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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Kepuasan Kerja 

2.1.1 Teori Pertentangan (Discrepancy Theory) 

Teori ini menerangkan bahwa seorang karyawan akan merasa puas 

bila tidak ada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsinya 

atas kenyataan yang ada. Teori ini dipelopori oleh Porter (1961) dengan 

mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa 

yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Selanjutnya Locke 

(1969) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan terhadap beberapa 

aspek dari pekerjaan mencerminkan penimbangan 2 nilai, yaitu : 

1. Pertentangan antara apa yang diinginkan seorang individu dengan apa 

yang ia terima. 

2. Pentingnya apa yang diinginkan individu. 

Menurut Locke seseorang individu akan merasa puas atau tidak 

merupakan suatu yang pribadi tergantung bagaimana ia mempersiapkan 

adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan-keinginan dan hasil-

keluarannya. Tambahan waktu libur akan menunjangan kepuasan tenaga 

kerja yang menikmati waktu luang setelah bekerja, tetapi tidak akan 

menunjang kepuasan kerja seseorang tenaga kerja lain yang merasa waktu 

luangnya tidak dapat dinikmati. 
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2.2 Kepuasan Kerja 

Menurut Sopiah (2008:170) kepuasan kerja merupakan suatu 

tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja. 

Nurmansyah (2010:282) menyebutkan bahwa kepuasan kerja merupakan 

persepsi seorang individu dalam memandang suatu pekerjaan mereka. Dan 

menurut Robbins (2008) kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya. 

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan yang 

menyokong atau tidak menyokong dalam diri karyawan yang berhubungan 

dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. 

Faktor Penentu Kepuasaan Kerja : 

a. Faktor Instrinsik : 1. Prestasi dan pengakuan 

  2. Tanggung Jawab 

  3. Kemajuan dan kemungkinan berkembang 

  4. Keragaman ketrampilan  

  5. Makna Pekerjaan (Work Itself) 

  6. Otonomi 

b. Faktor Ekstrinsik : 1. Gaji 

  2. Hubungan antar karyawan 

  3. Rekan sejawat yang menunjang 

  4. Kondisi kerja yang menunjang 

  5. Prosedur dan kebijakan perusahaan 

  6. Mutu supervise 
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2.3 Komitmen Organisasional 

Komitment organisasional adalah suatu keadaan dimana seseorang 

karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan tujuan dan keinginannya 

untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut 

Stephen P. Robbins (2006:94) komitmen organisasional didefinisikan sebagai 

keadaan di mana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan 

sasaran-sasarannya, serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi tersebut. Nurmansyah (2010:289) berpendapat bahwa komitmen 

organisasi (organizational commitment) adalah keadaan karyawan untuk 

memberikan perhatian dan menyumbangkan pengetahuannya terhadap 

pekerjaannya. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi berkemungkinan 

untuk melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. 

Menurut aliran atitudinal berorientasi afektif dan berakar dari 

pemikiran Kanter (1968) yang menyatakan bahwa komitmen merupakan suatu 

kemauan dari aktor sosial untuk memberikan energi dan loyalitas kepada 

organisasi, serta sebagai keterikatan afektif individual terhadap kelompok, 

komitmen dipandang bukan merupakan perilaku tetapi merupakan suatu sikap. 

Aliran atitudinal terutama dikembangkan dan dipopulerkan oleh Porter 

serta koleganya, yang mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan relatif 

identifikasi individual terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam 

suatu organisasi tertentu, yang dicirikan oleh tiga faktor psikologis : (1) 

Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, (2) 

Keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi organisasi, dan (3) Kepercayaan 
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yang pasti dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi. 

Weiner (1982) menambahkan sisi normatif dari komitmen dan mendefinisikan 

komitmen sebagai  

“..... internalisasi keyakinan dan tanggung jawab secara total untuk 

perilaku yang mencerminkan (a) pengorbanan pribadi untuk organisasi, (b) 

tidak tergantung terutama pada penguatan atau hukuman, dan (c) indikasi 

preokupasi pribadi dengan  organisasi”  

 

Dalam perkembangananya perspektif atitudinal memandang bahwa 

komitmen organisasioal bersifat multidimensi dan tersusun atas: 

a) Affective commitment merupakan keterikatan emosional terhadap 

organisasi dimana pegawai mengidentifikasi diri dengan organiasai dan 

menikmati keanggotaan dalam organisasi. 

b) Continuance commitment merupakan biaya yang dirasakan yaitu berkaitan 

dengan biaya-biaya yang terjadi jika meninggalkan organisasi. 

c) Normative commitment merupakan suatu tanggung jawab untuk tetap 

berada dalam organisasi (Setiawan dan Ghozali, 2006 : 193-194) 

 

2.4 Komitmen Profesional 

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya 

seperti yang telah dipersepsikan oleh individu tersebut (Badjuri dan Jaeni, 

2013). 

