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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

  Pada penelitan yang dilakukan saat ini, peneliti merujuk pada penelitian 

sebelumnya yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai pembanding yang telah 

dilakukan oleh: 

2.1.1 A.A. Gde Dwi Aditya A.1 dan Made Gede Wirakusuma (2012) 

  Penelitian oleh A.A. Gde Dwi Aditya dan Made Gede Wirakusuma 

bertujauan untuk menguji tentang pengaruh komitmen profesional kerja auditor 

dengan motivasi sebagai variabel moderasi di wilayah Bali. Populasi dalam 

penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP yang terdapat di Bali tahun 

2013. Terdapat 72 auditor dari 10 KAP yang terdapat di Bali.Sampel ditentukan 

dengan menggunakan purposive sampling method. Hubungan antara komitmen 

profesional dan kepuasan kerja auditor dengan motivasi sebagai pemoderasi di uji 

dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) atau Uji Interaksi 

yang merupakan analisis regresi linear berganda dimana didalam persamaannya 

terdapat interaksi antara variabel bebasnya, sesuai dengan pernyataan Suyana 

Utama (2009). Kriteria responden yang akan diteliti yaitu auditor yang bekerja 

pada KAP di Bali tahun 2013 yang memiliki pengalaman kerja minimal satu 

tahun dan bersedia untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner. Hasil penelitian 

ini Penelitian membuktikan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh pada 

kepuasan kerja. 
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Persamaan penelitian: 

a. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey melalui 

kuisoner yang di sebar ke Kantor Akuntan Publik  (KAP) 

b. Penelitian menggunakan motivasi sebagai variabel moderasi 

Perbedaan penelitian : 

a. penelitian terdahulu mengambil sampel hanya di wilayah Bali dengan variabel 

moderasi sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian di wilayah 

Surabaya. 

2.1.2 Dwi Handayani (2012) 

  Dwi Handayani (2012) bertujuan untuk menguji beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja auditor. Populasi penelitian adalah auditor publik yang 

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

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan mengunduh 

www.iai.direktorykompartemen akuntan publik terdapat 49 KAP di Surabaya 

dan 7 KAP di Malang. Pengambilan sampel menggunakan metode purpose 

sampling. Setiap KAP dikirim 10 kuisioner sehingga jumlah kuisioner ada 420 

buah dikirim ke KAP di Surabaya dan 70 buah dikirim di Malang. Jadi Jumlah 

kuesioner yang dikirim sebanyak 490 buah, jumlah pengembalian sebesar 81 

buah, dan jumlah kusioner yang digunakan sesuai dengan kriteria sebesar 52 buah. 

  Hasil penelitian menyatakan komitmen profesional berpengaruh terhadap 

motivasi, artinya persepsi yang berintikan loyalitas, tekad, dan harapan akuntan 

dengan dilihat dari sistem nilai atau norma yang akan mengarahkan akuntan untuk 



12 
 

bekerja sesuai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap motivasi, artinya dengan adanya komitmen organisasi pada 

sesorang maka akan menimbulkan motivasi untuk bekerja sebaik baiknya pada 

suatu organisasi (KAP). Komitmen organisasi berpengaruh terhadap konflik 

peran, artinya konflik peran merupakan hasil dari ketidakkonsistenan harapan 

harapan atau berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara tuntutan 

peran dengan kebutuhan, nilai–nilai individu. Komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap ketidakjelasan peran, artinya dengan semakin tinggi tingkat 

komitmen karyawan terhadap organisasinya (KAP) maka tidak bepengaruh 

terhadap ketidakjelasan peran yang diakui yang dialami akuntan. Komitmen 

profesional tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, artinya seorang akuntan 

yang mempunyai loyalitas yang tinggi maka akuntan akan bertindak bekerja 

sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Komitmen 

organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, artinya seorang akuntan 

yang mempunyai komitmen organisasi (KAP) yang tinggi maka akan melakukan 

pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sehingga akuntan mempunyai kepuasan 

kerja yang rendah. Konflik peran tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 

artinya  seorang akuntan yang mempunyai konflik peran sebagai akuntan yang 

bekerja di KAP. Ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Persamaan penelitian : 

a. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey melalui 

kuesioner. 
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b. Penelitian sama-sama menggunakan variabel kepuasan kerja di KAP di 

surabya. 

