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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Auditing 

2.1.1 Tipe Auditor 

Chasin mengelompokkan auditing ke dalam tiga cabang auditing. Ketiga 

cabang bidang tersebut yaitu independen auditing, internal auditing, dan 

governmental auditing. 

Menurut Mulyadi (2010:28), orang atau kelompok yang melaksanakan 

audit dapat di kelompokkan menjadi tiga golongan: 

1. Auditor Independen 

Auditor independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan 

yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon 

kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah. 

2. Auditor Pemerintahan 

Auditor pemerintahan adalah audit professional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban 

keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah. 

Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun 

umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di 
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Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak. 

3. Auditor Intern 

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas 

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang di tetapkan 

oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas 

prosedur kegiatan organisasi. Selain tugas di atas, auditor intern juga 

bertanggung jawab menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh 

berbagai bagian organisasi. 

 

2.1.2  Kantor Akuntan publik 

Kantor Akuntan Publik dapat diorganisasikan sebagai praktisi 

perseorangan atau firma. Selain itu, Kantor Akuntan Publik dapat pula berpraktik 

sebagai anggota dari badan usaha professional ataupun firma dengan kewajiban 

terbatas. 

Badan usaha professional berbeda dengan badan usaha tradisional dalam 

beberapa hal. Sebagai contoh, semua pemegang saham dan direksi badan usaha 

professional harus bertugas dalam praktik akuntansi publik. Selain itu, pemegang 

saham dan direksi badan usaha professional dapat dianggap bertanggung jawab 

secara pribadi atas tindakan perusahaan tersebut. 

Limited Liability Partnership ( Companies ) serupa dengan badan usaha 

professional, namun badan usaha ini memberikan perlindungan terhadap asset 
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pribadi dari para pemegang saham atau rekan yang tidak terlibat secara langsung 

dalam menyediakan jasa atau perikatan yang mengakibatkan mencuatnya tuntutan 

hukum. 

Pada umumnya, Kantor Akuntan Publik lokal diorganisasikan sebagai 

praktisi perseorangan dan partnership yang memberikan proteksi tambahan bagi 

pemakai jasa mereka karena struktur organisasi semacam itu, tidak seperti halnya 

badan usaha, tidaklah memberikan kewajiban terbatas bagi pemilik atau rekan 

KAP. 

 

2.1.2.1 Hirarki Akuntan Publik dalam Organisasi Akuntan Publik 

Menurut Mulyadi (2010:33), umumnya hirarki akuntan publik dalam 

penugasan audit di dalam Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi berikut: 

 

 

 

 

 

 

1. Partner 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit. Tanggung 

jawabnya meliputi: 

a. Bertanggung jawab atas hubungan dengan klien 

b. Bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing 

Partner 

Manajer 

Auditor Senior 

Auditor Junior 
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c. Bertanggung jawab atas penandatangan laporan audit dan management 

letter 

d. Bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 

2. Manajer 

Manajer bertindak sebagai pengawas audit dan bertugas membantu akuntan 

publik senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, mereview 

kertas kerja, laporan audit dan management letter. Biasanya manajer 

melakukan pengawasan terhadap pekerjaan akuntan publik senior. 

3. Auditor Senior 

Bertugas untuk melaksanakan audit, dan mengarahkan pekerjaan auditor 

junior, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit 

sesuai rencana. 

4. Auditor Junior 

Bertugas untuk melaksanakan prosedur audit secara rinci dan membuat kertas 

kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksaknakan. 

 

2.1.3  Sistem Pengendalian Mutu 

Sistem Pengendalian Mutu KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan 

dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang kesesuaian perikatan profesional sesuai dengan SPAP. Sistem 

Pengendalian Mutu harus komprehensif dan harus dirancang dengan struktur 

organisasi, kebijakan dan sifat praktik KAP. 
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Setiap Sistem Pengendalian Mutu memiiki keterbatasan bawaan yang 

dapat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Perbedaan kinerja antar staf dan 

pemahaman persyaratan profesional, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan 

terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP, yang kemudian 

mempengaruhi efektivitas sistem tersebut. 

