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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia kerja semakin ketat, 

oleh karena itu organisasi maupun perusahaan yang telibat dalam persaingan bisnis 

dituntut untuk lebih produktif dan memiliki kinerja yang lebih baik untuk 

mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak langsung 

terhadap individu - individu yang terlibat dalam organisasi suatu perusahaan, 

dimana mereka dituntut menunjukan kredibiitas dan profesionalisme yang tinggi 

dalam bekerja sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dan output yang baik bagi 

organisasinya. Dalam perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks 

dan kompetitif, setiap organisasi dan perusahaan dituntut untuk lebih bersikap 

lebih responsif sehingga tetap sanggup bertahan dan terus berkembang.  

Kinerja pada suatu organisasi sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku 

karyawan. Hal yang sangat penting yang menjadi penentu dalam organisasi bagi 

keefektifan jalannya suatu kegiatan adalah Sumber Daya Manusia. Pencapaian 

kinerja suatu perusahaan sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia yang 

bekerja di dalamnya, yang mana sebagai faktor penentu suatu keberhasilan 

sekaligus kegagalan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu Sumber Daya 

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian kinerja suatu 

perusahaan. Sama seperti halnya yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP). 
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Yang mana kinerja sebuah KAP tidak lepas dari kinerja para akuntannya sebagai 

karyawan. Dalam meningkatkan kinerja para karyawannya dan menghasilkan 

kinerja yang baik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yang salah 

satunya adalah faktor kepuasan kerja akuntan. 

Pada kenyataannya yang terjadi, persaingan semakin ketat antar Kantor 

Akuntan Publik (KAP) membuat dari masing – masing KAP bersaing untuk 

memberikan jasa layanan yang terbaik untuk klien supaya para klien juga merasa 

terpuaskan oleh jasa yang diberikan dari KAP itu sendiri. Kualitas layanan yang 

diberikan tergantung dari kemampuan para staf profesional akuntan yang 

tergabung dalam KAP tersebut. KAP yang memiliki dan mempertahankan para 

staf profesional yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memberikan 

kontribusi pada KAP dalam menghadapi persaingan dengan KAP yang lain. Maka 

dari itu, penting untuk mengetahui faktor - faktor yang dapat menciptakan suatu 

keadaan yang ideal agar para akuntan di KAP dapat bekerja dengan efisien dan 

puas dengan pekerjaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kepuasan 

kerja pada auditor dalam KAP tersebut. 

Kepuasan kerja mencerminkan kegembiraan atas sikap emosi positif yang 

berasal dari pengalaman kerja seseorang (Judge dan Locke, 1993 dalam 

Tranggono dan Kartika, 2008). Kegembiraan yang dirasakan seseorang akan 

memberikan dampak positif baginya. Apabila seseorang puas akan pekerjaan yang 

dijalaninya, maka rasa senang pun akan datang, terlepas dari rasa tertekan, 

sehingga akan menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk selalu bekerja di 
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lingkungan kerjanya. Robbins (1996) menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

merupakan sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja 

menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dengan 

imbalan yang disediakan oleh pekerjaan. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara 

seberapa banyak sesuatu yang seharusnya diterima dengan seberapa banyak yang 

sebenarnya dia terima (Porter dalam Luthans, 1995). 

Adapun beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja auditor, yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah 

bagaimana seseorang memiliki dorongan dalam dirinya untuk berbuat sesuatu agar 

menunjang keberhasilan organisasi tempatnya bekerja sesuai dengan tujuan dan 

kepentingan organisasi (Meyer dan Allen, 1990 dalam Purnamasari 2008). 

Komitmen anggota organisasi menjadi hal penting dalam menciptakan hubungan 

hidup dalam sebuah organisasi, komitmen juga menunjukkan hasrat karyawan 

sebuah perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri. 

Karyawan yang memiliki komitmen organisasi akan menjadikan seorang tersebut 

lebih peduli dengan organisasinya, sehingga seorang tersebut akan ikut 

memajukan organisasinya dengan meningkatkan kinerjanya yang nantinya akan 

memperoleh suatu kepuasan kerja yang tinggi pula. Menurut Purnamasari (2008) 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja akuntan.  

Demikian juga  penelitian dari Pardi dan Nurlayli (2009) yang menyatakan bahwa 

komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

auditor. Komitmen organisasional mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 
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kerja (Badjuri 2009). Menurut Trisnaningsih (2003) komitmen organisasional 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Penelitian Tranggono dan 

Kartika (2008) juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja. Penelitian Cahyono dan Ghozali 

(2002) menunjukkan bahwa komitmen organisasi staf akuntan publik berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja. 

