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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Kepuasan Kerja 

2.1.1 Teori Atribusi 

Teori atribusi berkaitan dengan proses dimana individu 

menginterpretasikan bahwa peristiwa di sekitar mereka disebabkan oleh bagian 

lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Secara singkat, teori atribusi 

berusaha untuk menjelaskan bagian mengapa dari perilaku. Berdasarkan teori 

atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwalah dan bukan peristiwa 

aktual itu sendiri yang mempengaruhi perilaku orang. Secara lebih spesifik, 

individu akan berusaha menganalisis perilaku mereka di masa mendatang 

(Ivancevich,John M, dkk, 2007). 

Wibowo (2013) menyatakan bahwa teori atribusi berusaha menjelaskan 

cara kita mempertimbangkan orang secara berbeda, tergantung pada arti atau 

makna yang dihubungkan pada perilaku tertentu. Atribusi merupakan proses 

persepsi yang penting karena membentuk hubungan sebab-akibat, dan pada 

gilirannya mempengaruhi bagaimana kita merespon perilaku orang lain dan 

bagaimana kita bertindak di waktu yang akan datang. 

 Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat di hubungan kan dengan 

kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan publik, bahwasanya tingkat kepuasan 

seseorang itu berbeda-beda, dan kepuasan kerja auditor dipengaruhi oleh beberapa 

faktor serta sebab mapun akibat nya seperti locus of contol dimana individu 
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tersebut bisa mengendalikan diri baik terhadap dirinya sendiri maupun 

lingkungan. Kemudian motivasi kerja dimana individu tersebut merasa puas 

karena termotivasi misalkan dengan reward dan sebagainya. Komitmen 

profesional yang berarti bagaimana komitmen individu ini terhadap profesi dia, 

apakah kemampuan dan profesi yang tepat bisa mengakibatkan auditor tersebut 

merasa puas. Kemudian di lihat dari kompleksitas tugas dimana biasanya tugas 

yang kerjakan auditor merupakan tugas yang kompleks dan banyak, artinya 

apakah dengan demikian individu tersebut akan merapa puas. Gaya 

kepemimpinan yang di artikan apabila seorang pemimpin yang bisa membuat 

nyaman bisa memotivasi karywannya untuk bekerja dengan baiik ini akan 

membuat individu tersebut merasakan puas dalam berkerja. 

2.1.2. Kepuasan Kerja  

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 belum cukup. Mereka menginginkan mendapatkan kepuasan dari 

pekerjaannya. 

Salah satu gejala yang paling meyakinkan dari rusaknya kondisi dalam 

suatu organisasi adalah rendahnya kepuasan kerja (job satisfaction). Pada 

hakikatnya kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan senang seseorang sebagai 

penilaian positif terhadap pekerjaannya dan lingkungan tempat ia bekerja. 

Seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi mengalami perasaan positif ketika 

mereka berpikir tentang tugas mereka atau mengambil bagian dalam tugas yang di 
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kerjakan. Seseorang dengan kepuasan kerja rendah mengalami perasaan negatif 

ketika mereka berpikir tentang tugas mereka atau mengambil bagian dalam  

pekerjaan mereka. 

Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dirasakan seseorang maka 

akan timbul perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sebaliknya jika 

tingkat kepuasan kerja seseorang dirasa kurang maka akan timbul perasaan 

perasaan negatif tentang pekerjaan tersebut. Kepuasan kerja adalah suatu keadaan 

diri seseorang karyawan yang berkaitan dengan emosional yang ia punyai untuk 

menentukan senang atau tidaknya ia dengan pekerjaannya (Hasibuan,2008). 

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum seseorang individu terhadap 

pekerjaan yang dilakukannya, menunjukkan perbedaan antara jumlah 

penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima (Robbins, 2006). 

Bekerja di dalam Islam merupakan suatu ibadah kalau dikerjakan dengan 

niat yang ikhlas serta sabar dan bersyukur. Bekerja dengan ikhlas, sabar dan 

syukur terkadang memang tidak menjamin menaikkan output. Tapi sebagai suatu 

proses, bekerja dengan ikhlas, sabar dan syukur memberikan nilai tersendiri. 