Perbedaan penelitian: 

a. Populasi yang digunakan dalam penelitian Dwi Handayani adalah auditor 

publik yang bekerja di KAP di Jawa Timur. Sedangkan penelitian sekarang 

adalah auditor pada KAP di Surabaya. 

2.1.3 Windy Aprillia Murty (2012) 

  Penelitian yang dilakukan Windy Aprillia Murty bertujuan untuk menguji 

dan menganalisis pengaruh kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasional 

dalam hubungannya dengan kinerja karyawan.Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi pada perusahaan manufaktur 

yang berproduksi alas kaki di Surabaya dan sampel yang dipilih menggunakan 

metode nonrandom sampling dengan teknik purpose sampling. Penelitian ini 

menggunakan data primer yang dikumpulkan datanya menggunakan analisis 

regresi.35 kuisioner yang disebarkan, yang dikembalikan sebanyak 32 kuisioner 

yang dapat diproses lebih lanjut.Analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu 

uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas. 

  Dari hasil t menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu komitmen 

organisasional secara parsial berpengaruh tidak signifikan, motivasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.Hasil uji T menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama yaitu komitmen organisasional secara partial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dalam menilai tinggi rendahnya kinerja karyawan bagian 
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akuntansi dapat dilihat seberapa besar motivasi yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan. 

Persamaan penelitian: 

a. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei 

melalui kuisioner. 

b. Motivasi digunakan sebagai variabel moderating 

Perbedaan penelitian: 

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah karyawan bagian 

akuntansi pada perusahaan manufaktur yang berproduksi alas kaki di Surabaya, 

sedangkan penelitian sekarang adalah auditor pada KAP di Surabaya. 

2.1.4 Yulius Kurnia Susanto Adi Hastomo (2009) 

  Penelitian oleh Yulius Kurnia Susanto Adi Hastomo yang diberi judul 

“Komitmen Organisasional dan Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja 

dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi” menguji tentang prngaruh komitmen 

organisasional dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja auditor dengan 

motivasi sebagai variabel moderasi di wilayah Jakarta. Populasi dalam penelitian 

ini adalah auditor yang bekerja di KAP yang terdapat di Jakarta tahun 2008. 

Kriteria responden yang akan diteliti yaitu auditor yang bekerja di KAP di Jakarta 

tahun 2008 yang memiliki pengalaman kerja selama dua tahun. Penelitian ini 

menyebarkan 150 kuisoner ke KAP yang terdaftar di Jakarta  dan  yang kembali 

112 kuisoner yang dapat di analisis. Data dianalisis dengan menggunakan analisis 

dua arah varians.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa motivasi mempengaruhi 

auditor untuk bekomitmen organisasional dan komitmen profesional. 



15 
 

Persamaan  Penelitian : 

a. Metode penggumpulan data yang digunakan adalah metode survey melalui 

kuisoner yang di sebar ke Kantor Akuntan Publik (AKP). 

b. Penelitian sama-sama menggunakan motivasi sebagai variabel moderasi  

Perbedaan penelitian : 

a. Penelitian terdahulu mengambil sampel hanya di wilayah Jakarta sedangkan 

penelitian sekarang melakukan penelitian di wilayah surabaya. 

 

2.1.5 Rahadyan Probo Tranggono dan Andi Kartika (2008) 

  Penelitian yang dilakukan Rahadyan Probo Tranggono dan Andi Kartika 

bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasional dan profesional 

terhadap kepuasan kerja auditor menguji pengaruh variabel komitmen profesional 

dan komitmen profesional terhadap kepuasaan kerja auditor. Dari 105 kuesioner 

yang dikirimkan, kuesioner yang kembali sebanyak 91 kuesioner. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria responden 

yang bersangkutan minimal telah bekerja selama satu tahun di Kantor Akuntan 

Publik di wilayah Semarang dengan mengunakan uji regresi, dan uji statistik. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa variabel komitmen organisasional 

dan komitmen profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

auditor. 
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Persamaan penelitian: 

a. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey melalui 

kuisoner di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Perbedaan penelitian : 

a. Penelitian terdahulu mengambil sampel hanya di wilayah Semarang dengan 

menggunakan motivasi sebagai variabel intervening, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di wilayah Surabaya dengan menggunakan 

motivasi senagai variabel moderasi. 

