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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh motivasi 

terhadap interaksi antara komitmen organisasional dan komitmen profesional dengan kepuasan kerja 

auditor. Unit analisis penelitian ini adalah auditor di kantor akuntan publik Semarang tahun 2012. 

Hipotesis-hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini diuji dengan moderated regression analysis, 

tetapi terlebih dahulu akan dilakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Temuan penelitian ini 

menunjukkan, secara parsial komitmen organisasional dan komitmen profesional berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa motivasi juga terbukti 

berdampak signifikan terhadap interaksi antara komitmen organisasional dan komitmen profesional 

dengan kepuasan kerja. Adjusted R square yang dihasilkan penelitian ini sebesar 45,6 persen. 

Kata kunci :  motivasi, komitmen organisasional, komitmen profesional, kepuasan kerja 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to empirically examine and analyze the effect of motivation on the 

interaction between organizational commitment and professional commitment to the auditor job 

satisfaction. The unit of analysis of this study was an auditor at a public accounting firm in Semarang 

in 2012. The following hypotheses were constructed in this study were tested with moderated 

regression analysis, but first will do the quality test data and test the classical assumptions. The 

findings of this study indicate, partially organizational commitment and professional commitment 

significant effect on job satisfaction. Next conclusion is that the motivations also proven to have a 

significant impact on the interaction between organizational commitment and professional 

commitment to job satisfaction. Adjusted R square of this research produced by 45.6 percen. 

Keywords : motivation,organizational commitment, professional commitment, job satisfaction 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam dunia kerja banyak ditentukan oleh tingkat 

kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya (Amilin 

dan Rosita Dewi, 2008). Tidak diragukan lagi, tingkat kompetensi dan profesionalisme harus 

dimiliki setiap profesi, karena dua hal tersebut adalah modal dasar bagi semua profesi untuk 

mendapatkan kepuasan kinerja tidak terkecuali bagi auditor dalam melaksanakan prosedur 

auditnya. Trisnaningsih (2003) menganalisis komitmen organisasional dan komitmen 

profesional pada kepuasan kerja para akuntan, melaporkan adanya suatu korelasi nyata secara 

statistik antara komitmen organisasional dan kepuasan kerja. Komitmen profesional 

mempengaruhi kepuasan kerja secara tidak langsung melalui komitmen organisasional. 

 Bila dilihat dari segi non-skill, komitmen organisasional menunjukkan daya seseorang 

dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam organisasi (Setiana, 2006). Komitmen 

merupakan suatu sifat dan perilaku yang dapat dipandang sebagai penggerak motivasi di 

dalam diri seseorang. Komitmen organisasional dapat menimbulkan rasa ikut memiliki (sense 

of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi/perusahaan tempat bekerja sehingga merasa 

jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasi dan diharapkan dapat termotivasi dalam 

menjalani rutinitas yang berkaitan dengan pekerjaan  (Trisnaningsih, 2003). 

 Di samping komitmen organisasional, adanya orientasi profesional yang mendasari 

timbulnya komitmen profesional tampaknya juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Komitmen profesional pada dasarnya merupakan persepsi yang berintikan loyalitas, tekat, dan 

harapan seseorang yang dituntun oleh sistem nilai norma yang mengarahkan orang untuk 

bertindak atau bekerja sesuai dengan prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya 

dengan tingkat keberhasilan tinggi. Para profesional lebih senang mengasosiasikan dirinya 

dengan organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas dan ingin lebih mentaati norma, 

aturan, kode etik profesi dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Restuningdiah, 2009).  

  Penelitian mengenai komitmen dan kepuasan kerja merupakan topik yang menarik 

untuk diteliti lebih lanjut. Restuningdiah (2009) mengatakan kepuasan kerja merupakan 

pertanda awal suatu komitmen organisasional dalam sebuah pergantian akuntan yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Dengan banyaknya pergantian akuntan publik yang 

terjadi di KAP menunjukkan suatu masalah bahwa tingkat komitmen organisasional auditor 

rendah.  Hasil riset Trisnaningsih (2003) menyimpulkan bahwa komitmen mendahului 

kepuasan kerja, artinya bahwa  komitmen dapat mempengaruhi kinerja baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Namun penelitian Setiana (2006) dan Wijayanti (2008) menemukan, 

tidak ada pengaruh signifikan antara komitmen terhadap kepuasan kerja.  

