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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kepuasan Kerja 

Menurut Judge dan Locke (1993) dalam Ifah Latifah (2008), kepuasan 

kerja merupakan cerminan dari kegembiraan atau sikap emosi positif yang berasal 

dari pengalaman kerja seseorang. Judge dan Locke (1993) dalam Ifah Latifah 

(2008) juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan kerja yang dirasakan 

dipengaruhi oleh proses pemikiran seseorang. Judge dan Locke (1993) dalam Ifah 

Latifah (2008) mengemukakan apabila seorang karyawan merasa puas atas 

pekerjaannya maka karyawan tersebut akan merasa senang dan terbebas dari rasa 

tertekan sehingga akan timbul rasa aman untuk tetap bekerja pada lingkungan 

kerjanya. Proses pemikiran yang menyimpang atau yang bertolak belakang 

dengan hati nurani akan berakibat rendahnya tingkat kepuasan kerja seseorang. 

Sebaliknya apabila pikiran seseorang sedang jernih maka pekerjaannya akan 

menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. 

Penilaian sikap karyawan seperti kepuasan kerja telah menjadi suatu 

aktivitas umum dalam organisasi karena manajemen mempunyai kepedulian 

terhadap kesejahteraan fisik dan psikologi para karyawan. Secara formal kepuasan 

kerja didefinisikan sebagai respon emosional atas hasil pekerjaan yang dilakukan 

seorang karyawan. 
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Ada lima aspek yang terdapat dalam kepuasan kerja, antara lain yaitu : 

1. Pekerjaan itu sendiri (work it self), setiap pekerjaan memerlukan suatu 

keterampilan tertentu sesuai dengan bidang nya masing-masing. Sukar 

tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya 

dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau 

mengurangi kepuasan kerja. 

2. Atasan (supervision), atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan 

bawahannya. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figure 

ayah/ibu/teman dan sekaligus atasannya. 

3. Teman sekerja (workers), merupakan faktor yang berhubungan dengan 

hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik 

yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 

4. Promosi (promotion), merupakan faktor yang berhubungan dengan ada 

tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karier selama bekerja. 

5. Gaji atau upah (pay), merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai 

yang dianggap layak atau tidak. 

2.1.2 Konflik keluaga di pekerjaan (work-family conflict) 

Konlik keluarga di pekerjaan (work-family conflict) adalah Konflik yang 

terjadi karena ketidakseimbangan peran antara tanggungjawab di tempat tinggal 

dengan di tempat kerja (Boles et al, 1997) dalam Dian Indri Purnamasari (2008). 

Asumsi yang terjadi adalah bahawa ada dua tuntutan permintaan yang memiliki 

tingkatan sama tetapi tidak dapat dilaksanankan seimbang dan berpotensi 

memunculkan ketidaksesuaian fungsi dan ketidaknyamanan di kedua posisi 
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tersebut (Pasewark dan Viator, 2006) dalam Dian Indri Purnamasari (2008). 

Adanya ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan ini akan memunculkan 

persoalan kepuasan kerja bagi individu yang bersangkutan. Kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh banyak faktor dan konflik keluarga di pekerjaan (work-family 

conflict) berada dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik keluarga di pekerjaan 

(work-family conflict) mempengaruhi kepuasan kerja dan berpengaruh negatif, 

artinya makin tinggi seorang individu mengalami konflik keluarga di pekerjaan 

(Work-family conflict) maka makin rendah kepuasan kerja dan sebaliknya (Kossek 

dan Ozeki, 1998; Boles et al, 2001; dan Anderson et al, 2002) dalam Dian Indri 

Purnamasari (2008). Stroh et al, (1996) dalam Dian Indri Purnamasari (2008) 

menemukan bahwa konflik keluarga di pekerjaan (work-family conflict) memiliki 

pengaruh negatif dengan kepuasan karir. Pasewark dan Viator (2006) dalam Dian 

Indri Purnamasari (2008) menyimpulkan bahwa, konflik keluarga di pekerjaan 

(work-family conflict) berpengaruh negatif terhadap kepuasaan kerja di 

lingkungan profesi akuntansi di Amerika. 

Beberapa studi menguji konflik keluarga di pekerjaan (work-family 

conflict) dalam dua dimensi. Pertama, konflik ini dapat tumbuh dari pekerjaan 

yang diganggu / dicampuri oleh keluarga (work interfering with the family) WIF. 

