
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan dunia usaha saat ini semakin ketat, pentingnya peranan

dari sumber daya manusia (SDM) yang efektif sangat dibutuhkan untuk dapat

bertahan di tengah-tengah persaingan ini. SDM merupakan aset berharga

karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang dapat mengerjakan

sumber daya yang lain (money, methods, materials and machine). Selain itu

manusia merupakan sumber penggerak dari fungsi organisasi. Sehingga

sumber daya manusia harus dijaga dengan baik, jika hal itu tidak dapat

dilakukan akan berakibat pada berkurangnya sumber daya manusia dengan

keinginan berpindah kerja (turnover intention).

Turnover didefinisikan sebagai penarikan diri secara sukarela

(voluntary) atau tidak sukarela (involuntary) dari organisasi (Robbins, 1996).

Voluntary turnover atau quit merupakan keputusan untuk meninggalkan

organisasi, disebabkan oleh dua faktor yaitu seberapa menarik pekerjaan yang

ada saat ini serta tersedianya alternatif pekerjaan lain (Shaw et al,1998).

Sebaliknya, involuntary turnover atau pemecatan menggambarkan keputusan

pemberian kerja (employer) untuk menghentikan hubungan kerja dan bersifat

uncontrollable bagi karyawan yang mengalaminya.
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Hal yang sering dihadapi suatu organisasi demikian juga di Kantor

Akuntan Publik adalah tingginya tingkat turnover menimbulkan dampak

negatif pada KAP, seperti ketidakstabilan kondisi tenaga kerja, peningkatan

biaya sumber daya manusia serta KAP menjadi tidak efektif karena

kehilangan auditor yang berpengalaman. KAP perlu me-manage sumber daya

manusia dalam mencapai setiap tujuannya secara efektif dan efisien. Beberapa

hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan sumber daya yang

potensional dapat dilakukan dengan melakukan investasi untuk penerimaan,

penyeleksian, dan mempertahankan sumber daya manusia yang potensial agar

tidak terjadi perpindahan auditor/employee turnover (Anis et.al. 2003).

Kepuasan kerja menjadi salah satu acuan pertimbangan dalam faktor

yang diprediksi mempengaruhi auditor untuk keinginan berpindah kerja ke

KAP lain. KAP perlu memperhatikan kepuasan kerja auditor melalui

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan atau diinginkan oleh

auditor sehingga mereka dapat meningkatkan motivasi, produktivitas kerja,

dan memiliki loyalitas yang tinggi pada KAP. Ayuningrum (2007)

menyatakan semakin seseorang puas akan pekerjaanya, semakin berkurang

keinginan untuk berpindah kerja. Pada penelitian Kuntari dan Kurniawan

(2002) menyatakan adanya pengaruh terhadap keinginan berpindah kerja. Hal

ini merujuk pada penelitian Iriana et.al (2004), Irwansyah (2005), Petronila

(2009), Endro (2005), Andini (2006) dan Mizar (2008), selain itu Anis et.al

(2003) juga menyatakan adanya pengaruh negatif terhadap keinginan

berpindah kerja.
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Lawler (1990) dalam Hersusdadikawati (2005), mengemukakan

bahwa kepuasan dan ketidakpuasan atas gaji seseorang merupakan suatu

fungsi dari perbedaan antara perasaan seseorang mengenai apa yang

seharusnya diterima dengan berapa banyak gaji yang sebenarnya diterima.

Atmodjo (2005) menyatakan bahwa seseorang yang puas terhadap gaji yang

diterimanya akan berusaha tetap mempertahankan pekerjaanya. Adanya

pengaruh negatif ini ada antara kepuasan gaji dan keinginan berpindah kerja.

Artinya semakin tinggi kepuasan gaji maka keinginan untuk berpindah kerja

auditor akan semakin rendah. Penelitian yang menunjukkan bahwa kepuasan

gaji berpengaruh negatif terhadap turnover intention adalah

Hersusdadikawati (2005) dan Ayuningrum (2007). Penelitian Artanto (2010)

juga menyatakan semakin tinggi kepuasan gaji maka akan semakin rendah

keinginan berpindah kerja. Serta Andini (2006) menyatakan adanya pengaruh

negatif dan signifikan antara kepuasan gaji dan turnover intention.

Selanjutnya komitmen organisasi adalah tingkatan dimana seseorang

pekerja mengidentifikasi diri dengan organisasi dan tujuan-tujuannya dan

berkeinginan untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi. Auditor

dengan komitmen yang tinggi akan memiliki loyalitas yang tinggi pada KAP

karena ia mempunyai rasa memiliki terhadap KAP yang tinggi, sehingga ia

akan mempunyai tingkat keinginan untuk berhenti bekerja lebih rendah

dibandingkan dengan individu yang kurang memiliki komitmen pada

KAPnya. Kuntari dan Kurniawan (2002) dan Irwansyah (2005) menyatakan

adanya pengaruh keinginan berpindah kerja. Penelitian Toly (2001), Endro

(2005), Ayuningrum (2007), Andini (2006) dan Mizar (2008) serta Ratnawati
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dan Kusuma (2002) menyatakan adanya pengaruh negatif terhadap keinginan

berpindah kerja.

Konfik peran adalah suatu keadaan dimana individu dihadapkan

pada pengharapan peran yang berlainan, atau adanya dua perintah yang

berbeda diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja

akan mengakibatkan terabaikannya perintah yang lain. Senatra (1980) dalam

Ratnawati dan Kusuma (2002) mengemukakan pengaruh langsung dari

konflik peran terhadap keinginan berpindah kerja serta kedua variabel

tersebut mempunyai pengaruh yang positif. Semakin tinggi konflik peran

yang dipersepsikan oleh auditor maka akan semakin tinggi pula keinginan

auditor tersebut untuk pindah kerja. Hal ini merujuk pada penelitian

Ratnawati dan Kusuma (2002), Yuanita (2005), Herdhani (2009), dan

Cahyono (2008).

