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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan era globalisasi yang ditandai dengan semakin 

meningkatnya persaingan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menuntut upaya-upaya memperlancar pembangunan, dalam rangka 

mengembangkan potensi sumber daya nasional. Upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia agar dapat sejalan dengan era globalisasi 

diperlukan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri. Upaya tersebut secara 

terus menerus dilakukan untuk dapat mengikuti perubahan-perubahan yang 

terjadi sesuai tuntutan kemajuan IPTEK dengan memperkaya wawasan 

pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. 

Salah satu upaya untuk mencapai keselarasan tujuan organisasi 

dibutuhkan kinerja pegawai yang sesuai dengan standar dan norma 

organisasi. Kinerja merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang 

diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Kinerja berkaitan dengan hasil dari 

perilaku anggota organisasi di mana tujuan yang dicapai adalah dengan 

adanya tindakan atau perilaku. Kinerja pegawai banyak didukung oleh 

kombinasi kemampuan gaya kepemimpinan, motivasi, locus of control dan 

kepuasan kerja para anggota organisasi. 

Dalam sebuah organisasi seorang pemimpin memainkan peranan yang 

amat penting dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Karakteristik seorang pemimpin meliputi sifat kepemimpinan, 
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fungsi kepemimpinan, faktor-faktor pembatasan kepemimpinan, tindakan 

pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Pemimpin membutuhkan sekelompok orang lain, yang dengan istilah populer 

dikenal sebagai bawahan (pegawai). Untuk mencapai keselarasan tujuan 

tersebut, seorang pemimpin harus dapat mengelola pola pikir bawahannya 

untuk mentaati dan melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan norma dan 

aturan yang berlaku supaya tujuan individu konsisten dengan tujuan 

organisasi itu sendiri.  

Dari kenyataan di atas, maka pemberian motivasi dikatakan 

penting, karena motivasi sebagai suatu bentuk dorongan internal maupun 

eksternal dalam menunjang kinerja pegawai yang pada akhirnya akan 

menjadi faktor penentu dalam mewujudkan tujuan organisasi. Seorang 

pemimpin harus mampu menciptakan suasana yang kondusif, memberikan 

cukup perhatian, memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja, serta 

menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh bawahannya.  

Untuk menciptakan kondisi demikian, diperlukan adanya usaha-

usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja bagi setiap auditor. Kepuasan 

kerja merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif 

maupun negatif tentang pekerjaan yang dilakukan. Robins (2008:40) 

mendefinisikan kepuasan kerja (job satisfaction) merujuk pada “Suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari 

evaluasi karakteristiknya”.  
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Diantara indikator-indikator penentu kepuasan kerja dan kinerja, 

gaya kepemimpinan dipandang sebagai salah satu predikator penting. 

Kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tergantung 

pada manajer dan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan seorang pimpinan pada saat 

mempengaruhi perilaku bawahannya demi pencapaian tujuan. 

Menurut Wibowo (2009) gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja. Ini memberikan indikasi bahwa gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja 

bawahannya. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Trianingsih (2007) yang membuktikan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Mulyanto dan 

Widayati (2010) juga menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja namun tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja.  

Selain gaya kepemimpinan, penelitian ini juga ingin membuktikan 

apakah motivasi kerja merupakan indikator yang mempengaruhi kinerja 

dan kepuasan kerja auditor. Sikap auditor terhadap pekerjaan yang 

ditekuninya, secara potensial juga dipengaruhi oleh bagaimana persepsi 

auditor tersebut terhadap pekerjaannya. Robbins (2008:222) 

mendefinisikan motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 

Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka para auditor diharapkan 
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lebih memiliki intensitas, arah dan ketekunan sehingga tujuan organisasi 

pun lebih mudah tercapai. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Brahmasari dan 

Suprayetno (2004), menemukan bahwa variabel motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja tetapi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Astriyani (2011) yang menyatakan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Marganingsih dan 

Martani (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Disamping faktor gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, locus of 

control juga dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja auditor. 

Locus of control merupakan salah satu aspek karakteristik kepribadian 

udpandang seorang auditor mengenai suatu “keberhasilan” dan juga terkait 

dengan penggolongan individu menjadi dua kategori yaitu internal control 

dan eksternal control. Internal control merupakan individu yang percaya 

bahwa mereka memiliki kendali atas peristiwa yang terjadi pada dirinya. 

Sedangakan eksternal control merupakan individu-individu yang percaya 

bahwa suatu peristiwa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar 

seperti nasib, kemujuran dan peluang. 

Umbara, Hidayat dan Suharli (2006), dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa locus of control mempunyai pengaruh signifikan 
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terhadap kinerja karyawan. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Ayudiati (2010), yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel locus of control terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astriyani 

(2011) menyatakan bahwa locus of control tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sarita dan Agustia (2009). 

Sarita dan Agustia (2009), dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional, Motivasi Kerja dan Locus Of 

Control Terhadap Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja Auditor. Hasil 

penelitian ini menujukkan bahwa viariabel gaya kepemimpinan situasional 

dan motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 

auditor tetapi variabel locus of control menunjukkan hasil yang negatif 

terhadap kepuasan kerja auditor. Sedangkan variabel motivasi kerja dan 

locus of control berpengaruh positif secara parsial terhadap prestasi kerja 

auditor tetapi variabel gaya kepemimpinan situasional berpengaruh negatif 

secara parsial terhadap prestasi kerja auditor. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sarita dan Agustina 

(2011) dengan menambahkan variabel kinerja auditor. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu berbeda pada objek yang 

diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderating karena 

peneliti ingin meneliti hubungan antara variabel gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja, locus of control terhadap kinerja auditor setelah di 
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moderating dengan variabel kepuasan kerja. Berdasarkan latar belakang 

yang dikemukakan penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Locus of Control Terhadap Kinerja 

Auditor Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderating”. 

B. Perumusan Masalah 

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan 

latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor ? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor ? 

3. Apakah locus of control berpengaruh terhadap kinerja auditor ? 

4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating ? 

5. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel moderating ? 

6. Apakah locus of control berpengaruh terhadap kinerja auditor dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel moderating ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

auditor. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja auditor. 

3. Untuk menganalisis pengaruh locus of control terhadap kinerja auditor. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating. 

5. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja auditor 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating. 

6. Untuk menganalisis pengaruh locus of control terhadap kinerja auditor 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, baik secara teoritis, secara praktis, maupun secara kebijakan. 

Berikut beberapa manfaat  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori akuntansi keperilakuan (behaviour accounting) di 

bidang auditing. 

2. Kontribusi Praktis 

a. Bagi objek penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi KAP khususnya auditor, baik auditor senior maupun auditor 

yunior sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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b. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

informasi tambahan atau pembanding bagi penelitian lain yang 

penelitiannya sejenis. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan dan 

peraturan yang berhubungan dengan Kode Etik Akuntan sebagai profesi 

akuntan publik. 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini, akan dibagi 

menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I   :   PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan pedoman secara keseluruhan isi skripsi 

secara garis besar, dengan menggunakan Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi Pengetian 

Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Locus Of Control, 

Kinerja Auditor, Kepuasan Kerja Auditor, Penelitian 

Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis. 
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BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi Populasi Penelitian, Sampel Penelitian, Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, dan Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV  :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Deskripsi Data, Analisis Data, dan 

Pembahasan. 

BAB V   :  PENUTUP 

Bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian, Keterbatasan 

Penelitian, dan Saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