Sebagai contoh, orang tua mungkin pekerjaan menghalangi mereka menghabiskan 

waktu yang penting dengan anak-anaknya yang masih kecil di rumah.Studi 

sebelumnya menunjukkan WIF menjadi kesatuan dengan kematian pekerjaan 

(Bacharach 1991), depresi (Thomas & Ganster 1995), dan kualitas kehidupan 
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keluarga yang rendah (Higgins & Duxbury 1992) dalam Lidya Agustina (2008). 

Kedua, konflik bias terjadi jika urusan rumah tangga di campuradukkan dengan 

pekerjaan disebut juga (family interfering with the work)  FIW. Contoh, seorang 

karyawan marah karena harus meninggalkan pekerjaan lebih awal untuk 

menjalankan fungsinya dalam keluarga atau pegawai yang merasa frustrasi karena 

terlambat pergi kerja karena harus mengantar anak sekolah.  

Riset sebelumnya juga menyatakan FIW dan WIF berbeda dalam bentuk 

dan pendahulunya. Ketika kebijakan organisasi tertentu bisa efektif dalam 

meredam konsekuensi negatif dari salah satu sumber konflik keluarga di 

pekerjaan (work-family conflict), maka ia bisa saja tidak efektif dalam 

menyelesaikan masalah yang lain. Dengan menetukan apakah konflik keluarga di 

pekerjaan (work-family conflict) dalam profesi akuntansi dikendalikan oleh FIW 

dan WIF dapat meningkatkan pengalaman kita terhadapa konflik keluarga di 

pekerjaan (work-family conflict) di dalam kantor akuntan publik dan 

mempengaruhi langkah-langkah perbaikan dari konflik ini. 

Dengan beberapa pengecualian, riset telah menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif di antara dimensi (FIW dan WIF) dari konflik keluarga di 

pekerjaan (work-family conflict) dan kepuasan kerja. Bacharach et al (1991), 

Thomas dan Ganster (1995), Kossek dan Ozeki (1998), Boles et al (2001), dan 

Anderson et al (2002) dalam Lidya Agustina (2008) menemukan bahwa konflik 

WIF berkaitan secara negatif dengan kepuasan kerja. Hubungan diantara FIW 

belum dipelajari secara mendalam (Boles et al, 2001) dalam Lidya Agustina 

(2008) dan ketika itu di pelajari, hubungannya ternyata tidak berpengaruh. 
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Barangkali, studi yang paling komprehensif dari hubungan antara konflik keluarga 

di pekerjaan (work-family conflict) dan kepuasan kerja adalah studi meta analisis 

dari Kossek dan Ozeki (1998) dalam Lidya Agustina (2008) yang menyimpulkan 

bahwa semua dimensi work-family conflict mengurangi beberapa bentuk kepuasan 

hidup termasuk kepuasan kerja. 

Seseorang yang mengalami konflik keluarga di pekerjaan (work-family 

conflict) tinggi tidak mampu menyeimbangkan tuntutan yang sama antara 

tanggungjawab di tempat tinggal dengan tempat kerja, maka kepuasan kerja 

individu tersebut juga tidak maksimal atau dapat dikatakan kepuasan kerja rendah. 

Sebaliknya apabila seseorang mengalami konflik keluarga di pekerjaan (work-

famliy conflict) yang rendah maka ia dapat mengelola dua tuntutan yang sama 

dengan baik sehingga akan memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Hal itu berlaku 

di lingkungan kerja di berbagai bidang termasuk akuntan yang memiliki tuntutan 

kerja yang tinggi. Konflik keluarga di pekerjaan (work-family conflict) memiliki 

pengaruh negatif dengan berbagai tipe kepuasan yang lain, yaitu kepuasan kerja 

dan kepuasan hidup seseorang (Kossek dan Ozeki, 1998) dalam Dian Indri 

Purnamasari (2008). 

Berg et al. (1999) dalam Ifah Latifah (2008) menyimpulkan bahwa 

karakteristik pekerjaan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

pandangan para karyawan atas upaya yang dilakukan perusahaan untuk membantu 

mereka agar seimbang dalam pekerjaan dan keluarga. Perusahaan yang membantu 

karyawan agar seimbang dalam tanggungjawab pekerjaan dan keluarga tidak 

hanya dalam bentuk manfaat dan kebijakan formal keluarga-persahabatan, akan 
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tetapi juga penting menyediakan pekerjaan yang menantang, penghargaan, 

menciptakan lingkungan kerja bercirikan kepercayaan, melatih para supervisor 

untuk menampung kebutuhan karyawan. 