Dalam mencapai kepuasan kerja, seseorang juga harus memiliki motivasi dalam 

dirinya. Motivasi juga diperlukan untuk mendorong suatu profesi untuk melakukan 

pekerjaannya dan mengembangkan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan 

(Trisnaningsih, 2003). Namun belum bisa dipastikan seberapa besar pengaruh motivasi 

dengan komitmen organisasional maupun komitmen profesional, dan bagaimana ketiga unsur 

tersebut mempunyai dampak bagi kepuasan kerja. 

 Tujuan penelitian ini adalah perlunya untuk menguji dan menganalisis kembali 

pengaruh komitmen organisasional dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja auditor 

dengan menambahkan motivasi sebagai variabel moderating. Alasan  dipilihnya kantor 
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akuntan publik sebagai obyek penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh komitmen 

organisasional dan profesional auditor terhadap kepuasan kerja pada kantor akuntan publik. 

Di mana auditor adalah suatu profesi sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu akuntansi. 

Peran auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan bermanfaat bagi penggunaan laporan 

keuangan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja para auditor. 

Sedangkan pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah komitmen organisasional dan profesional mempengaruhi kepuasan kerja ? 

2. Apakah komitmen organisasional dan profesional mempengaruhi kepuasan kerja yang 

dimoderasi oleh variabel motivasi ?  

 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hubungan Komitmen Organisasional dengan Kepuasan Kerja 

  Komitmen organisasional dapat didefinisikan sebagai (1) Suatu kepercayaan dan 

penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-nilai dari organisasi atau profesi (2) Suatu 

kemauan untuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi atau 

profesi (3) Suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi atau profesi 

(Ikhsan dan Ishak, 2008). Kepuasan kerja dan komitmen organisasional adalah dua hal yang 

sering dijadikan pertimbangan saat mengkaji pergantian akuntan yang bekerja 

(Restuningdiah, 2009). Penelitian Gregson (1992) melaporkan bahwa kepuasan kerja sebagai 

pertanda awal terhadap komitmen organisasional dalam sebuah model pergantian akuntan 

yang bekerja. Namun terdapat batasan dalam penelitian tersebut, karena masalah identifikasi 

sebuah model dengan hubungan timbal balik antara kepuasan kerja dengan komitmen 

organisasional tidak dapat diuji. 

 Dengan menggunakan komitmen organisasional dan komitmen  profesional sebagai 

prediktor kepuasan kerja, terbukti bahwa terdapat korelasi secara signifikan antara komitmen 

organisasional dan kepuasan kerja (Trisnaningsih, 2003). Norris dan Niebuhr (1983), juga 

Meixner dan Bline (1989) dalam Setiana (2006) mendukung kesimpulan Aranya et al (1982) 

bahwa komitmen organisasional dan komitmen profesional adalah saling melengkapi dan 

harmonis serta mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan 

logika di atas, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

 

Hubungan Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja 

  Komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai : (1) sebuah kepercayaan pada dan 

penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari profesi, (2) sebuah kemauan untuk 

menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan profesi, (3) sebuah keinginan 

untuk memelihara keanggotaan dalam profesi (Setiana, 2006). Sedangkan kepuasan kerja 

adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya 

ganjaran yang diterima pekerja dan banyaknya yang diyakini yang seharusnya diterima 

(Trisnaningsih, 2003). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Norris dan Neibuhr (1984), Kalbers dan Fogarty 

(1995) terhadap akuntan publik dan auditor menunjukkan bahwa profesionalisme mempunyai 

hubungan positif dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi profesionalisme, maka semakin 

tinggi pula kepuasan kerja akuntan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 :  Komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

 

Hubungan Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja dengan Motivasi sebagai 

Variabel Pemoderasi 

 Komitmen organisasional merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen organisasional juga 

merupakan nilai personal, yang kadang-kadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan 

atau komitmen pada perusahaan (Ikhsan dan Ishak, 2008). Sedangkan motivasi adalah  

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan (Reksohadiprojo dan Handoko, 2000). 

Motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dan situasinya, sehingga setiap manusia 

mempunyai inovasi yang berbeda antara satu dengan yang lain (Badjuri, 2008). Selanjutnya 

Robbins (1996) menyatakan bahwa ada tiga kata kunci utama tentang motivasi dalam perilaku 

organisasi, yaitu : kemauan untuk berusaha, pencapaian,  tujuan organisasi. 

 Dengan adanya komitmen organisasional pada seseorang akan menimbulkan motivasi 

untuk bekerja sebaik-baiknya pada suatu organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan 

bersama, sebagai konsekuensi agar komitmen tersebut dapat terwujud atau tercapai, karena 

motivasi merupakan proses atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau 

berperilaku dengan cara-cara tertentu sesuai komitmennya (Trisnaningsih, 2003). Oleh karena 

itu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 :   Komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja yang 

dimoderasi oleh motivasi.   

 

Hubungan Komitmen Profesional dan Kepuasan Kerja dengan Motivasi sebagai Variabel 

Pemoderasi 

 Komitmen profesional juga dapat dikatakan sebagai tingkat loyalitas individu pada 

profesinya seperti yang telah dipersepsikan oleh individu tersebut (Larkin, 1990 dalam 

Setiana, 2006). Komitmen profesional mendasari perilaku, sikap dan orientasi profesional 

seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. Sedangkan motivasi adalah keadaan 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan (Reksohadiprojo dan Handoko, 2000). Dengan demikian, komitmen 

profesional akan mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja khususnya guna 

mendapatkan predikat sebagai seorang profesional sejati sebagai suatu kebanggaan di dalam 

suatu asosiasi profesi (Trisnaningsih, 2003). Berdasarkan logika tersebut di atas, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 :    Komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja yang 

dimoderasi oleh motivasi.   
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METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional adalah sampai tingkat mana seseorang memihak pada 

organisasi tertentu dan tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi 

tersebut (Amilin dan Dewi, 2008). Komitmen terhadap organisasi menunjukkan suatu 

keadaan di mana karyawan atau auditor mempunyai nilai dan tujuan organisasi serta berniat 

memelihara keanggotaan dalam organisasi (Badjuri, 2008). Indikator komitmen 

organisasional yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen (1984) telah diujikan oleh 

Trisnaningsih (2003) yang terdiri dari komitmen organisasi afeksi (tujuh item) dan komitmen 

organisasi continuance (lima item) dengan lima poin skala Likert.  

 

Komitmen Profesional 

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang 

dipersepsikan oleh individu. Komitmen profesional menunjukkan suatu keadaan di mana 

seorang karyawan atau auditor mempunyai nilai dan tujuan yang sama dengan pekerjaan atau 

profesi auditor yang dijalaninya, melakukan keterlibatan dalam pencapaian tujuan profesi 

auditor serta berniat memelihara keanggotaan dalam asosiasi profesi auditor (Aranya, 1984 

dalam Badjuri, 2008). Indikator komitmen profesional diukur menggunakan instrument yang 

dikembangkan oleh Hall (1968) yang telah digunakan oleh Trisnaningsih (2003).  

 

Motivasi 

Motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan 

(Reksohadiprojo dan Handoko, 2000). Indikator motivasi menggunakan instrument yang 

dibangun oleh Hunton et al (1996).  

 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. 

Seorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja 

itu, seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap 

pekerjaan tersebut (Robbins, 2008). Kepuasan kerja merupakan cermin perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya yang ditampilkan pada sikap positif karyawan pegawai terhadap 

pekerjaannya serta segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Indikator kepuasan 

kerja dikembangkan oleh Larkin (1990) dan telah diuji oleh Trisnaningsih (2003).  

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

Semarang dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

convenience sampling.  
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Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data penelitian ini adalah data primer berupa opini, sikap, pengalaman, atau 

karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi responden. Sumber data 

penelitian ini diperoleh secara langsung dari kuesioner yang diberikan kepada responden. 