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

nilai tambah  tertentu yang diperoleh, yang tidak hanya sekedar output. Ketika 

pekerjaan selesai, maka ada kepuasan tersendiri yang berkaitan langsung dengan 

output yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ibrahim 

ayat 7   
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“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

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

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

2.1.3. Locus of Control 

Johan dalam Silvia (2012) mendefinisikan locus of control adalah: 

“Persepsi seseorang terhadap keberhasilan ataupun kegagalan dalam melakukan 

berbagai kegiatan dalam hidupnya yang dihubungkan dengan faktor eksternal 

individu yang didalamnya mencakup nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan, dan 

lingkungan kerja, serta dihubungkan dengan faktor internal individu yang 

didalamnya mencakup kemampuan kerja dan tindakan kerja yang berhubungan 

dengan keberhasilan dan kegagalan kerja individu yang bersangkutan”. Locus of 

control dibedakan menjadi locus of control internal dan locus of control eksternal.  

Robbins dan Judge ( 2007) mendefinisikan locus of control sebagai tingkat 

dimana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. 

Internal adalah individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali 

atas apa-apa pun yang terjadi pada diri mereka, sedangkan eksternal adalah 

individu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan 

oleh kekuatan luar seperti keberuntungan dan kesempatan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulakan bahwa individu yang 

memiliki keyakinan bahwa nasib dalam kehidupannya berada dibawah kontrol 

dirinya, maka dapat dikatakan individu tersebut memilki internal locus of control. 

Sementara individu yang memilki keyakinan bahwa lingkunganlah yang 

mempunyai kontrol terhadap nasib yang terjadi dalam kehidupannya dikatakan 

individu tersebut memiliki external locus of control.  

Manusia diperintahkan untuk berperilaku sesuai dengan etika moral, dan 

sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al Qur’an. Termasuk di dalam 

melakukan pekerjaan juga harus memperhatikan etika sesuai dengan Syari’at 

Islam. Islam memberikan ruang yang demikian luas dan menganggap penting 

semua kerja yang produktif.  

 

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosulnya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaannmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha 

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitahukanNya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan ( QS : At Taubah:105 ).“  
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“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi 

dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu 

beruntung “( QS Al Jum’ah: 101.)” 

 Selain itu, adanya keyakinan bahwa Allah SWT tidak akan membebani 

seseorang melainkan sesuai dengn kesanggupannya. dan akan memberikan 

pahala dari kebajikan yang diusahakannya. ( QS Al Baqarah : 286 ).  

Berdasarkan keyakinan diatas kemudian muncul adanya penghayatan, 

maka orang -orang yang dapat mengatasi tekanan atau gangguan-gangguan yang 

tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang akan bekerja lebih maju 

dan terlihat dari kepuasan mereka dalam bekerja. 

2.1.4. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah hasil dari kumpulan kekuatan internal dan eksternal 

yang menyebabkan pekerja memilih jalan bertindak yang sesuai dan 

menggunakan perilaku tertentu. Idealnya, perilaku ini akan diarahkan pada 

pencapaian tujuan organisasi (Newstrom, 2011). Sementara itu, Newstrom 

mengemukakan bahwa sebagai indikator motivasi adalah : 

1. Engagement. Engagement merupakan janji pekerja untuk 

menunjukkan tingkat antuasiasme, inisiatif, dan usaha untuk 

meneruskan. 

2. Commitment. Komitmen adalah suatu tingkatan dimana pekerja 

mengikat dengan organisasi dan menunjukkan tindak organizational 

citizenship. 
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3. Satisfaction. Kepuasan  merupakan refleksi pemenuhan kontrak 

psikologis dan memenuhi harapan di tempat kerja. 

4. Turnover. Turnover merupakan kehilangan pekerja yang dihargai. 

Zulfikar (2013) menyatakan bahwa motivasi dapat didefinisikan sebagai 

keadaan dimana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada 

pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil-hasil tersebut bisa berupa 

produktifitas, kehadiran atau perilaku kerja kreatif lainnya. Motivasi ada yang dari 

dalam maupun dari luar. 