2.1.3 Budaya Organisasi 

Terminologi mengenai budaya organisasi  tampaknya tidak dapat 

didefinisikan secara singkat. Ada beberapa pengertian yang menjelaskan tentang 

hal ini. Pengertian budaya organisasi yang diturunkan dari pengertian ”corporate 

culture” merupakan nilai-nilai dominan atau  kebiasaan dalam suatu organisasi 

perusahaan yang disebarluaskan dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. 

Menurut Siagian (2002:201) dalam Sri Trisnaningsih (2007) budaya organisasi 

mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut anggota-anggota yang 

membedakan perusahaan itu terhadap perusahaan lain. Disisi lain, budaya 

organisasi juga sering diartikan sebagai filosofi dasar yang memberikan arahan 

bagi karyawan dan konsumen. Berdasarkan berbagai asumsi tersebut, hal penting 

yang perlu ada dalam definisi budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang 

dirasakan maknanya oleh seluruh orang dalam perusahaan. Selain dipahami, 

seluruh jajaran menyakini sistem nilai tersebut sebagai landasan gerak perusahaan 

dalam Sri Trisnaningsih (2007).   

 Gibson et al. (1996:42) dalam Sri Trisnaningsih (2007) mendefinisikan 

budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma 

yang unik, dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya 

organisasi dapat menjadi kekuatan positif dan negatif dalam mencapai prestasi 

organisasi yang efektif. Kotter dan Heskett (1992) dalam Sri Trisnaningsih (2007) 
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menyatakan bahwa budaya dalam organisasi merupakan  nilai yang dianut 

bersama oleh anggota organisasi, cenderung membentuk perilaku  kelompok. 

Nilai-nilai sebagai budaya organisasi cenderung tidak terlihat maka sulit berubah. 

Norma perilaku kelompok yang dapat dilihat, tergambar pada pola tingkah  laku 

dan gaya anggota  organisasi relatif dapat berubah. Hellriegel et al. (1989:302) 

dalam Sri Trisnaningsih (2007)  mendefinisikan budaya organisasi sebagai 

gabungan atau integrasi dari falsafah, ideologi, nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, 

harapan-harapan, sikap dan norma. Hofstede (1994:4) dalam Sri Trisnaningsih 

(2007) budaya organisasi merupakan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari  

suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok sosial yang lain.  

2.1.4 Komitmen Organisasi 

Menurut Mowday dalam Panggabean (2001) yang dikutip dari Yasmin 

Umar Assegaf (2005), Komitmen organisasi mengacu pada tingkat keterliatan 

individu dengan organisasinya yang dikarakteristikkan dengan tiga faktor, yaitu 

penerimaan dan  kepercayaan akan tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang dianut 

organisasi, kesediaan untuk menggunakan seluruh kemampuan untuk kemanjuan 

organisasi, dan keinginan untuk tetap bekerja dan berada dalam organisasi. 

Penelitian mengenai komitmen dan kepuasan kerja merupakan topik yang 

menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini karena kepuasan kerja 

adalah sebagai pertanda awal suatu komitnen organisasional dalam suatu 

pergantian akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik (Gregson,1992) 

dalam Sri Trisnaningsih (2003). Oleh karena itu penelitian yang menguji tingkat 

kepuasan kerja dalam meningkatkan komitmen organisasional merupakan salah 
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satu topik yang menarik dan banyak kegunaanya dalam penelitian-penelitian 

bidang akuntansi keperilakuan (Poznanski dan bline, 1997) dalam Sri 

Trinaningsih (2003).  

Porter (Mowday, et. al., 1982) dalam Armansyah (2002), mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam 

mengidentifikasikan keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. Hal ini dapat 

ditandai dengan tiga hal, yaitu : 

a. Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

b. Kesiapan dan kesedian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas           

nama organisasi. 

c. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi  (menjadi 

bagian dari organisasi). 

Adapun tipe-tipe komitmen yang dikemukkan oleh Allan dan Meyer 

(1991), dalam Cholil dan Riani (2003) dalam Yasmin Umar Assegaf (2005) dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Affective Component 

Berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai dalam 

suatu organisasi. 

2. Continuance Component 

Berarti komponen berdasarkan persepsi pegawai tentang kerugian yang akan 

dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. 

3. Normative Component 
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Merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus ia 

berikan kepada organisasi. Komitmen ini muncul sebagai dari hasil investasi 

yang dilakukan organisasi terhadap individu (misalnya dalam bentuk training 

dan tuition) atau juga adanya sosialisasi akan pentingnya loyalitas. 

