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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Bangsa Indonesia telah memasuki era reformasi semenjak tahun 1998. 

Perubahan itu telah menyebabkan perubahan tuntutan kebutuhan. Salah satunya 

adalah tuntutan dan kebutuhan informasi keuangan. Nilai informasi sangat 

ditentutan oleh persepsi dan kepercayaan users informasi tersebut, antara lain: 

manajemen pemerintah, investor, kreditor, lembaga internasional, pemerintah lain 

maupun masyarakat. Saat ini, teknologi informasi keuangan yang yang telah 

diakui oleh para users adalah teknologi pelaporan keuangan. Informasi tentang 

organisasi pemerintahan hanya dapat diterima umum apabila memenuhi berbagai 

persyaratan prinsip akuntansi yang lazim. Secara Internasional, prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim ini dimuat dalam International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS). Untuk melakukan sesuai IPSAS, maka diperlakukanlah pihak 

ketiga yang disebut auditor.  

Profesi auditor adalah profesi di Indonesia yang mempunyai standar. 

Standar ini merupakan acuan bagi auditor dalam menjalankan pekerjaan 

profesionalitasnya. Standar ini dikenal dengan Standar Profesional Auditor Publik 

(SPAP). Dalam menjalankan profesinya, auditor mempunyai tanggung jawab 

besar baik kepada pemakai laporan keuangan, manajeman sebagai pembuat 

laporan keuangan dan kepada profesi. Untuk memelihara kepercayaan masyarakat 

terhadap auditor, dalam melaksanakan tugasnya auditor harus bersikap 
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independen dan harus taat kepada standar profesional maupun kode etik profesi. 

Hal inilah yang membedakan profesi ini dengan profesi lainnya. 

Profesi auditor telah lama diteliti terutama terfokus pada isu-isu mengenai 

akuntan publik wanita. Hal ini dikarenakan selama 20 tahun terakhir, jumlah 

wanita yang memasuki profesi akuntan publik telah meningkat secara drastis 

(Trapp, et. al., 1989). Isu-isu mengenai wanita yang berprofesi sebagai akuntan 

publik, sebenarnya tidak terlepas dari masalah gender. Sejarah perjalanan wanita 

dibidang akuntansi merefleksikan suatu perjuangan panjang untuk mengatasi 

penghalang-penghalang dan batasan yang diciptakan oleh struktur sosial kaku, 

pembedaan gender, ketidaksamaan konsep, diskriminasi, konflik antara rumah 

tangga dan karir.  

Perbedaan tingkat upah selalu terjadi dalam kelompok yang berbeda, 

misalnya dari jenis kelamin yang dikenal dengan perbedaan gender, lokasi, 

pendidikan maupun profesi. Di pasar tenaga kerja diskriminasi terjadi disebabkan 

oleh perbedaan tingkat upah yang terjadi ketika suatu kelompok dibayar lebih 

rendah dibandingkan kelompok lain pada pekerjaan yang sama dan upah tersebut 

tidak ditentukan oleh perbeda an produktivitas. Diskriminasi ini dikenal dengan 

diskriminasi upah (wages discrimination ) (Campbell, et. al., 2004). 

Subyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Trisnawati, 2005, 2006, 

2007) sebelumnya hanya mengkaji auditor yang bekerja di KAP. Analisis 

perbedaan tingkat upah dilakukan dengan subyek auditor yang bekerja di sektor 

swasta (auditor internal/auditor perusahaan) dan auditor di sektor publik (auditor 

pemerintah) sebagai kasus untuk pekerja profesional di ranah publik dan privat 
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Indonesia. Diharapkan hasil temuan ini konsisten dengan temuan peneliti 

sebelumnya diberbagai negara. 

Kebanyakan penelitian tentang analisis faktor-faktor penentu tingkat upah 

dan perbedaan tingkat upah disebabkan oleh modal manusia (Schultz, 1960; 

Becker, 1964; Mincer, 1974 dan Blau, 1985). Perkembangan seterusnya ialah 

bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat upah dan perbedaan tingkat upah tidak 

hanya disebabkan oleh modal manusia tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti 

ciri-ciri individu, jenis pekerjaan, faktor ke luarga, ras, status pekerjaan dan lokasi.   

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebanyakan penelitian tentang 

upah merujuk kepada teori modal manusia. Hasil-hasil penelitian berikut ini telah 

melakukan estimasi fungsi upah dengan menggunakan model persamaan modal 

manusia asas yaitu pendidikan dan pengalaman (Mincer, 1974). 

 Milanovic (2001) menggunakan data Malaysian Household Income Survey 

dari tahun 1984, 1989 dan 1997 dengan melakukan analisis terhadap faktor -faktor 

penentu tingkat upah. Variabel yang digunakan adalah pendidikan, jenis kelamin, 

pengalaman, umur pekerja, ras, lokasi, status pekerja dan jenis pekerjaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa modal manusia sangat berperanan dalam 

menentukan tingkat upah pekerja. Selain itu, lokasi pekerja dan jenis pekerjaan 

juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat upah. Didapati 

bahwa tingkat upah tertinggi berada di negeri Selangor dan jenis pekerjaan 

pertanian mempunyai kadar upah yang rendah. Analisis yang digunakan adalah 

multivariate regression  dengan menggunakan probit equation.  

Penelitian  mengenai tingkat upah juga dilakukan di Slovakia dan 

Republik Czech (Chase, 1998). Model yang digunakan adalah model 
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penganggaran asas yaitu pendidikan dan pengalaman. Penelitian ini 

mengembangkan model dengan memasukkan variabel jenis pekerjaan, lokasi dan 

jenis pendidikan (Mincer, 1974). Selain itu, untuk memperbaiki kesalahan 

(correction for bias), penelitian ini memisahkan estimasi fungsi upah yang 

terpisah antara sampel pekerja laki-laki dan wanita. Hasil penelitian mendapati 

bahwa faktor pengalaman menunjukkan koefisien yang lebih tinggi dibandingkan 

pendidikan dan di Slovakia pengaruh faktor modal manusia terhadap tingkat upah 

lebih besar dibandingkan di Republik Czech.  

