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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peran auditor merupakan salah satu unsur kesuksesan dari sebuah Kantor 

Akuntan Publik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Auditor merupakan aset yang 

sangat berharga bagi Kantor Akuntan Publik. Dalam pemilihan sumber daya 

manusia. Pemilik Kantor Akuntan Publik harus mendapatkan karyawan dengan 

kinerja yang memadai. Kinerja auditor sangat ditentukan oleh berbagai faktor 

diantaranya adalah perilaku auditor tersebut. Banyak fenomena yang terjadi  pada 

auditor ketika seorang auditor memiliki potensi yang bagus tetapi dirusak baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan perilaku auditor yang kurang baik. 

Salah satu perilaku auditor yang kurang baik adalah keinginan berpindah (Turnover 

Intentions) dari Kantor Akuntan Publik yang berakhir dengan meninggalkan 

pekerjaannya. Tingginya tingkat turnover pada Kantor Akuntan Publik secara sadar 

atau tidak sadar dapat memberikan dampak bagi perusahaan seperti pengeluaran 

biaya perekrutan karyawan baru, biaya operasional, dan biaya pelatihan, selain itu 

turnover juga dapat berdampak pada rendahnya semangat kerja karyawan dan 

kepuasan kerja yang menurun. Walaupun dalam beberapa kasus tertentu, turnover 

memang diperlukan oleh perusahaan terutama terhadap karyawan dengan kinerja 

rendah Hollenbeck dan Williams (1986) dalam Agus Arianto (2001). 
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Setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) mempunyai keinginan untuk 

mempertahankan nama dan citra KAP. Salah satu faktor untuk mempertahankan 

citra tersebut adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang tidak melakukan 

tindakan turnover intentions. Turnover intentions merupakan masalah yang serius 

bagi organisasi maupun individu. Permasalahan turnover itentions pada KAP 

dibuktikan dengan penelitian yang melaporkan tingkat turnover auditor junior yang 

bekerja di sepuluh Kantor Akuntan Publik di kota semarang dengan pengalaman 

kerja 1 sampai 3 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2011 

sebesar 40 orang, tahun 2012 sebesar 47 dan pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan sebesar 58 orang (Karina, 2014). 

Penelitian mengenai identifikasi faktor yang mempengauhi auditor 

meninggalkan pekerjaannya sudah banyak dilakukan. Hasil dari penelitian 

sebelumnya menunjukan bahwa persepsi diskriminasi berpengaruh positif terhadap 

turnover intentions (Ozer dan Gunluk, 2010). Penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian lain dari Daromes (2010) dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa 

persepsi diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap turnover intentions. 

Persepsi diskriminasi adalah persepsi indvidu bahwa dia diperlakukan berbeda 

atau tidak adil Brock (2002) dalam Ozzer dan Gunluk (2010). Diskriminasi di tempat 

kerja didefinisikan sebagai perlakuan tidak adil dan negatif pekerja atau pelamar kerja 

berdasarkan atribut pribadi yang tidak relevan dengan kinerja pekerjaan Chung 

(2001) dalam Ozzer dan Gunluk (2010). Persepsi diskriminasi diproksikan melalui 

keadilan organisasi adalah kondisi dimana individu merasa aman dan diperlakukan 
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secara adil oleh organisasinya. Ketika individu merasa dirinya diperlakukan adil 

maka akan berdampak positif terhadap kantor Akuntan Publik. Hasil dari dampak 

tersebut adalah menghasilkan pekerjaan yang memuaskan, dibandingkan karyawan 

yang tidak mendapatkan keadilan organisasi. Mereka akan melakukan pekerjaan 

dengan setengah hati sehingga hasilnya kurang memuaskan. 