2.1.5 Gaya Kepemimpinan 

Dalam kenyataannya pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan 

kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat 

prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam 

membantu kelompok, individu untuk mencapai tujuan.  

Menurut Kae H. Chung dan Leon C Megginson  kepemimpinan 

didefinisikan sebagai kesanggupan mempengaruhi prilaku orang lain dalam suatu 

arah tertentu (Kossen, 1986:181) dalam Eddy Madiono Sutanto,dkk (2000). 

Sedangkan menurut Edwin A. Fleishman kepemimpinan diartikan suatu usaha 

mempengaruhi orang antar perseorangan (interpersonal) lewat proses komunikasi 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan (Gibson, Ivancevich and Donnely, 

1987:263) dalam Eddy Madiono Sutanto,dkk (2000). Dari rumusan-rumusan di 

atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi 

dan mengarahkan orang lain untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. 

Secara relatife ada tiga macam gaya kepemimpinan yang berbeda yaitu, 

otokratis, demokratis, dan laissez faire (Reksohadiprodjo dan Handako, 1995) 

dalam Ketut Gunawan (2009) dalam Dani Iskandar (2004). 

1. Gaya Kepemimpinan Otokratis 



17 

 

 

Kepemimpinan gaya otokrat (otoriter) atau yang sering disebut juda 

diktator adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang 

akan dilakukan diputuska oleh pimpinan semata-mata. 

Dalam tipe otokratis (otoriter) dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Tipe otokrasi keras,mempunyai sifat sebagai berikut: memegang teguh/keras 

terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, misalnya “ bisnis adalah 

bisnis”, tidak mau mendelegasikan wewenang dan tidak menyenangi inisiatif 

masukan dari bawahan. 

b. Tipe otokratik baik, mempunayi sifat selain otokratis, ada beban pikiran lain 

untuk berbuat dan bertanggungjawab, baik terhadap bawahan atau karyawan. 

c. Tipe otokratis inkompeten, mempunayi sifat berusaha mendominasi orang 

lain, berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya 

tergantung emosi sesaat, memaksa bawahan atau karyawan mematuhi 

perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahan. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Gaya kepemimpinan demokratis, keluarannya mungkin tidak setinggi gaya 

otoriter, namun kualitasnya lebih baik, dan masalah manusia sedikit, terjadi saling 

saran antara pimpinan dengan bawahan, saling berpendapat, semua orang 

dianggap sama penting, dalam menyumbangkan ide dalam pembuatan keputusan. 

Sharma (1982) dalam Dani Iskandar (2004) memberikan pandangan yang senada 

pula tentang gaya demokratis, yaitu dalam gaya demokratis pimpinan 

meperhatikan pandangan bawahan, memberikan bimbingan pada masalah-
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masalah yang timbul, dan melibatkan perasaan sendiri dalam membantu bawahan 

mencapai tujuan organisasi sebaik tujuan individu. 

Gaya kepemimpinan demokratis dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Tipe demokratis tulen, mempunyai sifat mau mendengarkan masukan dari 

bawahan, menekankan rasa tanggungjawab, dan kerjsama yang baik pada 

setiap anggota atau bawahan. 

b. Tipe demokratis palsu, mempunyai sifat untuk berusaha menjadi demokratis. 

Kedemokratisannya tergantung pada emosi dan banyaknya beban pikiran atau 

masalah yang dihadapinya. 

Ditinjau dari segi persepsinya, seorang pemimpin yang demokratik 

biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator. Karenanya, 

pendekatan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya adalah Holistik dan 

integralistik. Seorang pemimpin yang demokratik menyadari bahwa, organisasi 

harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka tugas 

dan kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan organisasi. Seorang 

pemimpin yang demokrarik melihat bahwa dalam perbedaan sebagai kenyataan 

hidup, harus terjamin kebersamaan. Nilai yang dianutnya berangkat dari filsafat 

hidup yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memprlakukan 

manusia dengan cara yang manusiawi. Perilaku kepemimpinannya mendorong 

bawahannya untuk menumbuh kembangkan daya inovasi dan kreatifitasnya. 

3. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire 

Persepsi seorang pemimpin yang laissez faire melihat peranannya sebagai 

polisi lalu lintas, dengan anggapan bahwa anggota organisasi sudah mengetahui 
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dan cukup dewasa untuk mengetahui peraturan yang berlaku. Seorang pemimpin 

yang laissez fair cenderung memilki peran yang pasif dan membiarkan organisasi 

berjalan dengan temponya sendiri. 

