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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik akan baik 

salah satu faktornya adalah ketersediaan jumlah auditor. Di Indonesia lulusan 

sarjana akuntansi setiap tahun mencapai sekitar 35 ribu. Berdasarkan data Depkeu 

per 2013, Akuntan Publik (pemegang Izin Praktek) di Indonesia adalah 1053. 

Berdasarkan data Depkeu pula bahwa 58,0 % dari seluruh akuntan tersebut berada 

diusia 50 tahun keatas. 10 orang berada di usia kurang dari 30 tahun, 132 orang 

berada di usia 31 sampai dengan 39 tahun, 305 orang berada di usia 40 sampai 

dengan 49 tahun, 273 orang berada di usia 50 sampai dengan 59 tahun, dan 333 

orang berada di usia lebih dari 59 tahun. 

 Sementara itu peluang jasa audit masih sangat luas. Total klien yang 

dilaporkan ke Depkeu per 2013 adalah 30.536 dengan jumlah akuntan publik 

adalah 1053 orang. Ini merupakan perbandingan jumlah yang sangat jauh beda 

antara klien yang diperiksa dengan akuntan publik yang memeriksanya. Rasio 

perbandingan dari kedua jumlah tersebut adalah 29:1. Dari data-data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa terjadi kelangkaan profesi akuntan publik di Indonesia. 

 Setiap tahun semakin banyak lulusan S1 Akuntansi, tetapi minat para 

lulusan untuk kerja di Kantor Akuntan Publik sangat sedikit dibanding dengan 

lulusan yang berminat melanjutkan di perusahaan atau bank. Para fresh graduate 

berpikir bahwa pekerjaan di Kantor Akuntan Publik memerlukan kompetensi 
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yang sangat tinggi dan waktu yang sangat tidak fleksibel. Pekerjaan menjadi 

akuntan publik memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Bukan hanya 

komitmen saja namun semua dipertaruhkan semuanya dalam bekerja sebagai 

akuntan publik. Bekerja sebagai akuntan publik memerlukan waktu yang tidak 

terbatas dalam bekerja, konsentrasi bekerja nya pun harus optimal, fisik yang 

memadai pun harus dapat menunjang rutinitas kerja yang termasuk berat. Bekerja 

sebagai akuntan publik mempunyai tingkat stress yang sangat tinggi. Dalam 

bekerja akuntan publik dihadapkan dengan banyak tekanan. Tidak jarang Kantor 

Akuntan Publik memiliki sumber daya manusia yang terbatas dalam menunjang 

kegiatan operasinya. 

Tingkat turnover karyawan yang sangat tinggi juga merupakan salah satu 

penyebab utama dari kelangkaan ini. Adalah hal yang umum jika seorang akuntan 

hanya bertahan 1 sampai 2 tahun bekerja di KAP. Literatur terdahulu menemukan 

bahwa salah satu faktor yang mempegaruhi turnover adalah tingkat job 

satisfaction. Job satisfaction (kepuasan kerja) adalah suatu hal yang bersifat 

individual. Setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda. Stephen 

Robins (2012) menyatakan bahwa kepuasan itu terjadi apabila kebutuhan-

kebutuhan individu sudah terpenuhi dan terkait dengan derajat kesukaan dan 

ketidaksukaan karyawan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja yaitu: kerja yang secara mental menantang, imbalan yang pantas, 

kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, dan kesesuaian 

dengan pekerjaan. 
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Dengan tingkat kepuasan kerja yang buruk, auditor tidak akan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hal tersebut bisa terlihat dari hasil 

auditor tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hasil kerja audit yang 

dikatakan baik apabila seorang auditor mampu melakukan pekerjaan sebagai 

auditnya secara tepat waktu dan mampu menghasilkan opini yang sesuai.  