 

Metode Analisis 

 Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan uji kualitas data 

yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas yang dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. 

Setelah itu pengujian hipotesis menggunakan moderated regression analysis untuk 

menentukan hubungan interaksi antara dua variabel independen dan satu variabel dependen 

dengan satu variabel moderating. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

Y = β1X1 + e ................................................................................(1)  

Y = β2X2 + e ............................................................................... (2) 

Y = β1X1 + β2X2  + β3 X1 X3 +   β4 X2 X3 + e ......................... (3) 

Keterangan : 

X1  : Komitmen Organisasional 

X2  : Komitmen Profesional 

X3  : Motivasi 

Y  : Kepuasan Kerja Auditor 

β   : Koefisien 

e  : error 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Responden 

Subyek penelitian ini adalah auditor di KAP Semarang. Penelitian dilakukan dengan 

mengirimkan 110 kuesioner kepada 15 KAP. Namun hanya 79 kuesioner yang kembali dan 

31 diantaranya tidak kembali dan 7 lainnya tidak lengkap, sehingga hanya 72 kuesioner saja 

yang dapat diolah dengan response rate sebesar 65,45 persen. 

Jumlah responden penelitian adalah 72, sebanyak 62,50 persen atau 45 orang berjenis 

kelamin laki-laki, sedangkan 27 orang (37,50 persen) lainnya berjenis kelamin perempuan. 

Latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini paling banyak adalah S1 sebanyak 

45 orang (62,50 persen), diikuti oleh manajerial pada tingkatan S2 sebanyak 17 orang (23,61 

persen) dan 10 orang (13,89 persen) dengan tingkat pendidikan D3. Posisi jabatan responden 

yang paling banyak adalah junior auditor sebanyak 48 orang (66,67 persen), disusul dengan 

20 orang (27,78 persen) sebagai senior auditor dan sisanya sebanyak 4 orang (5,56 persen) 

berada pada posisi supervisor.  

 

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian disajikan dalam tabel statistik 

deskriptif yang menunjukkan angka kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dan standar 

deviasi. Apabila rata-rata jawaban tiap konstruk pada kisaran sesungguhnya dibawah rata-rata 

kisaran teoritis maka dapat diartikan bahwa penilaian responden terhadap variabel yang 
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diteliti cenderung pada level yang rendah, begitu pula sebaliknya. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

- Sisipkan Tabel 1 disini - 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui, seluruh item pertanyaan kuesioner 

mempunyai Corrected item-total correlation untuk komitmen organisasi berkisar 0,566-

0,724, komitmen profesional 0,527-0,801, motivasi antara 0,636-0,810,  dan kepuasan kerja 

auditor 0,614-0,730. Item-item pertanyaan pada semua variabel penelitian mempunyai nilai 

minimum lebih besar dari r tabel (0,1954), sehingga dapat disimpulkan seluruh pertanyaan 

dalam kuesioner adalah valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach’s alpha (α) 

keempat variabel yang diteliti berada diatas 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi tingkat reliabilitas yang dipersyaratkan. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,719, 

lebih besar dari 0,05 jadi disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga model regresi 

dapat digunakan sebagai pengujian berikutnya. Kemudian hasil uji multikolinearitas diketahui 

nilai masing-masing variabel sebesar 0,982, nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-

masing variabel sebesar 1,018. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengandung masalah 

multikolinearitas karena mempunyai nilai Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. 

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas dimana terdapat titik-titik menyebar tidak 

beraturan dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dalam model bebas dari masalah 

heteroskedastisitas.  

 

Hasil Uji Koefisien Deteminasi 

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Ajusted R Squared sebesar 0,456, 

berarti variasi kepuasan kerja auditor dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebasnya sebesar 

45,6%, sedangkan sisanya sebesar 54,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. 

 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 30,723 lebih besar dari F tabel (nilai 

F tabel dengan df1=2 dan df2=69 yaitu 3,1296) dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi kepuasan kerja auditor di pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. 

