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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kantor Akuntan Publik selanjutnya disingkat KAP adalah kantor yang 

menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan assurance lainnya. Jenis jasa 

audit yang dilakukan KAP utamanya yaitu audit laporan keuangan, audit 

operasional, dan audit ketaatan. Sedangkan jasa tambahan yang biasanya 

diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan 

serta jasa konsultan manajemen. KAP juga terus mengembangkan produk dan 

jasa baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi 

forensik, audit internal yang disubkontrakkan, serta jasa penasihat teknologi 

informasi (Arens at. Al. 2006: 3 dalam Tarwan 2011). 

Profesi auditor merupakan profesi yang membutuhkan tingkat keahlian 

dan independensi tinggi. Profesi ini pada dasarnya juga membutuhkan adanya 

komitmen organisasi terhadap lembaga tempat bekerja dan komitmen terhadap 

profesi auditor yang sedang dijalaninya sekarang. Komitmen organisasi dan 

komitmen profesional merupakan bentuk-bentuk komitmen yang dapat 

mendukung tercapainya tujuan organisasi. Komitmen terhadap organisasi 

menunjukkan suatu keadaan dimana seorang karyawan mempunyai nilai dan 

tujuan yang sama dengan organisasi, terlibat dalam pencaaian tujuan 

organisasi serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi. (Arayanya, 

1984 dalam Badjuri, 2009). 
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Peran seorang akuntansi dalam perusahaan sangat diperlukan. 

Karyawan bagian akuntansi akan membantu manajemen dalam menyediakan 

informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam persaingan 

global informasi merupakan faktor penting yang akan membantu dalam 

persaingan. Informasi disini bisa berupa keuangan maupun non keuangan 

yang dapat digunakan oleh perusahaan, investor dan pihak ketiga untuk 

menilai kinerja perusahaan tersebut. Sehingga kinerja karyawan bagian 

akuntansi sangat penting bagi perusahaan, jika mereka telah melaksanakan 

tugas-tugasnya dengan baik dan benar maka hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap kinerja dari organisasi tersebut. Murty dan Hudiwinarsih (2012). 

Menciptakan kepuasan kerja karyawan adalah tidak mudah karena 

kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel-variabel yang mempengaruhinya 

antara lain motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi/perusahaan 

dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua karyawan di 

dalam suatu organisasi/perusahaan. Gibson (1996) dalam Ermayanti (2001:3), 

mengemukakan bahwa kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu atau 

dengan kata lain kinerja individu akan memberikan kontribusi pada kinerja 

organisasi, artinya bahwa perilaku anggota organisasi baik secara individu 

maupun kelompok memberikan kekuatan atas kinerja organisasi sebab 

motivasinya akan mempengaruhi pada kinerja organisasi.  

Nugroho dan Titiek, (2005) Kepemimpinan yang cocok bagi bawahan 

akan sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja mereka dan pada akhirnya 

akan mempengaruhi persepsi mereka rasa puasnya diorganisasi. Miftah 



3 
 

Thoha, (2002) dalam Agustina dan Meirani, (2013) kepemimpinan adalah 

aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan 

organisasi.  

Peningkatan kepuasan kerja pada suatu organisasi tidak lepas dari 

peranan seorang pemimpin. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam 

kelangsungan suatu perusahaan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau 

cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, 

perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahan (Nawawi, 

2003 dalam Dewi dan Sukirno 2013). Banyak penelitian dan literatur yang 

menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan dipandang sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kesuksesan organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pemimpin suatu 

organisasi tersebut.  

Selain gaya kepemimpinan, komitmen merupakan salah satu unsur 

penting dalam dunia kerja, dan komitmen memiliki hubungan yang positif 

dengan kinerja. Suatu komitmen profesional merupakan tingkat loyalitas 

seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya untuk dapat mencapai 

tingkat keberhasilan yang tinggi. Keberhasilan yang tinggi akan memberikan 

hasil yang bernilai tinggi, hal ini yang akan menimbulkan kepuasan. Kepuasan 

kerja merupakan suatu perasaan yang menunjukkan apakah seorang pegawai 

menyukai pekerjaan mereka. Kepuasan kerja menunjukkan keterkaitan antara 

harapan dan upah yang diperoleh dari suatu pekerjaan, jadi kepuasan kerja 

juga terkait dengan motivasi, perjanjian psikologis, dan teori keadilan sesuai 
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dengan pendapat Davis dan John (1994) dalam Aditya dan Wirakusuma, 

(2014). Motivasi yang merupakan dorongan dari dalam diri seseorang dapat 

meningkatkan semangat seseorang dalam bekerja.  

