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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang 

sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak 

ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmennya 

terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. 

Kinerja seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja yang 

dimiliki. Kepuasan kerja seseorang juga dipengaruhi baik dari dalam maupun 

luar. Untuk sisi internal, tentang kepuasan kerja seseorang akan menyangkut 

komitmennya dalam bekerja, baik komitmen profesional maupun komitmen 

organisasional. Sedangkan dari sisi ekternal, tentu kepuasan kerja dipengaruhi 

oleh lingkungan tempat mereka bekerja, baik dari atasan, bawahan, maupun 

setingkat. 

Para penelitia 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 

organisasi dan pada profesi adalah inheren incompability (Blaun dan Scott, 

1962 dalam Rahmawati dan Widagdo, 2001). 

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya 

seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Larkin: 1990 dalam 
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Trisnaningsih: 2004).  Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah 

kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan 

pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara 

efektif, auditor perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan memiliki 

standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal (SPAI, 2004: 1). 

Komitmen yang tak kalah pentingnya harus dimiliki oleh seorang 

auditor, selain komitmen profesional adalah komitmen organisasional.  

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta 

berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 

Seringkali, komitmen organisasional diartikan secara individu dan 

berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi tersebut 

(Ikhsan dan M Ishak, 2005: 35).   

Dengan dimilikinya komitmen organisasional dan komitmen 

profesional yang tinggi pada diri seorang auditor dalam melaksanakan 

tugasnya, maka dapat mendorong adanya iklim kerja yang mendukung auditor 

untuk mencapai prestasi yang nantinya dapat menciptakan kepuasan kerja 

auditor itu sendiri.  Kepuasan kerja dianggap sangat penting karena adanya 

biaya akibat ketidakpuasan (dissatisfaction) dalam employee turnover, 

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

Secara teoritis kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting bagi individu dalam bekerja untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Kepuasan kerja merupakan penilaian pekerja yaitu seberapa jauh pekerjaannya 

secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Seorang pekerja yang masuk 

dan bergabung dalam suatu organisasi/institusi/perusahaan mempunyai 

seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengalaman masa lalu yang 
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menyatu dan membentuk suatu harapan yang diharapkan dapat dipenuhi di 

tempat bekerja.   

Kepuasan kerja akan didapat apabila ada kesesuaian  antara harapan 

pekerja dengan kenyataan yang ditemui dan didapatkannya dari tempatnya 

bekerja. Persepsi pekerja mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerjaannya dan kepuasan kerja melibatkan rasa aman, rasa adil, rasa 

menikmati, rasa bergairah, status dan kebanggaan.  

Dalam persepsi ini juga dilibatkan situasi kerja pekerja yang 

bersangkutan yang meliputi  interaksi   kerja,  kondisi kerja,   pengakuan,     

hubungan dengan atasan, dan  kesempatan promosi. Selain itu di dalam 

persepsi ini juga tercakup kesesuaian dengan antara kemampuan dan 

keinginan pekerja dengan kondisi organisasi tempat mereka bekerja yang 

meliputi jenis pekerjaan, minat, bakat, penghasilan, dan insentif  (Johan, 

2002).  

Kepuasan kerja juga merupakan faktor penting untuk mendapatkan 

hasil kerja yang optimal. Ketika seorang merasakan kepuasan dalam bekerja 

tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan 

yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan demikian 

produktivitas dan hasil kerja kerja karyawan akan meningkat secara optimal 

(Johan, 2002). Freinberg (dalam Arishanti dan Ritandiyono, 2005) 

mengemukakan bahwa individu yang puas akan pekerjaannya akan terdorong 

untuk melakukan pekerjan dengan lebih baik.  Seseorang dengan tingkat 

kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. 

Karyawan yang puas akan lebih dapat berbicara positif tentang organisasi, 

membantu orang lain, dan jauh melebihi harapan normal dari pekerjaan 

mereka.   
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Secara empiris hasil penelitian Trisnaningsih (2004), telah menguji 

motivasi sebagai  moderating variable pada hubungan antara komitmen 

dengan kepuasan kerja. Objek penelitian tersebut adalah akuntan pendidik di 

Surabaya. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa komitmen karyawan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian tersebut mendukung 

pendapat Kadir (2003) yang menguji pengaruh komitmen organisasional 

terhadap kepuasan kerja dan keinginan berpindah auditor di Kantor Akuntan 

Publik di Jawa. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa komitmen 

organisasional berhubungan signifikan dengan kepuasan kerja. Hasil tersebut 

juga didukung oleh penelitian Trisnaningsih (2003) yang  menguji pengaruh 

komitmen terhadap kepuasan dengan motivasi sebagai variabel  intervening. 

