
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seorang  merasakan kepuasan 

dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap 

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan 

demikian produktivitas dan hasil kerja pegawai akan meningkat secara optimal. 

Untuk mencapai tingkat kepuasan kerja yang maksimal dalam setiap pelaksanaan 

tugas audit, auditor kantor akuntan publik akan selalu menghadapi faktor-faktor 

yang diperkirakan dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut 

dapat berupa konflik pekerjaan-keluarga (Ifah Lathifah, 2008).  

Konflik pekerjaan-keluarga timbul karena adanya ketidakseimbangan 

antara peran sebagai auditor KAP dengan peran sebagai anggota keluarga, 

keluarga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan keluarga yang kecil, yang terdiri 

dari seorang ayah, ibu dan anak anak. Konflik pekerjaan-keluarga tidak hanya 

muncul karena seorang auditor tidak berada di tengah-tengah keluarganya dalam 

waktu relatif lama (Ifah Lathifah, 2008).  

Penelitian ini menguji dua dimensi konflik pekerjaan-keluarga. Pertama, 

konflik dapat ditimbulkan dari pekerjaan mengintervensi keluarga (Work 

Interfering with Family/WIF), sebagai contoh, orangtua mungkin merasa bahwa 

pekerjaan menghalangi waktunya untuk keluar dengan anak-anaknya di rumah. 

Kedua, konflik dapat terjadi ketika keluarga mengintervensi pekerjaan (Family 
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interfering with work/FIW). Sebagai contoh, para karyawan telah merencanakan 

meninggalkan pekerjaan mereka untuk mendapatkan perhatian fungsi 

keluarga/karyawan yang gagal tentang keterlambatan kerja karena harus 

mengantar anaknya ke sekolah (Ifah Lathifah, 2008).  Hasil penelitian yang 

menunjukkan (Work Interfering with Family/WIF) berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja, yang menunjukkan semakin tinggi (Work Interfering with 

Family/WIF) cenderung mengurangi kepuasan kerja. Sedangkan (Family 

interfering with work/FIW) tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja.  

Individu yang bekerja pada suatu lingkungan atau institusi akan 

dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya bekerja. Lingkungan tempatnya bekerja  

berupa budaya organisasi tempat bekerja yang akan berbeda-beda satu tempat 

dengan yang lain Individu harus menyesuikan perbuatannya dengan budaya 

organisasi tempatnya bekerja sebagai sebuah konsekuensi logis. Budaya 

organisasi dapat mempengaruhi kinerja individu didalamnya dan mempengaruhi 

kepuasan kerja individu (Dian Indri Purnamasari, 2008).  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 (Sri Trinaningsih, 2007). 

Kepuasan kerja karyawan yang tinggi merupakan indikator yang berarti budaya 

organisasi telah dikelola dengan baik. 

Salah satu indikator penentu kepuasan kerja yang tidak dapat di abaikan 

adalah komitmen organisasi. Komitmen banyak digunakan sebagai  variabel 

pemoderasi hubungan antara partipasi anggaran dan kinerja menejerial, tetapi 
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penelitian ini akan mengauji secara empiris apakah komitmen organisasi 

mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Komitmen organisasi yang tinggi akan 

menjadikan seorang individu merasa memiliki organisasi dan ingin selalu 

memajukan organisasi sehingga kepuasan kerja akan lebih tinggi (Dian Indri 

Purnamasari, 2008). 

Individu yang tidak memiliki komitmen organisasi cenderung bekerja apa 

adanya atau minimalis tanpa upaya inovatif dan kreatif bagaimana mencapai 

tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi cenderung membuat individu 

memiliki semangat untuk memajukan organisasi dan meningkatkan kepuasan 

kerja individu dalam organisasi (Dian Indri Purnamasari, 2008). Penelitian 

mengenai komitmen organisasi dan kepuasan kerja merupakan topik yang 

menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena 

kepuasan kerja adalah sebagai pertanda awal komitmen organisasi yang akuntan 

yang bekerja pada kantor akuntan publik (Gregson, 1992) dalam Sri Trisnaningsih 

(2003).  

Dari penelitan sebelumnya Sri Trisnaningsih (2003) menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Selain itu, Bateman dan 

Strasser (1984) dalam Sri Trisnaningsih (2003) mengatakan bahwa komitmen 

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

kepuasan kerja dalam peningkatan komitmen organisasi merupakan topik yang 

menarik dan banyak kegunaanya dalam penelitian-penelitian bidang akuntansi 

keperilakuan (Ponznanski dan Bline, 1997) dalam Sri Trisnaningsih (2003). Hal 

ini juga yang menjadi alasan peneliti untuk memilih topik penelitian ini. 
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Kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tergantung pada 

manajer dan gaya kepemimpinannya. Gaya Kepemimpinan merupakan suatu 

model kepemimpinan dimana pemimpin memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok demi pencapaian tujuan.  

