
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam praktek pelaporan keuangan oleh perusahaan terbuka, laporan keuangan 

harus melampirkan opini audit tentang laporan keuangan tersebut. Opini audit yang 

terlampir pada laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kelayakan suatu laporan 

keuangan. Kelayakan yang dimaksud adalah tentang kesesuaiannya dengan prinsip 

akuntansi berterima umum. Opini yang terbentuk tentunya melalui proses audit yang harus 

dilalui. Disinilah akuntan publik melakukan perannya. 

Akuntan publik memiliki tugas untuk melakukan serangkaian proses audit untuk 

menilai kelayakan atas laporan keuangan klien yang diauditnya. Hasil dari serangkain 

proses audit tersebut adalah opini audit yang nantinya akan dilampirkan pada laporan 

keuangan klien yang kemudian akan disebut sebagai laporan keuangan auditan. Akuntan 

publik juga bertanggung jawab atas opini yang dikeluarkannya dengan dasar proses audit 

yang telah dilakukan. Setiawan dan Ghozali (2006) menyebutkan bahwa akuntan publik 

adalah pihak kedua sedangkan klien dan masyarakat adalah pihak kedua dan ketiga. 

Tanggung jawab atas opini audit yang dikeluarkan ditujukan kepada dua pihak tersebut 

(klien dan masyarakat). Tentu saja tanggung jawab tersebut bukanlah tanggung jawab 

yang ringan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran akuntan publik sangatlah 

penting dan dibutuhkan. Pekerjaan akuntan publik adalah suatu profesi yang memiliki 

pekerjaan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh orang berlatarbelakang 

pendidikan tertentu.  

Kepuasan kerja menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Kepuasan kerja dari karyawan akan berdampak bagi produktivitas perusahaan. Karyawan 



 

yang kepuasan kerjanya terpenuhi pada dasarnya akan memberikan hasil yang terbaik bagi 

perusahaan dan memiliki loyalitas terhadap perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. 

Namun pada hakikatnya, kepuasan kerja bersifat individual. Setiap individu memiliki 

tingkat kepuasan yang berbeda. Hal ini didasarkan pada perbedaan harapan, kebutuhan, 

dan keinginan setiap individu berbeda-beda. Kepuasan kerja akan terpenuhi jika harapan, 

kebutuhan, dan keinginan dari karyawan terpenuhi atau bahkan melebihi dari yang 

diekspektasikan oleh karyawan yang didapatkan dari pekerjaannya 

Dalam melakukan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan, akuntan publik atau 

auditor dihadapkan dengan pekerjaan yang kompleks karena adanya keterkaitan antara 

banyak tugas dan juga membutuhkan banyak data yang bersumber dari berbagai sumber. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan untuk mengaudit laporan keuangan 

bukanlah perkerjaan yang sedikit dan sederhana. Pengaruh dari kompleksitas tugas 

terhadap kepuasan kerja auditor tersebut yang perlu untuk diteliti. 

Dalam melakukan tugas mengaudit laporan keuangan, auditor tidak hanya 

dihadapkan pada pekerjaan yang kompleks namun juga dihadapkan pada keterbatasan 

waktu dalam mengerjakan tugas tersebut. Pekerjaan audit yang terlalu cepat akan 

menimbulkan persepsi bahwa auditor membuang kesempatan waktu yang masih tersedia 

untuk mengumpulkan data-data audit demi mendapatkan hasil audit yang lebih tepat dan 

akurat. Keterbatasan waktu tersebut akan menjadi tekanan tersendiri bagi auditor. 

Sedangkan tekanan yang dihadapi auditor akan menekan tingkat kepuasan kerja dari 

auditor. 

Melakukan pekerjaan audit bukanlah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan 

sendirian. Seorang auditor akan membutuhkan peran lain untuk membantunya 



 

menyelesaikan pekerjaan audit. Maka dari itu, pekerjaan audit tidak dapat melepaskan 

unsur kerjasama tim dalam penyelesaiannya.  

Dengan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dari auditor yang ada 

di Semarang. Di Universitas Katolik Soegijapranata pun pernah ada peneliti yang 

melakukan penelitian serupa. Yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja auditor. Kritianawati (2008) melakukan penelitian yang menggunakan komitmen 

organisasional, komitmen profesional, keyakinan profesi sebagai variabel independen dan 

menggunakan motivasi sebagai variabel intervening. Epristia (2011) menggunakan 

variabel independen mentoring, budaya organisasi, dan komitemen organisasi. 

Permatasari (2013) menggunakan variabel komitmen organisasi, tindakan supervisi, 

komunikasi, dan motivasi sebagai variabel independen. Penelitian Beatrick (2014) 

menggunakan variabel independen motivasi, gaya kepemimpinan, profesionalisme, dan 

mentoring. Pada penelitian-penelitian tersebut, kepuasan kerja auditor menjadi variabel 

dependen karena variabel kepuasan kerja adalah varibel yang dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain.  

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian terdahulu. Variabel kompleksitas 

tugas dan variabel tekanan anggaran waktu diambil dari penelitian Putra (2012) yang 

menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

auditor. Variabel kerjasama tim diambil dari penelitian Rizwan et al. (2012) yang 

menyatakan bahwa kerjasama tim mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel kerjasama tim 

sebagai variabel independen dalam pengaruhnya terhadap kepuasan kerja auditor sebagai 

variabel dependen yang baru pertama kali diteliti pada KAP di Semarang.  



 

Dengan penjelasan tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh Kompleksitas 

Tugas, Tekanan Anggaran Waktu, dan Kerjasama Tim Terhadap Kepuasan Kerja 

Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Semarang)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

auditor. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, dan 

kerjasama tim. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut: 

1. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

auditor? 

2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kepuasan 

auditor? 

3. Apakah kerjasama tim berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap kepuasan kerja 

auditor. 

2. Mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kepuasan kerja 

auditor. 

3. Mengetahui pengaruh kerjasama tim terhadap kepuasan kerja auditor. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 



 

Dari penelitian ini, dapat diketahui faktor-faktor yang akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja auditor dan didapatkan bukti empiris 

tentang pengaruh faktor-faktor tersebut. 

2. Bagi Praktisi 

Dari penelitian ini juga, pimpinan organisasi auditor dapat membuat 

evaluasi tentang kebijakan internal yang mempengaruhi kepuasan kerja dari 

auditor. 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir di atas memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja auditor. Dimana faktor-faktor tersebut adalah 

kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, dan kerjasama tim. Dari kerangka pikir 

diatas juga dapat dilihat bahwa faktor gaya kepemimpinan demokratis dan kerjasama tim 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor sedangkan faktor kompleksitas tugas 

dan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja auditor. Selain 

faktor-faktor yang telah disebutkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja auditor. Faktor tersebut adalah Profesionalisme, Budaya Organisasi, 

Komitmen Profesional, Komitmen organisasional, dan Motivasi. Namun pada penelitian 
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ini faktor-faktor tersebut tidak dihipotesiskan dan menjadi variabel kontrol serta masuk 

dalam model regresi. 

  