 Nilai yang dianutnya biasanya tertolak dari sifat hidup bahwa manusia 

pada dasarnya memilki rasa solidaritas, mempunyai kesetiaan, dan taat pada 

norma, bertanggung jawab. Nilai yang tepat dalam hubungan atasan-bawahan 

adalah nilai yang didasarkan pada saling mempercayai yang besar. Bertitik tolak 

dari nilai tersebut, sifat pemimpin laissez faire biasanya permisif. Dengan sikap 

yang permisif, perilakunya cenderung mengarah pada tindakan yang 

memperlakukan bawahan sebagai akibat dari adanya struktur dan hirarki 

organisasi. 

2.1.6 Motivasi Kerja 

Motivasi adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu ayng membuat 

orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu (Amstrong, 1994) dalam 

Sri Trisnaningsih (2003). Reksohadiprodjo (1990) dalam Sri Trisnaningsih (2003) 

mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan. Motivasi yang di berikan bisa menjadi dua motivasi, yaitu 

motivasi posif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah proses mencoba untuk 

mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan 

cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan “hadiah”. Sedangkan 

motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau 

melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi teknik dasar yang kita gunakan 
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adalah lewat kekuatan-kekuatan (Heidjachman dan Hunan,2000) dalam Sri 

Trinaningsih (2003). 

Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka para auditor diharapkan 

lebih memiliki intensitas, arah dan ketekunan sehingga tujuan organisasi pun lebih 

mudah tercapai. Perasaan senang dan tidak senang ini muncul disebabkan karena 

pada saat karyawan bekerja mereka membawa serta keinginan, kebutuhan, dan 

pengalaman masa lalu yang membentuk harapan kerja mereka. Makin tinggi 

harapan kerja ini dapat terpenuhi, makin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan. 

Menurut Gibson dalam Suharto dan Budi Cahyono (2005) dalam Deewar 

Mahesa (2010) teori motivasi terdiri dari, pertama content theories atau teori 

kepuasan yang memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang 

menguatkan, megarahkan, mendukung dan menghentikan perilaku. Kedua adalah 

process theory atau teori proses yaitu menguraikan dan menganalisis bagaimana 

perilaku itu dikuatkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Kedua kategori 

tersebut mempunyai pengaruh penting bagi para manajer untuk memotivasi 

karyawan. Beberapa teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Teori Keadilan ( Equity Theory) 

Intisari dari teori keadilan ini adalah bahwa karyawan membandingkan 

usaha dan imbalan karyawan dengan usaha dan imbalan yang diterima oleh orang 

lain dalam situasi kerja yang serupa, (Gibson dalam Suharto dan Budi Cahyono, 

2005) dalam Deewar Mahesa (2010). Selanjutnya dijelaskan bahwa teori motivasi 

ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa individu itu dimotivasi oleh keinginan 
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untuk diperlakukan adil dalam pekerjaan dan orang bekerja untuk mendapatkan 

imbalan dari organisasi. 

2. Teori Penguatan ( Reinforcement Theory) 

Teori ini tidak menggunakan konsep suatu motif atau proses motivasi. 

Sebaliknya teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa lalu 

mempengaruhi tindakan dimasa yang akan datang. Menurut Gibson dalam 

Suharto dan Budi Cahyono, (2005) dalam Deewar Mahesa (2010), dalam 

pandangan teori ini individu bertingkah laku tertentu karena dimasa lalu mereka 

belajar bahwa perilaku tertentu akan berhubungan dengan hasil yang 

menyenangkan dan berperilaku tertentu akan menghasilkan akibat yang tidak 

menyenangkan karena pada umumnya individu lebih suka akibat yang 

menyenangkan, mereka umumnya akan mengulangi perilaku yang akan 

mengakibatkan konsekuensi yang menyenangkan. 

3. Pencapaian Tujuan ( Goal Setting ) 

Tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh seseorang dan tujuan 

merupakan suatu obyek dalam suatu tindakan, (Gibson dalam Suharto dan Budi 

Cahyono, 2005) dalam Deewar Mahesa (2010), selanjutnya dijelaskan bahwa 

langkah-langkah dalam penetapan tujuan mencakup: 1). Menetukan apakah orang, 

organisasi, dan teknologi cocok untuk penetapan tujuan. 2). Mempersiapkan 

karyawan lewat bertambahnya interaksi interpersonal, komunikasi, pelatihan, dan 

rencana kegiatan untuk bagi penetapan tujuan. 3). Menekankan sifat-sifat dalam 

tujuan yang harus dimengerti oleh pimpinan dan bawahan. 4). Melakukan 
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pemeriksaan lanjutan untuk mengadakan penyesuaian yang perlu dalam tujuan 

yang telah ditetapkan, dimodifikasi dan dicapai. 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik keluarga di pekerjaan 