Motivasi dari dalam yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang 

dan motivasi dari luar yaitu motivasi yang timbul dari luar diri seseorang. Kunci 

keberhasilan dalam menggerakkan motivasi sehingga menjadi daya pendorong 

yang efektif. 

 Ada tiga karakteristik pokok motivasi, yaitu : 

1. Usaha 

Menunjukkan kekuatan perilaku kerja seseorang atau jumlah yang 

ditunjukkan oleh seseorang dalam pekerjaannya. 

2. Kemauan keras 

Ditunjukkan seseorang ketika menerapkan usahanya kepada tugas-tugas 

pekerjaannya. Dengan kemauan yang keras, maka segala usaha akan dilakukan. 

Kegagalan tidak akan membuatnya patah arang untuk terus berusaha sampai 

tercapainya tujuan. 
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3. Arah atau Tujuan 

Berkaitan dengan arh yang dituju oleh usaha dan kemauan keras yang 

dimilki oleh seseorang. 

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya potensi 

pegawai agar mau bekerja secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan 

tujuan yang telah ditentukan. Motivasi adalah pemberian daya penggerak 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama dengan 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan 

(Hasibuan,2008). Motivasi juga diartikan sebagai suatu kekuatan sumber daya 

yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia. Robbins (2006) 

mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu proses yang menjelaskan intensitas, 

arah, dan ketentuan seseorang individu untuk mencapai tujuannya.  

Motivasi adalah kesedian untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

untuk tujuan organisasi atau lembaga yang dikondisikan oleh upaya itu dalam 

memenuhi beberapa kebutuhan individual. Motivasi merupakan dorongan 

terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan  

elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, 

mengarahkan, menjaga, menunjukkan intesitas, bersifat terus menerus dan adanya 

tujuan (Wibowo,2011). 

 Apa pun kondisi pekerjaan yang dihadapi saat ini, jika kita memiliki target 

kedepan nya terhadap pekerjaan kita, kita harus  bisa mencari apa yang bisa di 

jadikan acuan motivasi agar apa yang di cita-citakan nantinya untuk kedepan itu 

bisa terlaksana dengan baik. Allah berfirman dalam surat Ar- Rad : 11 
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 

mengubah diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Rad:11). 

2.1.5. Komitmen Profesional 

 Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya 

seperti yang telah dipersepsikan oleh individu tersebut. Agar seseorang dapat 

berperilaku dengan baik, maka ia harus memperhatikan etika profesional yang 

diatur dalam kode etik. Etika profesional yaitu standard perilaku seseorang 

profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik sehingga 

mendorong perilaku seseorang yang ideal, bersifat realistis, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam suatu asosiasi profesi ditekankan 

akan adanya tingkat komitmen yang setinggi-tingginya yang diwujudkan dengan 

kerja berkualitas sekaligus sebagai jaminan keberhasilan atas tugas yang 

dihadapinya (Tranggono,Rahadyan Probo dan Andi Kartika, 2008). 

Dalam buku Akuntansi Keperilakuan (2006) mendefinisikan komitmen 

profesional sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dengan keterlibatan 

dalam suatu profesi dan termasuk keyakinan dan penerimaan tujuan-tujuan dan 

nilai profesi, kemauan untuk berupaya sekuat tenaga demi organisasi, dan 

keinginan menjaga keanggotaan dari suatu profesi. 
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 Dalam suatu asosiasi profesi ditekankan akan adanya tingkat komitmen 

setinggi-tingginya yang di wujudkan dengan kerja berkualitas sekaligus sebagai 

jaminan keberhasilan dan tugas yang dihadapinya (Tranggono,Rahadyan Probo 

dan Andi Kartika, 2008). 

 Muhammad Furqon (2010) menyatakan tidak ada hubungan antara 

pengalaman internal dengan komitmen profesionalisme, lama bekerja hanya 

mempengaruhi pandangan profesionalisme, hubungan dengan sesama profesi, 

keyakinan terhadap peraturan profesi dan pengabdian pada profesi. Hal ini 

disebabkan bahwa semenjak awal tenaga profesi telah dididik untuk menjalankan 

tugas tugas yang komplek secara independen dan memecahkan permasalahan 

yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan menggunakan keahlian dan 

dedikasi mereka secara profesional. 

Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam 

mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas 

syari’ah yang dapat di fahami dari penjelasa ayat berikut : 

 

“Dan jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua nya itu 

akan di minta pertangung jawaban nya. ( Q.S Al Isra’ : 36 )” 
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 Kemudian suatu pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian 

sebagaimana dapat difahami dari hadits Nabi Shalallahu’alaihi Wasallam 

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat 

kehancurannya” (Hadits shahih riwayat al-Bukhari). 

 Jadi dari penjelasan ayat Al Qur’an dan Hadist Nabi Shalallahu’alaihi 

Wassalam dapat di tarik kesimpulan dan pemahaman, bahwasanya komitmen 

profesional sangat di perlukan dalam bekerja, karna ini mengingatkan tanggung 

jawab kita terhadap profesi yang kita pegang saat ini. Karna seseorang akan 

merasa puas dalam bekerja apabila kemampuan yang dia punya sama dengan 

yang dibutuhkan profesi dia. 

2.1.6. Kompleksitas Tugas 

Kompleksitas tugas dapat didefinisikan sebagai fungsi dari tugas itu 

sendiri (Sanusi dan Iskandar,2007 dalam Yoan Koswara,2016). Kompleksitas 

tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, sulit untuk dipahami dan ambigu ( 

Puspitasari dalam Yoan Koswara,2016). 

Akuntan selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda dan 

saling terkait satu sama lain. Hal ini berarti bahwa penyelesaian tugas dengan 

kompleksitas yang tinggi dapat menjadi prestasi yang menyenangkan bagi auditor.  

Tugas melakukan audit cenderung merupakan tugas yang banyak 

menghadapi persoalan persoalan kompleks. Auditor dihadapkan dengan tugas-
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tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan yang 

lainnya. Ada auditor yang mempersepsikan tugas audit sebagai tugas dengan 

kompleksitas tinggi dan sulit, sementara auditor lain ada yang mempersepsikan 

sebagai tugas yang mudah, dan itu tergantung auditor bangaimana mereka 

memahami dan memandang tugas tersebut. 

Hukum Islam, etika dan moral tidak dapat dipisahkan karena satu dan lain 

hal yang saling menyempurkan. Hukum Islam mengatur bagaimana seorang 

muslim bertindak, sementara etika menyadarkan segenap tindakan yang terwujud 

dan dalam tindakan bermoral. Didasarkan pada sifat keadilan, bagi umat Islam 

berfungsi sebagai sumber serangkaian kriteria untuk membedakan mana yang 

benar (haq) dan mana yang buruk (batil). Dengan merujuk ke pandangan islam 

bukan hanya membawa individu lebih dekat dengan Tuhan, tetapi juga 

menfasilitasi terbentuknya masyarakat yang adil, yang di dalamnya individu 

merealisasikan potensinya dan kesejahteraan diperuntukkan bagi semua. Banyak 

ayat dalam Al Qur’an menekankan pentingnya kerja.  

 

“Seorang tidak mendapatkan sesuatu, kecuali apa yang telah diusahakannya (QS. 

An-Najm: 39).”  

Dengan jelas dinyatakan dalam ayat ini, bahwa satu-satunya cara untuk 

menghasilkan sesuatu dari alam adalah dengan bekerja keras. Keberhasilan dan 

kemajuan manusia di muka bumi ini tergantung pada usahanya. Semakin keras ia 
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bekerja, ia akan semakin kaya. Prinsip ini lebih lanjut dijelaskan dalam ayat-ayat 

berikut :  

 

”Bagi seorang laki-laki ada manfaat dari apa yang dia usahakan. Dan 

bagi wanita ada bagian yang mereka usahakan (QS. An-Nisa: 32).”  

2.1.7. Gaya Kepemimpinan 

Robbins dan Judge (2011) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau 

serangkaian tujuan. Sementara itu Kreitner dan Kinicki (2010) mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai proses dimana seorang individu memengaruhi orang lain 

untuk mencapai tujuan bersama. Sedang McShane dan Von Glinow (2010) 

menyatakan kepemimpinan adalah  tentang memengaruhi, memotivasi, dan 

memungkinkan orang lain memeberikan kontribusi ke arah effektivitas dan 

keberhasilan organisasi dimana mereka jadi anggotanya. Colquitt, LePine, dan 

Wesson (2011) mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengguna kekuasaan dan  

pengaruh untuk mengarahkan aktivitas pengikut ke arah pencapaian tujuan. 

