
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   LATAR BELAKANG MASALAH

Pada  beberapa  dekade  terakhir  telah  banyak  penelitian  dan 

perdebatan panjang yang terjadi dalam masyarakat mengenai gender dalam 

lingkungan kerja. Meningkatnya jumlah wanita yang memasuki dunia kerja 

berpengaruh terhadap pekerjaan dan organisasi. Dalam literatur  Women at  

Work disebutkan  bahwa  kini  telah  lebih  banyak  manajer  wanita  jika 

dibandingkan 10 tahun yang lalu, namun wanita dalam posisi senior tetaplah 

langka. Meskipun perkembangan telah terjadi dalam hal kesempatan yang 

setara  (equal  opportunities),  banyak  wanita  yang  masih  berjuang  dengan 

kurangnya rasa percaya diri di tempat kerja (Dickson, 2001 : 1).

Sri  Trisnaningsih  (2004  :  108)  menyatakan  bahwa  perjuangan 

kesetaraan  gender  adalah  terkait  dengan  kesetaran  sosial  antara  pria  dan 

wanita dilandaskan kepada pengakuan bahwa ketidaksetaraan gender yang 

disebabkan  oleh  diskrimanasi  struktural  dan  kelembagaan.  Seperti  yang 

dikutip Hartanto dan Kusuma (2002 : 5) dari  penelitian Nelson dan Julie 

(1992)  yang  menguraikan  bahwa  pandangan  terhadap  gender  pria  dan 

wanita  seringkali  dihubungkan  dengan  sifat  positif  dan  negatif.  Pria 

dipandang memiliki  sifat  kuat  dan keras,  yang  memiliki  konotasi  positif, 

sedangkan wanita  dipandang memiliki  sifat  lemah lembut  yang  memiliki 

konotasi negatif di lingkungan pekerjaan.



Perbedaan gender terjadi pada berbagai bidang pekerjaan, begitu juga 

pada profesi auditor. Tipe profesi auditor, diantaranya auditor pemerintah, 

auditor  intern,  auditor  independen dan profesi  akuntan lain yaitu  akuntan 

manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik serta akuntan yang lain 

(Mulyadi,  1998  :  27-28).  Profesi  auditor  dalam  hal  ini  auditor  internal 

merupakan salah satu profesi yang tidak terlepas dari diskriminasi gender. 

Adanya  diskriminasi  dalam  pekerjaan  dapat  menurunkan  kinerja  serta 

prospek  karir  wanita  yang  disebabkan  karena  adanya  kesempatan  yang 

terbatas dalam peningkatan kemampuan dan pengembangan hubungan kerja 

yang  dapat  mendukung  karir  mereka  (Kuntari  dan  Kusuma,  2001  :  75). 

Seperti yang dikutip Sri Trisnaningsih (2004 : 109) dalam penelitian Walkup 

dan Feuzau tahun 1980, ditemukan bahwa 41 % responden yang mereka 

teliti, yaitu para akuntan publik wanita meninggalkan karir mereka karena 

adanya  bentuk-bentuk  diskriminasi  yang  mereka  rasakan.  Namun  tidak 

dapat  dipungkiri  walaupun  jumlah  wanita  karir  meningkat,  adanya 

diskriminasi  terhadap  wanita  masih  menjadi  masalah  yang  cukup  besar. 

Terbukti dengan kenaikan posisi top manajer tidak bertambah.

Internal  auditors adalah  pekerja  akuntan  profesional  pada  suatu 

organisasi  atau  badan  usaha  yang  secara  terus  menerus  melaksanakan 

pemeriksaan  internal.  Pemeriksa  internal  bekerja  secara  independen  dan 

berkaitan dengan aktivitas keuangan dan atau operasi suatu organisasi atau 

badan usaha. Pemeriksa internal berusaha memastikan akurasi catatan bisnis, 

mengevaluasi  struktur  kontrol internal,  mengidentifikasi  masalah-masalah, 
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atau kesulitan operasional, melaporkan penemuan dan rekomendasi mereka 

pada manajemen puncak (Syahrul dan Nizar, 2000  : 465). 

Auditor internal  memberikan  informasi  yang  diperlukan  manajer 

dalam menjalankan tanggung jawab  mereka secara efektif.  Audit  internal 

bertindak  sebagai  penilai  independen  untuk  menelaah  operasional 

perusahaan  dengan  mengukur  dan mengevaluasi  kecukupan  kontrol  serta 

efisiensi dan  efektivitas  kinerja  perusahaan.  Auditor  internal  memiliki 

peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitandengan pengelolaan 

perusahaan  dan  resiko-resiko  terkait  dalam  menjalankan  usaha  (Sawyer, 

2005 : 7).

