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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Auditor adalah seseorang  yang bekerja atas permintaan auditan.Ia bekerja 

atas laporan keuangan kliennya.Auditor bekerja secara independen (Wiryathi et 

al,2014).Artinya bahwa mereka tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan atas mereka. Para Auditor akan membuat keputusan – 

keputusannya berdasarkan bukti dan fakta yang mereka dapatkan di lapangan. 

Meskipun demikian, para Auditor juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak 

yang berkepentingan atas laporan keuangan yang dilimpahkan kepada mereka. 

Dalam usahanyamenemukan bukti audit, seorang auditor akan berinteraksi dengan 

banyak orang dari berbagai macam karakter dan kepentingan, serta harapan, baik 

yang berasal dari dalam maupun luar organisasi.  Seperti telah banyak diketahui 

bahwa setiap manusia mempunyai karakter, harapan, dan kepentingan yang 

menuntut untuk segera dipenuhi. Bila hal- hal itu tidak segera dapat diwujudkan, 

maka akan menimbulkan anxiety (gangguan kesehatan mental).Demikian pula hal 

itu dapat terjadi pada Auditor.   

Dalam interaksinya dengan orang lain, tumbuhlah harapan dan 

kepentingan tertentu di dalam diri Auditor itu. Adalah suatu kenyataan bahwa 
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orang lainpun mempunyai harapan dan kepentingan yang berbeda dengan dirinya, 

yang bahkan mungkin bertentangan. Konsekwensi dari gejala ini adalah bahwa 

banyak  kepentingan dan harapannya yang tidak dapat terpenuhi. Inilah 

mengakibatkan  profesi Auditor rentan  akan terjadinya penyakit 

mental(stress)(Wiryathi et al., 2014). 

Di Amerika Serikat, Menurut penelitian Cohen (1998) dalam Murtiasri 

dan Ghozali (2006) menyatakan bahwa profesi auditor sangat berpotensial untuk 

mengalami tekanan jiwa yang tinggi.Banyak ahli yang mencari jawaban atas 

terjadinya gejala tersebut. Argyris (1953) dalam Utami dan Nahartyo 

(2014)menyatakan bahwa gejala diatas disebabkan karena para akuntan publik itu 

berada dalam suasana kegagalan dan pada saat itu mereka sedang mengalami 

penurunan kepercayaan diri. Kondisi tersebut akan mengakibatkan sulitnya 

melakukan tindakan-tindakan inovatif. 

Setiap manusia punya karakter yang berbeda, baik karakter yang kuat 

maupun yang lemah. Stress dapat jatuh di sembarang tempat. Apabila ia jatuh di 

atas karakter manusia yang kuat, maka stress dapat berdampak positif. Sebaliknya 

apabila ia jatuh di atas karakter manusia yang lemah, maka hal sebaliknyalah yang 

akan terjadi. Karakter manusia yang kuat  dapat mengarahkan  stress menjadi 

Eustress. Karakter manusia yang lemah  tidak dapat mengarahkanstress menjadi 

Eustress, malah akan mengarahkannya menjadi distress. Stress yang tinggi 

berpengaruh negative karena mampu menimbulkan penurunan semangat kerja. 
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Selain itu, hal ini dapat menimbulkan depresi dan kegelisahan 

(Anxiety)(Gusnita,2014). Istilah popular untuk menyebut stress yang tinggi adalah 

Burnout(Utami dan Nahartyo, 2013). 

Pengertian job burnoutmenurut Maslach (2001) adalah suatu pengalaman 

psikologisyang membuat seseorang mengalami kelelahan mental dan emosional. 

ini membuat  seseorang mengalami penurunan motivasidan  kemampuan unjuk 

kerja, serta dipersonalisasi (Aghaei,2012). Cordes and Dougherty (1993) 

mengungkapkan bahwaBurnoutadalah sebuahsyndromstress mental yang khusus. 