 

2.2  Landasan Teori 

  Menjelaskan teori-teori yang diperoleh dari literatur yang mendasari 

penelitian ini, antara lain : 

2.2.1 Teori signal 

  T. C. Melewar (2008:100)  menyatakan Teori Signal menunjukkan bahwa 

perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

memberikan informasi kepada pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari 

perusahaan lain. Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena adanya informasi pihak 

luar, Informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya yang akan mengurangi 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang sehingga dapat 
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meningkatkan kepercayaan kepada klien dan kepuasan bagi diri sendiri (Wolk et 

al., 2000). 

  Auditor yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi, auditor akan 

memberikan informasi yang sebaik-baiknya dan menjelaskan  apa yang terjadi di 

perusahaan tersebut. Auditor yang memiliki komitmen profesional yang tinggi, 

auditor akan tidak mudah terpengaruh dengan suap untuk mempalsukan laporan 

keuangan perusahaan yang di audit karna auditor tahu apa yang sudah menjadi 

kewajiban dan tanggungjawabnya. Hal tersebut akan memberikan kepuasan kerja 

auditor dan klien. 

2.2.2 Komitmen 

  Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku 

pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-

cara mengembangkan tujuan dan memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya 

mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009). 

Komitmen bukan hanya janji yang harus ditepati dan diwujudkan, tetapi 

didalamnya juga terkandung kesungguhan dan tanggung jawab. Kesungguhan 

untuk melakukan apa yang sudah diputuskan atau diikrarkan, dan tanggung jawab 

untuk menyelesaikan dengan baik.Komitmen dibagi menjadi dua yaitu komitmen 

organisasional dan komitmen profesional. 

2.2.2.1  Komitmen Organisasional  

  Komitmen organisasional cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan 

antara sikap dan perilaku. Suatu komitmen organisasional menunjukan suatu daya 
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dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian 

organisasi (Modway et al, 1982 dalam Trisnaningsih, 2004). 

  Pengertian komitmen profesional menurut Larkin (1996) dalam 

Trisnaningsih (2004) yaitu tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang 

dipersepsikan oleh individu tersebut. Masih dari kutipan yang sama, suatu 

komitmen profesional pada dasarnya merupakan proses pada individu (pegawai) 

dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan 

dari profesinya. Hall (1968) dalam Khikmah (2005), kemudian dirumuskan lagi 

oleh Kalbers dan Forgarty (1995) dalam Palma (2006) mengemukakan lima aspek 

profesionalisme antara lain : 

1. Hubungan dengan sesama profesi (Community Affliation). 

 Elemen ini berkaitan dengan pentingnya menggunakan ikatan profesi sebagai 

acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega 

informal sumber ide utama pekerjaan. 

2. Kebutuhan untuk mandiri (Autonomy Demand). 

 Elemen ini merupakan suatu pandangan menyatakan seseorang yang 

professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan 

dari pihak lain (pemerintah, klien atau bukan anggota profesi) 

3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi (Belief Self Regulation)  

 Elemen ini menyatakan bahwa yang paling berwenang dalam penilaian 

pekerjaan professional adalah rekan sesame profesi, bukan “orang luar” yang 

tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 
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4. Dedikasi pada profesi (Dedication) 

 Elemen ini merupakan pencerminan dari dedikasi profesional dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki untuk tetap teguh 

dalam melaksanakan pekerjaannya meskipun imbalan ekstrinsik yang diterima 

dikurangi. 

5. Kewajiban sosial (Sosial Obligation) 

 Elemen ini menunjukan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat 

yang didapatkan baik oleh masyarakat maupun professional karena ada 

pekerjaan tersebut. 

  Menurut Richard M.Steers dalam Sopiah (2008) Komitmen organisasional 

sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan 

(kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan 

loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) 

yang dinyatakan oleh seorang karyawan terhadap perusahaannya. 

  Mayer dan Allen (1991, dalam Soekidjan, 2009) membagi komitmen 

organisasi menjadi tiga macam atas dasar sumbernya : 

1. Komitmen Afektif (affective commitment), Berkaitan dengan keinginan secara 

emosional terikat dengan organisasi, identifikasi serta keterlibatan berdasarkan 

atas nilai-nilai yang sama.  

