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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan pendapat atas 

kewajiban laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan 

informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dan pemakainya. Masyarakat dan 

pemakai laporan keuangan mengharapkan agar auditor dapat memberikan jaminan 

mutlak (absolute assurance) mengenai hasil akhir proses audit yaitu laporan 

auditor. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu 

bidang pekerjaan adalah dengan menentukan besarnya tingkat kompetensi, 

profesionalisme dan juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya. Dengan 

komitmen organisasional akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of 

belonging) bagi pekerja terhadap organisasi (Mowday, Porter dan Steers, 1982 

dalam Trisnaningsih, 2003).  

Selain komitmen organisasional juga perlu adanya orientasi profesional yang 

mendasari timbulnya komitmen profesional yang mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Para profesional lebih senang mengasosiasikan diri mereka dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dan mereka juga lebih ingin untuk mentaati norma, 

aturan dan kode etik profesi akuntan daalm memecahkan masalah yang dihadapi 

(Copur, 1990 dalam Trisnaningsih, 2003). 



Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

hidup, karena sebagian besar waktu manusia dihabiskan ditempat kerja. Profesi 

akuntan publik merupakan profesi yang memberikan penghasilan yang memadai, 

sehingga kepuasan yang didapat akan lebih responsive jika diberikan penghargaan 

intrinsik. Akuntan akan bekerja lebih baik jika mereka memiliki motivasi 

intrinsik, karena semangat dibangkitkan oleh tugas yang mereka tangani dan 

mereka memiliki perasaan positif terhadap tugas tersebut. 

Penelitian mengenai komitmen dan kepuasan kerja merupakan topik yang 

menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena 

kepuasan kerja adalah sebagai pertanda awal suatu komitmen organisasional 

dalam sebuah pergantian akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik 

(Gregson, 1992 dalam Trinaningsih, 2003). Selain itu komitmen mendahului 

kepuasan kerja. Oleh karena itu, penelitian yang menguji hubungan tingkat 

kepuasan kerja dalam meningkatkan komitmen organisasional merupakan suatu 

topik menarik dan banyak kegunaanya dalam penelitian-penelitian dibidang 

akuntansi keprilakuan (Poznanski dan Bline, 1997 dalam Trisnaningsih, 2003). 

Penelitian terdahulu (Araya et al, 1982 dalam Trisnaningsih, 2003) 

menganalisis pengaruh komitmen organisasional dan komitmen professional 

terhadap kepuasan kerja para akuntan yang diperkerjakan, dengan menggunakan 

komitmen organisasional dan komitmen professional sebagai prediktor kepuasan 

kerja. Mereka menyatakan bahwa adanya suatu korelasi nyata secara statistik 

antara komitmen organisasional dan kepuasan kerja. Sedangkan komitmen 



profesional mempengaruhi kepuasan kerja secara tidak langsung melalui 

komitmen organisasional. 

Penelitian (Sumardi, 2001 dalam Guntur, Soepomo, dan Gitoyo, 2002) 

menganalisis pengaruh pengalaman bekerja auditor terhadap komitmen dan 

kepuasan kerja auditor. Dan hasilnya bahwa pengalaman bekerja auditor yang 

lama akan menguji tingkat kepuasaan kerja yang lebih tinggi serta akan lebih 

mempunyai komitmen terhadap perusahaan dimana dia bekerja. 

Penelitian S. Pantja Djati dan M. Khusaini, 2003 menjelaskan pengaruh dari 

kepuasan kerja karyawan pada kompensasi terhadap komitmen pada organisasi 

serta dampaknya terhadap prestasi kerja karyawan. Dengan menggunakan analisa 

regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan 

pada kompensasi (baik material maupun sosial) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap komitmen pada organisasi (kesetiaan karyawan terhadap organisasi, 

kemauan kerja keras dan kebanggaan karyawan terhadap organisasi). 

Penelitian yang dilakukan (Norris dan Niebuhr, 1983 dalam Trisnaningsih, 

2003) mendukung penelitian yang dilakukan (Aranya et al, 1982 dalam 

Trisnaningsih, 2003) bahwa komitmen organisasional dan komitmen profesional 

adalah saling melengkapi dan harmonis serta mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Sri Trisnaningsih (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh komitmen 

terhadap kepuasan kerja auditor. Penelitian tersebut mengambil sampel auditor 

yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur yang terdaftar pada 

Direktori Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) per 31 Januari 2000 dan menganalisis 



pengaruh komitmen organisasional dan komitmen profesional terhadap kepuasan 

kerja auditor dengan menambah variabel motivasi sebagai variabel intervening. 

Alat uji yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah tehnik analisis jalur 

(path analysis) dan dilakukan dengan menggunakan bantuan program AMOS 4.0. 

Dan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasional 

dan komitmen profesional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor. 

Penelitian ini bermaksud menguji kembali dari penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Sri Trisnaningsih (2003). Perbedaan penelitian ini menggunakan 

sampel auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan 

Yogyakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul  

“PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL DAN KOMITMEN 

ORGANISASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR (Studi 

Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se Eks-Karesidenan Surakarta Dan Daerah 

Istimewa Yogjakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: ”Apakah ada pengaruh komitmen profesional dan komitmen 

organisasional terhadap kepuasan kerja auditor?” 

 

 



C. Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian ini jelas dan terarah, maka peneliti mengambil sampel 

semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah eks 

Karisidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada 

Direktori Ikatan Akuntan Indonesia komparteman akuntan publik. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dalam 

penelitian ini: Menguji secara empirik apakah komitmen profesional dan 

komitmen organisasional mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak berikut:  

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 Selanjutnya 

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau 

penelitian lain untuk menjadi perbandingan terhadap masalah-masalah yang 

sama sebagaimana terdapat dimuka. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman isi dari penelitian ini, maka pembahasan 

dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB  I    :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB  II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, 

dan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang berisi ruang lingkup 

penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, metode 

pengumpulan data, sumber data, pengukuran variabel penelitian, 

teknik pengujian instrumen, dan teknik analisis data. 

BAB  IV :  ANALISA DATA 

Pada bab ini menjelaskan statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, 

analisis data, serta pembahasan. 



BAB V   :  PENUTUPAN 

Pada bab terakhir, bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

bagi penelitian selanjutnya. 

 