Sistem Pengendalian Mutu KAP harus memberikan keyakinan memadai 

bahwa bagian dari perikatan suatu KAP yang dilaksanakan oleh kantor cabang, 

kantor afiliasi atau kantor koresponden telah dilaksanakan sesuai dengan SPAP. 

Di Indonesia, guna memberikan pedoman kepada auditor secara individual 

yang menjunjung tinggi kualitas audit dan memegang teguh kode etik akuntan 

publik. Dalam membantu KAP, untuk memenuhi tujuan ini IAI-KAP membuat 

Standar Pengendalian Mutu No. 1-3 tahun 2001. Sistem Pengendalian Mutu 

kualitas KAP mengidentifikasi 9 unsur pengendalian kualitas tersebut, yaitu: 

 

1. Independensi 

Yang memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap organisasi, semua 

staf profesional memperhatikan independensi sebagaimana diatur dalam 

Aturan Etika Kompartemen Akuntan publik. Secara rinci, aturan etika No. 1; 

Integritas, Objektivitas, dan Independensi. 

2. Penugasan Personel 

Yang memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilakukan oleh 

staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk 

penugasan tersebut. Dalam proses penugasan tersebut, sifat dan lingkup 
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supervisi harus di pertimbangkan. Umumnya apabila personel yang 

ditugaskan semakin cakap dan berpengalaman. 

3. Konsultasi 

Yang memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh 

informasi memadai sesuai yang dibutuhkan orang yang memiliki tingkat 

pengetahuan, kompetisi, pertimbangan (judgement) yang memadai. Sifat 

konsultasi akan tergantung atas beberapa faktor, antara lain ukuran KAP dan 

tingkat pengetahuan, kompetisi, dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf 

pelaksana perikatan. 

4. Supervisi 

Yang memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan 

memenuhi standar mutu yang di tetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan 

review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu, tergantung atas beberapa 

faktor. Tanggung jawab KAP untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi 

berbeda dengan tanggung jawab staf secara individual untuk merencanakan 

dan melakukan supervisi secara memadai atas perikatan tertentu. 

5. Pemekerjaan 

Yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua staf profesionalnya 

memiliki karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan 

perikatan secara kompeten. Akhirnya, mutu pekerjaan KAP tergantung pada 

integritas, kompetisi, dan motivasi personel yang melaksanakan. Oleh karena 

itu, program pemekerjaan KAP menjadi salah satu unsur penentu untuk 

mempertahankan mutu pekerjaan KAP. 
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6. Pengembangan Profesional 

Yang memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan 

memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. 

Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi 

KAP untuk memberikan kepada personelnya pengetahuan memadai untuk 

memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di 

KAP. 

7. Promosi 

Yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel terseleksi, 

untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang di isyaratkan untuk tanggung 

jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personel akan berakibat terhadap 

mutu pekerjaan KAP. Kualifikasi personel terseleksi untuk personel terus 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada karakter, intelegensi, pertimbangan 

(judgement), dan motivasi. 

8. Penerimaan Keberlanjutan Klien 

Memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari klien akan diterima 

atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang 

manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya keharusan bagi KAP untuk 

menetapkan prosedur dengan tujuan seperti tersebut, tidak berarti bahwa KAP 

bertugas untuk menentukan integritas atau keandalan klien, dan tidak juga 

berarti bahwa KAP berkewajiban kepada siapa pun, kecuali kepada dirinya, 

untuk menerima, menolak atau mempertahankan kliennya. Namun dengan 
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berdasarkan pada prinsip pertimbangan hati- hati (prudence), KAP disarankan 

selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya. 

9. Inspeksi 

Yang memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan 

dengan unsur- unsur pengendalian mutu. Prosedur inspeksi dapat dirancang 

dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan 

manajemen KAP. Jenis prosedur inspeksi yang akan digunakan tergantung 

pada pengendalian yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan tanggung jawab 

di KAP untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

 

2.2 Supervisi 

2.2.1 Pengertian Supervisi 

Menurut Agus Dharma (2001:3), berpendapat bahwa supervisi adalah: 

“Kegiatan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas melalui 

pengarahan dan umpan balik (feedback) yang efektif dan efisien.” 

Sedangkan menurut IAI (SA seksi 311, PSA No. 051 adalah: 

“Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai 

tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.” 

