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BAB I 

PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan penentu 

yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. 

Untuk mengetahui tingkat keefektifan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang 

pekerjaan adalah dengan menentukan besarnya tingkat kompetensi, 

profesionalisme, dan juga komitmen terhadap bidang pekerjaan yang 

ditekuninya. 

Kinerja seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja yang 

dimiliki. Kepuasan kerja seseorang juga dipengaruhi baik dari internal maupun 

dari eksternal. Dari sisi internal, kepuasan kerja seseorang akan menyangkut 

komitmennya dalam bekerja, baik komitmen profesional maupun komitmen 

organisasional. Sedangkan Dari sisi eksternal, kepuasan kerja dipengaruhi oleh 

lingkungan tempat mereka bekerja, baik dari atasan, bawahan, maupun setingkat.  

Para peneliti di bidang perilaku telah lama menaruh perhatian yang besar 

pada pengaruh lingkungan kerja terhadap sikap dan perilaku pegawainya yang 

mendorong timbulnya konflik dalam suatu organisasi. Salah satu tujuan 

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hubungan antara organisasi dan 

pegawai profesionalnya. Hubungan secara tipikal mempunyai karakteristik 

menimbulkan konflik karena diasumsikan norma maupun nilai yang ada pada 
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organisasi dan profesi. (Rahmawati dan Widagdo, 2001 dalam Amilin Rosita 

Dewi, 2008). 

Penelitian tentang hubungan antara komitmen organisasi, komitmen 

profesi, dan konflik peran pernah dilakukan oleh (Rahmawati dan Widagdo, 

2001) yang menemukan bahwa konflik peran yang dialami oleh akuntan yang 

bekerja pada organisasi yang berorientasi profesi (seperti kantor akuntan publik) 

adalah lebih rendah dibandingkan dengan akuntan yang bekerja pada organisasi 

non profesi. Hal ini karena : 

a. Dalam organisasi berorientasi profesi tingkat konflik bervariasi sesuai dengan 

posisi secara hirarkis. 

b. Persepsi terhadap konflik ditemukan berhubungan negatif dengan kepuasan 

kerja dan berhubungan positif dengan keinginan untuk pindah. 

Dengan dimilikinya komitmen organisasional yang tinggi pada diri 

seseorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat mendorong adanya 

iklim kerja yang mendukung auditor untuk mencapai prestasi kerja yang nantinya 

dapat menciptakan kepuasan kerja auditor itu sendiri. Kepuasan kerja dianggap 

sangat penting karena adanya biaya akibat ketidakpuasan (dissatisfaction) dalam 

pergantian karyawan (employee turnover), ketidakhadiran (absenteeism) dan 

kinerja pekerjaan. (Beck : 2000 dalam Puspitasari : 2005). 

Hubungan antara komitmen organisasi dengan ketidakjelasan peran 

terhadap kepuasan kerja adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak istimewa 

dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jadi semakin 
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sering seseorang terlibat dan loyal dalam suatu organisasi maka akan semakin 

tinggi komitmennya terhadap organisasi, dengan keterlibatannya tersebut maka ia 

akan semakin tahu apa yang harus dikerjakan dalam tugas-tugasnya dan 

mengetahui apa yang menjadi haknya. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat 

komitmen seorang pegawai terhadap organisasinya maka akan semakin rendah 

ketidakjelasan peran yang dialaminya. (Gibson et al., 1997). Ketidakjelasan 

merupakan faktor yang dapat menimbulkan stres kerja karena hal tersebut dapat 

menghalangi seorang pegawai untuk melaksanakan tugasnya, sehingga pada 

akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan kerja pada pegawai tersebut. 

Menurut Marbusan (2007), konsekuensi yang ditimbulkan oleh stres kerja 

terutama pada pekerja dengan tuntutan kinerja yang tinggi dan perhatian yang 

kurang, ketidakhadiran sering terjadi pada individu yang sulit menyesuaikan diri 

dengan pekerjaannya sebagai akibat dari stres pekerjaan. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Rini (2002), menyatakan bahwa dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh stres kerja dapat berupa terjadinya kekacauan hambatan 

baik dalam manajemen maupun operasional kerja dan dapat mengganggu 

aktivitas kerja. Stres kerja dapat berpengaruh pada prestasi kerja karyawan, 

artinya makin tinggi tingkat stres, tantangan kerja juga bertambah dan pada 

akhirnya akan menurunkan prestasi kerja. Apabila stres mencapai titik 

kemampuan maksimum kinerja karyawan cenderung tidak menghasilkan 

perbaikan kinerja selanjutnya bila stres yang dialami karyawan terlalu besar, 

maka kinerja akan mulai menurun, karena stres tersebut mengganggu 
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pelaksanaan kerja karyawan dan akan kehilangan kemampuan untuk 

mengendalikannya atau menjadi tidak mampu mengambil keputusan. 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai sistem 

yang berlaku pada dirinya (As’ad, M. 1995). Beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Trisnaningsih (2004) dengan penelitian yang dilakukan 

