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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kepuasan kerja merupakan suatu hal yang individual. Setiap individu 

mempunyai tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda. Individu (karyawan) di 

dalam organisasi merupakan penentu yang penting bagi berjalannya kegiatan di 

suatu organisasi. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu tingkat kepuasan kerja 

yang baik, perusahaan perlu melakukan suatu tindakan agar para karyawan dapat 

merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya dengan baik (Ariawan,2015). 

Wibowo (2013) menyebutkan setiap orang ingin mendapatkan pekerjaan 

karena dengan bekerja ia mengharapkan mendapat imbalan untuk menghidupi 

dirinya dan keluarganya. Namun, seringkali terjadi bahwa mendapatkan imbalan 

saja dirasakan cukup. Mereka menginginkan mendapatkan kepuasan dari 

pekerjaannya. 

Diantaranya menyebutkan bahwa kepuasan kerja adalah tingkat perasaan 

menyenangkan yang diperoleh dari penilaian pekerjaan seseorang atau 

pengalaman kerja (Colquitt, LePine, Wesson,2011). Dengan kata lain, kepuasan 

kerja mencerminkan bagaimana kita merasakan tentang pekerjaan yang  kita 

lakukan dan apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan kita. 

Jakarta, Kompas.com (Jum’at, 4 April 2014) – Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) menilai, proses audit laporan dana kampanye partai politik 
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(parpol) dan calon anggota legistatif (caleg) peserta pemilu tidak dapat diawasi. 

Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan, kantor akuntan publik 

(KAP) yang akan mengaudit laporan tidak perlu mengantongi rekomendasi dari 

IAPI. 

“Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014 tentang laporan Dana 

Kampanye, KAP yang mengaudit laporan dana kampanye tidak perlu lagi dapat 

rekomendasi dari (organisasi) profesi. Jadi, sudah tidak terawasi itu proses audit, 

apakah dilakukan dengan benar atau tidak,” ujar Anggota Tim Ad Hoc Audit 

Dana Kampanye IAPI Anton Silalahi di Kantor Indonesia Corruption watch, 

Jakarta Selatan, Jum’at (4/4/2014) 

Ia mengatakan, KPU sebelumnya telah melakukan langkah progresif 

dengan menetapkan KAP yang dapat ikut tender audit dana kampanye hanya KAP 

yang mendapat rekomendasi dari IAPI. Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 

17 Tahun 2013 tentang Laporan Dana Kampanye. Namun, aturan itu diubah dan 

ketentuan rekomendasi IAPI bukan lagi hal yang diwajibkan. Artinya, kata dia, 

jika ada KAP yang tidak melakukan audit dengan benar, atau bahkan 

memanipulasi hasil audit, tidak bisa diberi sanksi. 

Padahal, kata anton, manipulasi laporan dana kampanye, termasuk hasil 

auditnya bisa saja disampaikan tidak dengan keadaan sebenarnya. Untuk 

diketahui, PKPU Laporan Dana kampanye mengatur, peserta pemilu dan mencatat 

informasi penyumbang dan mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang, 

atau jasa yang diterimanya. Laporan itu akan diaudit oleh KAP yang bekerja sama 

dengan KPU. 
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Dari artikel di atas, dapat dilihat bahwasanya mengaudit dengan benar dan 

sesuai dengan standard akan dapat menentukan kepuasan kerja seorang auditor itu 

sendiri maupun pihak lain yang terlibat. Dapat dilihat pada artikel diatas  

menggambarkan audit yang tidak dapat menciptakan kinerja yang baik sehingga 

timbul lah ketidakpuasan dari masyarakat atau yang ikut andil dalam kampanye 

dan kurangnya pengawasan menimbulkan ketidakefektifan dalam kampanye dan 

tidak ada kepuasan kerja atau hasil yang di peroleh sehingga merugikan satu 

pihak. 

Jadi dari fenomena diatas kita dapat mencari faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan. Dalam penelitian ini penulis 

mencoba melihat dari sudut pandang pada sebuah Kantor Akuntan Publik untuk 

mencapai tingkat kepuasan kerja yang maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas 

audit, auditor disuatu Kantor Akuntan Publik (KAP) akan selalu menghadapi 

faktor - faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kepuasan kerja. 