Penelitian mengenai komitmen dan kepuasan kerja adalah topik 

menarik karena akan bermanfaat bagi auditor sebagai dasar penentuan tingkat 

turnover di Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini harus dilakukan 

secara berkesinambungan, hal ini disebabkan karena kepuasan kerja adalah 

sebagai pertanda awal suatu komitmen organisasi bagi seorang auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik. Budi Maryanto, (2008) dalam Agustina dan 

Meirani, (2013) 

Penelitian ini mengenai gaya kepemimpinan, komitmen dan kepuasan 

kerja seorang auditor dianggap sebagai topik yang menarik untuk diteliti lebih 

lanjut karena adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka dengan ini peneliti menggunakan variabel moderating yaitu 

tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Sifat atau arah hubungan 

antara variabel gaya kepemimpinan dan komitmen profesional terhadap 

kepuasan kerja kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada 

motivasi sebagai variabel moderating. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditya dan Wirakusuma, 

2014. Pengaruh komitmen profesional pada kepuasan kerja auditor dengan 

motivasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

komitmen profesional tidak memiliki pengaruh pada kepuasan kerja dan juga 
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membuktikan bahwa hubungan antara komitmen profesional dan kepuasan 

kerja auditor tidak dimoderasi oleh variabel motivasi. Penemuan ini tidak 

terlepas dari rasa kurang nyaman dalam bekerja yang merupakan akibat dari 

konflik peran yang dialami auditor. 

Penelitian Hikmah, (2005). Pengaruh Komitmen Terhadap Kepuasan 

Kerja Auditor Internal : Motivasi Sebagai Variabel Moderating (Penelitian 

Pada Kantor Yayasan Pendidikan Internal Audit Jakarta). Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui Komitmen organisasional tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja auditor internal, Komitmen profesional 

tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja auditor 

internal, Motivasi tidak memoderasi hubungan antara variabel komitmen 

organisasional dan kepuasan kerja auditor internal. Motivasi tidak memoderasi 

hubungan antara variabel komitmen profesional dan kepuasan kerja auditor 

internal. 

Penelitian Sulistyawati, dkk. (2012). Pengaruh Komitmen 

Organisasional dan Profesional Terhadap Kepuasan Kerja Auditor : Motivasi 

Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Auditor Akuntan Publik di 

Semarang). Berdasarkan hasil menunjukkan secara parsial komitmen 

organisasional dan komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja, sedangkan motivasi terbukti  berdampak signifikan terhadap 

interaksi antara komitmen organisasional dan komitmen profesional dengan 

kepuasan kerja. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yaitu Aditya, A.A & Made Gede Wirakusuma, (2014) yang meneliti mengenai 

pengaruh komitmen profesional pada kepuasan kerja auditor dengan motivasi 

sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini adalah penambahan variabel gaya kepemimpinan, sampel penelitian pada 

Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan penelitian 

sebelumnya mengambil sampel penelitian di Kantor akuntan Publik yang ada 

di Bali. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis ingin mengambil judul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Profesional Terhadap 

Kepuasan Kerja Auditor Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderating” 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor 

pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta? 

2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor pada KAP 

di Surakarta dan Yogyakarta? 

4. Apakah interaksi antara gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja auditor pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta? 

5. Apakah interaksi antara komitmen profesional dan motivasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja auditor pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja auditor pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta 

2. Untuk mengetahui komitmen profesional berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja auditor pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta 

3. Untuk mengetahui motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor 

pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta 

4. Untuk mengetahui interaksi antara gaya kepemimpinan dan motivasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor pada KAP di Surakarta dan 

Yogyakarta 

5. Untuk mengetahui interaksi komitmen profesional dan motivasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor pada KAP di Surakarta dan 

Yogyakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba meberikan bukti empiris 

tentang analisis kepuasan kerja seorang auditor berdasarkan gaya 

kepemimpinan, komitmen profesional dan motivasi sebagai variabel 

moderating 
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b. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu khususnya di 

bidang ilmu sumber daya manusia (SDM). 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan 

Publik di Surakarta dan Yogyakarta dalam menjaga dan meningkatkan 

motivasi dan kepuasan kerja auditor. 

b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah dan semakin memahami faktor-

faktor yang terkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen 

profesional dan motivasi sebagai variabel moderating. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan  

sistematika penulisan.   

 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang 

mengemukakan hal-hal berkaitan tentang pengertian gaya 

kepemimpinan, komitmen profesional, kepuasan kerja, 
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motivasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis penelitian.  

BAB III  :  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan 

rincian mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji kualitas 

data dan teknik analisis data.  

BAB IV  :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data dan 

pembahasan analisis hasil pengujian hipotesis penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP  

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan keterbatasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berhubungan 

dengan penelitian yang diambil berdasarkan hasil analisis data.  

 

 