2. Komitmen Kontinu (continuance commitment), Komitmen yang didasari oleh 

kesadaran akan biaya-biaya yang akan ditanggung jika tidak bergabung dengan 

organisasi. Disini juga didasari oleh tidak adanya alternative lain. 
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3. Komitmen Normatif (normative commitment), Komitmen berdasarkan 

perasaan wajib sebagai anggota/karyawan untuk tetap tinggal karena perasaan 

hutang budi. Jadi karyawan tersebut tinggal di organisasi itu karena dia merasa 

berkewajiban untuk itu.  

  Pegawai dengan komponen afektif tinggi masih bergabung dengan 

organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara 

itu pegawai dengan komponen continuance tinggi, tetap bergabung dengan 

organisasi terssebut karena mereka membutuhkan organisasi. Ketiga dimensi ini 

dipandang sebagai hal yang dapat dibedakan dimana individu dapat mengalami 

masing-masing keadaan psikologi ini dengan berbagai tingkatan. Mungkin 

seseorang merasa membutuhkan dan berkewajiban namun tidak menginginkan 

berada dalam suatu organisasi. Demikian juga sebaliknya, seseorang 

menginginkan berada dalam suatu organisasi meskipun tidak membutuhkan/tidak 

merasa berkewajiban. Sedangkan pegawai yang memiliki komponen normatif 

yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya. 

Luthans (2006) mengatakan sebagai sikap, komitmen organisasi paling sering 

didefenisikan sebagai berikut:  

1. Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu 

2. Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi. 

3. Keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.  

  Meyer dan Allen (1991) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen 

dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan 

karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki 
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implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam 

berorganisasi. Berdasarkan definisi tersebut anggota yang memiliki komitmen 

terhadap organisasinya akan lebih dapat bertahan sebagai bagian dari organisasi 

dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi. Steers 

(1988) mengatakan komitmen organisasi menjelaskan kekuatan relatif dari sebuah 

identifikasi individu dengan keterlibatan dalam sebuah organisasi. Komitmen 

menghadirkan sesuatu diluar loyalitas belaka terhadap suatu organisasi.disamping 

itu, hal ini meliputi suatu hubungan yang aktif dengan organisasi dimana individu 

bersedia untuk memberikan sesuatu dari diri mereka untuk membantu 

keberhasilan dan kemakmuran organisasi.Welsch dan La Van (dalam Davis dan 

Newstorm, 1985) menyatakan komitmen pada perusahaan adalah sebuah dimensi 

perilaku yang penting dan dapat digunakan untuk menilai keterikatan karyawan 

pada perusahaan. Hal ini didukung oleh Davis dan Newstorm (1985) yang 

menyatakan bahwa komitmen terhadap perusahaan adalah tingkat kemauan 

karyawan untuk mengidentifikasikan dirinya pada perusahaan, dan untuk 

keinginannya melanjutkan partisipasi secara aktif dalam perusahaan tersebut. 

Porter, Mowday dan Steers (1982) 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 : 

1. Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

2. Kesiapan dan kesedian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama 

organisasi. 
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3. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi (menjadi 

bagian dari organisasi).  

  Dari beberapa pengertian komitmen organisasi diatas dapat disimpulkan 

bahwa komitmen organisasi adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh individu 

dengan adanya identifikasi, keterlibatan serta loyalitas terhadap organisasi. Serta, 

adanya keinginan untuk tetap berada dalam organisasi dan tidak bersedia untuk 

meninggalkan organisasinya dengan alasan apapun. 

 

2.2.2.2  Komitmen Profesional 

  Pengertian komitmen profesional menurut Larkin (1996) dalam 

Trisnaningsih (2004) yaitu tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang 

dipersepsikan oleh individu tersebut. Masih dari kutipan yang sama, suatu 

komitmen profesional pada dasarnya merupakan proses pada individu (pegawai) 

dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan 

dari profesinya. Hall (1968) dalam Khikmah (2005), kemudian dirumuskan lagi 

oleh Kalbers dan Forgarty (1995) dalam Palma (2006) mengemukakan lima aspek 

profesionalisme antara lain : 

1. Hubungan dengan sesama profesi (Community Affliation). 

 Elemen ini berkaitan dengan pentingnya menggunakan ikatan profesi sebagai 

acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega 

informal sumber ide utama pekerjaan. 
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2. Kebutuhan untuk mandiri (Autonomy Demand). 

