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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja suatu organisasi akuntan publik akan sangat ditentukan oleh kondisi 

dan perilaku staf auditor yang dimiliki organisasi tersebut. Fenomena yang 

seringkali terjadi adalah kinerja suatu akuntan publik yang telah demikian bagus 

dapat dirusak, baik secara langsung maupun tidak, oleh berbagai perilaku staf 

auditor yang sulit dicegah terjadinya. Salah satu bentuk perilaku staf auditor 

tersebut adalah keinginan berpindah (turnover intentions) yang berujung pada 

keputusan staf auditor untuk meninggalkan pekerjaannya. Dengan tingginya tingkat 

keinginan berpindah pada organisasi akuntan publik, akan semakin banyak 

menimbulkan berbagai potensi biaya, baik itu biaya pelatihan yang sudah 

diinvestasikan pada staf auditor, tingkat kinerja yang mesti dikorbankan, biaya 

rekrutmen dan pelatihan kembali, maupun kesinambungan operasional di 

organisasi terancam karena dimungkinkan staf auditor yang berpindah kerja tidak 

mempunyai calon pengganti tepat yang dapat menggantikan posisinya 

(Permatasari, 2012). 

Pada lingkungan profesi akuntan publik sendiri, keinginan berpindah kerja 

yang dihadapi perusahaan telah didokumentasikan dengan baik lewat berbagai 

literatur profesional dan akademik. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keinginan pindah kerja. Kepuasan kerja sebagai sikap 

seseorang secara keseluruhan terhadap pekerjaannya (Robbins & Judge, 2013). 
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Auditor yang merasa puas dengan pekerjaannya berarti merasa terkait pekerjaan 

sudah sesuai atau bahkan melebihi yang diharapkannya, sehingga auditor 

cenderung bertahan untuk tetap bekerja di KAP. Pernyataan ini didukung oleh 

temuan Ardimeranti & Suryaningsih (2012), Kurniawan, dkk (2016), serta Dewi & 

Wulanyani (2017) bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan 

berpindah kerja. Sementara Wulandarie & Laksito (2013) mengungkapkan bahwa 

kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap keinginan berpindah kerja 

Job insecurity adalah kondisi psikologis dan ancaman yang dirasakan oleh 

karyawan terhadap pekerjaan yang dijalani sekarang (Kurniawan, dkk., 2016). 

Semakin tinggi job insecurity yang dirasakan oleh auditor, maka semakin tinggi 

rasa tidak aman dan kekhawatiran mengenai kelangsungan pekerjaannya, sehingga 

menimbulkan rasa tertekan dan keinginan pindah pekerjaan. Pernyataan ini 

didukung oleh Setiawan & Putra (2016), Kurniawan dkk (2017), serta Nur Fauzan 

& Halilah (2017) bahwa job insecurity berpengaruh negatif terhadap keinginan 

berpindah kerja. 

Komitmen organisasional adalah sampai tingkat mana seorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat 

memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins & Judge, 2013). 

Semakin tinggi komitmen organisasional dari auditor, maka semakin tinggi ikatan 

emosional dengan organisasi, semakin tinggi loyalitas dengan organisasi, merasa 

banyak kesesuaian dengan nilai-nilai organisasi, yang pada akhirnya membuat 

auditor bertahan untuk tetap bekerja di KAP. Pernyataan ini sesuai dengan temuan 

Ardimeranti & Suryaningsih (2012), Kurniawati & Rintasari (2018), serta Susilo & 
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Satrya (2019) bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap keinginan 

berpindah kerja.    

Konflik peran adalah individu memiliki beberapa peran yang saling 

bertentangan atau ketika sebuah posisi tunggal memiliki harapan potensial yang 

saling bertentangan. Setiap peran ini mengacu pada sebuah identitas yang 

mendefinisikan siapa dan bagaimana karyawan harus bertindak dalam situasi 

tertentu (Siegel & Marconi dalam Cahyono, 2008). Konflik peran yang dialami oleh 

auditor akan meningkatkan ketegangan pada diri auditor yang pada akhirnya 

mendorongnya memiliki keinginan berpindah kerja. Pernyataan ini sesuai dengan 

temuan Cahyono (2008), Rapina (2008), serta Dewi & Wulanyani (2017) bahwa 

konflik peran berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja. Sementara, 

Kurniawati & Rintasari (2018) mengungkapkan bahwa konflik peran tidak 

berpengaruh terhadap keinginan berpindah kerja. 

