : Samidi, SE 

Anggota II  : H. Edy Wiyana, SE 

Berdasarkan researche gap yaitu ditemukan pengaruh variabel 

kepemimpinan, kompetensi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai serta 

adanya penelitian yang mendapatkan pengaruh tidak signifikan sehingga perlu 
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dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain ini adanya fenomena di lapangan 

yaitu kinerja pegawai di lingkungan Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja 

Kabupaten Rembang masih belum sesuai dengan target secara optimal, 

lingkungan yang kurang mendukung, dan kemampuan pegawai belum menguasai 

bidang pekerjaanya.  

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Koperasi sebagai badan usaha berperan terhadap kesejahteraan anggota dan 

masyarakat secara umum, maka peran koperasi sangat penting. Kinerja koperasi 

masih menunjukkan hasil yang kurang yang dipengaruhi oleh kemampuan 

pegawai. Peran pegawai sangat penting dalam dalam sebuah koperasi yang dapat 

dinilai dari kinerja mereka. Manajemen koperasi harus ditunjang dengan sumber 

daya manusia yang handal. Kompetensi pegawai dibutuhkan untuk pengelolaan 

KSP (Koperasi Simpan Pinjam).   Kemampuan   pegawai   ditentukan   dari   

pengetahuan,   keterampilan, perilaku dan pengalaman untuk melakukan 

pekerjaan atau peran secara efektif. Peningkatan kinerja pegawai koperasi juga 

didukung dengan kepemimpinan yang efektif serta kondisi lingkungan kerja yang 

kondusif. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, dapat 

dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pada pegawai 

Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan 

Rembang? 
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2. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja pada pegawai 

Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan 

Rembang? 

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pada pegawai Koperasi 

Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan Rembang? 

4. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pada pegawai 

Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan 

Rembang? 

5. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pada pegawai Koperasi 

Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan Rembang? 

6. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pada pegawai Koperasi 

Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan Rembang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai 

Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan 

Rembang. 

2. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai 

Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan 

Rembang. 

3. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja pegawai Koperasi 

Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan Rembang. 
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4. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Koperasi 

Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan Rembang. 

5. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Koperasi 

Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan Rembang. 

6. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai Koperasi Simpan 

Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan Rembang. 

7. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai 

Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Wilayah Pamotan, Kragan dan 

Rembang. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1 Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai di KSP Bhina Raharja 

Kabupaten Rembang yang terdiri dari pegawai di Wilayah Rembang, 

Pamotan dan Kragan).  

1.4.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Koperasi Simpan Pinjam Bhina 

Raharja Kabupaten Rembang (Wilayah Rembang, Pamotan dan Kragan) 

1.4.3 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui. 

1.4.4 Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari; 

1. Variabel eksogen yaitu kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompetensi.  
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2. Variabel intervening yaitu kepuasan kerja.  

3. Variabel endogen yaitu kinerja pegawai.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Teoritis 

Mengembangkan khasanah ilmu manajemen sumberdaya manusia, 

khususnya tentang pengaruh kepemimpinan, lingkungan dan kompetensi 

terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening. 

1.5.2 Praktik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengurus 

koperasi, terutama oleh pimpinan Koperasi dalam upaya memperbaiki 

kinerja pegawai dengan cara mengevaluasi kepemimpinan, kompetensi, 

lingkungan dan kepuasan kerja pegawai 