(work-family conflict) mempengaruhi kepuasan kerja dan berpengaruh negatif, 

artinya makin tinggi seorang individu mengalami konflik keluarga di pekerjaan 

(Work-family conflict) maka makin rendah kepuasan kerja dan sebaliknya (Kossek 

dan Ozeki, 1998; Boles et al, 2001; dan Anderson et al, 2002). Stroh et al, (1996) 

dalam Dian Indri Purnamasari (2008) menemukan bahwa konflik keluarga di 

pekerjaan (work-family conflict) memiliki pengaruh negatif dengan kepuasan 

karir. Pasewark dan Viator (2006) dalam Dian Indri Purnamasari (2008) 

menyimpulkan bahwa konflik keluarga di pekerjaan (work-family conflict) 

berpengaruh negatif terhadap kepuasaan kerja di lingkungan profesi akuntansi di 

Amerika. 

Hasil studi yang dilakukan Lidya Agustina (2008) menunjukkan WIF 

(work interfering with the family) mempengaruhi kepuasan kerja secara 

signifikan, sedangkan FIW (family interfering with the work) mempengaruhi 

kepuasan kerja tetapi tidak signifikan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jena Sarita dan Dian Agustia, (2009), 

menunjukkan bahwa motivasi kerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan pengaruhnya bersifat positif. Semakin tinggi motivasi kerja 

auditor, makin tinggi tingkat kepuasan kerja seorang auditor. Hasil ini juga sesuai 

dengan penelitian Sri Trisnaningsih (2003) dalam penelitiannya yang berjudul 



23 

 

 

“pengaruh komitmen terhadap kepuasan kerja auditor dengan motivasi sebagai 

variabel intervening” yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan 

motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja  

Tabel II.I 

Tabel penelitian terdahulu: 

 

Peneliti Judul penelitian Hasil Penelitian 

1. Lidya Agustina 

(2008) 

Pengaruh Work-Family 

Conflict Terhadap Job 

Satisfaction Dan 

Turnover Intention Pada 

Profesi Akuntan Publik 

1. WIF mempengaruhi Job 

satisfacrion secara 

signifikan . 

2. FIW mempengaruhi Job 

satisfacrion secara tidak 

signifikan . 

3. WIF mempengaruhi 

turnover intention secara 

tidak signifikan . 

4. FIW mempengaruhi 

turnover intention  secara 

tidak signifikan . 

 

2. Jena Sarita, dkk  

2009 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

1. Terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan 
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Situasional, Motivasi 

Kerja, dan Locus Of 

Control Terhadap 

Kepuasan Dan Prestasi 

Kerja Auditor. 

situasional, motivasi 

kerja, dan locus of 

control terhadap 

kepuasan kerja auditor. 

2.  Terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan 

situasional, motivasi 

kerja, dan locus of 

control terhadap prestasi 

kerja auditor. 

3. Terdapat pengaruh 

kepuasan kerja terhadap 

prestasi kerja auditor. 

3. Sri Trisnaningsih 

(2008) 

Pengaruh Komitmen 

Terhadap Kepuasan 

Kerja Auditor: Motivasi 

Sebagai Variabel 

Intervening  

1. Komitmen organisasional 

dan komitmen 

professional berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja . 

2. Komitmen organisasional 

dan komitmen 

professional berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

motivasi. 
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3. Motivasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja.  

4. Dian Indri 

Purnamasari 

(2008) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kepuasan Kerja 

Akuntan  

1. Work-Family Conlflict 

tidak mempengaruhi 

kepuasan kerja akuntan.  

2. Budaya organisasi tidal 

mempengaruhi kepuasan 

kerja akuntan.  