 

Hasil Uji Regresi Parsial 

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel bebas  terhadap variabel 

terikat, hasil selengkapnya lihat tabel berikut : 

- Sisipkan Tabel 2 disini - 

Berdasarkan tabel 2 diperoleh t hitung kedua variabel penelitian lebih besar dari t tabel 

(1,9949) dan nilai sig kedua variabel lebih kecil dari 0,05 maka kedua variabel secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. Nilai t hitung kedua variabel bertanda positif 

jadi komitmen organisasi dan komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kepuasan 
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kerja auditor, semakin tinggi nilai variabel bebas semakin meningkatkan kepuasan kerja 

auditor.  Hasil uji statistik regresi linier berganda didapatkan suatu persamaan regresi sebagai 

berikut: Y = 0,484X1 + 0,426X2   

Persamaan di atas dapat dijelaskan : 

1. Koefisien regresi variabel komitmen organisasi menunjukkan arah yang positif, artinya 

apabila komitmen auditor terhadap organisasinya meningkat maka selanjutnya akan 

disertai dengan peningkatan kepuasan kerja auditor. 

2. Koefisien regresi variabel komitmen profesional menunjukkan arah yang positif, artinya 

apabila komitmen auditor terhadap profesionalitasnya dalam menjalankan tugas 

organisasi semakin meningkat maka selanjutnya akan meningkatkan kepuasan kerja 

auditor. 

 

Hasil Uji Variabel Moderasi 

Analisis data untuk mengetahui hubungan antara komitmen organisasional dan 

komitmen profesional dengan kepuasan kerja auditor yang dimoderasi oleh motivasi, 

menggunakan uji Moderated Regression Analysis (MRA) dimana variabel motivasi sebagai 

variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel prediktor (independen) namun langsung 

berinteraksi dengan variabel prediktor lainnya (Ghozali, 2009). Variabel motivasi dikatakan 

sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara komitmen organisasional dengan 

kepuasan kerja auditor, apabila variabel interaksi (KO*M) signifikan mempengaruhi 

kepuasan kerja auditor, selengkapnya lihat tabel berikut : 

- Sisipkan Tabel 3 disini - 

Hasil perhitungan didapatkan nilai t hitung variabel interaksi (KO*M) sebesar 4,836 

dan signifikan sebesar 0,000 < 0,05, jadi motivasi merupakan variabel moderasi yang 

memperkuat hubungan antara komitmen organisasional dengan kepuasan kerja auditor. 

Selanjutnya variabel motivasi dikatakan sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara 

komitmen professional dengan kepuasan kerja auditor, apabila variabel interaksi (KP*M) 

signifikan mempengaruhi kepuasan kerja auditor, selengkapnya lihat tabel berikut: 

- Sisipkan Tabel 4 disini - 

Hasil perhitungan didapatkan nilai t hitung variabel interaksi (KO*M) sebesar 3,530 

dan signifikan sebesar 0,001 < 0,05, jadi motivasi merupakan variabel moderasi yaitu 

memperkuat hubungan antara komitmen professional dengan kepuasan kerja auditor. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hipotesis pertama mengatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor. Hasil uji t hitung sebesar 5,481 lebih besar dari t tabel (1,9949) 

dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung bertanda positif dan 

signifikan artinya ada pengaruh positif yang signifikan antara komitmen organisasional 

terhadap kepuasan kerja auditor.  Dengan demikian H1 diterima. 

2. Hipotesis kedua mengatakan komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja auditor. Hasil uji t hitung sebesar 4,820 lebih besar dari t tabel (1,995) 

dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung bertanda positif dan 

signifikan artinya ada pengaruh positif yang signifikan antara komitmen profesional 

terhadap kepuasan kerja auditor.  Sehingga H2 diterima. 
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3. Hipotesis ketiga mengatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja yang dimoderasi oleh motivasi. Hasil uji t hitung variabel 

interaksi (KO*M) sebesar 4,836 dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t 

hitung KO*M signifikan artinya ada pengaruh positif yang signifikan KO*M terhadap 

kepuasan kerja auditor.  Hal ini berarti H3 diterima. 