Penelitian tersebut dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur dan 

hasilnya menunjukkan  bahwa komitmen organisasional berhubungan 

signifikan dengan kepuasan kerja.  Bukti empiris bahwa tingkat komitmen 

berhubungan dengan kepuasan kerja, berimplikasi pada dugaan bahwa 

rendahnya kepuasan kerja saat ini tidak hanya disebabkan karena belum 

diikutsertakannya karyawan  dalam bimbingan teknis/pendidikan dan 

pelatihan, namun juga dipicu oleh rendahnya komitmen karyawan.  

Apabila hal ini terjadi maka sulit bagi Inspektorat untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, karena organisasi tidak hanya 

membutuhkan seorang karyawan yang pintar dan cerdas tetapi juga bagaimana 

ia mempunyai sikap komitmen terhadap organisasi, karena tanpa itu semua 

akan sulit bagi  organisasi untuk dapat mencapaitujuannya.   

Menurut Sopiah (2008) komitmen organisasional merupakan 

identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. 

Karyawan yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasinya merupakan 
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suatu modal dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga memberikan manfaat 

maksimal bagi organisasi. Komitmen kayawan yang diberikan kepada 

organisasi juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah internal 

organisasi seperti berkurangnya biaya kegiatan operasional dan konflik dalam 

organisasi. Komitmen yang kuat memungkinkan setiap  karyawan untuk 

berusaha menghadapi tantangan dan tekanan yang ada. Keberhasilan dalam 

menghadapi tantangan tersebut akan menumbuhkan rasa kebanggaan 

tersendiri terhadap organisasinya (Toegijono, 2007).  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertari untuk melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH KOMITMEN TERHADAP KEPUASAN 

KERJA AUDITOR DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah komitmen organisasisonal berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor? 

2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor? 

4. Apakah motivasi mempengaruhi hubungan antara komitmen 

organisasional dengan kepuasan kerja auditor? 

5. Apakah motivasi mempengaruhi hubungan antara komitmen profesional 

dengan kepuasan kerja auditor? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk 

menganalisis: 

1. Pengaruh komitmen organisasisonal terhadap kepuasan kerja auditor. 

2. Pengaruh komitmen profesional terhadap kepuasan kerja auditor. 

3. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja auditor 

4. Pengaruh motivasi terhadap hubungan antara komitmen organisasional 

dengan kepuasan kerja auditor. 

5. Pengaruh motivasi terhadap hubungan komitmen profesional dengan 

kepuasan kerja auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi para akademisi penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi publik, khususnya 

yang berkaitan dengan komitmen auditor dan pengaruhnya terhadap 

kepuasan kerja dengan mediasi motivasi.  

2. Bagi Inspektorat Kota Surakarta penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan untuk menyusun suatu kebijakan/pertimbangan dalam 

meningkatkan kepuasan karyawan. 

3. Bagi karyawan penelitian ini diharapkan dapat menanamkan sikap 

komitmen terhadap organisasi dan menumbuhkan motivasi dalam bekerja. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  

gambaran  penelitian  yang  jelas  dan  sistematis  sebagai  berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab  ini  akan  diuraikan  tentang  latar  belakang masalah,  

perumusan  masalah,  tujun  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan  

sistematika  penulisan  skripsi. 

BAB II  TINJAUAN  PUSTAKA 

Bab  ini  mengurai  pembahasan  tentang  komitmen auditor, 

kepuasan kerja auditor, motivasi kerja, hipotesis dan penelitian  

terdahulu, kerangka teori. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Bab ini mengurai pembahasan tentang desain penelitian, populasi 

dan sampel, data dan metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan teknik analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang diskripsi data, hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam Bab ini mengurai pembahasan tentang kesimpulan dari 

serangkaian pembahasan skripsi, keterbatasan penelitian, saran 

serta yang perlu untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