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 (Edi Madiono Sutanto dan 

Budhi Stiawan, 2000). Organisasi dipimpim oleh pimpinan yang memiliki gaya 

kepemimpinan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Gaya kepemimpinan 

mempengaruhi setiap lingkungan dalam bekerja yang menjadikan seseorang 

memiliki kepuasan kerja yang tidak sama juga. Pimpinan yang disukai bawahan 

akan menjadikan bawahan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

dibandingkan dengan pimpinan yang tidak disukai oleh bawahan.  

Hasil penelitian sebelumnya (Dian Indri Purnamasari, 2008) menunjukan 

bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja secara signifikan. 

Dalam pekerjaan akuntan publik dibutuhkan banya suasana diskusi antara sesama 

staf sehingga diperlukan  gaya kepemimpinan yang mampu mengakomodasi 

suasana diskusi yang kondusif. Selain indikator-indikator diatas motivasi kerja 

merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja.   Kinerja 

kelompok akan menjadi tinggi bilamana para anggotanya dimotivasi dan sangat 

terampil daripada bilamana para anggotanya tidak termotivasi, tidak terampil, atau 
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kedua-duanya”. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa motivasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan kerja (Sri Trisnaningsih, 2003).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

(Dian Indri Purnamasari, 2008) terletak pada adanya penambahan indikator 

motivasi kerja dan obyek penelitannya. Alasan ditambahkannya indikator 

motivasi, sebab motivasi dapat membangkitkan semangat kerja auditor junior 

untuk bekerja lebih baik sehingga seorang auditor yang memiliki motivasi yang 

tinggi akan mempengaruhi kepuasan kerja menjadi lebih tinggi. Dengan adanya 

auditor yang termotivasi maka dapat lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan dalam organisasi sehingga kepuasan kerja lebih mudah dicapai (Jena 

Sarita dan Dian Agustia, 2009).  

Selain itu obyek penelitan lebih memfokuskan pada auditor junior yang 

ada di Kantor Akuntan Publik se-Jawa Tengah. Alasan dipilihnya auditor junior 

karena auditor junior memiliki semangat kerja yang baik sehingga auditor yang 

memiliki motivasi tinggi juga mempunyai kepuasan kerja yang tinggi (Jena Sarita, 

dkk, 2009). Auditor junior juga lebih banyak mengalami work-family conflict 

karena harus melakukan adaptasi, interaksi dengan teman sekerja yang baru di 

tempatnya sekarang bekerja.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kembali dengan judul sebagai berikut: “PENGARUH 

KONFLIK KELUARGA DI PEKERJAAN, BUDAYA ORGANISASI, 

KOMITMEN ORGANISASI, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN MOTIVASI 
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KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA AUDITOR.  (Studi empiris pada 

kantor akuntan publik di Jawa Tengah) 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk mempersempit permasalahan agar tidak terlalu luas dan 

menimbulkan banyak persepsi, maka lingkup masalah dalam penelitian ini 

terbatas pada pengaruh konflik keluarga di pekerjaan, budaya organisasi, 

komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kepuasan 

kerja auditor. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik permasalahan yang dapat di 

yang dapat di angkat: 

1. Pengaruh konflik keluarga di pekerjaan terhadap kepuasan kerja auditor ? 

2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja auditor ? 

3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja auditor ? 

4. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja auditor ? 

5. Pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja auditor ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh konflik keluarga di pekerjaan (work-

family conflict)  terhadap kepuasan kerja auditor ? 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja auditor ? 
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3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kepuasan kerja auditor ? 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja auditor ? 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja 

auditor ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.  Bagi dunia akademis, penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan dan 

pengetahuan tentang dunia auditor, sekaligus sebagai pembuktian empiris 

mengenai seberapa besar pengaruh konflik keluarga di pekerjaan, budaya 

organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja 

terhadap kepuasan kerja auditor. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik hasil penelitian ini bisa menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuktikan adakah pengaruh konflik keluarga di 

pkerjaan, budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan 

motivasi kerja terhadap kepuasan kerja auditor. 

3. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian 

yang ada kaitannya dengan auditor, dan juga sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang mengadakan kajian lebih lanjut dalam topik yang sama. 

 

 