Saat bekerja, tidak menutup kemungkinan karyawan mendapatkan 

permasalahan dan kesulitan dalam bertugas. Sebagaimana yang sering terjadi, 

para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik memiliki keterampilan, 

pengetahuan, dan kemampuan yang cukup untuk bekerja sesuai standar yang 

ditetapkan. Namun permasalahan yang muncul terletak pada bagaimana 

mempertahankan karyawan untuk tetap dapat bekerja sesuai dengan tuntutan yang 

ada, dan selalu bersemangat dalam setiap pekerjaannya. Disini perlu nya locus of 

control seorang karyawan. 
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Locus of control sebagai sebuah cara pandang individu akan 

kemampuannya mengendalikan sebuah kejadian tentunya memiliki peran bagi 

hadirnya kepuasan kerja di dalam diri setiap auditor. Alasannya adalah locus of 

control dapat mengatasi stres dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih tinggi 

(Chen dan Cholin, 2008). 

Selain locus of control, motivasi kerja juga turut mempengaruhi dalam 

tercapainya kepuasan kerja auditor sehingga tercipta lah keselasan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Motivasi biasanya timbul karena adanya kebutuhan 

yang belum terpenuhi, tujuan yang ingin dicapai, atau karena adanya harapan 

yang diinginkan. Motivasi kerja adalah  hasil dari kumpulan kekuatan internal dan 

eksternal yang menyebabkan pekerja memilih jalan untuk bertindak yang sesuai 

dan menggunakan perilaku tertentu. Idealnya, perilaku ini akan diarahkan pada 

pencapaian tujuan organisasi (Wibowo, 2013). 

Robbins (2010) memberikan definisi motivasi sebagai kekuatan dalam diri 

orang yang memengaruhi arah (direction), intensitas (intensity), dan ketekunan 

(persistence) perilaku sukarela. Pekerja yang termotivasi berkeinginan 

menggunakan tingkat usaha tertentu, untuk sejumlah waktu tertentu, tehadap 

tujuan tertentu. Motivasi merupakan salah satu dari empat faktor pendorong 

pentingnya perilaku dan kinerja individual. Dinyatakan pula bahwa motivasi 

merupakan proses psikologis yang membangkitkan, mengarahkan, dan ketekunan 

dalam melakukan tindakan secara sukarela yang di arahkan pada pencapaian 

tujuan (Kreitner dan Kinicki, 2010). 
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Dalam dunia kerja, komitmen seseorang terhadap profesinya maupun 

organisasi tempat ia bernaung seringkali menjadi isu yang sangat penting. 

Seorang yang profesional dalam menjalankan tugasnya pasti akan berdasarkan 

pada perilaku, sikap dan orientasi pada profesinya tersebut. Hal ini akan 

memunculkan loyalitas kepada profesinya. Suatu komitmen profesional dapat 

diartikan sebagai tingkat kesetiaan seseorang terhadap pekerjaannya sesuai 

dengan apa yang menjadi persepsi dari orang tersebut.  

Komitmen profesional merupakan salah satu faktor intern yang dapat 

memengaruhi seseorang dalam pekerjaannya, tidak hanya dalam hal semangat dan 

kegairahan kerja tetapi juga mempengaruhi kepuasan kerja (Tranggono, dkk 

dalam A.A Gde Dwi Aditya,dkk, 2014). 

Apabila pekerjaan yang diberikan berat dan sulit maka akan menimbulkan 

tekanan yang pada akhirnya menyebabkan auditor menjadi tidak puas. 

Ketidakpuasan tersebut menyebabkan motivasi auditor menjadi turun dan hasil 

kerja audit yang dilakukan menjadi tidak maksimal. 

Kompleksitas tugas yang diberikan kepada auditor terdiri atas bagian yang 

banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain. Maka dari itu dalam 

pelaksanaan tugasnya yang kompleks, auditor memerlukan keahlian, kemampuan 

dan tingkat kesabaran yang tinggi (Cecilia dan Gudono, 2007). 