Selain itu ia juga menyatakan bahwa burnout menyebabkan 

performanceseseorang menurun. Dalam sindrom ini muncul sebuahpola respon- 

respon negatif dari para pekerja atau orang yang mengalami stress.Dalam definisi 

yang lebih detail, Freudenberger(1974) dalam Utami dan Nahartyo (2014) 

menggambarkan bahwa burnout adalah respon terhadap situasi emosional dan 

interpersonal kronis jangka panjang yang mendera seseorang yang berkaitan 

dengan faktor-faktor pekerjaan, yang menyebabkanpenderita mengalami 

kelelahan mental,penurunankecakapan, dan cenderung  untuk berbuat sesuka hati 

terhadap orang lain.Dalam sebuah Literatur, Istilah yang cocok 

bagiBurnoutmeliputi sebuah kondisi psikis yang ditandai oleh 3 gejala yang 

bersangkut- paut. Pertama- tama akan terjadi kelelahan mental pada orang yang 

terkena  Burnout(Kalbers and Fogarty, 2005).Kedua, Seseorang akan mengalami 
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penurunan kemampuan dalam menyelesaikan tugas.Ketiga, akan muncul gejala 

dipersonalisasi mental (Cordes and Dougherty, 1993). 

Syndromeburnout berhubungan erat dengan sejumlah masalah kesehatan 

fisik dan mental yang mengakibatkan rasa gelisah, penurunan penghargaan diri, 

depresi, perasaan rapuh, kekecewaan, sakit kepala , sakit pinggang, kelesuan,tidak 

bisa tidur, sakit lambung, kesulitan pencernaan. Sebagai tambahan, gejala- gejala 

behaveral bermunculan. Gejala itu nampak pada absensi kerja yang tinggi  dan 

unjuk kerja yang jelek, kelambanan, waktu istirahat kurang dan mencuri waktu 

kerja(Maslach dan Leiter,2001). Gambaran terhadap ketidakmampuan seseorang 

berkarya secara efektif dan efisien yang diakibatkan oleh role stress yang 

berlebihan dan berkepanjangan, diperkenalkan oleh Freudenberger, pada tahun 

1974, dalam Ferdiansyah dan Purnima (2011).Ia berpendapat bahwa Burnout ini 

akan berkembang dan mempengaruhi kinerja  seseorang. Burnout seringkali 

dikaitkan dengan profesi auditor karena pola kerja yang mempunyai beban kerja 

tinggi dengan tenggat waktu yang terbatas. Sweeney dan Summers (2002) 

menginvestigasi burnout di kantor akuntan publik dan menemukan bukti empiris 

bahwa meningkatnya beban kerja pada busy season berpengaruh terhadap burnout 

yang dialami oleh auditor. Burnoutjuga meningkatkan kecenderungan konflik 

pekerjaan, keluarga, dan aktifitas pribadi (Fogarty et al. 2000). Selain berdampak 

negatif pada auditor, burnout juga dapat berdampak pada perusahaan yang 

mempekerjakannya. Burnout yang terjadi pada auditor dapat meningkatkan risiko 
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legal liability serta menurunnya tingkat kredibilitas organisasi badan audit (Fisher 

2001). 

Semua ini merupakan hal- hal yang berpengaruh, tidak hanya bagi kinerja 

auditor itu sendiri, melainkan juga bagi organisasi tempat mereka bekerja.Ada 

Tiga elemen tekanan peran (role stress)yaitu ketidakjelasan peran (role 

ambiguity), konflik peran (role conflict) dan kelebihan peran (role 

overload).Adanya konflik peran, ketidakjelasan 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 (Forgaty et al,2000). 

