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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya perekonomian dan pertumbuhan perusahaan di

Indonesia baik negeri maupun swasta membawa dampak positif bagi

perkembangan profesi auditor, diantaranya semakin meningkatnya pemahaman

masyarakat terutama pelaku bisnis akan pentingnya peran seorang auditor dalam

dunia bisnis dan juga semakin tingginya kebutuhan akan jasa auditor.

Pihak-pihak perusahaan yang terdiri dari investor, kreditur, pemerintah,

masyarakat dan pihak luar lain memerlukan informasi mengenai perusahaan dan

juga laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan

ekonomi. Umumnya mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi yang

disajikan oleh pihak manajemen dalam laporan keuangan. Dalam situasi ini  peran

auditor sangat dibutuhkan terutama karena auditor merupakan pihak independen

yang bertugas untuk memeriksa dan menilai apakah laporan keuangan telah

disajikan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.



KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah salah satu contoh organisasi yang

kinerjanya tergantung dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya

manusia memberikan kontribusi dalam perusahaan melalui pencapaian tujuan

organisasi secara keseluruhan. Orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi

mungkin menilai dirinya berharga, penting, dan dipercaya sebagai anggota

organisasi. Penilaian terhadap diri sendiri tersebut dikenal dengan organizational-

based self-esteem. Kreitner dan Kinicki (2003 : 166), menyatakan bahwa para

peneliti mendefinisikan organizational-based self-esteem (OBSE) sebagai nilai

yang dimiliki oleh individu atas dirinya sendiri sebagai anggota organisasi yang

bertindak dalam konteks organisasi. OBSE mencerminkan evaluasi atau penilaian

karyawan terhadap kemampuan dan keberartian pribadi sebagai anggota

organisasi (Gardner dan Pierce; Pierce et al.; McAllister dan Bigley, 2002, dalam

Wijayanti dan Winarna, 2004). Pierce et al., (1989; dalam Wijayanti dan Winarna, 

2004) dalam salah satu hipotesis penelitiannya mengungkapkan bahwa

keberadaan OBSE  berpengaruh pada komitmen organisasi. Hipotesis ini telah

terbukti secara empiris bahwa ada hubungan positif antara OBSE dengan

komitmen organisasi.

Suatu komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang

dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu organisasi (Mowday et

al., 1982 dalam Trisnaningsih, 2003). Oleh karena itu, komitmen organisasi akan

menimbulkan rasa memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. 

OBSE membuktikan bahwa seseorang (individu) terlibat dalam organisasi

(McAllister, 2003; dalam Wijayanti dan Winarna, 2004). Dengan adanya OBSE,



maka akan meningkatkan komitmen organisasi, karena adanya dampak psikologis

kepercayaan yang telah diberikan terhadap individu , maka akan meningkatkan

keterlibatannya dalam konteks organisasi. Dengan keterlibatan yang tinggi maka

tiap individu cenderung menyatukan dirinya dengan organisasi dan menjadikan

tujuan serta sistem nilai dalam organisasi sebagai bagian dalam dirinya.

Selain komitmen organisasi, kepuasan kerja juga merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kepuasan kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan hidup,

karena sebagian besar waktu manusia dihabiskan ditempat kerja (Riggio, 1990;

dalam Cahyono dan Ghozali, 2002). Semakin tinggi kepuasan seseorang terhadap 

pekerjaannya, lingkungan kerjanya dan penghargaan yang diterimanya, maka

akan semakin maksimal kinerjanya dalam organisasi. Meningkatnya penerimaan

diri melalui OBSE dalam konteks organisasi dihubungkan dengan meningkatnya

kepuasan kerja dan meningkatnya komitmen organisasi. 