 

2.2.2 Pelaksanaan Supervisi 

 Dalam pelaksanaan supervisi terhadap karyawan, supervisor terlibat dalam 

setiap kegiatan manajemen seperti yang di kemukakan oleh Agus Dharma 

(2001:5), sebagai berikut: 
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a. Perencanaan  

Yaitu menetapkan tujuan, memutuskan cara pencapaian tujuan, menetapkan 

cara tindakan, serta menetapkan kebijakan dan prosedur. 

b. Pengorganisasian 

Yaitu menetapkan pembagian kerja, penugasan kerja, pengelompokkan kerja 

untuk koordinasi serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab. 

c. Pendayagunaan Tenaga 

Yaitu penyeleksian orang untuk melaksanakan pekerjaan serta melatih dan 

menilai kinerja karyawan. 

d. Pembinaan 

Yaitu memberikan contoh, memotivasi dan pemberdayaan karyawan. 

Termasuk disini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif bagi karyawan untuk berkinerja bagus. 

e. Pengendalian 

Yaitu penghimpunan informasi tentang pencapaian hasil, membandingkannya 

dengan rencana, standar dan melakukan tindakan perbaikan jika perlu. 

Kemampuan supervisor untuk memimpin bawahannya akan sangat 

mempengaruhi produktivitas kerjanya. Efektivitas kepemimpinan seorang 

supervisor menurut Agus Dharma (2001:13), di ukur oleh 2 faktor, yaitu: 

1. Faktor Keluaran 

Merupakan tingkat hasil yang dicapai unit kerja yang merupakan petunjuk 

seberapa baik pencapaian sasaran yang telah direncanakan, faktor ini 

mencakup produktivitas, kualitas profitabilitas dan efektivitas. 
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2. Faktor Manusia 

Menunjukkan tingkat kerja sama di kalangan karyawan dan kepuasan bekerja 

di perusahaan yang bersangkutan. Ini termasuk kadar kegairahan jumlah dan 

jenis komunikasi, tinggi rendahnya komunikasi, komitmen terhadap tujuan 

perusahaan serta tingkat konflik antar pribadi dan antar kelompok. 

 

2.2.3 Supervisor dalam Sistem Kerja 

Tanggung jawab utama seseorang adalah mencapai hasil sebaik mungkin 

dengan mengkoordinasikan sistem kerja pada unit kerjanya secara efektif. 

Menurut Lester dan Newstorm (1994:13), supervisor mengkoordinasikan sistem 

kerjanya dalam tiga hal penting, yaitu: 

1. Supervisor melakukan dengan memberi petunjuk atau pengarahan sebagai 

bagian dari koordinasi sistem kerja. 

2. Supervisor memantau proses pelaksanaan pekerjaan. 

3. Supervisor menilai hasil dari sistem kerja. Mereka mengkoordinasikan sistem 

kerja dengan memberikan umpan balik. Umpan balik ini untuk 

mempertahankan kualitas dan kuantitas atau mengubah hal-hal yang sedang 

terjadi. 

 

2.2.4 Keterampilan yang diperlukan supervisor 

 Menurut Rue dan Byars (1999:8), agar efektif melaksanakan pekerjaan 

supervisinya, para supervisor memerlukan keterampilan teknis dan keterampilan 

interaksi. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh supervisor, yaitu: 
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1. Technical Skill 

Keterampilan teknik adalah pengetahuan tentang segi-segi teknik dari 

pekerjaan yang dilaksanakan orang-orang di bawahnya. Termasuk di 

dalamnya semua teknik yang dipergunakan supervisor untuk mengambil 

keputusan berkaitan dengan sistem kerja. Keterampilan ini penting artinya 

dalam merencanakan, menyusun jadwal, mengevaluasi kinerja, dan 

mengambil keputusan. 

2. Human Relative Skill 

Keterampilan interaksi mencakup semua teknik yang digunakan supervisor 

untuk berhubungan dengan bawahan mereka dalam mengarahkan, 

melancarkan, memimpin, dan memantau seperti dalam membahas penilaian 

kinerja, memimpin rapat, menugaskan pekerjaan, membahas upaya 

peningkatan kinerja, membetulkan kesalahan, mengatasi keluhan, 

meningatkan motivasi, menerbitkan atau mendiskusikan kemajuan 

pelaksanaan pekerjaan. 