Profesi akuntan publik  menjadi objek penelitian pyang marak bagi para 

ilmuan. Penyebabnya adalah dampak negative dari tekanan peran yang 

berlebihan. Pengaruhnya juga dirasakan oleh  KAP. Gejalanya adalah  

meningkatnya absensi, produktifitas yang rendah, tingkat perpindahankaryawan 

tinggi dan ketidakpuasan kerja. Terjadinya Konflik peran adalah adanya 

perbedaan antara harapan dan tuntutan. Ketidakjelasan peran terjadi  apabila 

informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan peran kurang.. Kelebihan peran 

terjadi apabila seseorang mendapat pekerjaan yang berlebihan dalam waktu yang 

singkat  (Wiryathi et al., 2014). 
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Ketidakjelasan peran menurut Yousef (2002) adalah situasi yang 

menyebabkan seseorang tidak memiliki arah yang jelas akan perannya di dalam 

organisasi. Leigh, et al (1988) menyatakan Konflik peran merupakan buah dari 

harapan-harapan berbagai pihak yang tidak konsisten (Ferdiansyah dan Purnima 

(2011). Schick, et al (1990) menyatakan bahwa beratnya beban pekerjaan dan 

kelebihan peran menimbulkan adanya tekanan peran pada para auditor ( 

Ferdiansyah dan Purnima ,2011). Dalam penelian Ferdiansyah dan Purnima 

(2011) menemukan burnout  

bahwa secara simultan ketidakjelasan peran, konflik peran,dankelebihan 

peranmempengaruhi burnout. Namun secara parsial, variabel yang mempengaruhi 

burnout adalah konflik peransedangkanketidakjelasan perandan kelebihan 

perantidak mempengaruhi burnout.Gusnita (2013) menunjukkan hasil bahwa  

tidak ada hubungan antara konflik peran terhadap burnout.Namun ada pengaruh 

signifikan dan positifantara ketidakjelasan peran terhadap burnout. Raharja (2016) 

menunjukkan bukti bahwa ketidakjelasan peran, konflik peran, kelebihan peran 

berpengaruh positif terhadap burnout. 

Selain role stress, tipe kepribadian,lingkungan kerja individu, dan 

organizational justice juga dapat mempengaruhi munculnya burnout. Gusnita 

(2013) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan negatifantara tipe 

kepribadian Aterhadap burnout, danada pengaruh signifikan dan positifantara tipe 

kepribadian B terhadap burnout.Utami dan Nahartyo (2014) membuktikan bahwa 
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Tipe kepribadianAmemediasi hubungan antara kelebihan beban kerja terhadap 

burnout. 

Lingkungan kerja individu juga diyakini merupakan faktor yang 

mempengaruhi burnout.Eker dan Anbar (2008) menunjukkan bahwa Lingkungan 

Kerja Individu berpengaruh terhadap Burnout.Savicky dan Cooley (1978) 

menyatakan secara umum ada hubungan antara lingkungan kerja terhadap 

burnout.Tingkat burnout tertinggi diasosiasikan dengan a) pengaruh pekerja 

rendah terhadap prosedur dan isu kebijakan. b)kurangnya otonomi para pekerja itu 

didalam garis kerjanya terhadap struktur kerjanya.c) kurangnya kejelasan tentang 

sasaran tugas dan tanggung jawab kerja. 

Selain variabel diatas, Organizational Justice juga dapat mempengaruhi 

burnout.Liljegren & Ekberg (2009)menginvestigasi 428 petugas polisi Swedia 

dan menemukan hubungan negatif dan signifikan antara keadilan organisasi dan 

burnout. Ivone and Helenides (2009) dalam (Liljegren & Ekberg, 2009), 

melakukan studi terhadap 233 professoruniversitas dan menemukan bahwa 

keadilan organisasional  dengan sebuah peran mediasi terhadap  komitmen  dapat 

memprediksi burnout. Aghaei (2012) mengatakan tidak ada pekerja yang 

menerima perlakuan tidak adil, dan tidak  mengadakan reaksi terhadap 

ketidakadilan itu. Apabila dia tidak mampu mengungkapkan ekspresinya itu, dia 

akan merasakan suasana kelelahan dan kehabisan tenaga.Beberapa penelitian 

mengidentifikasi ada empat jenis keadilan (justice) yaitukeadilan 
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distributif(distributive justice), keadilan prosedural (procedural justice), keadilan 

interpersonal (interpersonal justice) dan keadilan informasional (informasional 

justice) (Son et al,2014).Penelitian Son et al (2014)menunjukkan bahwa ada 

pengaruh signifikan dan positif antara organizational justice terhadap 

burnout.Aghaei et al (2012) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan 

signifikan negatif antara organizational justice dan burnout bagi pekerja di 

Tehran. 