Wibowo (2013) menyatakan bahwa peran utama seorang pemimpin adalah 

memengaruhi orang lain untuk secara sukarela mencapai sasaran yang telah di 
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tetapkan. Pemimpin menciptakan visi dan menginspirasi orang lain untuk 

mencapai visi tersebut dan memperluas diri dari mereka di luar kapabilitas 

normalnya. 

Organisasi perlu kepemimpinan dam manajemen yang kuat untuk 

mendapatkan efektivitas secara optimal. Dalam dinamika dunia modern sekarang 

ini, kita memerlukan pemimpin yang menantang menciptakan masa depan, dan 

menginspirasi anggota organisasi untuk mencapai visi tersebut.  

Sifat paling penting yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah : 

a. Mempunyai dorongan pribadi pada tingkat tinggi, di tandai oleh energi, 

pertimbangan, kekuatan keinginan, dan kepemilikan. 

b. Keinginan memeimpin, ditunjukan oleh motivasi untuk memengaruhi orang 

lain. 

c. Integritas personal, ditujukan oleh perasaan etika, kejujuran, dan kebenaran. 

d. Percaya diri, ditunjukan oleh optimisme, keyakinan dan efikasi diri sebagai 

pemimpin. 

Didalam Al qur’an banyak di jumpai perkataan khalf yang artinya suksesi, 

pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, penguasa yang terulang 22 

kali didalam Al qur’an dan lahirlah kata khilafah. Kata ini menurut keterangan 

ensiklopedi islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan islam 

sebagai institusi politik islam yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti 

kepemimpinan. 
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Allah berfirman dalam surat Al Baqarah : 30  

 

 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadkan seorang khalifah di muka bumi.” 

Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) dibumi itu 

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal 

kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?” 

Allah berfirman :”Sesungguhnya Akun mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.”( QS Al Baqarah: 30) 

 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa antara konsep kepemimpinan 

secara umum yang merupakan suatu hubungan proses mempengaruhi yang terjadi 

dalam suatu komunitas yang diarahkan untuk tercapainya tujuan bersama. 

Sedangkan konsep kepemimpinan di dalam Al qur’an yaitu khalifah, yang 

memaknai sebuah kepemimpinan yang akhirnya akan melahirkan pemimpin-

pemimpin yang handal dan dapat membawa kemaslahatan bagi kehidupan 

manusia. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Endo Wijaya 

Kartika, 

Thomas S. 

Kaihatu (2010) 

Jurnal 

Manajemen dan 

Kewirausahaan, 

Vol.12, No.1, 

Maret 2010: 

100-112. 

Analisis 

Pengaruh 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

(Studi Kasus 

pada Karyawan 

Restoran di 

Pakuwon Food 

Festival 

Surabaya) 

Motivasi Kerja 

(X) 

Kepuasan Kerja 

(Y) 

Berdasarkan hasil 

pengolahan data , 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

motivasi 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja.  

2 Nirmala Cok 

Hartha dan 

Dewa I 

Nyoman Batera 

(2015) 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 11.3 

(2015): 800-

810. 

ISSN: 2301-

8556 

 

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 

Auditor(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.  

3 Cecilia dan 

Gudono (2007) 

Simposium 

Nasional 

Akuntansi X, 

Unhas Makasar 

26-28 Juli 2007 

Pengaruh 

Kompleksitas 

Tugas dan Locus 

of Control 

terhadap 

Hubungan Gaya 

Kepemimpinan 

dan Kepuasan 

Kerja Auditor   

Kompleksitas 

Tugas (X1) 

Locus of Control 

(X2) 

Kepuasan Kerja 

Auditor(Y) 

Variabel 

Intervening Gaya 

Kepemimpinan  

Penelitian ini 

menguji pengaruh 

kompleksitas tugas 

dan locus of 

control terhadap 

hubungan antara 

gaya 

kepemimpinan dan 

kepuasan kerja.. 
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4 Sri Haryanti 

(2011) 

E-Jurnal 

Ekonomi 

Universitas 

Sebelas Maret 

Surakarta. 