 Elemen ini merupakan suatu pandangan menyatakan seseorang yang 

professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan 

dari pihak lain (pemerintah, klien atau bukan anggota profesi) 

3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi (Belief Self Regulation)  

 Elemen ini menyatakan bahwa yang paling berwenang dalam penilaian 

pekerjaan professional adalah rekan sesame profesi, bukan “orang luar” yang 

tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

4. Dedikasi pada profesi (Dedication) 

 Elemen ini merupakan pencerminan dari dedikasi profesional dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki untuk tetap teguh 

dalam melaksanakan pekerjaannya meskipun imbalan ekstrinsik yang diterima 

dikurangi. 

5. Kewajiban sosial (Sosial Obligation) 

 Elemen ini menunjukan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat 

yang didapatkan baik oleh masyarakat maupun professional karena ada 

pekerjaan tersebut. 

2.2.2.3  Kepuasan Kerja  

  Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai sikap umum seseorang terhadap 

pekerjaannya yang berupa perbedaan antara penghargaan yang diterima dengan 

penghargaan yang seharusnya diterima menurut perhitungannya sendiri ( 

Muchlas, 2005). Howell dan Dipboye (1986) memandang kepuasan sebagai hasil 

keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap 
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berbagai aspek dari pekerjaannya. Dengan kata lain kepuasan kerja mencerminkan 

sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. ( Munandar, 2001). 

  Kepuasan kerja atau job satisfaction adalah suatu sikap seseorang terhadap 

pekerjaan sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja 

dan banyaknya yang seharusnya diterima (Robbins, 1996).Kepuasan kerja 

mencerminkan kegembiraan atas sikap emosi positif yang berasal dari 

pengalaman kerja seseorang (Judge dan Locke, 1993 dalam Retno, 2005). 

Kegembiraan yang dirasakan seseorang akan memberikan dampak positif 

baginya. Apabila seseorang puas akan pekerjaan yang dijalaninya, maka rasa 

senang pun akan datang, terlepas dari rasa tertekan, sehingga akan menimbulkan 

rasa aman dan nyaman untuk selalu bekerja di lingkungan kerjanya. Moh. As’ad 

(2000; 115) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja yaitu : 

a. Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, 

bakat dan keterampilan. 

b. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik 

antara sesame karyawan, dengan atasannya, maupun karyawan yang berbeda 

jenis pekerjaannya. 

c. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi kerjakaryawan, meliputi jenis pekerjaan, 

pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, 

dan sebagainya. 
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d. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan 

sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan 

sebagainya. 

  Indikator kepuasan kerja biasanya diukur dengan tingkat turnover 

(pergantian) karyawan dan absensi.Tingkat  turnover ( pergantian) karyawan dan 

jarang absen ( jarang tidak masuk) maka relatif kepuasan kerja karyawan baik. 

Sebaliknya jika tingkat turnover karyawan dan absensi besar, maka kepuasan 

kerja diperusahaan kurang baik.Selain itu, umur dan jenjang pendidikan juga 

memiliki korelasi dengan kepuasan kerja. Semakin tua karyawan,biasanya mereka 

semakin terpuaskan dengan pekerjaan mereka. Sebaliknya karyawan yang lebih 

muda cenderung kurang terpuaskan karena harapan-harapan yang tinggi tidak 

dapat terwujud, kurang penyesuaian dan sebagainya. Begitu juga dengan jenjang 

pekerjaan, bagi karyawan yang memiliki jenjang pekerjaan yang semakin tinggi 

akan memperoleh kepuasan kerja lebih baik dari sebelumnya. Mereka yang 

jenjang pekerjaannya lebih atau semakin tinggi, biasanya memperoleh kompensasi 

yang lebih baik, kondisi kerja lebih nyaman dan sebagainya. 