Disamping komitmen organisasional, adanya orientasi profesional yang 

mendasari timbulnya komitmen profesional yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya 

seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Larkin, 1990 dalam Setiana, 

2006). Agar orang dapat berperilaku baik, maka ia harus memperhatikan etika 

profesional yang diatur dalam kode etik. Etika profesional yaitu standart perilaku 

seseorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik sehingga 

mendorong perilaku seseorang yang ideal, bersifat realistis, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam suatu asosiasi profesi ditekankan 

akan adanya tingkat komitmen yang setinggi – tingginya yang diwujudkan dengan 

kerja berkualitas sekaligus sebagai jaminan keberhasilan atas tuga yang 

dihadapinya (Tranggono dan Kartika, 2008). Seorang yang yakin akan profesinya 

dalam menjalankan pekerjaan akan menghasilkan perasaan senang dan puas 

dengan hasil kerja yang telah dicapainya. Perasaan puas ini timbul karena adanya 

keyakinan bahwa pekerjaan yang dia kerjakan selaras dengan profesi yang telah 

dimiliki yang nantinya akan menimbulkan rasa optimis dimana orang tersebut 
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yakin akan hasil pekerjaannya baik untuk dirinya dan organisasinya. Oleh karena 

itu, dengan yakin akan profesi kita maka kita akan merasa senang yang nantinya 

akan menimbulkan rasa kepuasan yang tinggi. Seperti hasil penelitian - penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pardi dan Nurlayli (2009)  yaitu adanya 

pengaruh positif komitmen profesional terhadap kepuasan kerja auditor. Penelitian 

Badjuri (2009)  menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja auditor. Penelitian Iswati (2008) mengemukakan bahwa 

komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. 

Penelitian Trisnaningsih (2003) juga menyatakan bahwa komitmen profesional 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. Penelitian Tranggono dan 

Kartika (2008) menyatakan adanya pengaruh positif komitmen profesional 

terhadap kepuasan kerja auditor.  

Selain faktor di atas, faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

tindakan supervisi. Menurut Page (1985) dalam Yukl (1998) menyatakan bahwa 

taksonomi tentang posisi, tugas, dan tanggungjawab manajerial supervisor adalah 

untuk memperbaiki kinerja bawahan dengan bekerja bersama mereka untuk 

menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, memberi pelatihan, 

mengembangkan keterampilan, merencanakan kegiatan mereka, dan menetapkan 

tujuan-tujuan prestasi kerja. Dari penelitian – penelitian yang sudah dilakukan, 

membuktikan bahwa kegiatan operasional suatu perusahaan dapat berjalan  baik 

dengan adanya tindakan supervisi, karena dengan tindakan supervisi ini dapat 

mengontrol seluruh kegiatan operasional tersebut, sehingga akan menunjukkan 
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hasil kerja yang baik dan kepuasan kerja akan timbul. Hasil penelitian Aditya 

(2005) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tindakan supervisi 

yang terdiri dari kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja, dan penugasan 

terhadap kepuasan kerja akuntan pemula. Penelitian Patten (1995) menyebutkan 

bahwa tindakan supervisi aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek kondisi kerja 

dan aspek penugasan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

akuntan. Randi dan Maslichah (2005) menyebutkan bahwa tindakan supervisi pada 

aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek kondisi kerja, aspek penugasan 

berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja akuntan pemula. Penelitian 

Martamin (2006) menunjukkan bahwa ketiga aspek tindakan supervisi yang 

meliputi aspek kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja dan aspek penugasan 

yang disarankan oleh Accounting Education Change Commission (AECC) 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor.  

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepuasan kerja yaitu gaya 

kepemimpinan. Davis dan Newstrom (1995) menyatakan bahwa pola tindakan 

pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan 

tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin dapat melakukan 

berbagai cara dalam kegiatan mempengaruhi dan memotivasi bawahan atau orang 

lain agar melakukan tindakan-tindakan yang selalu terarah terhadap pencapaian 

tujuan organisasi (Purnamasari, 2008). Setiap pimpinan memiliki gaya 

kepemimpinan yang berbeda – beda, hal ini akan menunjukkan juga tingkat 

kepuasan yang berbeda pula. Gaya kepemimpinan yang menyenangkan dan tepat 
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akan menjadikan para karyawannya akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang 

tinggi. Penelitian Purnamasari (2008) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja akuntan. Hasil penelitian Sarita dan 

Agustia (2009) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif gaya kepemimpinan 

situasional terhadap kepuasan kerja auditor. Penelitian Voon, Lo, Ngui dan Ayob 

(2011) menunjukkan adanya pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja. 

Faktor motivasi merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja auditor juga. Perilaku manusia adalah cerminan yang paling sederhana dari 

motivasi – motivasi dasar mereka. Gibson (1995) dalam Tranggono dan Kartika 

(2008) menyatakan bahwa motivasi merupakan hal yang mendorong individu 

ataupun kelompok untuk melakukan sesuatu perbuatan baik itu faktor dari dalam 

diri individu maupun faktor dari luar. Perasaan senang maupun tidak senang 

terhadap pekerjaan merupakan hakikat kepuasan kerja (Davis, 1995 dalam 

Trisnaningsih, 2003). Perasaan senang dan tidak senang ini muncul disebabkan 

pada saat karyawan bekerja mereka membawa serta keinginan, kebutuhan, dan 

pengalaman masa lalu yang membentuk harapan mereka, yang mana makin tinggi 

harapan kerja dapat dipenuhi, makin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan, 

sehingga kepuasan kerja tidak dapat dipisahkan dari motivasi kerja yang seringkali 

merupakan harapan karyawan. Apabila harapan dan kebutuhan karyawan ini tinggi 

maka motivasi karyawan juga akan tinggi sehingga dari motivasi yang terpenuhi 

tersebut akan mempengaruhi kepuasan kerja itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan 



23 
 

dari penelitian-  penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian dari 

Sarita dan Agustia (2009) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

motivasi kerja terhadap kepuasan kerja auditor. Penelitian Badjuri (2009) yang 

menyatakan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

auditor. Penelitian dari Pardi dan Nurlayli (2009)  menunjukkan bahwa motivasi 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. Penelitian 

Trisnaningsih (2003) juga mengemukakan bahwa motivasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja auditor. 