3. Komitmen oganisasi 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja akuntan. 

4. Gaya kepemimpinan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja akuntan. 

 

 

2.2 Kerangka pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konflik keluarga di 

pekerjaan, budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan 

motivasi kerja terhadap kepuasan kerja auditor. Untuk mempermudah analisis 
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dalam penelitian ini maka dibuat suatu kerangka teoritis sebagai berikut:   

  

GAMBAR II.I  

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.3 Hipotesis  

2.3.1 Pengaruh konflik keluarga di pekerjaan (work-family conflict) terhadap 

kepuasan kerja auditor 

Pasewark dan Viator (2006) dalam Dian Indri Purnamasari (2008) 

menyimpulkan bahwa konflik keluarga di pekerjaan (work-family conflict) sangat 

mempengaruhi kepuasan kerja dalam profesi akuntansi dan pengaruh tersebut 

adalah negatif. Parasuraman dan Simmers (2001) dalam Dian Indri Purnamasari 

(2008) menemukan bahwa konflik keluarga di pekerjaan (work-family conflict) 

berdampak pada berbagai profesi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Konflik 

keluarga di perkerjaan (work-family conflict) terjadi jika pekerjaan bertentangan 

dengan kehidupan di keluarga. Passewark dan Strawser (1996) dalam Lidya 

Agustina (2008) mengutip kesimpulan penelitian Bline et al, 1991; Snead dan 

Konflik keluarga di pekerjaan 

(X1) 

Gaya kepemimpinan 

(X4) 

Budaya organisasi 

(X2) 

Komitmen organisasi 

(X3) 

Motivasi kerja 

(X5) 

Kepuasan kerja auditor 

(Y) 

 

(Y) 
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Harrel, 1991; Harrel 1990; dan Rasch dan Harrel, 1990, mengatakan bahwa 

dengan meningkatkan level organisasional dan kepuasan kerja yang dimiliki 

akuntan akan menekan tingkat  turnover. Studi ini menguji sumber-sumber dari 

konflik antara pekerjaan dengan keluarga dengan dampaknya pada pekerjaan 

dalam profesi akuntan publik. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik keluarga di pekerjaan 

(work-family conflict) mempengaruhi kepuasan kerja dan berpengaruh negatif, 

artinya makin tinggi seorang individu mengalami konflik keluarga di pekerjaan 

(Work-family conflict) maka makin rendah kepuasan kerja dan sebaliknya (Kossek 

dan Ozeki, 1998; Boles et al, 2001; dan Anderson et al, 2002). Stroh et al, (1996) 

dalam Dian Indri Purnamasari (2008) menemukan bahwa konflik keluarga di 

pekerjaan (work-family conflict) memiliki pengaruh negatif dengan kepuasan 

karir. Selain itu Pasewark dan Viator (2006) dalam Dian Indri Purnamasari (2008) 

menyimpulkan bahwa konflik keluarga di pekerjaan (work-family conflict) 

berpengaruh negatif terhadap kepuasaan kerja di lingkungan profesi akuntansi di 

Amerika. Hipotesis yang bisa peneliti diambil adalah: 

H1: Konflik keluarga di pekerjaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor 

2.3.2 Pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja auditor 

Ada beberapa pengertian yang menjelaskan tentang hal ini. Pengertian 

budaya organisasi yang diturunkan dari pengertian ”corporate culture” merupakan 

nilai-nilai dominan atau  kebiasaan dalam suatu organisasi perusahaan yang 

disebarluaskan dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. Menurut Siagian 
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(2002:201) dalam Sri Trisnaningsih (2007) budaya organisasi mengacu ke suatu 

sistem makna bersama yang dianut anggota-anggota yang membedakan 

perusahaan itu terhadap perusahaan lain. 

Budaya organisasi selain berpengaruh tehadap kinerja organisasi, 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya kinerja organisasi 

berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan yang 

tinggi merupakan indikator yang berarti budaya organisasi telah dikelola dengan 

baik. 

Budaya organisasi memiliki keterkaitan terhadap kepuasan kerja (Robbins, 

1995:483) dalam Ketut Gunawan (2009) . Hasil penelitian Kim Way (1988) dan 

Chow, et al (2001) dalam Ketut Gunawan (2009) yang meneliti keterkaitan antara 

budaya organisasi terhadap kepuasan kerja, menyimpulkan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.organisasi, 

perusahaan ataupun masyarakat. Budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja 

individu di dalamnya dan mempengaruhi kepuasan kerja individu. Budaya 

organisasi yang tercermin dalam penerapan aturan dan prosedur yang kompleks 

hanya akan membatasi fleksibilitas (Benke dan Rhode,1980) dalam Dian Indri 

Purmanasari (2008). Budaya organisasi dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu birokrat, 

inovatif, dan sportif. Budaya tipe birokrat umumnya mepengaruhi kepuasan kerja 

akuntan karena penuh dengan aturan dan prosedur kaku yang harus dilalui. 

