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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kepribadian karyawan dapat menjadi faktor sukses perusahaan. 

Hal ini dibuktikan adanya pengaruh kepribadian terhadap perilaku 

karyawan. Riset Chen & Silverthorne (2008) meneliti hubungan antara 

LOC dengan stres kerja, kepuasan kerja dan kinerja untuk akuntan publik 

di Taiwan. Meskipun penelitian serupa yang di replikasi Chen & 

Silverthorne (2008) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. 

Motivasi Chen & Silverthorne (2008) meneliti kembali riset adalah untuk 

mengetahui apakah ada suatu faktor yang mungkin mempengaruhi 

hubungan tersebut, contohnya individu dalam profesi, seperti akuntansi, 

mungkin dapat merespon secara berbeda dibandingkan dengan individu 

yang tidak terkait dengan profesi tertentu. 

Hasil dari riset Chen & Silverthorne (2008) menunjukkan bahwa 

LOC merupakan prediktor perilaku stres kerja, kepuasan kerja dan kinerja. 

Riset juga menunjukkan ketika KAP memiliki kinerja yang tinggi maka 

KAP cenderung memiliki lebih banyak individu dengan LOC internal 

dibandingkan dengan KAP yang memiliki kinerja rendah. Individu dengan 

LOC internal lebih mudah puas dengan pekerjaannya, sehingga 
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meningkatkan prestasi kerja, serta individu dengan LOC internal lebih 

dapat mengatasi stres dibanding dengan individu dengan LOC eksternal. 

Hasil ini didukung dengan riset Martin & Mcnamara (2005) yang 

menemukan hal yang sama.  

Aspek lain yang menarik dari riset menunjukkan manajer laki-laki 

memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan manajer 

perempuan. Sementara laki-laki tidak dalam posisi manajer memiliki 

kepuasan kerja yang rendah dibandingkan dengan perempuan dalam posisi 

yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa LOC memainkan peran penting 

dalam keefektifan individu, secara khusus akuntan, bahkan dalam budaya 

non-barat seperti Taiwan dimana tradisional gender berdasarkan nilai-nilai 

budaya masih berperan mencerminkan harapan gender di tempat kerja. 

Dalam riset Chen & Silverthorne (2008) menunjukkan adanya 

hubungan resiprokal antara LOC dan stres kerja. Hipotesis keempat riset 

Chen & Silverthorne (2008) menyatakan bahwa LOC memainkan peran 

mediasi antara stres kerja dan kinerja. Stres kerja yang tinggi dapat 

menurunkan LOC serta kinerja. Hal ini dapat dicontohkan dalam 

banyaknya skandal akuntansi seperti kasus Worldcom dan Enron, 

menunjukkan tekanan organisasi yang tinggi membuat akuntan telah 

berpartisipasi dalam perilaku tidak etis. Hipotesis keenam riset Chen & 

Silverthorne (2008) menyatakan bahwa LOC memainkan peran mediasi 

antara kepuasan kerja dan stres kerja. Berbeda dengan hipotesis keempat, 

individu yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi meningkatkan LOC 
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sehingga stres kerja menurun. Kedua hipotesis tersebut sudah 

menunjukkan adanya hubungan resiprokal, hal ini dibuktikan dengan stres 

kerja dapat menjadi variabel dependen dan independen. 

Riset ini akan menggunakan teori atribusi, teori atribusi adalah 

kegiatan menyimpulkan motif, maksud dan karakter seseorang dengan 

mengamati perilakunya Gibson (2008). Penelitian ini akan memperkuat 

teori atribusi dengan meneliti hubungan timbal balik stres kerja dengan 

LOC. Seperti dalam teori, peneliti ingin membuktikan dengan menilai 

tingkat stres karyawan sehingga nantinya dapat menyimpulkan LOC 

karyawan tersebut rendah atau tinggi.  

Hubungan LOC dan stres kerja dapat berhubungan timbal balik, 

LOC dapat mempengaruhi stres kerja, begitu pula stres kerja dapat 

mempengaruhi LOC. Stres kerja dapat mempengaruhi LOC, saat individu 

menghadapi tekanan kerja yang tinggi maka terkadang individu tidak 

dapat mengontrol dirinya sendiri. Begitu pula LOC dapat mempengaruhi 

stres kerja, saat individu dapat mengontrol dirinya dengan sangat baik 

maka individu dapat mengurangi stres yang dihadapi. Wisanto (2012) 

Analisis Dampak Locus Of Control pada Tekanan Kerja, Kepuasan Kerja 

dan Kinerja Auditor menyatakan bahwa orang-orang dengan LOC 

eksternal yang tinggi lebih mudah mengalami stres serta ketidakpuasan 

kerja, sedangkan semakin internal-nya LOC seseorang, ia dapat menerima 

stres tersebut secara positif. Dari riset Chen & Silverthorne (2008), 

mengindikasikan adanya hubungan resiprokal antara LOC dan stres kerja, 
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maka peniliti ingin meneliti kembali riset Chen & Silverthorne (2008) 

untuk mengetahui hubungan resiprokal antara LOC dan stres kerja. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

perumusan masalah yang dapat ditarik adalah:  

1. Apakah ada hubungan timbal balik antara LOC dengan stres kerja? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan timbal balik antara LOC 

dengan stres kerja. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kontribusi Riset 

 Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi tentang ada 

atau tidaknya hubungan timbal balik antara LOC dan stres kerja. 

2. Kontribusi Teori 

   Penelitian ini memberikan dukungan pada teori atribusi 

yang berisi tentang proses menyimpulkan motif, maksud dan 

karakteristik individu dengan mengamati perilaku individu. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I 

 Pada bab I berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

BAB II 

 Pada bab II akan berisi landasan teori dan perumusan hipotesis. 

BAB III 

 Pada bab III membahas populasi dan sampel yang dalam penelitian 

ini, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik uji hipotesis. 

BAB IV 

 Pada bab IV berisi gambaran distribusi jawaban responden serta 

hasil analisis dari pengujian hipotesis. 

BAB V 

 Pada bab V berisi kesimpulan dan saran serta keterbatasan. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Stres Kerja 
LOC 

LOC 

Internal 

LOC 

Eksternal 

Chen dan Silverthorne (2008) meneliti hubungan antara LOC dengan stres kerja, 

kepuasan kerja dan kinerja  untuk akuntan publik di Taiwan. Motivasi Chen 

meneliti kembali adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh keterkaitan 

individu dalam profesi dengan individu yang tidak terkait profesi dalam hubungan 

tersebut.  

 

Hasil riset Chen dan Silverthorne (2008) menunjukkan bahwa LOC memainkan 

peran penting dalam keefektifan individu terutama akuntan, serta dalam budaya 

non-barat seperti Taiwan tradisional gender masih berperan mencerminkan 

harapan gender di tempat kerja.  

Hasil hipotesis riset Chen dan Silverthorne (2008) (H4) LOC sebagai mediasi 

antara stres kerja dan kinerja, (H5) LOC  sebagai mediasi antara kepuasan kerja 

dan kinerja, (H6) LOC sebagai mediasi antara kepuasan kerja dan stres kerja, 

menunjukkan bahwa semua hipotesis behubungan positif/diterima. 

Motivasi riset: Dalam riset Chen dan Silverthorne (2008) pada hipotesis keempat 

dan keenam mengindikasikan bahwa adanya hubungan resiprokal antara stres 

kerja dan LOC hal tersebut ditunjukkan dengan stres kerja dapat menjadi variabel 

dependen dan independen, sehingga peneliti ingin meneliti hubungan antara LOC 

dan stres kerja.  

 