Dalam buku Akuntansi Keperilakuan (2006 : 196-197) Aranya et al. 

(1984) mendefinisikan komitmen profesional sebagai kekuatan relatif dari 

identifikasi individual dengan keterlibatan dalam suatu profesi dan termasuk 
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keyakinan dan penerimaan tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, kemauan untuk 

berupaya sekuat tenaga demi organisasi, dan keinginan menjaga keanggotaan 

dari suatu profesi. Lee et al. (2000) mengidentifikasi empat alasan mengenai 

pentingnya memahami komitmen profesional :  

a) Karir seseorang merupakan fokus utama dalam hidup. 

b) Komitmen profesional mempengaruhi retensi seseorang dalam organisasi, 

komitmen ini memiliki implikasi penting bagi manajemen sumber daya 

manusia. 

c) Karena keahlian profesional berkembang dari pengalaman kerja, kinerja 

dapat memiliki hubungan dengan komitmen profesional.  

d) Studi-studi komitmen profesional memberikan pemahaman mengenai 

bagaimana individual mengembangkan dan mengintergrasikan berbagai 

komitmen baik di dalam maupu di luar organisasi. 

Masih dikutip dari buku Akuntansi Keperilakuan, Hall et al. (2005) 

membagi komitmen profesional ke dalam dimensi-dimensi affective 

professional commitment, continuance professional, dan normative 

professional commitment. 

Dalam suatu asosiasi profesi ditekankan akan adanya tingkat komitmen 

setinggi-tingginya yang diwujudkan dengan kerja berkualitas sekaligus sebagai 

jaminan keberhasilan dan tugas yang dihadapinya (Tranggono dan Andi, 2008) 
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2.5 Kompensasi Finansial  

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, 

motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi 

(Umar, 2005:16) Pemberian kompensasi adalah penghargaan yang diberikan 

perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. 

Bila pengupahan dan penggajian tidak diadministrasikan secara tepat, 

perusahaan bisa kehilangan para karyawannya yang baik dan harus 

mengeluarkan biaya untuk menarik, menyeleksi, melatih dan mengembangkan 

penggantinya. Bahkan bila karyawan tidak keluar, mereka mungkin menjadi 

tidak puas terhadap perusahaan dan lama-kelamaan dapat menurunkan tingkat 

produktivitas (Nurmansyah, 2010:209).  

Istilah kompensasi berasal dari kata compensation yang mempunyai 

kesamaan arti dengan reward yang bermakna bayaran, imbalan atau upah. 

Menurut Sinollah kompensasi yaitu segala sesuatu yang diterima karyawan 

dalam bentuk finansial maupun non-finansial baik secara langsung maupun 

tidak langsung atas kewajiban yang telah diberikan pada perusahaan dan 

karyawan menerima secara adil (Sinollah, 2011). 

Kompensasi terbagi menjadi dua jenis, yakni kompensasi finansial dan 

kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial dapat berupa gaji, upah, 

bonus, dan tunjangan-tunjangan. Sedangkan kompensasi non-finansial seperti 

promosi jabatan, penghargaan dan sebagainya. 

Kompensasi finansial bertujuan untuk menarik pelamar kerja yang 

potensial, mempertahankan karyawan yang berkualitas, meraih keunggulan 
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kompetitif, meningkatkan produktivitas, memudahkan sasaran strategis, 

menentukan dan mengokohkan struktur organisasi dan melakukan pembayaran 

sesuai aturan hukum (Suyanto, 2007:181) 

 

2.6 Locus Of Control 

Beberapa orang percaya bahwa apa mereka dapat mengontrol apa yang 

terjadi pada mereka, sedang beberapa orang lainnya percaya bahwa apa yang 

terjadi pada mereka dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar seperti 

keberuntungan dan kesempatan (Syahputra; 2014). Locus of control atau pusat 

kendali menunjukkan pada sejauhmana individu meyakini bahwa dia dapat 

mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya (Ivan A. S.dan Imam 

Ghozali, 2006 : 66). Menurut Kreitner dan Kinicki (2005) locus of control 

merupakan variabel kepribadian (personality), berupa kepercayaan seseorang 

pada terhadap kemampuannya mengendalikan nasibnya (destiny) (Komang 

Trisna Ayani, 2015).  