Persepsi diskriminasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gosip, 

ejekan serta bentuk non vebal pelecehan seperti tatapan, pengasingan dan 

pengrusakan barang-barang pribadi Levin dan Leonard (1984) dalam Ozzer dan 

Gunluk (2010). Ada dua macam bentuk persepsi diskriminasi yaitu diskriminasi 

formal dan diskriminasi informal. Diskriminasi formal digambarkan sebagai resmi di 

sebuah kelembagaan yang membatasi proses akses anggota kelompok tertentu untuk 

mendapatkan mobilitas pekerjaan, promosi, kenaikan gaji, tanggung jawab kerja dan 

lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Diskrminasi informal berkaitan dengan 

kebijakan yang tidak resmi yang dapat menjadikan pengurangan karyawan minoritas 

dan terjadinya pelecehan seksual Levin dan Leonard (1984) dalam Ozzer dan Gunluk 

(2010).  

Persepsi diskiminasi yang dihadapi auditor berkorelasi dengan turnover 

intentions karena merasa tertekan dengan keadaan sekitar. Persepsi diskriminasi dapat 

diatasi oleh organisasi maupun individu. Secara organisasi persepsi diskriminasi 

dapat diatasi dengan menciptakan suasana pekerjaan yang menyenangkan yang dapat 

membuat karyawan betah untuk bekerja. Secara individu seorang auditor harus 

berkelakuan baik dan mengejarkan pekerjaan dengan baik.  
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Konflik pekerjaan keluarga adalah konflik yang timbul akibat mendapat 

tekanan dari tempat kerja sehingga mempengaruhi kondisi hubungan keluarga. 

Orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu pada tugas-tugas kantor dan kurang 

pada tugas-tugas penting pada keluarga dapat meningkatkan konflik pekerjaan-

keluarga (Ghayur dan Jamal, 2012). Konflik pekerjaan keluarga dapat muncul karena 

adanya ketidakseimbangan peran antara peran ditempat kerja dengan peran sebagai 

anggota keluarga (Burke, 1986 dalam Latifah, 2008). 

Konflik pekerjaan keluarga yang dialami oleh auditor timbul karena adanya 

ketidakseimbangan antara peran sebagai auditor KAP dengan peran sebagai anggota 

keluarga. Keluarga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan keluarga yang kecil, yang 

terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anak. Konflik pekerjaan-keluarga tidak hanya 

muncul karena seorang auditor tidak berada di tengah-tengah keluarganya dalam 

waktu relatif lama (Latifah, 2008). Hal ini ditegaskan oleh Burke (1986) dalam 

Latifah (2008) yang menyataka bahwa tenaga, waktu dan perhatian diperlukan untuk 

dapat sukses dalam satu daerah (peran pekerjaan atau peran keluarga) menyebabkan 

kekurangan tenaga, waktu dan perhatian terhadap daerah yang lainnya sehingga 

menghasilkan konflik antara dua daerah tersebut. Dengan kata lain bahwa waktu dan 

tenaga yang dihabiskan untuk mengembangkan pekerjaan adalah waktu dan tenaga 

yang tidak dihabiskan untuk mengembangkan kesuksesan dalam kehidupan keluarga. 

Definisi di atas membatasi lingkup konflik pekerjaan keluarga dalam beberapa hal 

yaitu hubungan pekerjaan keluarga mengandung arti bahwa seseorang memiliki peran 

dalam pekerjaan dan keluarga, bukan hanya peran dalam pekerjaan maupun peran 
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dalam keluarga saja, adanya perbedaan antara nilai, hubungan sosial, dan kebutuhan 

dalam kehidupan pekerjaan atau keluarga yang dengan sendirinya dapat 

menimbulkan konflik dan adanya kejadian yang terjadi secara bersamaan dalam 

beberapa peran sehingga menimbulkan tekanan peran dalam keluarga dan pekerjaan. 

Konflik pekerjaan keluarga dibagi menjadi dua arah yaitu konflik yang 

ditimbulkan dari pekerjaan mengintervensi keluarga dan konflik yang ditimbulkan 

dari keluarga mengintervensi pekerjaan (Latifah, 2008). Peran dalam keluarga 

berhubungan dengan tekanan yang timbul dalam urusan rumah tangga dan menjaga 

anak. Peran dalam pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang timbul dari pekerjaan 

yang harus segera diselesaikan. Konflik pekerjaan keluarga timbul karena adanya 

kurang komunikasi dan kurangnya intensitas berada ditengah-tengah keluarga selama 

beberapa waktu. Hal ini dapat memicu timbulnya konflik peran sebagai anggota 

pekerjaan dan sebagai anggota keluarga (Latifah, 2008). 