Sedangkan budaya organisasi yang inovatif dan sportif lebih memberi kesempatan 

individu untuk berkembang dan memberikan fleksibilitas sehingga memberikan 



29 

 

 

kepuasan kerja yang lebih tinggi. Dengan demikian hipotesis yang dapat peneliti 

rumuskan adalah: 

H2: Budaya organisasi mempengaruhi kepuasan kerja auditor. 

2.3.3 Pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja auditor 

Menurut Ratnawati dan Indra W. Kusuma (2002: 1-12) dalam Etik 

Indrawati (2009) mengemukakan bahwa: “pada umumnya variabel yang secara 

konsisten ditemukan berhubungan dengan keinginan berpindah akuntan pada 

KAP adalah komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Menurut Trisnaningsih, Sri 

(2002: 199-216) mengemukakan bahwa: “suatu komitmen organisasi 

menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan 

keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi”. Oleh karena itu komitmen 

organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja 

terhadap organisasi. 

Penelitian mengenai komitmen dan kpuasan kerja merupakan topik yang 

menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena 

kepuasan kerja adalah sebagai pertanda awal komitmen organisasional dalam 

sebuah pergantian akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik 

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

mendahului kepuasan kerja Batermen dan Strasser (1984) dalam Sri Trinaningsih 

(2003). Oleh karena itu penelitian yang menguji hubungan tingkat kepuasan kerja 

dalam meningkatkan komitmen organisasional merupakan suatu topik yang 

menarik dan banyak gunanya dalam penelitian-penelitian bidang akuntansi 

keperilakuan (Poznanski dan Bline, 1997) dalam Sri Trinaningsih (2003). 
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Penelitain terdahulu Aranya et al, (1982) dalam Sri Trinaningsih (2003) 

menganalisis pengaruh komitmen organisasioanal dan komitmen professional 

terhadap kepuasan kerja akuntan yang dipekerjakan, dengan menggunakan 

komitmen organisasioanal dan komitmen profesional sebagai prediktor kepuasan 

kerja. Dari penjelasan diatas rumusan hipotesis yang dapat diambil adalah: 

H3: Komitmen organisasi mempengaruhi kepuasan kerja auditor 

2.3.4 Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja auditor 

Perilaku pemimpin merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Miller et al. (1991) dalam Ramlan 

Ruvendi (2005) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai hubungan 

yang positif terhadap kepuasan kerja para pegawai. Hasil penelitian Gruenberg 

(1980) dalam Ramlan Ruvendi (2005) diperoleh bahwa hubungan yang akrab dan 

saling tolong-menolong dengan teman sekerja serta penyelia adalah sangat 

penting dan memiliki hubungan kuat dengan kepuasan kerja dan tidak ada 

kaitannya dengan keadaan tempat kerja serta jenis pekerjaan. 

Organisasi akan berjalan dengan baik jika pemimpin mempunyai 

kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pemimpin mempunyai keterampilan yang 

berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan 

bawahan adalah seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari 

suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah 

atau tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu 

organisasi, bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis, karena sukses 

tidaknya seseorang pimpinan bergantung kepada para pengikutnya ini. Oleh sebab 
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itu, seorang pemimpin dituntut untuk memilih bawahan dengan secermat mungkin 

Muhammad Fauzan Baihaqi (2010). Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor 

2.3.5 Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja auditor 

Menurut Luthans (2006) dalam Deewar Mahesa (2010) motivasi adalah 

proses sebagai langkah awal seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan 

secara fisik dan psikis atau dengan kata lain adalah suatu dorongan yang 

ditunjukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Apabila nilai ini tidak terjadi, maka 

akan terwakili individu-individu yang mengeluarkan tingkat biaya tinggi, yang 

sebenarnya berlawanan dengan kepentingan organisasi. 

 

Pada prinsipnya seseorang pegawai termotivasi untuk melaksanakan tugas-

tugasnya tergantung dari kuatnya motif yang mempengaruhinya. Pegawai adalah 

manusia dan manusia adalah mahluk yang mempunyai kebutuhan dalam 

(innerneeds) yang banyak sekali. Kebutuhan-kebutuhan ini membangkitkan motif 

yang mendasari aktivitas individu. Namun demikian seseorang akan bertindak 

atau berlaku menurut cara-cara tertentu yang mengarah kearah pemuasan 

kebutuhan pegawai yang didasarkan pada motif yang lebih berpengaruh pada saat 

itu. Dari uraian diatas peneliti merumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

H5: Motivasi kerja mempengaruhi kepuasan kerja auditor 

 