3. Administration Skill 

Berhubungan dengan pengetahuan organisasi dan bagaimana organisasi 

tersebut bekerja. 

4. Decision Making and Problem Solving Skill 

Kemampuan untuk menganalisis informasi dan tujuan pencapaian keputusan. 
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2.2.5  Supervisi dalam KAP 

 Menurut SPAP (SPM Seksi 100, PSPM No. 01): 

“Supervisi yang memberikan keyakinan memadai bahwa 

pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang diterapkan 

oleh KAP. Lingkup supervisi dan review yang sesuai pada suatu 

kondisi tertentu, tergantung atas beberapa faktor, antara lain 

kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan dan 

lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. 

Tanggung jawab KAP untuk menetapkan prosedur mengenai 

supervisi dengan tanggung jawab staf secara individual untuk 

merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai dan 

perikatan tertentu.” 

 Dalam bidang pemeriksaan akuntan, supervisi diatur dalam Statement on 

Auditing Standard (SAS) Nomor 22 tentang standar pekerjaan lapangan yang 

menyatakan bahwa “Pekerjaan harus di rencanakan dengan sebaik-baiknya dan 

jika digunakan asisten, harus di supervisi dengan semestinya.” 

 Supervisi yang dlakukan dalam KAP harus memenuhi unsur-unsur yang 

telah di tetapkan SPAP, diantaranya: 

1. Lakukan supervisi memadai pada semua tingkat organisasi, dengan 

mempertimbangkan pelatihan, kemampuan dan pengalaman personel yang 

ditugasi. 

2. Kembangkan pedoman mengenai bentuk dan isi kertas kerja. 

3. Manfaatkan lembar isian, daftar pengecekan dan kuesioner standar, sejauh 

sesuai dengan kondisi, untuk membantu pelaksa perikatan. 

4. Sediakan prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pertimbangan profesional 

diantara anggota tim pelaksana. 
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Senior dalam KAP diharuskan memberikan instruksi kepada asisten, tetap 

menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang di jumpai dalam 

audit, me-review pekerjaan yang dilaksanakan dan menyelesaikan perbedaan 

pendapat diantara staf auditor akuntan. Hal-hal yang kemungkinan berpengaruh 

terhadap sifat, lingkup dan saat prosedur yang harus dilaksanakan. 

Para asisten harus diberitahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur 

yang mereka laksanakan. Mereka harus diberitahu hal-hal yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap sifat, lingkup dan saat prosedur yang harus dilaksanakan, 

seperti sifat bisnis entitas yang bersangkutan dengan perusahaan dan masalah-

masalah akuntansi dan audit. 

Auditor yang bertanggung jawab akhir untuk setiap audit, harus 

mengarahkan asisten untuk mengemukakan pertanyaan akuntansi dan auditing 

signifikan yang muncul dalam audit, sehingga auditor dapat menetapkan seberapa 

signifikan masalah tersebut. 

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus di review untuk 

menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan 

auditor harus menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

 

2.2.6  Aspek dalam Tindakan Supervisi 

 Di Amerika Serikat AECC (Accountant Education change Commision) 

menerbitkan Issue Statement No. 4 salah satu pembahasannya adalaha AECC, 

Recommendation for Supervisor of Early Experience. Isi dari AECC adalah 
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rekomendasi AECC kepada supervisor akuntan pemula atau auditor junior untuk 

melakukan supervisi dengan tepat khususnya dalam tiga aspek utama tindakan 

supervisi sebagaimana yang disarankan oleh AECC. Rincian saran-saran supervisi 

tersebut adalah: 

1. Supervisor hendaknya menunjukkan sikap kepemimpinan atau mentoring 

yang kuat. Rincian aktivitas yang disarankan: 

a. Supervisor sering memberikan feedback yang jujur, terbuka, dan interaktif 

kepada junior di bawah supervisinya. 

b. Supervisor memperhatikan pesan-pesan tak langsung dari junior auditor 

dan jika yang disampaikan adalah ketidakpuasan, secara langsung 

supervisor menanyakan keadaan dan penyebabnya. 

c. Supervisor meningkatkan konseling dan mentoring, misalnya memberikan 

pujian terhadap yang baik, memperlakukan junior auditor sebagai 

profesional, membantu junior auditor untuk menemukan peluang kerja dan 

memperdulikan minat serta rencana junior auditor. 

d. Supervisor dituntut mampu menjadi panutan sebagai profesional di 

bidangnya, mampu menumbuhkan kebanggaan akan profesi yang di 

gelutinya. 