Folami dan Bline (2012) menambahkan bahwa penggunaan keterampilan 

yang berbeda dan bakat membantu dalam mempertahankan produktivitas selama 

periode yang lama. Pekerjaan dengan tugas yang tinggi  dalam mempertahankan 

kepentingan karyawan, dapat mengarah pada peningkatan kepuasan kerja.  
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Disini juga sangat di perlukan seorang pemimpin yang dapat memotivasi 

karyawan untuk tidak menjadikan pekerjaan yang mereka lakukan sebagai beban, 

karena kebanyak tugas dari audit itu merupakan tugas yang kompleks.  

McShane dan Von Glinow (2010) menyatakan pemimpinan atau gaya 

kepemimpinan adalah tentang bagaimana seorang atasan memengaruhi, 

memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi ke arah 

efektivitas dan keberhasilan organisasi di mana mereka menjadi anggotanya. 

Kepemimpinan merupakan faktor penting yang membantu individu atau 

kelompok mengidentifikasi tujuannya, dan kemudian memotivasi dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Jika cara kepemimpinan seorang pemimpin ini 

disukai oleh karyawannya, berarti karyawan mendapat motivasi dan arahan 

bagaimana dia dalam bekerja guna tercapainya tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. Dan hasil yang karyawan dapatkan dia akan puas terhadap pekerjaan 

yang di lakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian Nirmala Cok Hartha dan Dewa I Nyoman 

Batera (2015) menyebutkan bahwa 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.  

Dapat juga dilihat dari penelitian Zulfikar (2013) yang menyebutkan 

bahwa secara parsial semua variabel bebas yaitu komitmen profesionalisme, 

komitmen organisasi, motivasi kerja, dan locus of control berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Secara simultan komitmen 



7 
 

profesionalisme, komitmen organisasi, motivasi kerja dan locus of control 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor sebesar 70,5 % sisanya berpengaruh 

terhadap variabel lain di luar model penelitian ini. 

Dari hasil peneliatian Hasanati,dkk (2016) menunjukkan bahwa 

kompleksitas tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

auditor internal pemerintah. Hal ini berarti kompleksitas yang melekat pada 

pekerjaan audit dapat menjadi daya tarik untuk mempengaruhi kepuasan kerja 

auditor. 

Hasil Penelitian Divie Dantha Dewi dan Sukirno (2013) menyebutkan 

Gaya Kepemimpinan, Kompleksitas Tugas, Time Budget Pressure, dan 

Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 

Kepuasan Kerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil dari beberapa penelitian yang 

telah di lakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang hal-hal yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja auditor. Oleh sebab itu peneliti mengangkat 

judul “Pengaruh Locus of Control, Motivasi Kerja, Komitmen Profesional, 

Kompleksitas Tugas dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 

Auditor” 

1.2.Rumusan Masalah 

a. Apakah locus of control, motivasi kerja, komitmen profesional, 

kompleksitas tugas, dan gaya kepemimpinan  berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru ? 
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b. Apakah locus of control berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru ? 

c. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja 

auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru ? 

d. Apakah komitmen profesional berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru ? 

e. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru ? 

f. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah locus of control, motivasi kerja, komitmen 

profesional, kompleksitas tugas, dan gaya kepemimpinan berpengaruh 

secara simultan terhadap kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan 

publik di Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui apakah locus of control berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. 

d. Untuk mengetahui apakah komitmen profesional berpengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan publik di 

Pekanbaru. 
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e. Untuk mengetahui apakah kompleksitas tugas berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. 

f. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. 

1.4.Manfaat Penelitian 

 

Adapun  manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti, bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan mengenai apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja 

auditor. 

b. Bagi Organisasi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan yang 

memebrikan gambaran tentang locus of control, motivasi kerja, komitmen 

organisasi, kompleksitas tugas, dan gaya kepemimpinan dalam meningkat 

kepuasan kerja auditor. 

c. 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 :  
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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.  

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan 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 akan berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan 

serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan 

pembahasan penelitian ini. 

 