Salah satu hal yang mempengaruhi adalah bagaimanakah gaya 

kepemimpinan dalam perusahaan tersebut apakah cocok atau tidak dengan 

karyawan. Gaya kepemimpinan auditor yang tertutup menandakan tidak adanya 

hubungan yang baik  antara pemimpin dengan bawahannya. Semakin baik gaya 

kepemimpinan maka akan semakin cenderung baik juga kinerja para auditornya. 

Auditor akan merasa lebih dihargai dalam bekerja sehingga akan lebih nyaman 

dalam bekerja.  

Auditor dituntut harus memiliki kemampuan untuk dapat menghadapi 

tekanan dan menyelesaikan semua pekerjaan yang ada dalam waktu yang terbatas. 

Waktu pengauditan harus dialokasikan secara realistis, tidak terlalu lama atau 

terlalu cepat, time budget pressure akan menghasilkan kinerja buruk auditor. Jika 

auditor terlalu buru-buru dalam menyelesaikan pekerjaannya ditakutkan dalam 

hasil pekerjaannya terdapat hasil yang tidak cermat namun jika auditor terlalu 

lama dalam menyelesaikan tugasnya maka klien akan meragukan hasil kerja dari 

auditor tersebut. Namun, dengan diberinya tenggat waktu yang cukup oleh 

manajer kepada auditor, maka auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan 

tekanan yang semakin berkurang dan dapat menghasilkan hasil audit yang lebih 

maksimal. Semakin lama tenggat waktu maka akan semakin berkurang time 
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budget pressure yang diberikan kepada auditor. Penurunan tekanan dan hasil audit 

yang maksimal dapat membuat kepuasan kerja auditor menjadi meningkat. 

Tugas yang menumpuk merupakan hal yang lumrah bagi auditor, auditor 

dihadapkan dengan banyak tugas yang sangat menyita waktu. Tugasnya pun 

berbagai macam variasinya. Seorang auditor dapat mengerjakan beberapa tugas 

dalam satu waktu. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yaitu 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan tidak  memakan waktu yang 

terlalu cepat atau juga terlalu lama. Semakin kompleks tugas maka akan semakin 

menurunkan kepuasan kerja auditor. 

Setiap individu memiliki kemampuan, kemauan, pengendalian, persepsi, 

dan sikap yang berbeda-beda. Semua orang tidak akan sama perlakuannya 

terhadap suatu keadaan yang menimpa atau dihadapi oleh dirinya. Dalam hal yang 

mengenai pekerjaan suatu keputusan harus mempertimbangkan banyak hal. Jika 

salah maka akan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Apalagi pekerjaan 

yang berhubungan dengan profesi akuntan publik. Profesi tersebut mempunyai 

tanggung jawab yang besar. Bukan hanya kepada Kantor Akuntan Publik saja 

tetapi juga kepada masyarakat luas. Auditor harus mempunyai keyakinan yang 

kuat dalam setiap perbuatannya dan diperlukan pengendalian diri yang baik agar 

perbuatan tersebut tidak merugikan pihak manapun. 

Kepuasan kerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai dengan 

standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Auditor dituntut untuk dapat 

menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat menghasilkan kualitas audit yang 

baik. Semakin banyak auditor yang merasa tidak puas dengan pekerjaanya maka 
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hasil yang akan dicapai oleh Kantor Akuntan Publik tersebut akan semakin 

berkurang. Kondisi lingkungan yang baik akan mempengaruhi kepuasan kerja. 

Semakin baik kondisi lingkungan maka semakin banyak auditor yang bekerja 

dengan puas dan mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Sebaliknya, jika 

kondisi lingkungan buruk maka kinerja yang akan dihasilkan pun akan buruk. 