Konflik pekerjaan keluarga memiliki tiga bentuk yaitu time-based conflict 

adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan salah satu 

peran (pekerjaan/keluarga) sehingga menyebabkan seseorang mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan peran lainnya (pekerjaan/keluarga), strain-based conflict 

merupakan banyaknya tekanan yang timbul dalam melakukan salah satu peran 

(pekerjaan/keluarga) sehingga membuat seseorang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi peran lainnya (pekerjaan/keluarga) dan behavior-based conflict yaitu 

adanya perilaku secara khusus yang dibutuhkan oleh salah satu peran 

(pekerjaan/keluarga) sehingga membuat seseorang mengalami kesulitan dalam 
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memenuhi kebutuhan peran lainnya (pekerjaan/ keluarga) dalam Anisa Amelia 

(2010). Ketidakseimbangan peran yang dijalankan dapat membuat tekanan sehingga 

karyawan merasa dirinya ingin berpindah dari pekerjaan yang berujung pada 

meninggalkan pekerjaannya.  

Kehidupuan antara sebagai anggota keluarga dan auditor haruslah berimbang 

agar terjadinya kesinambungan antara dua daerah tersebut dan tidak menimbulkan 

kesenjangan satu sama lain. Konflik pekerjaan keluarga dapat mempengaruhi 

karyawan untuk meninggalkan pekerjaan (Ghayur dan Jamal, 2012). 

Perkembangan karir adalah rangkaian promosi jabatan atau mutasi jabatan 

yang lebih tinggi dalam jenjang hirarki yang dialami oleh seorang karyawan selama 

masa kerjanya (Wahyudi, 2007 dalam Mariana dan Irvianti, 2013). Menurut Shazad 

et al., (2011) perkembangan karir adalah kesempatan yang dirasakan individu untuk 

mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari pada jabatannya saat ini. Perkembangan 

karir bertujuan untuk melihat kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan 

karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan yang akan mendatang untuk mencapai 

tujuan karir tertentu (Adekola, 2011). Menurut Mejia (2007) dalam Mariana dan 

Irvianti (2013) perkembangan karir dapat diartikan sebagai upaya perkembangan 

karir dapat diartikan sebagai upaya formal dan berkelanjutan yang berfokus pada 

pengembangan terhadap karyawan yang lebih baik. Perkembangan karir  meliputi 

perencanaan karir dan manajemen karir. Seorang auditor yang memiliki kesempatan 

untuk mengembangkan karirnya tidak akan meninggalkan kantor akuntan publik. 

Kesempatan perkembangan karir yang dirasakan oleh individu dapat menurunkan 
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keinginan berpindah (Shazad et al., 2011). Hubungan antara peluang karir yang 

disediakan organisasi akan memperkecil Turnover Intentions seseorang (Shazad et 

al., 2011). Organisasi yang memiliki manajemen karir yang bagus akan membuat 

karyawan betah tetap bekerja pada Kantor Akuntan Publik walupun mendapatkan 

tekanan dari dalam maupun dari luar.  Penelitian yang sudah dilakukan oleh Shazad 

et al., (2011) menyatakan bahwa perkembangan karir auditor berpengaruh positif 

terhadap turnover intentions. Peluang karir dirasakan di luar organisasi dan 

kurangnya kemajuan karir peluang dalam organisasi dapat meningkatkan  turnover 

intentions  organisasi (Stahl et al., 2009 dalam Shazad et al., 2011). 