Locus of control terbagi menjadi dua : 

a) Locus of control internal, meyakini bahwa perilaku dan tindakannya, 

meskipun tidak secara total, mempengaruhi berbagai peristiwa dalam 

hidupnya. 

b) Locus of control eksternal, meyakini bahwa kesempatan, nasib atau orang 

lain merupakan faktor penentu utama bagi berbagai hal yang terjadi pada 

dirinya (Ivan A.S dan Imam Ghozali, 2006 : 66) 
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2.7 Pandangan Islam tentang Kepuasan Kerja 

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan kemalasan 

dinilai sebagai suatu keburukan. Bekerja mendapatkan tempat terhormat di 

dalam Islam. Dan bekerja merupakan ibadah yang dapat menggugurkan dosa-

dosa yang telah dilakukan. 

Dalam hadits Riwayat Thabrani Rasulullah SAW bersabda : 

Sesungguhnya, di antara perbuatan dosa, ada yang tidak bisa terhapus oleh 

(pahala) shalat, Sedeqah ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan 

kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan(H.R.Thabrani). 

Dan dalam hadits Riwayat Ahmad dan Ibnu Asakir Rasulullah SAW 

bersabda : Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja 

pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah ( Hadits Riwayat 

Ahmad & Ibnu Asakir). 

Dalam hadits-hadits ini Nabi Saw ingin menunjukkan betapa tingginya 

kedudukan bekerja dalam Islam, sehingga hanya dengan bekerja keras 

(sungguh-sungguh) suatu dosa bisa dihapuskan oleh Allah. 

Di dalam Islam kepuasan kerja selalu dikaitkan dengan keikhlasan, 

kesabaran dan rasa syukur. Bekerja dengan ikhlas, sabar dan syukur kadang-

kadang memang tidak menjamin menaikkan output. Tapi sebagai proses, 

bekerja dengan ketiga aspek tersebut memberikan nilai tersendiri. Dengan 

bekerja secara ikhlas yang disertai dengan sabar dan syukur maka ada nilai 

kepuasan tertentu yang diperoleh, yang tidak hanya sekedar output. Ketika 

pekerjaan selesai, maka ada kepuasan yang tidak serta merta berkaitan 
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langsung dengan output yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam surat Ibrahim ayat 7 : 

 

yang artinya, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (Q.S Ibrahim : 7) 

Kepuasan kerja juga telah disinggung dalam surat At-Taubah ayat 105, yang 

berbunyi :

 

Artinya : "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." 

(Q.S.At-Taubah : 105) 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Rahadyan 

Probo 

Tranggono 

dan Andi 

Kartika 

(2008) 

Pengaruh 

komitmen 

organisasional 

dan profesional 

terhadap 

kepuasan kerja 

auditor dengan 

motivasi 

sebagai 

variabel 

intervening 

Komitmen 

organisasional 

(X1) 

Komitmen 

profesional 

(X2) 

Motivasi (Y) 

Kepuasan kerja 

(Z) 

 

Komitmen organisasional 

dan profesional berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap motivasi auditor, 

komitmen organisasional 

dan profesional juga 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor, 

motivasi memiliki pengaruh 

yang kecil dan tidak 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor,serta 

komitmen organisasional 

dan profesional berpengaruh 

secara langsung terhadap 

kepuasan kerja auditor tanpa 

adanya motivasi sebagai 

variabel intervening. 

2. Nurika 

Restuningdi

ah (2009) 

Pengaruh 

komitmen 

profesional 

terhadap 

kepuasan kerja 

akuntan 

pendidik 

melalui 

komitmen 

organisasional 

Komitmen 

profesional (X) 

Komitmen 

organisasional 

(Y) 

Kepuasan kerja 

akuntan 

pendidik (Z) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

komitmen profesional 

berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi 

akuntan pendidik, komitmen 

organisasional berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja, 

adanya pengaruh langsung 

antara komitmen profesional 

terhadap kepuasan kerja, dan 

komitmen profesional 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja melalui 

komitmen organisasional. 