Rahmawati dan Widagdo (2001) hasil analisis data dalam penelitian 

menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi, motivasi dan interaksi secara 

simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Sedangkan secara parsial variabel 

interaksi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Rahmawati dan Widagdo (2001) menyatakan bahwa hubungan yang 

positif terjadi jika komitmen organisasi tinggi maka konflik peran yang terjadi 

pun tinggi. Hubungan yang lebih kuat terjadi antara komitmen professional 

dengan kepuasan kerja dengan adanya konflik peran. Ini dapat diartikan bahwa 

komitmen professional lebih besar memberi sumbangan pada kepuasan kerja 

apabila terjadi konflik peran. 

Rahayuningsih (2005) menyatakan bahwa kepuasan kerja dalam 

organisasi menyangkut perhatian atasan, lingkungan kerja, imbalan yang pantas 

dan tingkat kesulitan kerja yang kesemuanya mempengaruhi kinerja seseorang. 

Sehingga walaupun pekerjaan tersebut berisiko atau memiliki tingkat tekanan 

yang cukup tinggi dan seseorang sudah merasa puas di perusahaan tersebut, 

maka segala sesuatu yang dikerjakannya akan membuahkan hasil maksimal. 
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Kondisi ini di alami oleh beberapa auditor KAP yang memiliki kinerja tinggi 

cenderung lebih puas terhadap pekerjaannya atau dengan kata lain 

profesionalisme berhubungan dengan kepuasan kerja. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kepuasan kerja akuntan publik dengan menggunakan tekanan 

peran dalam pekerjaan sebagai variabel moderating. Komitmen kerja disini 

adalah komitmen organisasional dan tekanan peran dalam pekerjaan yang 

dialami auditor diantaranya role conflict (konflik peran) dan role ambiquity 

(ketidakjelasan peran). Sedangkan kepuasan kerja adalah kepuasan kerja yang 

dirasakan oleh akuntan publik (auditor) 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Amilin Rosita Dewi (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada objek yang diambil. Penelitian yang sebelumnya 

menjadikan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta sebagai obyek 

penelitiannya, sementara untuk penelitian ini memilih Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di  wilayah Surakarta dan Yogyakarta sebagai obyek penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kepuasan kerja akuntan publik dengan menggunakan variabel 

tekanan peran dalam pekerjaan  sebagai variabel moderating. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kepuasan 

kerja auditor. 

2. Apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dengan konflik peran 

terhadap kepuasan kerja auditor. 

3. Apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dengan ketidakjelasan  

peran terhadap kepuasan kerja auditor 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh antara komitmen organisasi dengan konflik peran 

terhadap kepuasan kerja auditor. 

3. Untuk menguji pengaruh antara komitmen organisasi dengan ketidakjelasan 

peran terhadap kepuasan kerja auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian  ini  adalah sebagai 

berikut:  
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1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam 

menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh dibangku 

kuliah dengan praktik dunia nyata. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Menambah pengetahuan bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya suatu 

komitmen yang menghasilkan kepuasan kerja. 

3. Bagi Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau 

penelitian lain untuk menjadi perbandingan terhadap masalah-masalah yang 

sama sebagaimana terdapat dimuka. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi  

  Bab satu adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi 

  Bab dua adalah tinjauan pustaka yang memaparkan dasar-dasar yang menjadi 

landasan dalam melaksanakan penelitian. Bab ini berisi pengertian mengenai 

komitmen oganisasi, tekanan peran dalam pekerjaan yang meliputi konflik peran 

(role conflict), ketidakjelasan peran (role ambiguity), kepuasan kerja, hubungan 

antara komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, hubungan antara komitmen 

organisasi dengan konflik peran terhadap kepuasan kerja dan hubungan komitmen 
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organisasi dengan ketidakjelasan peran terhadap kepuasan kerja, tinjauan 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

    Bab tiga adalah metode penelitian yang berisi tentang kerangka operasional 

penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan. 

  Bab empat adalah analisis data dan pembahasannya. Bab ini menguraikan 

tentang analisis hasil penelitian yang merupakan inti dari penelitian ini. Secara 

garis besar, bab ini berisikan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang 

telah dikumpulkan, pengujian, dan pembahasan hasil penelitian yang akan 

diuraikan. 

  Bab lima adalah bab penutup yang berisi hasil akhir penelitian yang terdiri 

dari kesimpulan dari pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-

saran. 

  

 