Motivasi penelitian ini adalah untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh 

konflik peran, ketidakjelasan peran, kelebihan peran, tipe kepribadian, lingkungan 

kerja individu dan organizational justice terhadap Burnout. Karena “Burnout” ini 

muncul sebagai ekses dari masalah- masalah yang kelihatannya selalu 

bertentangan itu. Dan jika ia sudah melanda kehidupan seseorang, maka ia akan 

menurunkan  efektivitas dan efisiensi kinerja orang tersebut. .  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Pradana (2017) karena peneliti menambahkan variabel Lingkungan Kerja 

Individu dan menambahkan variabel Organizational Justice.Dari itu, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudulPENGARUHKETIDAKJELASAN PERAN,KONFLIK PERAN, 

KELEBIHAN PERAN, TIPE KEPRIBADIAN, LINGKUNGAN KERJA 

INDIVIDU, DAN ORGANIZATIONAL JUSTICE Terhadap BURNOUT 

(STUDI EMPIRIS DI KAP SEMARANG). 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini ada 6perumusan masalah: 

1. Apakah ketidakjelasan peranberpengaruh positif terhadap burnout? 

2. Apakah konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout? 

3. Apakah kelebihan peran berpengaruh positif terhadap burnout? 

4. Apakah tipe kepribadianberpengaruh terhadap burnout? 

5. Apakah lingkungan kerja individu berpengaruh positif terhadap burnout? 

6. Apakah Organizational Justice berpengaruh negatif terhadap burnout? 

1.3. Tujuan dan Manfat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Ketidakjelasan Peran terhadap burnout. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara Konflik Peranterhadap Burnout. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Kelebihan Peran terhadap Burnout. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara Tipe Kepribadianterhadap Burnout. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara Lingkungan Kerja Individu terhadap Burnout. 

6. Untuk mengetahui pengaruh antara Organizational Justice terhadap Burnout. 
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Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Auditor 

Peneliti berharap untuk sedikitnya menjadi bahan refleksi dalam 

menghadapi “Burnout”.agar terhindar dari stress yang bekepanjangan akibat 

banyaknya tekanan peran dalam lingkungan pekerjaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti juga berpengharapan bahwa penelitian ini mampu berperan 

sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

1.4  Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat analisa pengaruh pengetahuan  

pengaruh Ketidakjelasan peran, Konflik Peran, Kelebihan Peran, Tipe  

Ketidakjelasan Peran (+) 

Konflik Peran (+) 

Kelebihan Peran(+) 

Tipe Kepribadian   

   Lingkungan Kerja Individu(+) 

Burnout 

Organizational Justice (-) 
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kepribadian, Lingkungan Kerja Individu, dan Organizational Justice terhadap 

munculnya Burnout di KAP Semarang. 

 Stres yang berlebih dapat berdampak negatif yang dapat menimbulkan 

penurunan kinerja, ketidakpuasan kerja serta dapat menimbulkan depresi dan 

kegelisahan. Tipe stres yang berdampak negative  (distress) pada kinerja disebut  

dengan istilah burnout .Terdapat beberapa faktor yang memperngaruhi burnout 

antara lain: tekanan peran, tipe kepribadian, lingkungan kerja individu dan 

organizational justice. 

1.5       Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Isi dari bab ini adalah latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini peneliti akan membahas konsep teoritis yang mendasari 

setiap analisa permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional, teknik pengumpulan data, 

serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Gambaran reponden, serta hasil analisis data digunakan oleh peneliti 

sebagai hasil dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

 Kesimpulan serta saran yang dirungkumkan dari bab-bab sebelumnya 

merupakan penutup dari bab ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