Kepuasan kerja adalah perasaan yang dirasakan oleh karyawan yang pantas 

didapat dari organisasinya (Cranny et al., 1992 dalam Shazad et al., 2011). Menurut 

Kumar and Gupta (2008) dalam Shazad et al., (2011) menyatakan bahwa kepuasan 

kerja merupakan respon dari sikap karyawan terhadap organisasinya. Kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pertama faktor individu, dimana kepuasan 

kerja dipengaruhi usia, jenis kelamin dan pengalaman. Kedua, faktor pekerjaan, 

dimana kepuasan kerja dipengaruhi oleh otonomi pekerjaan, kreatifitas yang 

beragam, identitas tugas, kebeartian tugas, pekerjaan tertentu yang bermakna dalam 

organisasi. Ketiga, faktor organisasional, yakni kepuasan kerja dipengaruhi oleh skala  

usaha, kompleksitas organissi, formalitas, sentralisasi, jumlah amggota kelompok, 

lamanya beroprasi, usia kelompok kerja dan kepemimpinan (Luthans, 2005 dalam 

Sulistiadi, 2014). Seorang auditor yang memiliki kepuasan akan pekerjaannya tidak 

mungkin meninggalkan pekerjaannya. Rasa aman dan nyaman dalam KAP dapat 
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membuat auditor mengurungkan niatnya untuk meninggalkan pekerjaaan yang 

sedang dikerjakan.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari Ozzer dan Gunluk (2010) yang 

menyatakan bahwa persepsi diskriminasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan 

keinginan bepindah, selain itu penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu 

perkembangan karir yang mereplikasi penelitian Shazad et al., (2011) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa kesempatan perkembangan karir memiliki pengaruh 

terhadap turnover intention pada auditor, dan penelitian ini peneliti juga 

menambahkan variabel konflik pekerjaan keluarga yang mereplikasi penelitian dari 

Ghayur dan Jamal (2012) yang menyatakan bahwa konflik pekerjaan-keluarga 

mempengaruhi turnover intentions.  

Berdasarkan penjabaran di atas, maka judul dari penelitian ini adalah 

“PENGARUH PERSEPSI DISKRIMINASI, PERKEMBANGAN KARIR, 

KONFLIK PEKERJAAN – KELUARGA, KEPUASAN KERJA TERHADAP 

TURNOVER INTENTION”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menurunkan turnover 

intention auditor, dan masalah ini kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh persepsi diskriminasi terhadap turnover intention auditor? 

2. Bagaimana pengaruh perkembangan karir terhadap turnover intention auditor? 
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3. Bagaimana pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap turnover intention 

auditor? 

4. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention auditor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi diskriminasi terhadap 

turnover intention auditor. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perkembangan karir terhadap 

turnover intention auditor. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh konflik pekerjaan keluarga 

terhadap turnover intention auditor. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover 

intention auditor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh 

persepsi diskriminasi, perkembangan karir, konflik pekerjaan keluarga, dan 

kepuasan kerja terhadap turnover intention auditor, sehingga Ilmu Akuntansi 

Perilaku semakin berkembang.  
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2. Kantor Akuntan Publik  

Hasil penelitian memberikan informasi dan referensi untuk menurunkan turnover 

intention auditor dalam hubungannya dengan persepsi diskriminasi, 

perkembangan karir, konflik pekerjaan keluarga, dan kepuasan kerja. 

 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini memberikan informasi dan referensi untuk penelitian sejenis 

di masa yang akan datang berdasarkan hasil dan kelemahan yang mungkin 

ditemukan dalam penelitian. 

 

1.5 Kerangka Pikir 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab, sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

 Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

pembatasan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang 

mendasari penelitian, kerangka pikir penelitian, penelitin terdahulu dan 

hipotesis. 

Bab III  Metode Penelitian 

 Bab ini berisi tentang definisi pengukuran variable penelitian, obyek dan 

lokasi penelitian, populasi, metode pengambilan sample, metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta metode analisis data. 

Bab IV Hasil Analisis 

 Bab ini berisi gambaran umum responden, distribusi jawaban responden 

dan analisis atau hasil pengujian hipotesis. 

Bab V Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran. 
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