4. Hipotesis keempat mengatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja yang dimoderasi oleh motivasi. Hasil uji t hitung variabel 

interaksi (KP*M) sebesar 3,530 dan nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai t 

hitung KP*M signifikan artinya ada pengaruh positif yang signifikan KP*M terhadap 

kepuasan kerja auditor.  Dengan demikian H4 diterima. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian membuktikan, komitmen organisasional berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang berkomitmen tinggi 

terhadap organisasi tempat mereka bekerja (KAP) akan mempunyai perhatian yang tinggi 

pula terhadap visi, misi dan  pencapaian tujuan organisasi. Keinginan untuk tetap bersama 

organisasi karena kesesuaian nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai individu auditor dapat 

mendorong mereka untuk dapat melakukan fungsi dan kewajiban sebagai anggota organisasi. 

Seorang yang berkomitmen tinggi terhadap organisasi akan memiliki kepedulian yang lebih 

besar untuk menjadikan organisasi mereka dapat memiliki keunggulan. Hasil riset ini 

mendukung penelitian Trisnaningsih (2001) dan Amilin dan Dewi (2008).  

 

Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil riset ini menyimpulkan, komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Hal ini menjelaskan bahwa komitmen profesional merupakan tuntutan di 

berbagai bidang profesi, termasuk sebagai auditor independen. Kesimpulan ini sejalan dengan 

temuan Trisnaningsih (2003) namun bertentangan dengan hasil penelitian Setiana (2006) dan 

Wijayanti (2008). Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan 

menghasilkan audit yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam hal 

ini komitmen profesional dapat menjadi motivasi dalam memberikan kontribusi terhadap 

kinerja. Selanjutnya, peningkatan komitmen profesional akan menunjang komitmen auditor 

terhadap organisasi. Dari upaya profesionalitas tersebut, akan memberikan sikap positif 

terhadap profesi auditor sehingga kepuasan kerja atas dasar profesionalisme setelah melalui 

komitmen tersebut akan lebih besar. 

 

Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Kepuasan Kerja yang Dimoderasi oleh 

Motivasi.   

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja yang dimoderasi oleh motivasi. Temuan ini mendukung 

penelitian Trisnaningsih (2003) yang mengambil obyek akuntan di Surabaya. Hasil penelitian 

ini memberikan bukti bahwa seseorang yang termotivasi dalam bekerja, akan terpacu untuk 

dapat menjalani pekerjaannya dengan sepenuh hati sehingga berhasil dalam kariernya. 

Artinya, seseorang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasi dan ditambah 
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dengan motivasi kuat dalam dirinya, maka kepuasan kerja akan dapat dicapai. Penelitian ini 

juga menegaskan bahwa auditor dituntut untuk berkomitmen tinggi terhadap organisasi 

karena sangat penting dalam pelaksanaan tugas. Sehingga auditor akan berusaha mengerahkan 

seluruh kemampuan dan tanggungjawabnya pada saat proses pemeriksaan. Selanjutnya akan 

membuat auditor senantiasa patuh dan disiplin dengan segala regulasi yang dibuat 

organisasinya.  Disisi lain, motivasi tinggi yang melekat pada auditor terbukti dapat 

memperkuat dan berkontribusi positif dalam peningkatan kinerja sehingga kepuasan kerja 

pada para auditor akan tercapai. 

 

Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja yang Dimoderasi oleh 

Motivasi.   

Secara empiris, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa komitmen profesiosional 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan motivasi sebagai moderating. Hasil ini sejalan 

dengan kesimpulan Trisnaningsih (2003). Komitmen profesional pada dasarnya 

menitikberatkan pada loyalitas, tekad dan harapan seseorang yang diatur oleh suatu sistem 

atau norma. Sistem ini akan memberikan panduan dalam bertindak atau bekerja sesuai dengan 

prosedur-prosedur yang telah ditetapkan organisasi. Sedangkan motivasi yang dimiliki dari 

setiap individu, akan mengarahkan mereka dalam berperilaku. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja auditor akan dapat dicapai 

