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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis yang sangat pesat dalam 

rangka memasuki era globalisasi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil 

laporan keuangan perusahaan terutama perusahaan yang telah go publik 

membutuhkan laporan keuangan yang dapat dipercaya kebenarannya. Untuk 

mewujudkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan 

sebenarnya maka dibutuhkan seorang profesional seperti auditor untuk 

menganalisa laporan keuangan tersebut. 

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau 

organisasi (id.wikipedia.org/wiki/auditor). Perusahaan biasanya menyerahkan 

hasil laporan keuangan mereka kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk 

diperiksa kembali, dengan tujuan meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa 

laporan yang telah diaudit oleh perusahaan telah sesuai dengan kondisi yang 

sedang dialami perusahaan tersebut. Sedangkan definisi dari KAP itu sendiri 

adalah suatu lembaga sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan 

pekerjaannya sehingga akuntan publik membantu manajemen atau pihak luar 

untuk menyediakan laporan keuangan yang relevan dan reliable. Hal ini didukung 

oleh pemerintah, dimana Akuntan Publik dipercayai sebagai auditor lewat 

kesepakatan IAPI dan pemerintah. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri 

Keuangan No.763 / KMK 011 / 1996, surat keputusan tersebut memberi 
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kepercayaan kepada akuntan publik untuk melakukan aktifitas jasa berupa jasa 

audit umum, jasa audit khusus, pemberian bantuan konsultasi, dan mewakili ke 

luar dalam bidang yang berhubungan dengan akuntansi. 

 Seorang auditor dituntut untuk dapat memberikan hasil laporan auditan 

yang dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta yang ada bagi klien maupun pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Auditor diharapkan untuk 

peka terhadap kemungkinan adanya salah saji  yang material atas laporan 

keuangan. Dengan adanya laporan auditan, klien mampu memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam perusahaannya atau dapat menjadi 

masukan bagi investor, kreditor, serta pihak lainnya.  

Komitmen auditor merupakan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Menurut Noor (2009) komitmen organisasional sangat penting 

karena komitmen organisasional berhubungan dengan absensi, usaha kerja yang 

lebih keras dan perpindahan kerja. Seseorang yang memiliki tingkat komitmen 

yang tinggi cenderung loyal dan ingin tetap bergabung dengan organisasi.  

Auditor yang memiliki komitmen yang tinggi akan memberikan kontribusi yang 

lebih besar kepada organisasi.  Peran di luar deskripsi tugas (extra – role behavior) 

merupakan dampak dari komitmen. Auditor yang memiliki komitmen yang kuat 

cenderung melakukan peran di luar deskripsi dibandingkan dengan auditor dengan 

tingkat komitmen yang rendah.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen adalah motivasi kerja. 

Motivasi kerja merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk berperilaku 

dan bekerja. Semakin tinggi motivasi kerja maka akan semakin meningkatkan 
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komitmen organisasional dan sebaliknya semakin rendah motivasi kerja akan 

menurunkan komitmen organisasional. 

Faktor lain yang mempengaruhi komitmen organisasional adalah 

kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diterima oleh seseorang dari 

organisasi atau perusahaan. Semakin tinggi kompensasi yang diterima, maka akan 

membuat seseorang merasa betah dalam organisasi tersebut, sehingga semakin 

meningkatkan komitmen organisasional. 

Kepuasan kerja menurut Anaroga (1992: 13) adalah perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Sedangkan menurut Rasimin & Ancok (1998) kepuasan  

kerja  merupakan   refleksi  dari  tingkah  laku  dalam  bekerja yang bernilai 

positif. Semakin tinggi kepuasan kerja akan semakin meningkatkan komitmen 

organisasi dan sebaliknya. 

Menurut Glaser et al. (Koesmono, 2005), budaya organisasi seringkali 

digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. Pola-pola dan kepercayaan, 

simbol-simbol, ritual-ritual dan mitos-mitos yang berkembang dan waktu ke 

waktu dan berfungsi scbagai perekat yang menyatukan organisasi. Beraneka 

ragamnya bentuk organisasi atau perusahaan, tentunya mempunyai budaya yang 

berbeda-beda hal ini wajar karena lingkungan organisasinya berbeda-beda pula. 