 Glick (2001) telah menjalankan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat upah di negara Madagaskar. Penganggaran yang digunakan 

adalah dengan menggunakan model modal manusia asas untuk menentukan 

tingkat upah (Mincer, 1974). Analisis yang digunakan ada lah multinomial logit 

model dengan sampel adalah buruh urban yang bekerja di negara itu. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa modal manusia berpengaruh siginfikan terhadap 

tingkat upah pekerja. 

 Penelitian di negara Taiwan mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi 

tingkat upah pekerja dilakukan oleh (Chang dan Huang, 2005). Sampel yang 

digunakan adalah 5.005 pekerja di Taiwan. Penelitian ini membagi pembedaan 

jenis pekerjaan yaitu pekerjaan peringkat rendah (low level job), contohnya 

pekerjaan administrasi dan pekerjaan peringkat tinggi (high level job ) contohnya 

pekerjaan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jenis pekerjaan 

peringkat rendah sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat upah adalah jenis 

kelamin, sedangkan pada jenis pekerjaan peringkat tinggi, faktor yang 

mempengaruhi tingkat upah adalah modal manusia yaitu pendidikan dan 
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pengalaman. Analisis yang digunakan untuk membentuk fungsi upah adalah 

multiple regression. 

 Kahyarara (2002) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat upah di negara Tanzania. Sampel yang digunakan adalah 

1.043 pekerja pada 217 industri pembuatan di Tanzania. Beliau melakukan 

analisis regresi yang terpisah (separated regression) untuk menentukan 

produktivitas pekerja sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat upah.  Model 

pertama dianggarkan dengan variabel modal manusia sebagai faktor yang 

mempengaruhi tingkat upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan 

pengalaman mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Model kedua 

adalah penganggaran yang dilakukan dengan memasukkan variabel output per 

pekerja dan kapital per pekerja sebagai ukuran produktivitas pekerja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman kurang berperanan 

penting dalam mempengaruhi tingkat upah pekerja. 

Penelitian ini melanjutkan dari penelitian (Trisnawati, 2005, 2006, 2007) 

dengan menggunakan subyek di ranah yang berbeda yaitu auditor pemerintah. 

Peneliti mencoba untuk mengkombinasi variabel lain yang digunakan peneliti 

sebelumnya dibeberapa sektor tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi 

tingkat upah pada profesi auditor. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Karakteristik Individu (umur, jenis kelamin, status perkawinan dan 

jabatan); Karakteristik Pekerjaan (status pekerjaan dan lokasi); Modal Manusia 

(pendidikan, pengalaman dan pengalaman kuadrat) yang dilakukan di Inspektorat 

wilayah kabupaten/kota (Solo, Klaten, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar 

dan Wonogiri) dan Inspektorat wilayah propinsi (Yogyakarta). Berdasarkan uraian 
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tersebut penulis tertarik untuk mengangkat topik judul “ Analisis Faktor -Faktor 

Yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pada Auditor Sektor Publik (Pemerintah) 

Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta“  

 
B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan isu diatas maka masalah penelitian ini adalah ” Faktor -faktor 

apa saja yang mempengaruhi tingkat upah pada profesi auditor di sektor publik 

(pemerintah) ? ” 

 
C. TUJUAN PENELITIAN 

Sejalan dengan rumusan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini 

secara keseluruhan adalah ” Menganalisis faktor -faktor yang mempengaruhi 

tingkat upah pada profesi auditor di sektor publik (auditor pemerintah) ”  

 
D. MAMFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini dapat meng explore lebih dalam mengenai kajian tingkat 

upah dari profesi auditor publik; 

2. Bagi pemerintah hasil ini dapat memberikan pijakan untuk 

mengembangkan kajian ini secara luas tentang tingkat upah auditor publik;  

3. Penelitian ini dapat menambah pustaka dalam khasanah pengetahuan di 

Indonesia; 
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4. Secara metodologi, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

permodelan tingkat upah yang selama ini digunakan dapat berkembang 

dan dapat diimplementasikan untuk berbagai profesi di Indonesia. 

 
E. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Penulisan laporan penelitian  ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 berisi tentang 

latar belakang masalah,  perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian. 

 Pada bab 2 berisi mengenai  teori yang digunakan sebagai dasar kerangka 

penelitian meliputi profesi auditor di Indonesia dan teori modal manusia, selain itu 

juga dikupas mengenai hasil penelitian empiris dari penelitian-penelitian 

terdahulu berkait dengan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

upah. Pada  bab ini juga dijelaskan mengenai rangka konseptual penelitian untuk 

memudahkan dalam memahami rencana penelitian yang akan dilakukan.  

 Bab 3 menjelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan. Pada bab 

ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data 

dan teknik pengumpulan data, operasional dan pengukuran variabel, metode 

analisis data untuk penelitia n ini.  

Bab 4 menjelaskan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang 

faktor -faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Hal-hal yang dijelaskan meliputi 

hasil pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah dan hasil 

pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pada profesi auditor di 

sektor publik. Pada bab ini akan dijelaskan pula mengenai hasil kerja lapangan, 

pembahasan mengenai hasil analisis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 
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dan hasil  pra-analisis yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas.  

Bab 5 menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang 

dibuat berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang sudah dilakukan. Selain 

itu juga dikemukakan keterbatasan penelitian ini dan saran untuk penelitian-

penelitian yang akan datang.  

 