Ketidakjelasan peran terjadi akibat job description yang tidak ditulis

atau dijelaskan dengan rinci serta tidak adanya standar kerja yang jelas,

sehingga ukuran kinerja yang ideal dipersepsikan secara kabur oleh auditor.

Semakin tinggi ketidakjelasan peran yang dipersepsikan oleh auditor maka

akan semakin tinggi pula keinginan berpindah kerja. Faktor ketidakjelasan

peran ini menjadi indikator juga yang berpengaruh positif terhadap keinginan

untuk berpindah kerja auditor. Rapina menyatakan semakin tinggi

ketidakjelasan peran maka akan semakin tinggi pula keinginan berpindah

kerja. Pada penelitian Herdhani (2009) dan Cahyono (2008) menyatakan

adanya pengaruh positif antara ketidakjelasan peran dan keinginan berpindah

kerja.
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Sedangkan job insecurity (keamanan kerja) didefinisikan sebagai

harapan-harapan auditor terhadap keberlangsungan pekerjaannya. Atau

perasaan tegang, gelisah, khawatir, stres dan merasa tidak pasti dalam

kaitannya dengan sifat dan keberadaan pekerjaan, dapat terjadi disebabkan

oleh tidak terjaminnya pekerjaan mempunyai efek terhadap perpindahan

auditor. Jika seseorang merasakan suatu tingkat ancaman yang tinggi

terhadap aspek pekerjaan dan keseluruhan pekerjaanya, maka semakin besar

keinginan seseorang tersebut untuk pindah kerja. Auditor yang khawatir

dengan kelangsungan pekerjaannya akan mencari karir yang lebih terjamin.

Job insecurity mempunyai pengaruh positif dengan keinginan auditor untuk

berpindah kerja. Hal ini merujuk pada penelitian Iriana et.al (2004), Irwandi

(2008) dan Mizar (2008). Pada penelitian Endro (2005) menyatakan adanya

pengaruh positif antara job insecurity terhadap keinginan berpindah kerja.

Penelitian ini akan mengembangkan penelitian Anis (2003) dengan

menambahkan variabel kepuasan gaji, konflik peran, ketidakjelasan peran

dan job insecurity. Peneliti ingin menguji dan mengidentifikasi kembali

pentingnya pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan

berpindah kerja auditor. Dipilihnya pengujian atas model tersebut adalah

dengan alasan pengujian tersebut memasukan variabel-variabel yang cukup

signifikan terhadap keinginan berpindah kerja, dan pengujian tersebut tidak

saling menunjukan hasil yang konsisten. Penelitian ini menggunakan sampel

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Semarang.
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Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik

untuk menulis skripsi dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja, Kepuasan

Gaji, Komitmen Organisasi, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan

Job Insecurity Terhadap Turnover Intention Auditor (Studi Empiris pada

Kantor Akuntan Publik di Semarang)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bermaksud akan

menguji kembali pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi turnover

intention auditor pada KAP di semarang, adapun masalah yang diteliti

selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Apakah terdapat pengaruh yang negatif antara kepuasan kerja

terhadap turnover intention auditor?

2. Apakah terdapat pengaruh yang negatif antara kepuasan gaji terhadap

turnover intention auditor?

3. Apakah terdapat pengaruh yang negatif antara komitmen organisasi

terhadap turnover intention auditor?

4. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara konflik peran terhadap

turnover intention auditor?

5. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara ketidakjelasan peran

terhadap turnover intention auditor?

6. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara job insecurity terhadap

turnover intention auditor?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai

tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover

intention auditor.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan gaji terhadap turnover

intention auditor.

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover

intention auditor.

4. Untuk mengetahui pengaruh konflik peran terhadap turnover

intention auditor.

5. Untuk mengetahui pengaruh ketidakjelasan peran terhadap turnover

intention auditor.

6. Untuk mengetahui pengaruh job insecurity terhadap turnover

intention auditor.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

untuk mencegah keinginan berpindah auditor dengan mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention auditor.
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b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pada pengembangan teori akuntansi terutama yang berkaitan

dengan auditing tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

turnover intention auditor.

1.4 Kerangka Pikir

Gambar 1.1

Kerangka Pikir

Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam

penelitian ini variabel dependennya yaitu turnover intention auditor

sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi turnover yaitu kepuasan

kerja, kepuasan gaji, komitmen organisasi, konflik peran, ketidakjelasan

peran dan job insecurity. Kepuasan kerja, kepuasan gaji, dan komitmen

organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention auditor,

Kepuasan Kerja

Kepuasan gaji

Komitmen organisasi

Konflik Peran

Ketidakjelasan Peran

Job Insecurity

Turnover

Intention
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sedangkan konflik peran, ketidakjelasan peran dan job insecurity berpengaruh

positif terhadap turnover intention auditor.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka pikir, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori

yang mendasari penelitian dijabarkan mengenai kepuasan

kerja, kepuasan gaji, komitmen organisasi, konflik peran,

ketidakjelasan peran, job insecurity, dan turnover intention

(keinginan berpindah) dengan pengembangan hipotesisnya,

kerangka pikir penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menyajikan definisi operasional

variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik

analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum responden, hasil

penelitian serta pembahasan penelitian.
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BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian, saran

penelitian, keterbatasan penelitian yanga telah dilakukan serta

implikasi dari penelitian.
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