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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sebuah organisasi, peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

sangatlah penting bagi tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Manajemen 

Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber 

daya manusia dalam suatu organisasi. Efektivitas dapat dipahami sebagai 

derajat keberhasilan suatu organisasi (perusahaan) dalam usahanya untuk 

mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi (perusahaan) tersebut. 

Salah satu sarana penting dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan 

manajemen SDM di sebuah organisasi adalah terciptanya kepuasan kerja 

anggota organisasi. Kepuasan kerja akhir-akhir ini semakin terasa penting 

artinya dalam lingkup organisasi. Kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap produktivitas organisasi baik secara langsung ataupun 

tidak langsung.  

Kepuasan kerja memiliki arti penting dalam setiap organisasi karena 

kepuasan kerja merupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan organisasi 

dalam memenuhi kebutuhan anggota yang berada di dalamnya (Dwijayanti dan 

Dewi; 2015). Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kepuasan hidup karena sebagian besar waktu manusia 

dihabiskan di tempat kerja (Setiawan dan Ghozali, 2006 : 157).  

Menurut Wilson (1996) dalam buku Akuntansi Keperilakuan, pegawai 

yang puas memliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, memiliki sifat 



2 

 

 

positif terhadap pekerjaan dan organisasi, mau membantu rekan kerja, serta 

memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk melaporkan perilaku yang tidak 

etis (Setiawan dan Ghozali, 2006: 158). Kepuasan kerja yang dirasakan oleh 

auditor terhadap pekerjaannya dapat dipengaruhi oleh 2 dimensi komitmen 

yaitu komitmen organisasional dan komitmen profesional (Febrian Kurnia A. 

: 2013). Komitmen organisasional merupakan tingkat sejauh mana seorang 

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

berniat untuk mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi tersebut. 

Sedangkan komitmen profesional merupakan tingkat loyalitas individu 

pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Komitmen 

profesional mendasari perilaku sikap dan orientasi seseorang dalam 

menjalankan tugas atau pekerjaannya. (Dista dan Candra, 2015). Apabila 

komitmen porfesional ditingkatkan, maka akan meningkatkan kepuasan kerja 

auditor (Tranggono dan Kartika, 2008). Bukti empiris bahwa tingkat komitmen 

berhubungan dengan kepuasan kerja, berimplikasi pada dugaan bahwa 

rendahnya kepuasan kerja saat ini tidak hanya disebabkan karena belum 

keikutsertaannya karyawan dalam bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan, 

namun juga dipicu oleh rendahnya komitmen karyawan (Harman Setiawan, 

2009) 

Penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasional dan 

profesional terhadap kepuasan kerja sebenarnya telah banyak dilakukan, 

namun topik ini masih menjadi topik yang menarik untuk di bahas dan diteliti 

lebih lanjut karena akan bermanfaat bagi auditor sebagai dasar penentuan 



3 

 

 

tingkat turnover di Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini harus 

dilaksanakan secara berkesinambungan karena hal ini disebabkan kepuasan 

kerja merupakan pertanda awal suatu komitmen organisasional bagi seorang 

auditor bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) (Budi Maryanto, 2008 dalam 

Agustina dan Astuti, 2013) 

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Rahadyan Probo Tranggono 

dan Andi Kartika (2008) dengan menganalisis pengaruh dari komitmen 

organisasional dan profesional terhadap kepuasan kerja auditor. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasional dan komitmen 

profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. 

Pada penelitian Ardiani Ika Sulistyawati, Lulus Prapti NSS, dan Dian Triyani 

(2012) menganalisis mengenai pengaruh dari komitemen organisasional dan 

profesional terhadap kepuasan kerja auditor dengan memberikan motivasi 

sebagai variabel moderasi. Hasil dari penellitian ini adalah komitmen 

organisasi dan komitmen profesional berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor. 

Penelitian yang dilakukan Badjuri dan Jaeni (2013) juga 

mengindikasikan bahwa komitmen organisasional dan profesional 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. Namun pada penelitian 

R. Ardi Agung Heriawan dan Barbara Gunawan (2010) menyebutkan bahwa 

komitmen organisasional dan profesional tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja . 
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Faktor kompensasi finansial juga mempengaruhi kepuasan kerja. 

Kompensasi merupakan salah satu strategi sumber daya manusia untuk 

menciptakan keselarasan kerja antara staf dengan pimpinan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sitompul dan Mujiati : 2015). 

Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan atas kerja mereka yang dapat di nilai dengan uang dan memiliki 

kecenderungan diberikan secara tetap (Rumada dan Utama : 2013). Pemberian 

kompensasi yang tepat sasaran dan sesuai harapan, akan mampu mendorong 

karyawan untuk bekerja lebih giat dan produktif sehingga akan tercapainya 

kepuasan kerja karyawan (Rachmandika, dkk; 2016) 

D.I Gst Agung Rai Cahyadi Putra dan I Wayan Mujiati (2015) 

menemukan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Pada penelitian yang juga telah dilakukan oleh Yudi Supiyanto 

(2015) menyebutkan bahwa kompensasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja auditor 

adalah locus of control. Locus of control adalah cara pandang pada suatu 

kejadian (Komang Trisna Ayani : 2015). Locus of control menunjuk pada 

sejauhmana individu meyakini bahwa dia dapat mengendalikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi dirinya (Setiawan dan Ghozali, 2006 : 66). Locus of 

control terbagi menjadi dua, yaitu locus of control internal dan locus of control 

eksternal. 
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Penelitian Komang Trisna Ayani (2015) yang telah menganalisis 

pengaruh locus of control terhadap kepuasan kerja menyebutkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara locus of control terhadap kepuasan kerja. Hal ini 

bertentangan dengan penelitian Cok Nirmala Hartha dan I Dewa Nyoman 

Badera (2015) yang menyebutkan bahwa locus of control berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengacu pada penelitian dari Cok 

Nirmala Hartha dan I Dewa Nyoman Badera (2015) yang berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Finansial, Kompleksitas Tugas dan Locus of Control pada 

Kepuasan Kerja Auditor”. 

Adapun yang menjadi pembeda antara variabel yang diteliti dari 

penelitian terdahulu adalah penambahan variabel penelitian, yaitu komitmen 

organisasional dan komitmen profesional dan penghilangan variabel 

kompleksitas tugas. Penambahan variabel komitmen organisasional dan 

komitmen profesional dimaksudkan untuk menilai tingkat loyalitas karyawan 

terhadap organisasi dan profesinya, serta akan bermanfaat bagi 

organisasi/perusahaan untuk mengukur tingkat turnover. Seseorang yang 

memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan profesinya akan 

selalu berusaha untuk bekerja dengan lebih giat dan menciptakan kepuasan 

kerja dalam diri seseorang tersebut. Dan penghilangan variabel kompleksitas 

tugas ini dikarenakan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya sudah 

menyebutkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap 
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kepuasan kerja. Pekerjaan yang kompleks, banyak, memiliki tingkat kesulitan 

yang tinggi, dan saling terkait serta memiliki keterbatasan waktu yang singkat 

tentu akan membentuk ketidakpuasan dalam diri karyawan. Maka judul dari 

penelitian ini adalah “Pengaruh Komitmen Organisasional, Komitmen 

Profesional, Kompensasi Finansial, dan Locus Of Control Terhadap 

Kepuasan Kerja Auditor” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah komitmen organisasional mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan kerja auditor? 

2. Apakah komitmen profesional mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

kerja auditor? 

3. Apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

kerja auditor? 

4. Apakah locus of control mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor? 

5. Apakah komitmen organisasional, komitmen profesional, kompensasi 

finansial dan locus of control mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan kerja auditor? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasional mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan kerja auditor. 

2. Untuk mengetahui apakah komitmen profesional mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan kerja auditor. 

3. Untuk mengetahui apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan kerja auditor. 

4. Untuk mengetahui apakah locus of control mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan kerja auditor. 

5. Untuk menganalisis apakah komitmen organisasional, komitmen 

profesional, kompensasi finansial dan locus of control mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja auditor. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada 

tidaknya pengaruh komitmen organisasi, komitmen profesional, 

kompensasi finansial dan locus of control terhadap kepuasan kerja auditor 

pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang 

memberikan gambaran tentang komitmen organisasional, komitmen 
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profesional, kompensasi finansial dan locus of control dalam 

meningkatkan tingkat kepuasan kerja auditor. 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu 

pengetahuan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

lebih mudah dan lebih jelas bagi para pembaca dalam memahami tulisan ini. 

Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari 

munculnya permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

variabel, penelitian terdahulu, model penelitian dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan 

sampel teknik pengumpulan data, variabel operasional dan definisi 

veriabel operasional dan teknik penganalisisan data yang 

digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel. 
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BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan tentang pengujian atas hipotesis dan 

menyajikan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, serta 

pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan alat uji 

yang digunakan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta 

saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan 

penelitian ini. 

 