3. Ardiani Ika 

Sulistyawati, 

Lulus Prapti 

NSS., dan 

Dian Triyani 

(2012) 

Pengaruh 

komitmen 

organisasional 

dan profesional 

terhadap 

kepuasan kerja 

Komitmen 

organisasional 

(X1) 

Komitmen 

profesional 

(X2) 

Hasil penelitian 

menunjukkan komitmen 

organisasional dan 

komitmen profesional 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap 



20 
 

 
 

auditor : 

Motivasi 

sebagai 

variabel 

moderating 

(Studi pada 

Auditor Kantor 

Akuntan Publik 

di Semarang) 

Motivasi (Y) 

Kepuasan 

Kerja (Z) 

 

kepuasan kerja, dan 

komitmen organisasional 

dan profesional terbukti 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

yang dimoderasi oleh 

motivasi. 

4. Ahmad 

Badjuri dan 

Jaeni (2013) 

Pengaruh 

komitmen 

terhadap 

kepuasan kerja 

auditor dengan 

motivasi 

sebagai 

variabel 

intervening 

Komitmen 

(X1) 

Motivasi (Y) 

Kepuasan kerja 

(Z) 

 

Hasil dari penelitian ini 

adalah komitmen 

organisasional dan 

komitmen profesional 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

auditor, motivasi mempunya 

pengaruh yang kecil dan 

tidak signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor, dan 

hubungan yang terjadi antara 

variabel komitmen 

organisasional dan 

komitmen profesional 

terhadap kepuasan kerja 

auditor adalah hubungan 

langsung. Sehingga variabel 

intervening yakni motivasi 

dapat diabaikan. 

5. Arya 

Pradipta 

(2013) 

Pengaruh 

komitmen, 

motivasi, 

kompleksitas 

tugas, dan 

budaya suportif 

terhadap 

kepuasan kerja  

Komitmen 

organisasional 

(X1) 

Komitmen 

profesional 

(X2) 

Motivasi (X3) 

Kompleksitas 

tugas (X4) 

Budaya 

suportif (X5) 

Kepuasan kerja 

(Y) 

Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa 

variabel komitmen 

organisasional, komitmen 

profesional, motivasi, 

kompleksitas tugas dan 

budaya organisasi 

berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan kerja 

auditor. 
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6. Cok Nirmala 

Hartha dan I 

Dewa 

Nyoman 

Badera 

(2015) 

Pengaruh 

kompensasi 

finansial, 

kompleksitas 

tugas dan locus 

of control pada 

kepuasan kerja 

auditor 

Kompensasi 

finansial (X1) 

Kompleksitas 

tugas (X2) 

Locus of 

Control (X3) 

Kepuasan 

Kerja (Y) 

 

Hasil dari penelitian ini 

adalah kompensasi finansial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor, 

kompleksitas tugas 

berpengaruh secara 

signifikan pada kepuasan 

kerja auditor, locus of 

control berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor. 

(Sumber : Diolah dari berbagai referensi) 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja auditor. Variabel dependen 

yang digunakan yaitu komitmen organisasional, komitmen profesional, 

kompensasi finansial dan locus of control. Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Cok Nirmala Hartha 

dan I Dewa Nyoman Badera (2015). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya 

penambahan variabel komitmen organisasional dan komitmen profesional 

sebagai variabel independen ketiga dan variabel independen keempat, serta 

menghilangkan variabel kompleksitas tugas. Penghilangan variabel 

kompleksitas tugas ini dikarenakan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya 

sudah menyebutkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan 

terhadap 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. Perbedaan 
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lainnya adalah sampel yang digunakan, penelitian ini akan menggunakan 

responden auditor yang berada di KAP Pekanbaru. 

 

2.9 Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 H1 

 H2 

 

 H3 

 H4 

 

 

 H5 

Keterangan : 

Uji simultan (F) : ---------- 

Uji parsial (t)  : 

 

2.10  Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kepuasan Kerja 

Auditor 

Komitmen organisasional merupakan komitmen seseorang terhadap 

organisasi tempatnya bekerja. Organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan 

karyawan dengan menyediakan kesempatan pencapaian prestasi, dan 

mengakui pencapaian yang muncul akan memiliki perubahan yang signifikan 

dalam komitmen (Ivancevich et al., 2007) 

Kepuasan Kerja 

Auditor (Y) 

 

Locus Of Control (X4) 

Komitmen Profesional (X2) 

Komitmen Organisasional (X1) 

Kompensasi Finansial (X3) 
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Berdasarkan studi Bline et al. (1991) menyebutkan bahwa komitmen 

organisasional memiliki korelasi positif  yang kuat dengan kepuasan kerja. 

Penelitian Achmad Badjuri dan Jaeni (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa 

komitmen organisasional mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan 

kerja. Dista Amalia Arifah dan Candra Ramadhon (2015) juga menyebutkan 

bahwa komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja auditor. 