2. Supervisor hendaknya menciptakan kondisi kerja yang mendorong terjadinya 

kesuksesan. Rincian aktivitas yang disarankan: 

a. Menumbuhkan sikap mental pada junior auditor untuk bekerja dengan 

benar sejak awal dan menciptakan kondisi yang memungkinkan hal itu 

terjadi. Hal itu bisa dilaksanakan dengan menjelaskan suatu penugasan 
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kepada junior auditor secara gamblang, mengalokasikan waktu yang cukup 

dalam penugasan yang rumit sehingga bisa terselesaikan dengan baik, 

menampung semua keluhan akan hambatan yang dihadapi termasuk 

diantaranya hambatan budgeter dan menjelaskan bagaimana suatu bagian 

penugasan sesuai dengan penugasan keseluruhan serta senantiasa 

mengawasi junior auditor sampai penugasan selesai. 

b. Mendistribusikan tugas dan beban secara adil dan sesuai dengan tingkat 

kemampuan junior auditor. 

c. Meminimalkan stress yang berkaitan dengan pekerjaan. 

3. Supervisor hendaknya memberikan tugas yang menantang dan mempercepat 

terselesaikannya tugas. Rincian aktivitas yang disarankan: 

a. Supervisor mendelegasikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan 

dan kesiapan junior auditor. 

b. Memaksimalkan kesiapan junior auditor untuk menggunakan kemampuan 

verbal baik lisan maupun tulisan, berpikiran kritis dan menggunakan 

teknik analitis serta membantu junior auditor untuk meningkatkan 

kemampuan tersebut. 

 

2.2.7  Kriteria Pelaksanaan Supervisi 

Kebijakan dan prosedur supervisi telah diatur dalam SPAP tahun 2001, 

(SPM seksi 100 dan 200), KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dari supervisi perikatan untuk 
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memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar 

mutu yang telah ditetapkan oleh KAP. 

 

2.3  Kepuasan Kerja 

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari 

tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individual akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-

nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat 

kepuasan yang dirasakan. 

Kreitner dan kinicki (2005), bahwa kepuasan kerja sebagai efektivitas 

atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Menurut Blum dan 

Naylor dalam Rao (2003), kepuasan kerja merupakan hasil dari sikap seseorang 

terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya dan faktor. 

Taylor ( dalam Houtte, 2006), mendefinisikan kepuasan kerja kerja sebagai 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja sering dihubungkan 

dengan penghargaan ekstrinsik dan intrinsik dalam bekerja. 

Dari beberapa pengertian di atas, kepuasan kerja  dapat diartikan sebagai 

perilaku dan perasaan seseorang terhadap aspek yang spesifik dari suatu 

pekerjaan. 
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2.3.1 Teori yang Mendasari Kepuasan Kerja 

Teori-teori kepuasan kerja yang ada dan saling melengkapi dan 

berhubungan dengan teori psikologi yang mempelajari need dan value adalah: 

a. Teori Maslow 

Hasibuan menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang 

berkeinginan. Keinginan ini terjadi secara terus-menerus dan hanya akan berhenti 

bila akhir hayatnya tiba. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat 

motivator bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan 

menjadi motivator (dalam Prabu, 2005). Maslow membagi kebutuhan manusia 

berdasarkan tingkatan hierarki yang diawali dengan kebutuhan manusia yang 

paling dasar. Berikut merupakan susuan hierarki kebutuhan Maslow (Schultz, 

1994): 

1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological needs) 

Maslow berpendapat bahwa orang yang kelaparan akan memikirkan, 

memimpikan dan mendambakan hanya makanan saja. Tapi yang paling 

penting adalah pemenuhannya. Kebutuhan fisiologis menjadi lebih penting 

sebagai kekuatan motivasi dalam budaya di mana kelangsungan hidup 

dasar sehari-hari lebih diperhatikan. 