Sejauh ini belum banyak penelitian yang meneliti tentang pengaruh

OBSE terhadap kepuasan kerja, walaupun dalam Kreitner dan Kinicki (2003 :

168) telah disebutkan bahwa OBSE berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Oleh

karena itu peneliti berusaha untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang pengaruh

OBSE terhadap kepuasan kerja dengan menggunakan komitmen organisasi

sebagai variabel intervening. Pemilihan komitmen organisasi sebagai variabel

intervening dalam menjelaskan pengaruh OBSE terhadap kepuasan kerja

dilakukan dengan alasan bahwa komitmen organisasi telah terbukti secara empiris

dipengaruhi oleh OBSE (Pierce et al., 1989; dalam Wijayanti dan Winarna, 2004). 



dan beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa komitmen organisasional

berpengaruh terhadap kepuasan kerja (Bateman dan Strasser, 1984, dalam

Trisnaningsih, 2003), sehingga kita akan melihat seberapa besar komitmen

organisasi mampu berfungsi sebagai mediator dalam pengaruh organizational-

based self-esteem terhadap kepuasan kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Pengaruh Organizational-Based Self-Esteem

Terhadap Kepuasan Kerja Auditor : Komitmen Organisasi Sebagai Variabel

Intervening”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas

maka dapat ditarik suatu perumusan masalah  yaitu:

a. Apakah organizational-based self-esteem berpengaruh terhadap kepuasan

kerja auditor?

b. Apakah organizational-based self-esteem berpengaruh terhadap komitmen

organisasi?

c. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor?

d. Apakah komitmen organisasi dapat berperan sebagai variabel intervening

dalam menjelaskan pengaruh organizational-based self-esteem terhadap

kepuasan kerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian



Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

a. Untuk membuktikan pengaruh organizational-based self-esteem terhadap

kepuasan kerja auditor.

b. Untuk membuktikan pengaruh organizational-based self-esteem terhadap

komitmen organisasi.

c. Untuk membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja

auditor.

d. Untuk membuktikan bahwa komitmen organisasi dapat berperan sebagai

variabel intervening dalam menjelaskan pengaruh organizational-based self-

esteem terhadap kepuasan kerja auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian tersebut

dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun orang lain. Manfaat yang

diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan

1) Menambah pengetahuan tentang definisi organizational-based self-esteem,

komitmen organisasi, dan kepuasan kerja , serta memberikan gambaran

yang jelas mengenai hubungan diantara ketiga variabel tersebut.

2) Memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang

berkaitan dengan perilaku organisasi.

3) Memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya dibidang yang sama.

b. Memberikan manfaat bagi dunia kerja



1) Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi KAP untuk menanggapi

permasalahan organizational-based self-esteem , kepuasan kerja damn

komitmen organisasi.

2) Memberikan kontribusi praktis untuk organisasi terutama KAP dalam

mengelola sumber dayanya

3) Memberikan masukan pada organisasi / instansi terkait terutama KAP

dalam rekruitmen karyawan, penilaian kinerja, perencanaan kerja, dan

penetapan staf.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I        PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu mengenai

definisi auditor, denisi OBSE, definisi kepuasan kerja, definisi

komitmen organisasi, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, dan

perumusan hipotesis.

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta alat analisis.

BAB IV     ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN



Bab ini berisi tentang statistik deskriptif , deskripsi data, pengujian

kualitas data , analisis data , serta pembahasan dari analisis data.

BAB V      PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan hasil analisis data, keterbatasan penelitian

dan saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini merupakan penelitian tentang perilaku auditor yang

difokuskan pada pengaruh organizational-based self-esteem auditor terhadap

kepuasan kerja melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Bab ini

akan mengungkapkan tentang  definisi, teori-teori yang mendukung, telaah

penelitian terdahulu, dan hipotesis  yang akan diuji dalam penelitian ini.

2.1 Auditor

Menurut Abdul Halim (2001 : 15), auditor merupakan pihak independen

yang bertugas memeriksa dan menilai apakah laporan keuangan telah disajikan

secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor adalah

seseorang yang memiliki keahlian dalam menghimpun dan menaksir bukti

pemeriksaan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: (Mulyadi,

2001 : 28)

a. Auditor Independen