Semakin kondusif budaya organisasi maka akan semakin meningkatkan komitmen 

organisasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Buraidah dan Lieke (2009) menyatakan 

bahwa kompensasi dan motivasi akan mempengaruhi komitmen organisasional, 

jadi terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kompensasi dan motivasi kerja 
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terhadap komitmen organisasional. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hascaryo 

(2004) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasi, motivasi karyawan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ardy 

(2011) menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja auditor di 

KAP di Semarang dan hasilnya membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor sehingga dengan adanya 

bukti empiris ini menunjukkan bahwa di KAP memang diberlakukan sistem 

kompensasi. 

Nugraha (2009) menyatakan bahwa motivasi dan kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen. Tobing dkk (2008) 

menyimpulkan bahwa budaya organisasi, motivasi dan kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Muhadi (2007) menyimpulkan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh  positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasional. Penelitian yang dilakukan oleh Sugito (2008) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif kepuasan kerja dan kompensasi terhadap komitmen. 

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Buraidah dan Lieke (2009), Tobing dkk (2008), Nugraha (2009), 

Hascaryo (2004), Sugito (2008), yang akan menguji pengaruh motivasi kerja, 

kompensasi, kepuasan kerja, dan budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasional pada auditor.  

Jurnal utamanya adalah Buraidah dan Lieke (2009) yang meneliti tentang 

pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap komitmen organisasional, serta jurnal 
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Tobing dkk (2008) menyimpulkan bahwa budaya organisasi, motivasi dan 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

Maka berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini berjudul: Pengaruh 

Motivasi Kerja, Kompensasi,  Kepuasan Kerja, dan Budaya Organisasi 

terhadap Komitmen Organisasional (Studi Empiris Pada KAP di Semarang). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Masalah yang akan diteliti dapat diidentifikasikan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional?  

2. Apakah kompensasi berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional?  

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional?  

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif motivasi kerja terhadap komitmen 

organisasional. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh positif kompensasi terhadap komitmen 

organisasional. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasional. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis tentang  

faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional, khususnya 

terkait dengan motivasi kerja, kepuasan kerja, kompensasi dan budaya 

organisasi. 

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada auditor 

tentang pentingnya meningkatkan komitmen auditor terhadap KAP nya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau referensi maupun 

sebagai sebagai bahan pembanding untuk peneliti selanjutnya. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

  H1 (+) 

 

  H2 (+) 

 

  H3 (+) 

  H4 (+) 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Pentingnya komitmen organisasional juga berlaku pada KAP, 

terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah 

motivasi kerja. Semakin tinggi motivasi kerja tentunya menunjukkan 

semakin tinggi dorongan dari dalam individu untuk bekerja sehingga 

komitmen organisasi akan semakin meningkat. Kemudian kompensasi dan 

kepuasan kerja, semakin tinggi kompensasi yang diterima dan semakin  

tinggi tingkat kepuasan kerja auditor maka akan semakin meningkatkan 

komitmen organisasionalnya. Budaya organisasi yang kondusif tentunya 

juga akan semakin meningkatkan komitmen organisasional. 

 

 

 

Motivasi Kerja 

Kompensasi

Komitmen organisasi 
Kepuasan Kerja 

Budaya Organisasi 



8 

 

 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan merupakan tata urutan penyajian penulisan 

skripsi dan dimaksudkan untuk mempermudah penyusunan skripsi. Skripsi 

ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :Pendahuluan 

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikir, dan sistematika penulisan.  

        BAB II  :Landasan Teori 

Pada bab ini dijelaskan konsep teoritis yang relevan 

dengan pokok permasalahan penelitian ini serta 

pengembangan hipotesis yang didukung dengan reverensi 

beberapa hasil penelitian sebelumnya, serta devinisi dan 

pengukuran variabel. 

        BAB III     :Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian yang meliputi: populasi, 

sampel, teknik sampling, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

       BAB IV             :Hasil Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang 

bersangkutan. 
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       BAB V             :Penutup 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, 

implikasi, keterbatasan penelitian serta saran untuk 

penelitian mendatang. 
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