2. Kebutuhan Rasa Aman (Safety needs) 

Maslow yakin bahwa kebutuhan akan rasa aman sangat penting pada masa 

bayi dan pada orang dewasa yang neurotis. Kesehatan emosional orang 

dewasa di penuhi atau dipuaskan oleh kebutuhan rasa aman. Kepuasan 

tersebut membutuhkan stabilitas, keamanan dari rasa takut dan cemas. 
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3. Kebutuhan Cinta (Love needs) 

Kebutuhan ini dapat di tunjukkan dengan berbagai cara seperti melalui 

suatu hubungan dekat dengan sahabat, orang yang dicintai atau pasangan; 

ataupun melalui hubungan sosial yang dibentuk  dalam kelompok yang 

sudah dipilih. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah dasar 

penyebab emotional mal adjustment. 

4. Kebutuhan akan Harga Diri (Self- esteem needs) 

Setelah kita merasa dicintai dan memiliki sense of belonging, kemudian 

kita mengembangkan kebutuhan untuk harga diri. Pemenuhan dari 

kebutuhan ini mengarahkan kita kepada rasa kepercayaan terhadap 

kekuatan, keberhargaan dan kelengkapan. 

5. Aktualisasi Diri (Self- actualization) 

Aktualisasi diri merupakan realisasi dan pemenuhan dari potensial dan 

kemampuan kita. Maslow berpendapat bahwa kita akan termotivasi untuk 

menjadi apa yang kita harapkan dimasa mendatang. 

b. Teori Herzberg 

Teori Herzberg dikenal dengan teori dua faktor. Herzberg 

mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi dua teori faktor 

tentang motivasi (dalam suwar, 2008). Dua faktor itu dinamakan faktor 

pemuas (motivation factor) yang disebut dengan satisfier atau intrinsic 

motivation dan faktor pemeliharaan (maintenance factor) yang disebut dengan 

dissatisfier atau extrinsic motivation. 
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1. Faktor Motivasi (motivation factor) 

Faktor pemuas yang disebut juga motivator yang merupakan faktor 

pendorong seseorang untuk berpartisipasi yang bersumber dari dalam diri 

seseorang tersebut (kondisi intrinsik) antara lain: prestasi yang diraih 

(achievement), pengakuan orang lain (recognition), tanggung jawab 

(responsibility), peluang untuk maju (advancement), kepuasan kerja itu 

sendiri (the work it self), dan kemungkinan pengembangan karir (the 

possibility of growth). 

2. Faktor Hygiene (Hygiene factor) 

Merupakan faktor yang berkaitan dengan kebutuhan untuk memelihara 

keberadaan karyawan sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman dan 

kesehatan. Faktor ini juga disebut dissatisfier (sumber ketidakpuasan) 

yang merupakan tempat pemenuhan kebutuhan tingkat rendah yang 

dikualifikasikan ke dalam faktor ekstrinsik, meliputi kompenasi, 

keamanan dan persepsi guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah 

dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja, keselamatan kerja, kondisi 

kerja, status, prosedur perusahaan, mutu dari supervisi teknis dari 

hubungan interpersonal di antara teman, sejawat, dengan atasan, dan 

dengan bawahan. 

Kesimpulannya dalam teori dua faktor bahwa terdapat faktor pendorong 

yang berkaitan dengan perasaan positif terhadap pekerjaan sehingga membawa 

kepuasan kerja, dan yang kedua faktor yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan 

kerja. Kepuasan kerja adalah motivator primer yang berkaitan dengan pekerjaan 
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itu sendiri, sebaliknya ketidakpuasan pada dasarnya berkaitan dengan memuaskan 

anggota organisasi dan menjaga mereka tetap dalam organisasi dan itu berkaitan 

dengan lingkungan. 