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Purnamasari (2008), 

Trisnaningsih (2003), Tranggono dan Kartika (2008), Badjuri (2009), Cahyono 

dan Ghozali (2002), dan Pardi dan Nurlayli (2009) dengan variabel komitmen 

organisasi. Iswati (2008), Trisnaningsih (2003), Tranggono dan Kartika (2008), 

Badjuri (2009) dan Pardi dan Nurlayli (2009) dengan variabel komitmen 

profesional.  Aditya (2005), Patten (1995), Randi dan Maslichah (2005), Martamin 

(2006) dengan variabel tindakan supervisi. Sarita dan Agustia (2009), Purnamasari 

(2008), dan Voon, Lo, Ngui, dan Ayob  (2011) dengan variabel gaya 

kepemimpinan. Pardi dan Nurlayli (2009), Sarita dan Agustia (2009), Badjuri 

(2009), dan Trisnaningsih (2003) dengan variabel motivasi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul: 

“PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KOMITMEN PROFESIONAL, 

TINDAKAN SUPERVISI, GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI 
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TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR DI KANTOR AKUNTAN 

PUBLIK SEMARANG”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

a. Apakah komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja auditor? 

b. Apakah komitmen profesional mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja auditor? 

c. Apakah tindakan supervisi (aspek kepemimpinan dan monitoring, aspek 

kondisi kerja dan aspek penugasan) mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja auditor? 

d. Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja auditor? 

e. Apakah motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

auditor? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja auditor. 

b. Untuk mengetahui apakah komitmen profesional mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja auditor. 

c. Untuk mengetahui apakah tindakan supervisi (aspek kepemimpinan dan 

monitoring, aspek kondisi kerja dan aspek penugasan) mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. 

d. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja auditor. 

e. Untuk mengetahui apakah motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja auditor. 

 

2. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini, diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

1. Memahami perilaku akuntan sebagai karyawan yang bekerja di KAP, 

teruama hal – hal yang berkaitan dengan kepuasan kerja. 

b. Bagi Akuntan (Auditor) 

1.  Sebagai bahan masukan yang diharapkan dapat menjadi 

 pertimbangan dalam faktor yang mempengaruhi kepuasan  kerjanya 

di masa mendatang. 
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2. Memberikan kontribusi praktis untuk organisasi terutama pada kantor 

akuntan publik dalam mengelola sumber daya manusianya. 

c. Bagi Pembaca 

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

atau sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan komitmen 

organisasi, tindakan supervisi, gaya kepemimpinan, dan pengalaman 

kerja serta kepuasan kerja auditor. 

2. Diharapkan sebagai bahan referensi dan bahan kajian untuk penelitian 

lebih lanjut yang akan memberikan arahan yang jelas bagi pembaca 

yang ingin melakukan penelitian pada kasus yang sama. 

d. Bagi Penulis 

1. Untuk memberikan wawasan mengenai pengaruh komitmen 

organisasi, tindakan supervisi, gaya kepemimpinan dan pengalaman 

kerja auditor terhadap kepuasan kerja, serta mengasah kemampuan 

diri. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

Komitmen organisasi, komitmen professional, tindakan supervisi, gaya 

kepemimpinan dan motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja auditor. Auditor yang memiliki komitmen organisasi dan komitmen 

profesional akan menyukai organisasi dan pekerjaannya, sehingga akan tercipta 

kinerja yang baik dan tujuan perusahaan akan tercapai dengan begitu akan  timbul 
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kepuasan kerja. Selain itu, tindakan supervisi juga sangat dibutuhkan untuk 

mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, gaya kepemimpinan yang baik juga sangat 

beperan dan motivasi sebagai dorongan semangat kerja yang baik, dengan adanya 

evaluasi kerja, gaya kepemimpinan serta semangat kerja yang baik maka akan 

menciptakan kinerja yang baik pula, hal inilah yang akan menimbulkan rasa puas 

dalam diri karyawan. 
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Gambar 1.1 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah sesuai dengan latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang populasi dan sampel penelitian, 

jenis dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel penelitian serta 

alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis. 

BAB IV: ANALISIS DATA 

Bab ini berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian ini. Analisis yang dilakukan dalam bab ini 

mencakup analisis deskriptif, pengujian model dan pengujian hipotesis. 

BAB V: PENUTUP 

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang 

merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. 

Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan dan saran berdasarkan hasil 

penelitian.
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