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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Auditor merupakan profesi yang bertindak secara independen dan 

memiliki tanggung jawab pada pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan 

auditan. Auditor akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang 

didapatkan di lapangan. Auditor dalam usahanya menemukan bukti audit akan 

berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki berbagai macam kepentingan, 

baik dari dalam maupun luar organisasi. Interaksi auditor dengan orang yang 

memiliki keinginan dan harapan yang berbeda serta lingkungan kerja auditor yang 

sangat dinamis, mengakibatkan profesi auditor memiliki tingkat stres yang tinggi 

(Wiryathi et al., 2014).  

Stres dapat berdampak positif maupun negatif. Terdapat dua jenis stres 

yaitu eustress yang berdampak positif bagi kehidupan manusia dan distress yang 

memiliki dampak negatif. Stres pada tingkat tertentu justru dapat memotivasi 

seseorang untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun 

tingkat stres yang berlebihan dapat berdampak negatif yang dapat menimbulkan 

penurunan kinerja, ketidakpuasan kerja serta dapat menimbulkan depresi dan 

kegelisahan. Tipe stres yang berdampak negatif atau disfungsional (distress) pada 

kinerja disebut dengan istilah burnout (Utami dan Nahartyo, 2013).  

Pada tahun 1974, Freudenberger dalam Ferdiansyah dan Purnima (2011) 

memperkenalkan istilah burnout untuk menggambarkan ketidakmampuan 
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seseorang untuk beroperasi secara efektif dalam pekerjaan sebagai akibat 

rolestress terkait yang berkepanjangan dan luas. Burnoutsebagai suatu bentuk 

respon stress yang diawalioleh adanya ketidakseimbangan, kesenjangan atau 

diskrepansi antara tuntutan dan sumberdaya individu yang menimbulkan kondisi 

strain (ketegangan). 

Terdapat beberapa faktor yang memperngaruhi burnout antara lain: 

tekanan peran (role stress), ketegangan pekerjaan (job-related tension), 

lingkungan kerja individu(work environment)dan pekerjaan administratif yang 

berlebih (administrative workload).Individu yang diharuskan berinteraksi dengan 

banyak orang baik di dalam maupun di luar organisasi dengan keinginan dan 

harapan yang beraneka ragam akan mengalami tekanan peran (role stress). Tiga 

elemen tekanan peran (role stress) terdiri dari konflik peran (role conflict), 

ambiguitas peran (role ambiguity) dan kelebihan peran (role overload). Adanya 

konflik peran, ambiguitas peran dan kelebihan peranmerupakan suatu hal yang 

berpengaruh, tidak hanya bagi auditor itu sendiri dalam hubungannya dengan 

kinerja, tetapi juga bagi organisasi tempat mereka bekerja. 

Penelitian mengenai tekanan peran dan burnout pada profesi akuntan 

publik atau auditor semakin banyak dilakukan karena tekanan peran yang 

berlebihan dapat berdampak negatif pada kinerja dan kesehatan. Tekanan peran 

yang berlebihan yang dialami auditor juga dapat berdampak negatif pada KAP 

seperti meningkatnya absensi, produktifitas yang rendah, tingkat 

perpindahankaryawan tinggi dan ketidakpuasan kerja. Konflik peran terjadi ketika 

terdapat ketidakcocokan harapan dan tuntutan yang berkaitan dengan peran yang 
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dijalani seseorang, di mana pemenuhan harapan atas satu peran membuat 

pemenuhan terhadap peran lain lebih sulit. Ambiguitas peran akan muncul jika 

tidak ada informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran 

atau tugas. Kelebihan peranterjadi ketika seseorang dibebani terlalu banyak 

pekerjaan dengan waktu dan kemampuan yang terbatas (Wiryathi et al., 2014).  

Stres muncul karena tuntutan pekerjaan dan kemampuan karyawan untuk 

mengatasi tuntutan. Ketegangan yang berhubungan dengan pekerjaan (job-related 

tension) disebabkan oleh permintaan pekerjaan. Burnout adalah respon terhadap 

stressor permintaan (misalnya beban kerja yang berlebihan) pada karyawan. 

Beban kerja yang berlebihan dan kurangnya kontrol dan informasi merupakan 

penentu penting dari dimensi burnout pekerjaan kelelahan emosional.Di KAP, 

akuntan junior ditugaskan untuk senior / supervisor selama beberapa tahun 

pertama karir mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki otonomi dan 

keputusan penuh hak. Kurangnya kontrol atas karya mereka dapat berkontribusi 

pada perasaan frustrasi dan kecemasan (job-related tension) yang pada gilirannya, 

cenderung menghasilkan tingkat yang lebih tinggi dari burnout(Chong dan 

Monroe, 2014). 

Lingkungan kerja individudanpekerjaan administratif yang 

berlebihmerupakan faktor lain yang mempengaruhi burnout. Lingkungan 

kerjaindividu saat inijauh berbeda dari30tahun yang lalu.Sebagai contoh,KAP 

melakukan perampingandan auditor harus bekerja lebih lamauntuk 

mengkompensasikekurangan staf. Hal ini menyebabkan munculnya pekerjaan 

administratif yang berlebihdi mana auditor menjadi harus mengurusi pekerjaan 
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administratif yang seharusnya bukan menjadi pekerjaannya. Hal ini tentu saja 

akan menimbulkan kelelahan ekstra dalam bekerja (burnout) (Roberts, 2015). 