 

2.3.2 Kepuasan Kerja atas Tindakan Supervisi 

Kepuasan kerja di lingkungan KAP harus diperhatikan oleh supervisi 

sebagai atasan junior auditor karena akan mendorong timbulnya stress sehingga 

menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja. Konsep kepuasan kerja yang diambil 

dari Minnesota Satisfaction Quesionnaire (MSQ), penggunaan kemampuan 

(ability utilization), pencapaian (achievement), aktivitas (activity), kemajuan 

(advancement), wewenang (authority), kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya 

(company policies and practices), kompensasi (compensation), kerja sama (co- 

workers), pelayanan sosial (social service), independensi (independence), nilai-

nilai moral (moral values), pengakuan (recognition), tanggung jawab 

(responsibility), keamanan (security), status sosial (social status), supervisi 

hubungan kemanusiaan (human relationship supervision), supervisi teknis 

(technical supervision), variasi (variety), dan kondisi kerja (working conition). 

 

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja akan dapat diketahui dengan 

melihat beberapa hal yang dapat menimbulkan dan mendorong kepuasan kerja, 

yaitu: 
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1. Faktor Psikologik 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang 

meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, bakat dan 

keterampilan. 

2. Faktor Sosial 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik sesama 

karyawan dengan atasan maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. 

3. Faktor Fisik 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja 

dan konsisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan 

waktu istirahat, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan 

sebagainya. 

4. 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. 

Luthans (1998:145-146) menunjukkan adanya enam faktor penting yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Diantaranya: 

1. Pekerjaan itu sendiri 

Menurut Luthans (1998), unsur ini menjelaskan pandangan karyawan 

mengenai pekerjaannya sebagai pekerjaan yang menarik, melalui pekerjaan 

tersebut karyawan memperoleh kesempatan untuk belajar, dan memperoleh 

gaji untuk menerima tanggung jawab. Karyawan cenderung lebih menyukai 

pekerjaan yang memeberi mereka kesempatan menggunakan keterampilan dan 
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kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan dan umpan 

balik mengenai betapa baik mereka bekerja. 

2. Gaji 

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan yang mereka 

persepsikan sebagai adil, tidak meragukan, dan segaris dengan pengharapan 

mereka. Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan 

pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas, 

kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan 

karyawan tersebut melakukan perbandingan sosial dengan karyawan 

bandingan yang sama di luar perusahaan. Handoko (2001), ketidakpuasan 

sebagian besar karyawan terhadap besarnya kompensasi sering diakibatkan 

adanya peraaan tidak diperlakukan dengan adil dan layak dalam pembayaran 

mereka. 

3. Kesempatan Promosi 

Kesempatan promosi mengakibatkan pengaruh yang berbeda terhadap 

kepuasan kerja karena perbedaan atas jasa yang diberikan. Sementara robbins 

(2001), menyatakan bahwa promosi akan memberikan kesempatan untuk 

pertumbuhan pribadi, tanggung jawab yang lebih layak, dan status sosial yang 

meningkat. Apabila promosi dibuat dengan cara yang adil diharapkan mampu 

memberikan kepuasan kepada karyawan. 
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4. Supervisi 

Kepemimpinan yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat 

menciptakan integritas yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan 

untuk mencapai sasaran yang maksimal. Oleh sebab itu, aktivitas karyawan di 

perusahaan sangat tergantung dari gaya kepemimpinan yang diterapkan serta 

situasi lingkungan di dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Perlunya 

pengarahan, perhatian serta motivasi dari pemimpin diharapkan mampu 

memacu karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya secara baik. Gaya 

kepemimpinan pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong gairah kerja, 

kepuasan kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi, agar dapat 

mencapai tujuan organisasi yang maksimal. 

5. Rekan Kerja 

Rekan kerja yang bersahabat, kerjasama rekan sekerja atau kelompok kerja 

adalah sumber kepuasan kerja bagi pekerja secara individual. Sementara 

kelompok kerja dapat memberikan dukungan, nasihat atau saran, bantuan 

kepada sesama rekan kerja. Kelompok kerja yang baik membuat pekerjaan 

lebih menyenangkan. Baiknya hubungan antara rekan kerja sangat besar 

artinya bila rangkaian pekerjaan tersebut memerlukan kerjasama tim yang 

tinggi. Tingkat keeratan hubungan mempunyai pengaruh terhadap mutu dan 

integritas dan intensitas interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok. 

Kelompok yang mempunyai tingkat keeratan yang tinggi cenderung 

menyebabkan para pekerja lebih puas berada dalam kelompok. Kepuasan 

timbul terutama berkat kurangnya ketegangan, kurangnya kecemasan dalam 
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kelompok dan karena lebih mampu menyesuaikan diri dengan tekanan 

pekerjaan. 