Putra dan Laksito (2012) dan Dewi dan Sukirno (2013) menyatakan bahwa 

gaya kepemimpinan structure dan consideran berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja auditor. Kuncara (2005), Engko dan Gudono (2007), Putra dan Laksito 

(2012), dan Dewi dan Sukirno (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

kompleksitas tugas terhadap kepuasan kerja auditor. Semakin tinggi kompleksitas 

tugas maka akan semakin menurun kepuasan kerja auditor tersebut. Tetapi 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fitriany, Gani, Siregar, 

Marganingsih, dan Anggraita (2011) yang menyatakan tidak ada pengaruh 

signifikan antara kompleksitas tugas terhadap kepuasan kerja. Putra dan Laksito 

(2012) dan Dewi dan Sukirno (2013) menyatakan terdapat pengaruh tekanan 

anggaran waktu terhadap kepuasan kerja auditor. Semakin tinggi tekanan 

anggaran waktu maka akan semakin menurun kepuasan kerja auditor. Hasil 

tersebut tidak sejalan dengan penelitian Fitriany, Gani, Siregar, Marganingsih, dan 

Anggraita (2011) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara tekanan 

anggaran waktu terhadap kepuasan kerja auditor. Suryani (2005), dan Engko dan 

Gudono (2007) menyatakan terdapat pengaruh locus of control terhadap kepuasan 

kerja auditor. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sarita dan Agustia (2009). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, kepuasan kerja merupakan faktor 

terpenting bagaimana seorang auditor dapat mengerjakan auditnya dengan baik. 

Semakin auditor memiliki kepuasan kerja maka kinerjanya pun akan semakin 

baik. Kepuasan kerja mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi, namun 

faktor yang akan diteliti adalah: gaya kepemimpinan structure, gaya 

kepemimpinan consideran, kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, dan 

Locus of control. 

Pengambilan sampel dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yang ada di 

wilayah Surabaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, judul yang akan diambil 

adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Job Satisfaction Auditor 

yang Bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang, maka dapat diperoleh perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan structure meningkatkan job satisfaction auditor? 

2. Apakah gaya kepemimpinan consideran meningkatkan job satisfaction 

auditor? 

3. Apakah kompleksitas tugas audit menurunkan job satisfaction auditor ? 

4. Apakah time budget pressure menurunkan job satisfaction auditor ? 

5. Apakah Locus of control meningkatkan job satisfaction auditor ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan structure terhadap job 

satisfaction auditor 

2. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan consideran terhadap job 

satisfaction auditor 

3. Mengetahui pengaruh kompleksitas tugas audit terhadap job satisfaction 

auditor 

4. Mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap job satisfaction 

auditor 

5. Mengetahui pengaruh locus of control terhadap job satisfaction auditor 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dicapainya tujuan tersebut, maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian yang diperoleh ini dapat memberikan wawasan dan informasi 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi job satisfaction 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan 

informasi tambahan bagi para mahasiswa/i dan diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan gambaran 

 



8 
 

 
 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk Kantor Akuntan 

Publik dalam rangka meningkatkan kualitas kerjanya 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan ini disusun dalam 3 (tiga) bab, diantaranya adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan dijelaskan bagaimana gambaran secara 

umum materi yang ingin diteliti mulai dari fenomena, gambaran 

variabel dependen maupun independen, tujuan penelitian maupun 

manfaat penelitian sehingga menjadi hubungan antara 

independen dan dependen.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka dijelaskan bagaimana gambaran secara 

umum materi yang ingin diteliti mulai dari persamaan & 

perbedaan acuan dari peneliti terdahulu, definisi variabel 

independen & dependen yang digunakan, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian dijelaskan bagaimana gambaran 

rancangan penelitian, batasan penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

pengukuran variabel, dan teknik analisis yang digunakan. 
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BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

Dalam gambaran subyek penelitian dan analisi data menjelaskan 

mengenai garis besar tentang responden penelitian dari aspek 

demografis atau perilaku, baik jenis kelamin, usia, pendidikan 

dan sebagainya serta hasil dari analisis penelitian. 

BAB V  : KESIMPULAN 

Dalam kesimpulan dijelaskan hasil yang mencakup dari 

penelitian ini. Isi dari bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran.  

 