 

2.10.2 Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai (1) Sebuah 

kepercayaan pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari 

profesi, (2) Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-

sungguh guna kepentingan profesi, (3) Sebuah keinginan untuk memelihara 

keanggotaan dalam profesinya (Aranya et al, 1982 dalam Nurika, 2009). Hasil 

studi Bline et al. (1991) menyebutkan bahwa komitmen profesional memiliki 

korelasi positif yang kuat dengan kepuasan kerja profesional. Hasil penelitian 

Achmad Badjuri dan Jaeni (2013) menyebutkan bahwa komitmen profesional 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. Komang Trisna Ayani 

(2015) juga menyebutkan bahwa komitmen profesional berpengaruh signifikan 

pada kepuasan kerja akuntan pendidik. Dari uraian diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 
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H2 : Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

auditor. 

 

2.10.3 Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Tujuan utama setiap individu bekerja adalah mendapatkan imbalan atau 

balas jasa atas apa yang telah diberikannya kepada perusahaan. Jadi 

imbalan/kompensasi jelas mempunyai peran straegis untuk mendorong 

peningkatan kepuasan kerja karyawan (Hartha dam Badera; 2015). 

Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan atas kerja mereka yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki 

kecenderungan diberikan secara tetap. Dalam penelitian Gede Rumada dan I 

Wayan (2013) menyebutkan bahwa kompensasi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. D.I Gst Agung Rai 

dan I Wayan (2015) juga menemukan bahwa kompensasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan 

 

2.10.4 Pengaruh Locus Of Control terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Locus of control sebagai sebuah cara pandang individu akan 

kemampuannya mengendalikan sebuah kejadian tentunya memiliki peran bagi 

hadirnya kepuasan kerja di dalam setiap diri auditor. Alasannya adalah locus 
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of control dapat mengatasi stress dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih 

tinggi (Hartha dan Badera, 2015). Organisasi memerlukan seseorang yang 

mempunyai keyakinan akan kemampuannya. Jika seseorang memiliki 

keyakinan yang kuat akan kemampuannya, maka hal ini akan menyebabkan 

seseorang tersebut berusaha keras sampai tujuannya tercapai yang pada 

akhirnya akan membentuk perilaku yang positif dan kemampuan yang nantinya 

membuat karyawan merasakan kepuasan terhadap apa yang sudah 

dilakukannya (Gunaputri dan Suana; 2016). Hasil penelitian Hartha dan Badera 

(2015) menyebutkan bahwa locus of control berpengaruh positif dan signifikan 

pada kepuasan kerja auditor. Namun pada penelitian Komang Trisna Ayani 

(2015) menyebutkan bahwa locus of control tidak berpengaruh pada kepuasan 

kerja. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Locus Of Control berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

auditor 

 

2.10.5 Pengaruh Komitmen Organisasional, komitmen profesional, 

kompensasi finansial dan Locus of Control terhadap Kepuasan Kerja  

Penelitian mengenai komitmen organisasional yang telah dilakukan 

oleh Arya Pradipta (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa komitmen 

organisasional dan komitmen profesional berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sulistyawati, Lulus dan Dian Triyani (2012) dengan judul pengaruh 

komitmen organisasional, dan profesional terhadap kepuasan kerja auditor : 
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motivasi sebagai variabel moderating. Hasil dari penelitian ini menyebutkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara komitmen organisasional dan 

komitmen profesional dengan kepuasan kerja auditor. Namun pada penelitian 

A.A Gde Dwi Aditya A dan Made Gede Wirakusuma (2014) membuktikan 

bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen profesional terhadap kepuasan 

kerja auditor. Pada penelitian Agustina dan Meirani Diah Astuti (2013) juga 

menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasional 

dan komitmen profesional dengan kepuasan kerja auditor. 

Hartha dan Badera (2015) telah melakukan penelitian mengenai 

pengaruh kompensasi finansial, kompleksitas tugas dan locus of control pada 

kepuasan kerja auditor, dan mendapatkan hasil penelitian bahwa kompensasi 

finansial dan locus of control mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja auditor. Hasil penelitian mengenai kompensasi juga 

telah dilakukan oleh Rozzaid, dkk. (2015), yang menyebutkan bahwa 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian 

ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Jena Sarita dan 

Dian Agustia (2009) dan Komang Trisna Ayani (2015) yang menyebutkan 

bahwa locus of control tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor. Didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Komitmen Organisasional, Komitmen Profesional, Kompensasi 

Finansial dan Locus Of Control berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor. 