Ambiguitas peran adalah tidak adanya informasi umpan balik hasil evaluasi 

pengawas tentang hasil kerja seseorang, tentang peluang-peluang kenaikan karir, 

cakupan tanggung jawab, dan pengharapan-pengharapan si penyampai peran (Katz 

& Kahn dalam Cahyono, 2008). Ambiguitas peran yang dialami oleh auditor akan 

meningkatkan ketegangan pada diri auditor yang pada akhirnya mendorongnya 

memiliki keinginan berpindah kerja. Pernyataan ini sesuai dengan temuan Cahyono 

(2008), serta Gilani & Rabbani (2020) bahwa ambiguitas peran berpengaruh positif 

terhadap keinginan berpindah kerja. 

 Role stress merupakan akibat yang timbul dari begitu banyaknya perintah 

dari berbagai sumber yang memicu individu mengalami kesukaran dalam 



 

 

4 

 

menentukan perintah mana yang terlebih dahulu dipenuhi namun dengan tidak 

mengabaikan tuntutan lain dalam pekerjaannya (Helena & Praveen dalam 

Sudarmawan & Putra, 2017). Sudarmawan & Putra (2017) mengungkapkan bahwa 

role stress berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk menulis skripsi dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja, Job Insecurity, 

Komitmen Organisasional, Konflik Peran, Ambiguitas Peran dan Role Stress 

Terhadap Keinginan Berpindah Kerja Auditor (Studi Empiris pada Kantor 

Akuntan Publik di Semarang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah kerja 

auditor? 

2. Apakah job insecurity berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja 

auditor? 

3. Apakah komitmen organisasional berpengaruh negatif terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor? 

4. Apakah konflik peran berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja 

auditor? 

5. Apakah ambiguitas peran berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah 

kerja auditor? 
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6. Apakah role stress berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja 

auditor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif faktor kepuasan kerja terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor.  

2. Untuk mengetahui pengaruh positif faktor job insecurity terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh negatif faktor komitmen organisasional terhadap 

keinginan berpindah kerja auditor. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif faktor konflik peran terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor. 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif faktor ambiguitas peran terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor. 

6. Untuk mengetahui pengaruh positif faktor role stress terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada perkembangan 

ilmu akuntansi, terutama yang berkaitan dengan perilaku orang-orang yang 

berprofesi dalam bidang akuntansi. 

2. Bagi para pimpinan kantor akuntan publik, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan 

perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keinginan berpindah 

kerja auditor/karyawan. 

3. Bagi para akademisi khususnya peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian di 

bidang yang sama. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perilaku 

orang-orang yang berprofesi dalam bidang audit. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian tinjauan terhadap penelitian terdahulu maka pengaruh 

keinginan berpindah kerja auditor, sebagai variabel terikat, terhadap variabel bebas 

yaitu kepuasan kerja, job insecurity, komitmen organisasional, konflik peran, 

ambiguitas peran dan role stress dapat digambarkan dalam model penelitian pada 

Gambar 1.1. 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis, yaitu kepuasan 

kerja atau komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah 

kerja pada auditor. Job insecurity atau konflik peran atau ambiguitas peran atau role 

stress berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah auditor. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab yang penjabaran isinya 

sebagai berikut: 

  

Kepuasan Kerja (X1) 
H1- 

H2+ 

Job Insecurity (X2) 

H3- 

Komitmen Organisasi (X3) 

Keinginan Berpindah Kerja 

(Y) 

Konflik Peran (X4) 
H4+ 

Ambiguitas Peran (X5) 
H5+ 

H6+ 

Role Stress (X6) 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kerangka pikir, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan pengembangan 

hipotesis. Tinjauan pustaka berisi mengenai teori dan konsep yang 

digunakan dalam penelitian. Pengembangan hipotesis menjelaskan 

mengenai hubungan logis antara masing-masing variabel bebas dengan 

variabel tergantung dengan didukung hasil-hasil penelitian terdahulu, 

dan akhirnya memunculkan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, validitas 

dan reliabilitas, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 

menguraikan mengenai gambaran umum responden, hasil uji validitas 

dan reliabilitas, hasil deskriptif statistik dari masing-masing variabel 

penelitian, hasil uji asumsi klasik, hasil uji model fit, hasil uji koefisien 

determinasi, dan hasil uji hipotesis.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. 