apabila keinginan dan kebutuhan yang memicu motivasi kerja juga terpenuhi. Salah satu 

bentuk perhatian dari organisasi terhadap auditor adalah pemberian kompensasi berupa bonus, 

insentif atau reward lain ketika auditor berhasil melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 

dengan profesionalitas yang dimiliki. Sehingga seseorang atau auditor yang menjunjung 

tinggi komitmen profesionalnya, akan menimbulkan motivasi diri. Lebih jauh lagi, dengan 

adanya motivasi yang tinggi, maka kepuasan kerja juga akan dapat diraih.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Secara parsial, komitmen organisasional dan komitmen profesional mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

b. Komitmen organisasional dan profesional terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja yang dimoderasi oleh motivasi.  

c. Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 45,6 persen. 

 

Saran-saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada auditor dan kantor akuntan publik 

berkaitan dengan penelitian ini adalah : 

a. Auditor sebaiknya senantiasa meningkatkan komitmen terhadap organisasi sehingga 

merasa menjadi bagian dari organisasinya. Dalam hal profesionalitas, pertimbangan 

auditor sebaiknya harus diikuti pada saat pembuatan keputusan audit pada saat 

melaksanakan setiap tugas yang diberikan serta senantiasa membinadan meningkatkan 

hubungan yang baik dengan auditee yang menjadi bagian penting dari pekerjaan auditor. 
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b. Bagi pihak kantor akuntan publik, hendaknya memberikan perhatian kepada para auditor 

sehingga akan turut membantu tumbuhnya motivasi tinggi agar dapat meningkatkan 

kinerja dan kepuasan auditor. 

 

Keterbatasan Penelitian 

a. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesoner memiliki kelemahan yaitu 

kemungkinan terdapat responden yang tidak menjawab secara serius.  

b. Keterkaitan hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dalam 

penelitian ini sebesar 45,6 persen sehingga masih ada variabel bebas lain yang 

mempengaruhi kualitas audit. 

 

Agenda Penelitian Mendatang 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengatasi kelemahan tersebut dengan 

mendampingi saat pengisian kuesoner agar responden memberi jawaban yang benar-

benar diliputi kesungguhan dan keseriusan sehingga ada kesesuaian antara jawaban 

responden dengan kuesoner.  

b. Untuk penelitian selanjutnya, perlu mempertimbangkan variabel-variabel penelitian 

lainnya yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, antara lain etika auditor, kompetensi, 

independensi dan akuntabilitas.  
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LAMPIRAN 

 

 

Tabel 1 

Hasil Analisis Statistik Jawaban Responden 

Variabel Jml 

item 

Teoritis Sesungguhnya Evaluasi 

Kisaran Mean Kisaran Mean 

Komitmen Organisasi 12 12-60 36 26-60 43,94 Tinggi 

Komitmen Profesional 18 18-90 54 39-89 66,82 Tinggi 

Motivasi  10 10-50 30 22-48 37,67 Tinggi 

Kepuasan Kerja 

Auditor 

4 4-20 12 9-20 14,78 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

 

Tabel 2 

Hasil Uji t  

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

Tabel 3 

Uji t  Hubungan antara Komitmen Organisasional dengan Kepuasan Kerja Auditor 

Yang Dimoderasi oleh Motivasi 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

1,592 1,697 ,938 ,351

,166 ,030 ,484 5,481 ,000

,088 ,018 ,426 4,820 ,000

(Constant)

Komitmen Organisasi

Komitmen Prof esional

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Auditora. 

Coefficientsa

8,337 1,386 6,013 ,000

,000 ,049 ,001 ,007 ,995

,004 ,001 ,686 4,836 ,000

(Constant)

Komitmen Organisasi

KO*M

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Auditora. 
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Tabel 4 

Uji t  Hubungan antara Komitmen Professional dengan Kepuasan Kerja Auditor Yang 

Dimoderasi oleh Motivasi 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Coefficientsa

10,727 1,558 6,885 ,000

-,033 ,043 -,162 -,775 ,441

,002 ,001 ,736 3,530 ,001

(Constant)

Komitmen Prof esional

KP*M

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Kerja Auditora. 