Feldman dan Arnold (1983) dalam Setiawan dan Imam (2006) menyimpulkan 

bahwa terdapat enam aspek yang dianggap paling dominan dalam studi kepuasan 

kerja, yaitu : 

1. Gaji (pay). 

 Gaji merupakan uang atau sederajat dengan uang yang diberikan organisasi 

terhadap pegawainya. Gaji memainkan dua peranan penting dalam menentukan 
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kepuasan kerja. Pertama, uang merupakan instrument penting dalam memenuhi 

beberapa kebutuhan penting individual, seperti makanan dan tempat tinggal. 

Kedua, uang berfungsi sebagai symbol pencapaian dan pengakuan. Pegawai 

sering memandang bahwa gaji merupakan cerminan dari perhatian manajemen 

terhadap mereka. 

2.  Kondisi Pekerjaan (Working Conditions). 

 Terdapat tiga alasan bahwa kondisi pekerjaan merupakan sumber yang positif 

bagi kepuasan kerja. Pertama, pegawai menyukai kondisi pekerjaan yang 

menyenangkan karena mendorong timbulnya kenyamanan secara fisik.Sebagai 

contoh, ventilasi yang buruk secara fisik dapat membahayakan. Kedua, kondisi 

yang menyenangkan mendorong memudahkan pelaksanaan pekerjaan secara 

efisien. Kecukupan peralatan dan perlengkapan membantu pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, kondisi pekerjaan dapat memudahkan 

aktivitas di luar pekerjaan seperti hobi.Flexitime, misalnya, memberikan 

peluang bagi pegawai untuk melaksanakan kepentingan individual. 

3. Supervisi. 

 Komponen ini berkaitan dengan sejauh mana perhatian, bantuan teknis, dan 

dorongan ditunjukan oleh supervisor terdekat terhadap bawahan. Sipervisor 

yang memiliki hubungan personal yang baik dengan bawahan serta mau 

memahami kepentingan bawahan memberikan kontribusi positif bagi kepuasan 

pegawai, dan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan memberikan 

dampak positif  terhadap kepuasan pegawai. 
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4. Kelompok Kerja (Work Group). 

 Kelompok kerja juga merupakan sumber kepuasan kerja individual. Hal 

tersebut berasal dari adanya kesempatan untuk melakukan interaksi satu 

samalain. Kelompok kerja merupakan sumber kepuasan yang lebih tinggi jika 

pegawai memiliki kesamaan nilai dan sikap. Rekan kerja dalam kelompok 

kerja menunjuk pada perhatian dan dukungan baik secara teknis maupun sosial 

ditunjukan oleh rekan kerja. 

5. Pekerjaan itu sendiri (The Work Itself). 

 The work itself berhubungan dengan faktor-faktor intrinsik.The work itself 

berkaitan dengan sejauhmana pekerjaan memberikan individu tugas-tugas yang 

menarik, kesempatan untuk menerima tanggung jawab.Ada tiga hal terpenting 

dalam the work itself. 

6. Promosi (Promotions) 

 Promosi mengacu pada sejauh mana pergerakan atau kesempatan maju diantara 

jenjang organisasi yang berbeda dalam organisasi. Keinginan untuk promosi 

mencakup keinginan untuk pendapatan yang lebih tinggi, status sosial, 

pertumbuhan secara psikologis, dan keinginan untuk rasa keadilan. 

2.2.2.4 Motivasi 

  Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi 

kerja di perusahaan (situation). Menurut pendapat Anwar Prabu Mangkunegara 

(2006:61) motivasi merupakan “kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju organisasi perusahaan” .Sikap mental 
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karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat 

motivasi kerja untuk mencapai kinerja maksimaal. 

  Sedangkan menurut pendapat Ivan Aries dan Imam Ghozali (2006:126) 

motivasi adalah “pemberian dorongan – dorongan individu untuk bertindak yang 

menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu yang mengarah 

pada tujuan”. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari 

dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta 

ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Ricard, 2003:91). Motivasi 

karyawan mempengaruhi produktivitas kerja dan sebagian pekerjaan manajer 

adalah untuk menyalurkan motivasi kearah pemenuhan tujuan organisasi. 