Pengaruh 

Kompleksitas 

Tugas, Locus of 

Control, dan Self 

Efficacy 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

Auditor 

Kompleksitas 

Tugas (X1) 

Locus of Control 

(X2) 

Self Efficacy 

(X3) 

Kepuasan Kerja 

Auditor (Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

pengaruh secra 

simultan faktor 

kompleksitas tugas, 

locus of control, 

dan self efficacy 

berpengaruh positif 

dan dignifikan 

terhadap kepuasan 

kerja auditor di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) 

5 Hasanati,dkk 

(2017) 

Jurnal 

Akuntansi dan 

Investasi, Vol. 

18 No. 1, Hlm: 

18-27, 2017.  

Pengaruh 

Tindakan 

Supervisi, 

Kompleksitas 

Tugas dan 

Profesionalisme 

Auditor terhadap 

Kepuasan Kerja 

Auditor 

Tindakan 

Supervisi (X1) 

Kompleksitas 

Tugas (X2) 

Profesionalisme 

Auditor (X3) 

Kepuasan Kerja 

Auditor (Y) 

Hasil penelitian ini 

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. 

6 Silvia Losiana 

Lomanto 

(2012) 

Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa 

Akuntansi – 

Vol 1, No. 1, 

Januari 2012. 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

dengan Moderasi 

Locus Of Control 

dan Kejelasan 

Tugas Pada 

Peran Auditor 

Yunior 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

Kepuasan Kerja 

(Y) 

Locus of Control 

(Z) 

Kejelasan Tugas 

Pada Peran 

Auditor Yunior 

Gaya 

kepemimpinan dan 

kepuasan kerja 

menunjukkan 

bahwa gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh terhap 

kepuasan kerja 

auditor yunior. 

7 Divie Dantha 
Dewi dan 

Sukirno (2013) 

Jurnal Nominal 

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan, 

Kompleksitas 

Tugas, Time 

Gaya 
Kepemimpinan  

(X1) 

Kompleksitas 

Gaya 
Kepemimpinan, 

Kompleksitas 

Tugas, Time 
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Vol. 2, No. 2, 

Tahun 2013.  

Budget Pressure, 

dan Komitmen 

Organisasi 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

Auditor di KAP 

Yogyakarta 

Tugas (X2) 

Time Budget 

Pressure (X3) 

Komitmen 

Organisasi (X4) 

Kepuasan Kerja  

Auditor (Y) 

Budget Pressure, 

dan Komitmen 

Organisasi 

berpengaruh 

signifikan secara 

bersama-sama 

terhadap Kepuasan 

Kerja Auditor pada 

Kantor Akuntan 

Publik di Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta.  

 

8 Ida Ayu 

Brahmasari dan 

Agus 

Suprayetno 

(2008) 

Jurnal 

Manajemen dan 

Kewirausahaan, 

Vol. 10 No. 2, 

September 

2008: 124-135. 

Pengaruh 

Motivasi Kerja, 

Kepemimpinan 

dan Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan serta 

Dampaknya pada 

Kinerja 

Perusahaan 

(Studi kasus 

pada PT. Pei Hai 

International 

Wiratama 

Indonesia) 

Motivasi Kerja 

(X1) 

Kepemimpinan 

(X2) 

Budaya 

Organisai (X3) 

Kepuasan Kerja 

Karywan (Y) 

Kinerja 

Perusahaan (Z) 

Hasil penelitian  

disimpulkan 

beberapa hal 

penting dalam 

penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Motivasi kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

2) Kepemimpinan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

3) Budaya 

organisasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

4) Motivasi kerja 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan 

5) Kepemimpinan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan 

6) Budaya 
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organisasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan 

7) Kepuasan kerja 

karyawan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan 

 

2.3. Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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Kepuasan Kerja 
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2.3.1. Pengembangan Hipotesis 

