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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berharga dan penting, maka 

dari itu sebuah perusahaan harus mampu untuk bertanggung jawab menjaga dan 

memelihara kualitas kehidupan kerja serta membina tenaga kerja agar mau bersedia 

untuk memberikan kontribusinya secara optimal untuk mencapai tujuan utama 

perusahaan (Arifin, 2012). Salah satu profesi yang sangat penting yaitu Akuntan, 

seiring dengan berkembangnya jaman seorang akuntan akan menghadapi tututan waktu 

yang besar dan kuat karena saat ini bisnis terus dan akan terus berkembang, mulai dari 

standar profesionalisme, kemajuan di dalam bidang teknologi dan informasi, sampai 

undang-undang hingga aturan yang terus berubah-ubah. Hal ini mendorong seorang 

akuntan untuk dapat memperbaiki keterampilan maupun kemampuan pribadi yang 

dimiliki oleh setiap individu.  

Demi mencapai kemampuan individu akuntan yang lebih baik, keseimbangan 

kehidupan kerja atau work-life balance sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana 

individu terlibat dan dirinya merasa puas dengan waktu dan keterlibatan psikologis 

serta peran mereka di dalam kehidupan kerja dan kehidupan pribadi misalnya dengan 

orang tua, pasangan, keluarga, teman, dan masyarakat serta tidak ada konflik diantara 

peran tersebut. Individu yang mampu untuk mempertahankan keseimbangan 

kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya merupakan individu yang lebih 

mementingkan kesejahteraan psikilogisnya dari pada mengejar kekayaan semata 

(Utomo & Djastuti, 2016). 
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Salah satu penelitian sebelumnya yang mendukung pentingnya work-life balance 

dilakukan oleh (Smith, et al. 2016) dengan judul bagaimana keseimbangan kehidupan 

kerja ,kepuasan kerja, dan pembuatan keputusan etis itu saling berhubungan. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan hidup dan kerja berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja, dan etika pembuatan keputusan. Penelitian ini juga telah 

membuktikan bahwa keseimbangan kehidupan kerja penting untuk kehidupan kerja di 

masa yang akan datang pada saat akuntan memilih pekerjaan dan saat bekerja itu 

sendiri. 

Menurut penelitian lain sebelumnya pada tahun 2007 oleh Deloitte & Touche USA 

Ethics and Workplace menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara etika dan 

keseimbangan kehidupan kerja, 91% dari responden akuntan menyatakan bahwa 

mereka percaya jika pekerja lebih cenderung berperilaku etis saat bekerja ketika 

mereka memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Hasil ini menunjukkan 

bahwa sangatlah penting bagi perusahaan untuk menyediakan sarana kepada pekerja 

demi mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. 

Lingkungan kerja yang memfasilitasi keseimbangan kehidupan kerja tidak hanya 

menguntungkan kehidupan pribadi karyawan tetapi juga mengarah pada kinerja 

pekerjaan yang lebih baik dan pembuatan keputusan etis (Linnhoff & Smith, 2016) 

dengan kata lain bahwa keseimbangan kehidupan-kerja yang baik akan meningkatkan 

kepuasan kerja. Kepuasan kerja seorang karyawan khususnya akuntan harus diciptakan 

sebaik-baiknya agar moral kerja, kecintaan, dedikasi, dan kedisiplinan karyawan 

meningkat (Abidin, 2010). Di sisi lain apabila karyawan merasa kinerja nya baik, maka 

manajer perusahaan pun juga akan merasakan dampak yang baik juga untuk 
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perusahaannya. Sehingga keduanya akuntan serta manajer akan mendapatkan kepuasan 

kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan bersama. 

Tidak hanya survey di Amerika Serikat, saat ini masyarakat di Indonesia juga sudah 

mulai memiliki kesadaran bahwa keseimbangan kehidupan kerja itu penting. Menurut 

Survey yang dilakukan oleh Nielsen Indonesia pada tahun 2012 menyatakan bahwa 

keseimbangan antara pekerjaan dan kepentingan pribadi merupakan perhatian terbesar 

masyarakat Indonesia setelah stabilitas keuangan, berbeda dengan negara-negara di 

Asia Pasifik lainnya yang menempatkan work-life balance pada urutan ke empat. 

Survey yang melibatkan 500 responden Indonesia melalui wawancara online ini, 

menunjukkan bahwa 24% merasa bahwa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan 

sosial pribadi merupakan perhatian utama yang mempengaruhi kinerja. Berdasarkan 

wawancara kepada responden, ada kecenderungan di antara responden untuk percaya 

bahwa pekerjaan mereka telah menjadi lebih berat dalam beberapa tahun terakhir dan 

menurutnya hal ini merupakan konsekuensi rasional dari kemajuan ekonomi negara 

yang pesat.  

Sebagai akuntan untuk dapat mencapai keseimbangan kehidupan kerja, hal ini 

didukung dalam teori Spill-over (Edwards and Rothbard, 2000 dalam G.Kumar). Teori 

Spill-over merupakan dimana pengalaman dalam sebuah peran mempengaruhi 

pengalaman lain. Intepretasi dari teori ini oleh Edwards dan Rorthbard adanya 

hubungan yang positif antara hidup dan kepuasan kerja serta antara hidup dan nilai 

sikap dalam bekerja. Teori ini disarankan oleh beberapa peneliti agar para pekerja dapat 

membawa perasaan, emosi, sikap, ketrampilan dan perilaku yang mereka bangun saat 

bekerja dalam kehidupan keluarga mereka dan juga sebaliknya kehidupan keluarga 
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yang berdampak pada kehidupan kerjanya. Teori Spillover menganggap aspek 

multidimensi antara pekerjaan dan hubungan keluarga.  

Melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas, peneliti 

termotivasi untuk melakukan pengembangan riset. Pengembangan riset diambil dari 

jurnal oleh Katherine T Smith, L Murphy Smith, dan Tracy R Brower pada tahun 2016 

yang berjudul “Work-life Balance saling berhubungan dengan Kepuasan Kerja dan 

Pengambilan Keputusan Etis; Perspektif Akuntan dan Mahasiswa Akuntan”. Semula 

penelitian ini menguji beda perspektif Akuntan dan Mahasiswa Akuntan dalam 

pandangannya melihat pentingnya Work-life Balance dalam bekerja. Work-life Balance 

sendiri dipengaruhi oleh pengalaman akuntan dalam bekerja dan jenis kelamin. 

Namun, pada jurnal ini tidak dilakukan uji pengaruh terhadap kepuasan kerja dan 

pengambilan keputusan etis.  

Sehingga peneliti ingin melakukan pengembangan riset dengan menguji pengaruh 

Work-life Balance terhadap kepuasan kerja dan pengambilan keputusan etis namun 

dengan melibatkan sampel akuntan khususnya auditor eksternal yang saat ini sudah 

bekerja di Kantor Akuntan Publik dan melihat sampai sejauh mana para akuntan 

menganggap keseimbangan kehidupan kerja itu dibutuhkan saat mereka memilih 

pekerjaan dan bagaimana menurut mereka keseimbangan kehidupan kerja yang sehat 

akan membantu mereka menjadi akuntan yang lebih baik serta menjadi pengambil 

keputusan yang lebih etis. Dengan demikian peneliti mengusulkan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Work-life Balance terhadap Kepuasan Kerja dan 

Pengambilan Keputusan Etis” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a.   Apakah Work-life Balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

b.  Apakah Work-life Balance berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui ada atau tidak nya pengaruh Work-life Balance 

terhadap kepuasan kerja. 

b. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Work-life Balance terhadap 

pengambilan keputusan etis. 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

1.3.2.1  Manfaat Teoritis 

Menerapkan teori Spillover  untuk mengetahui pengaruh Work-life 

Balance terhadap pengambilan keputusan etis dan kepuasan kerja. Selain 

itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada 

penelitian selanjutnya. 

1.3.2.2  Manfaat Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi akuntan untuk mulai 

menanamkan pentingnya Work-life Balance dalam kehidupan kerjanya 

dengan cara dapat membagi waktu pekerjaan dengan waktu bersama 

keluarga, selain itu perusahaan dapat menyediakan flex time (sarana yang 

disediakan perusahaan seperti part time, summer holiday, 

telecommunicating, dan lain sebagainya yang berguna untuk 
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menyeimbangkan kehidupan kerja karyawan) agar akuntan dapat mencapai 

tujuan pribadi serta tujuan perusahaan dengan baik. Khususnya mengerti 

hubungan antara Work-life Balance terhadap kepuasan kerja dan 

pengambilan keputusan etis. 

  



7 
 

1.4 Kerangka Pikir  

Teori Spillover oleh Edwards and Rothbard, 

(2000). Proses dimana pengalaman dalam 

suatu peran mempengaruhi pengalaman lain.  

Profesi Akuntan, seiring berkembangnya 

zaman dan ekonomi yang berkembang pesat 

akuntan dituntut untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan pribadinya. 

(Deloitte & Touche USA Ethics and 

Workplace, 2016) menunjukkan 91% dari 

responden akuntan percaya jika pekerja lebih 

cenderung berperilaku etis saat bekerja ketika 

mereka memiliki keseimbangan kehidupan 

kerja yang sehat. 

Motivasi riset peneliti adalah untuk melakukan pengembangan riset dengan melibatkan para pekerja 

akuntan, dan melihat sampai sejauh mana para akuntan menganggap keseimbangan kehidupan kerja 

itu dibutuhkan saat merkeka memilih pekerjaan dan bagaimana menurut mereka keseimbangan 

kehidupan kerja yang sehat akan membantu mereka menjadi akuntan yang lebih baik serta menjadi 

pengambil keputusan yang lebih etis. 

WLB dibutuhkan akuntan untuk memiliki 

keseimbangan antara pekerjaannya dengan 

kehidupannya (keluarga, teman, sosial) 

Kepuasan Kerja 

Responden sebanyak 500 pekerja di Indonesia 

diwawancarai menunjukkan bahwa WLB 

menjadi perhatian kedua setelah stabilitas 

keuangan.  (Indonesian Survey, Nielsen 2012) 

Pengambilan Keputusan Etis 

Work-life Balance 

Jenis Kelamin 

Pengalaman Akuntan 

Riset yang dilakukan oleh Smith, et al (2016) 

menyatakan bahwa Work-life Balance, 

kepuasan kerja dan pengambilan keputusan etis 

saling berhubungan.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  Pendahuluan 

Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

BAB II :  Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini berisi jabaran berbagai teori, konsep, penelitian sebelumnya yang 

relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dan diteliti dalam 

penelitian ini. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang obyek dan lokasi penelitian, sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabe; serta alat 

analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

BAB IV : Hasil analisis 

Bab ini berisi hasil serta analisis data yang diperlukan untuk menyatakan 

hipotesis yang diteliti diterima atau ditolak. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan 

keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

  