  Pemberian motivasi merupakan salah satu tujuan agar karyawan yang diberi 

motivasi dapat bekerja sesuai dengan acuan kerja dan tanggung jawab yang 

diberikan sehingga aturan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Melihat pada 

pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan usaha 

untuk mempengaruhi, mengarahkan dan mempertahankan orang lain agar 

berperilaku atau bertindak sesuai dengan perilaku tertentu. Motivasi dalam 

penelitian ini adalah dorongan terhadap auditor ataupun kelompok auditor agar 

berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh pimpinan KAP. Ada beberapa 

alasan seseorang mau melakukan suatu kegiatan atau termotivasi dalam. Alasan 

tersebut adalah karakter, kebutuhan, dan tujuan individu sehingga hal-hal tersebut 

merupakan dasar dalam menyusun pola motivasi. 
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1. Faktor -faktor  yang mempengaruhi motivasi 

 Bentuk atau faktor-faktor motivasi yang dapat gunakan agar karyawan 

memiliki semangat dan gairah dalam bekerja (Alex S, 2001:156): 

a. Gaji yang cukup 

b. Memperhatikan kebutuhan rohani 

c. Menciptakan suasana santai 

d. Harga diri perlu mendapatkan perhatian 

e. Beri kesempatan mereka untuk maju 

f. Rasa aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan   

g. Usaha para karyawan untuk mempunyai legalitas 

h. Sekali-kali karyawan perlu diajak berunding 

i. Pembinaan insentif yang terarah 

j. Fasilitas yang menyenagkan 

2. Teori Motivasi  

 Teori motivasi dipahami agar pimpinan mampu mengidentifikasi apa yang 

memotivasi karyawan bekerja, hubungan perilaku kerja dengan motivasi dan 

mengapa karyawan berprestasi tinggi. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2006:63) teori – teori motivasi dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu 

Teori motivasi dengan pendekatan isi, Teori motivasi dengan pendekatan, 

Teori motivasi dengan pendekatan penguat. 

3. Teori – teori kebutuhan tentang Motivasi : 

a. Teori Hierarki Kebutuhan 
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  Teori motivasi yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan yang 

diungkapkan Abraham Maslow dalam Anwar Prabu Mangkunegara 

(2006:63) adalah sebagai berikut: 

1. Psikologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, 

bernafas, seksual. 

2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup 

3. Kebutuhan untuk rasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, barafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai. 

4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai 

oleh orang lain. 

5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. 

b. Teori Penghargaan 

  Dalam studi motivasinya, David McClelland (1961) dalam Mangkunegara 

(2006: 67) mengemukakan ada tiga macam kebutuhan manusia yaitu berikut 

ini: 

1. Need of achienvement (kebutuhan untuk berprestasi), yaitu kebutuhan 

berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab 

untuk pemecahan masalah. 

2. Need of affiliation (kebutuhan untuk memperluas pergaulan), yaitu 

kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi 



31 
 

dengan orang lain, berada bersama dengan orang lain, tidak mau 

melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. 

3. Need of power yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan 

refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk memiliki pengaruh 

terhadap orang lain. 

 

2.2.3. Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kepuasaan Kerja 

  Menurut Aranya et al (1981) dalam Trisnaningsih (2004).Komitmen 

organisasional dapat didefinisikan sebuah kepercayaan pada tujuan dan nilai dari 

organisasi, keinginan yang bersunguh-sunguh untuk kepentingan organisasi dan 

memelihara hubungan keharmonisan dalam organisasi. Komitmen organisasi dan 

kepuasaan kerja dua hal yang penting dijadikan pertimbangan untuk pengantian 

akuntan yang bekerja.Dengan menggunakan komitmen organisasional dan 

komitmen professional sebagai prediktor kepuasan kerja dan melaporkan adanya 

suatu korelasi nyata secara signifikan antara komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja. Sedangkan komitmen professional mempengaruhi kepuasan kerja secara 

tidak langsung melalui komitmen organisasional. 

2.2.4 Pengaruh Komitmen Profesional terhadap kepuasan Kerja  

  Menurut Aranya et al (1981) dalam Trisnaningsih (2004).Komitmen 

profesional dapat didefinisikan sebagai kepercayaan pada tujuan dan nilai dari 

organisasi, keinginan yang bersunguh-sunguh untuk kepentingan profesi dan 

memelihara hubungan keharmonisan dalam organisasi. Sedangkan kepuasan kerja 

adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang sebagi perbedaan antara 
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banyaknya hasil yang diperoleh pekerja dan banyaknya hasil yang diterimannya 

dari bekerja.komitmen profesional sangat berpengaruh terhadap kepuasaan kerja 

yang dilakukan oleh auditor. 