2.3.1.1  Pengaruh Locus of Control terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

  Kepuasan kerja adalah suatu keadaan diri seseorang karyawan yang 

berkaitan dengan emosional yang ia punyai untuk menentukan senang atau 

tidaknya ia dengan pekerjaannya ( Hasibuan,2008). Kepuasan kerja merupakan 

suatu sikap umum seseorang invidu terhadap pekerjaan yang dilakukannya, 

menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan 

jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Robbins, 2007). Hasil 

penelitian Nirmala Cok Hartha dan Dewa I Nyoman Batera (2015) menyatakan 

locus of control didapatkan bahwa locus of control berpengaruh positif pada 

kepuasan kerja auditor adalah signifikan dengan arah pengaruh yang positif. Hal 

ini berarti saat seorang auditor mampu menggunakan locus of control baik yang 

berasal dari unsur internal maupun eksternal dengan baik maka kepuasan kerja 

juga akan dapat diraih oleh auditor tersebut. 

H1 :   Locus of Control berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

2.3.1.2 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kepuasasn Kerja Auditor 

 Motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana usaha dan kemauan 

keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. 

Berdasarkan hasil 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 
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terhadap kepuasan kerja auditor. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H2 :Motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor               

pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

2.3.1.3 Pengaruh Komitmen Profesional terhasap Kepuasan Kerja Auditor. 

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya 

seperti yang telah dipersepsikan oleh individu tersebut. Agar seseorang dapat 

berperilaku dengan baik, maka ia harus memperhatikan etika profesional yang 

diatur dalam kode etik. Berdasarkan hasil penelitian Tranggono,Rahadyan Probo 

dan Andi Kartika (2008) menyatakan Berdasarkan analisis data diperoleh hasil 

bahwa variabel komitmen organisasional dan komitmen profesional auditor 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Jadi dari hasil penelitian 

terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H3 : Komitmen profesional berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor 

pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

2.3.1.4 Pengaruh kompleksitas tugas terhadap kepuasan kerja auditor 

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). 
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Folami dan Bline (2012) menambahkan bahwa penggunaan keterampilan 

yang berbeda dan bakat membantu mem-pertahankan produktivitas selama 

periode yang lama. Pekerjaan dengan tugas yang tinggi mem-pertahankan 

kepentingan karyawan, sehingga mengarah pada peningkatan kepuasan kerja. 

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. Jadi dari hasil 

penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut  

H4 :Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor  pada 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

2.3.1.5 Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja auditor 

Pola tindakan pemimpin secara keseluruhan, seperti yang dipersepsikan 

para pegawainya, diacu sebagai gaya kepemimpinan (leadership style). Gaya 

kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin dalam 

politik. Hasil Penelitian Divie Dantha Dewi dan Sukirno (2013) menyebutkan 

bahwa 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.  

H5 :Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor 

pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 
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2.3.1.6 Pengaruh locus of control, motivasi kerja, komitmen profesional, 

kompleksitas tugas, dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan 

kerja auditor 

Hasil penelitian Nirmala Cok Hartha dan Dewa I Nyoman Batera (2015) 

menyatakan locus of control didapatkan bahwa locus of control berpengaruh 

positif pada kepuasan kerja auditor adalah signifikan dengan arah pengaruh yang 

positif. Hal ini berarti saat seorang auditor mampu menggunakanlocus of control 

baik yang berasal dari unsur internal maupun eksternal dengan baik maka 

kepuasan kerja juga akan dapat diraih oleh auditor tersebut. 

Dan hasil penelitian Endo Wijaya Kartika, Thomas S. Kaihatu (2010) 

menyatakan bahwa variabel motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja, hasil ini ikut menguatkan hasil penelitian dari Prabu (2008), yang 

mengatakan bahwa faktor–faktor motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Dan kemudian dari hasil penelitian Tranggono,Rahadyan Probo dan Andi 

Kartika (2008) menyatakan Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa 

variabel komitmen organisasional dan komitmen profesional auditor berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. 

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. 
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Hasil Penelitian Hasil Penelitian Divie Dantha Dewi dan Sukirno (2013) 

menyebutkan bahwa 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. 

Didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut : 

H6 : Locus of control, motivasi kerja,  komitmen profesional, kompleksitas 

tugas, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

 