Beberapa  penelitian  tentang  profesi auditor  khususnya  auditor 

internal  telah dilakukan,  dan seperti  yang dikutip Guntur,  dkk (2002 :  1) 

dalam penelitian Barlow (1995) , bahwa terdapat lima kunci audit internal 

yaitu : independen, kegiatan penilaian, diadakan dalam organisasi, layanan 

jasa  bagi  organisasi,  serta  pengawasan  yang  menguji  dan  menilai 

pengawasan.  Sehubungan  dengan  lima  konsep  tersebut,  maka  auditor 

internal  di  tuntut  untuk  mengembangkan  kemampuan  (capability)  agar 

menjadi  individu  yang  profesional,  serta  diwajibkan  untuk meningkatkan 

kinerja  dan  komitmennya  terhadap  organisasi  dengan  didukung  dari 

pengalaman selama menjadi auditor internal agar kepuasan kerja baik bagi 

individu dan perusahaan dapat tercapai.

Penelitian mengenai perbedaan kinerja auditor pria dan wanita telah 

dilakukan oleh Samekto (1999), hasilnya menunjukan bahwa ada kesetaraan 
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motivasi,  komitmen  organisasi,  komitmen  profesi,  dan  kemampuan  kerja 

antara  auditor  laki-laki  dan  wanita.  Sedangkan  untuk  kepuasan  kerja 

menunjukan adanya perbedaan antara auditor laki-laki dan wanita.

Penelitian  terdahulu,  Sri  Trisnaningsih  (2004)  menganalisis 

perbedaan kinerja auditor menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan atau 

ada  kesetaraan  komitmen  organisasional,  komitmen  profesional,  motivasi 

dan kesempatan kerja. Sedangkan untuk kepuasan kerja, menunjukan adanya 

perbedaan antara auditor pria dan wanita pada kantor akuntan publik di Jawa 

Timur. 

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk 

melakukan  penelitian  lanjutan  tentang  “Analisis  Komitmen 

Organisasional,  Komitmen Profesional,  Motivasi,  Kesempatan  Kerja, 

Kepuasaan  Kerja  Terhadap  Auditor  Internal  Ditinjau  Dari  Aspek 

Gender  (Survey  pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Eks-Karesidenan 

Surakarta) ”.

1.2.   PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas, 

maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan komitmen organisasi antara auditor internal 

pria  dan  wanita  pada  perusahaan  manufaktur  di  wilayah  Eks-

Karesidenan Surakarta?
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2. Apakah terdapat perbedaan komitmen profesi antara auditor internal pria 

dan  wanita  pada  perusahaan  manufaktur  di  wilayah  Eks-Karesidenan 

Surakarta?

3. Apakah  terdapat  perbedaan  motivasi  antara  auditor  internal  pria  dan 

wanita  pada  perusahaan  manufaktur  di  wilayah  Eks-Karesidenan 

Surakarta?

4. Apakah terdapat perbedaan kesempatan kerja antara auditor internal pria 

dan  wanita  pada  perusahaan  manufaktur  di  wilayah  Eks-Karesidenan 

Surakarta?

5. Apakah terdapat perbedaan kepuasan kerja antara auditor internal pria 

dan  wanita  pada  perusahaan  manufaktur  di  wilayah  Eks-Karesidenan 

Surakarta?

1.3.   TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk  menganalisis  perbedaan  komitmen  organisasi  antara  auditor 

internal pria dan wanita.

2. Untuk menganalisis perbedaan komitmen profesi antara auditor internal 

pria dan wanita.

3. Untuk menganalisis perbedaan motivasi antara auditor internal pria dan 

wanita.

4. Untuk menganalisis perbedaan kesempatan kerja antara auditor internal 

pria dan wanita.
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5. Untuk  menganalisis  perbedaan  kepuasan  kerja  antara  auditor  internal 

pria dan wanita.

1.4.   MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Dunia Usaha

Memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah mengenai profesionalisme 

auditor internal yang dapat membantu organisasi mencapai sasaran dan 

fungsi  internal  auditing  dan  organisasi  audit  yang  diefektifkan  di 

lingkungan auditor internal perusahaan.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada 

pengembangan  teori,  terutama  yang  berkaitan  dengan  akuntansi 

keprilakuan  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  dan 

sumber acuan bagi pembaca atau penelitian lain.

1.5.   SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam  pembahasannya,  penelitian  ini  disusun  dengan  sistematika 

sebagai berikut :

BAB I  : PENDAHULUAN

Dalam  bab  ini  memuat  latar  belakang  masalah,  perumusan 

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.
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BAB  II  : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini  akan diuraikan tentang teori-teori  yang relevan 

dengan masalah-masalah yang diteliti,  antara  lain auditing dan 

auditor,  definisi  gender,  tinjauan  penelitian  terdahulu  dan 

pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran.

BAB  III : METODE PENELITIAN

Pada  bab  ini  menguraikan  tentang  kerangka  operasional 

penelitian.  Oleh  karena  itu,  dalam  bab  ini  akan  dijelaskan 

mengenai  jenis  penelitian,  populasi,  sampel  dan  metode 

pengambilan  sampel,  data  dan  sumber  data,  metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

teknik pengujian data, dan teknik analisis data.

BAB  IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang analisis hasil penelitian yang 

merupakan inti dari penelitian ini. Secara garis besar, pada bab 

ini berisikan penyajian data yang terkumpul, analisis data yang 

digunakan, dan interprestasi hasil penelitian.

BAB  V :  PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh 

dari  analisa  data,  keterbatasan  penelitian  dan  saran-saran  dari 

peneliti.
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