2.2.5 Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja 

  Menurut Davis (1995) dalam Trisnaningsih (2004).Kepuasan kerja adalah 

perasaan senang ataupun tidak senang terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Perasaan senang ataupun tidak senang ini muncul disebabkan karena pada saat 

auditor bekerja mereka membawa keinginan, kebutuhan, dan pengalaman masa 

lalu yang menjadikan harapan kerja auditor. Makin tinggi harapan kerja auditor 

tercapai, maka makin tinggi kepuasan kerja auditor. Kepuasaan kerja tidak dapat 

dipisahkan oleh motivasi kerja yang seringkali merupakan harapan kerja 

karyawan. Gambaran yang akurat tentang hubungan ini adalah bahwa motivasi 

kerja, sangat berpengaruh timbulnya kepuasaan kerja yang tinggi. Kepuasan kerja 

yang tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang menjadi motivasi kerja 

auditor. 

2.2.6 Pengaruh Komitmen Profesional dan Komitmen Organisasional 

terhadap Kepuasan Kerja dengan Motivasi sebagai Moderasi 

 

  Menurut Larkin (1990) dalam Trisnaningsih (2004).Suatu komitmen 

profesional pada dasarnya merupakan pendapat yang berintikan royalitas, 

keinginan yang tinggi dan harapan seseorang dengan dituntun system nilai atau 

norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak atau bekerja sesuai 

prosedur-prosedur yang berlaku dalam upaya menjalankan tugasnya dengan 

tingkat kberhasilan yang tinggi (Larkin, 1990dalam Trisnaningsih, 2004). Hal ini 
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dapat menjadikan komitmen profesional sebagai gagasan yang mendorong 

motivasi seseorang untuk bekerja. Motivasi merupakan gerakan atau doronagn 

yang membuat orang-orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. 

  Kepuasan kerja akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang 

menjadikan motivasi kerjanya terpenuhi, kompensasi dari organisasi berupa 

penghargaan sesuai profesinya, akan menimbulkan kepuasan kerja karena mereka 

merasa bahwa organisasi telah memperhatikan kebutuhan dan pengharapan kerja 

mereka. Dengan demikian apabila auditor mempunyai komitmen profesional 

maka akan mengarahkan atau menimbulkan motivasi secara profesional, dengan 

adanya motivasi yang tinggi maka akan timbul kepuasan kerja. Seseorang yang 

bergabung dengan organisasi tentunya membawa keinginan-keinginan, kebutuhan 

dan pengalaman masa lalu yang membentuk harapan kerja baginya, dan bersama-

sama dengan organisasinya berusaha mncapai tujuan organisasi. Untuk dapat 

bekerja dengan maksimal mungkin dan berpartisipasi dengan baik, seorang 

auditor harus mempunyai komitmen yang sangat tinggi pada organisasinya. 

Komitmen organisasional dapat tumbuh karna harapan kerja dapat terpenuhi oleh 

organisasi yang baik. Selanjutnya dengan terpenuhinya harapan kerja ini akan 

menimbulkan kepuasan kerja. 

 

2.3 Kerangka Pikiran  

   Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat digambarkan, 

kerangka pikir sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

 Dari kerangka pemikiran diatas peneliti ingin melihat apakah ada 

pengaruh komitmen organisasional, komitmen profesional terhadap kepuasan 

kerja dengan motivasi sebagai variabel moderasi. Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis bisa diartikan sebagai proposisi 

atau hubungan antara dua variable atau lebih konsep atau variable (generalisasi 

konsep) yang harus diuji kebenaranya melalui penelitian empiris sehingga solusi 

dapat ditemukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Puguh Harsono, 

2009 : 46). 

Komitmen 

organisasional 

Komitmen 

pofesional 

Kepuasan kerja   

Motivasi  
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Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian 

ini serta tinjauan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Motivasi memoderasi pengaruh komitmen organisasional terhadap 

kepuasan kerja  

H2 :  Motivasi memoderasi pengaruh komitmen profesional terhadap kepuasan 

kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