Chong dan Monroe (2014) mengatakan bahwa Fogartyet al.(2000) 

merupakan studiakuntansipertama yang memeriksapengaruh role stress terhadap 

burnout, tetapi tidak secara eksplisit memasukkan ketegangan pekerjaan, 

lingkungan kerja individudan pekerjaan administratif yang berlebihdalam model. 

Lebih lanjut Fogarty et al. (2000) dalam penelitiannya mengusulkan bahwa 

penelitian masa depan harus mencakup stressor dalam lingkup yang lebih luas. 

Untuk memperbaikinya, dalam penelitian ini dimasukkan variabel ketegangan 

pekerjaan, lingkungan kerja individudan pekerjaan administratif yang 

berlebihsebagai faktor lain yang berpengaruh terhadap burnout selain rolestress.  

Variabel ketegangan pekerjaan, lingkungan kerja individudan pekerjaan 

administratif yang berlebihpenting untuk dimasukkan karena dapat menyebabkan 

reaksi emosional negatif seperti kecemasan, marah, takut, jengkel, ketegangan dan 

frustrasi, yang intensitasnya bervariasi. Selain itu, ketegangan pekerjaan, 

lingkungan kerja individuan pekerjaan administratif yang berlebihdapat 

menyebabkan individu menjadi kurang memperhatikan tugas dan pengurangan 

usaha dalam mencari informasi relevan, yang dapat menyebabkan kinerja buruk. 

Motivasipenelitian ini berdasar pada hasil preeliminary study di mana 

sebagian besar auditor di KAP Semarang mengalami burnout dalam pekerjaanya. 

Sebagai contoh,KAPmelakukan perampingandan auditor harus bekerja lebih 

lamauntuk mengkompensasikekurangan staf. Hal ini menyebabkan munculnya 

pekerjaan administratif yang berlebih dimana auditor menjadi harus mengurusi 
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pekerjaan administratif yang seharusnya bukan menjadi pekerjaannya. Selain itu 

pada bulan-bulan saat batas akhir penyelesaian laporan audit dimana pekerjaan 

menumpuk banyak-banyaknya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kelelahan 

ekstra dalam bekerja (burnout). 

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian  ini adalah 

“PENGARUH KONFLIK PERAN, AMBIGUITAS PERAN, KELEBIHAN 

PERAN, KETEGANGAN PEKERJAAN, LINGKUNGAN KERJA 

INDIVIDUDAN PEKERJAAN ADMINISTRATIF YANG BERLEBIH 

TERHADAP BURNOUT (STUDI EMPIRIS DI KAP SEMARANG).” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah konflik peranberpengaruh positif terhadap burnout? 

2. Apakah ambiguitas peran berpengaruh positif terhadap burnout? 

3. Apakah kelebihan peran berpengaruh positif terhadap burnout? 

4. Apakah ketegangan pekerjaanberpengaruh positif terhadap burnout? 

5. Apakah lingkungan kerja individuberpengaruh positif terhadap burnout? 

6. Apakah pekerjaan administratif yang berlebihberpengaruh positif terhadap 

burnout? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara konflik peranterhadap burnout. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara ambiguitas peranterhadap burnout. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara kelebihan peranterhadap burnout. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara ketegangan pekerjaanterhadap 

burnout. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan kerja individuterhadap 

burnout. 

6. Untuk mengetahui pengaruh antara pekerjaan administratif yang 

berlebihterhadap burnout. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi auditor 

Dapat mengurangi burnout yang dirasakan oleh auditor mengingat auditor 

adalah profesi yang erat berhubungan dengan kondisi stres karena 

banyaknya tekanan peran dalam pekerjaan. 

2. Bagi KAP 

Memahami perilaku burnout auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik sehingga dapat membuat kebijakan khusus. 
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1.5. Kerangka Pikir  

 H1 (+) 

 

 H2 (+) 

 

 H3 (+) 

 

 H4 (+) 

 

 H5 (+)  

 

 H6 (+) 

 

Gambar 1.1.Kerangka Pikir Penelitian  

Tingkat stres yang berlebihan dapat berdampak negatif yang dapat 

menimbulkan penurunan kinerja, ketidakpuasan kerja serta dapat menimbulkan 

depresi dan kegelisahan. Tipe stres yang berdampak negatif atau disfungsional 

(distress) pada kinerja disebut dengan istilah burnout.Terdapat beberapa faktor 

yang memperngaruhi burnout antara lain: tekanan peran, ketegangan pekerjaan, 

lingkungan kerja individu dan pekerjaan administratif yang berlebih. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Dalam penelitian ini, pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini, landasan teori berisi tinjauan pustaka, 

pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, 

konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini, metode penelitian berisi populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel serta metode analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam penelitian ini, hasil dan analisis berisi berbagai perhitungan 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam penelitian ini, penutup berisi kesimpulan dan saran dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 