6. Kondisi Kerja 

Apabila kondisi kerja bagus akan membuat pekerjaan dengan mudah dapat 

ditangani. Sebaliknya, jika kondisi kerja tidak menyenangkan akan berdampak 

sebaliknya pula. Apabila kondisi kerja bagus, maka tidak akan ada masalah 

dengan kepuasan kerja, sebaiknya jika kondisi yang ada buruk, maka akan 

buruk juga dampaknya terhadap kepuasan kerja. 

 

2.4  Hubungan Supervisi terhadap Kepuasan Kerja Auditor Junior 

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah 

tenggang rasa (consideration). Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana 

atasan dalam hal ini adalah senior auditor membantu tenaga kerja untuk 

memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Hubungan 

keseluruhan didasarkan pada ketertarikan antar pribadi yang mencerminkan sikap 

dasar dan nilai-nilai yang serupa, misalnya keduanya mempunyai pandangan 

hidup yang sama. 

Luthans (1998:145), berpendapat bahwa tugas pengawasan tidak dapat 

dipisahkan dengan fungsi kepemimpinan, yaitu usaha mempengaruhi kegiatan 

bawahan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu yang 

ditetapkan organisasi. Menurut Hasibuan (2001:169), kepemimpinan yang 

ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integritas 

yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang 
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maksimal. Oleh sebab itu, aktivitas karyawan di perusahaan sangat tergantung 

dari gaya kepemimpinan yang diterapkan serta situasi lingkungan di dalam 

perusahaan tempat mereka bekerja. Perlunya pengarahan, perhatian serta motivasi 

dari pemimpin diharapkan mampu memacu karyawan untuk mengerjakan 

pekerjaannya secara baik, seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001:170), 

bahwa gaya kepemimpinan pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong gairah 

kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi, agar dapat 

mencapai tujuan organisasi yang maksimal. 

Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif 

atau negatif. Tingkat kepuasan kerja yang paling besar dengan senior adalah jika 

kedua jenis hubungan adalah positif. Senior yang memiliki ciri pemimpin yang 

tranformasional, maka tenaga kerja akan meningkat motivasinya dan sekaligus 

akan merasa puas dengan pekerjaannya 

Suatu model yang mengilhami pemikiran teoritis pengaruh antara 

pelaksanaan supervisi dengan kepuasan kerja adalah model penelitian yang 

dilakukan oleh Galih (2008). Model yang dibangun adalah pengaruh pelaksanaan 

supervisi oleh senior auditor seagai variabel independent terhadap kinerja auditor 

junior sebagai variabel dependent. 

Dewasa ini, semakin disadari bahwa para supervisor tidak cukup sekedar 

memiliki pengetahuan dan teknologi pekerjaan dari orang-orang yang mereka 

supervisi. Peranan supervisor tidaklah sederhana, para supervisor sebagai bagian 

dari manajemen perusahaan yang memainkan peranan penting dalam 

meningkatkan kepuasan kerja. Mereka harus memahami sistem kerja, 
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memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bertindak. Oleh karena itu, 

seorang supervisor harus mampu bertindak untuk meningkatkan produktivitas 

sehingga mencapai kepuasan kerja. 

Antara motivasi dan kepusan kerja terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan. Karena kepuasan dengan pengawasan atau supervisi juga mempunyai 

korelasi signifikan dengan motivasi, atasan atau manajer disarankan 

mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan kerja 

sehingga mereka secara potensial dapat meningkatkan motivasi pekerja melalui 

berbagai usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja. 

Penelitian oleh Patten (1995), menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan 

supervisi berhubungan dengan kepuasan kerja auditor pemula. Kepemimpinan 

yang ditetapkan oleh seorang supervisor di dalam organisasi khususnya Kantor 

Akuntan Publik dapat menciptakan integritas yang serasi dan mendorong gairah 

kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal. Aktivitas auditor junior 

di Kantor Akuntan publik tergantung dari gaya kepemimpinan yang diterapkan 

serta situasi lingkungan di dalam perusahaan tepat mereka bekerja 

(Luthans:1998). 

Supervisi dalam kepuasan kerja merupakan variabel psikologis yang 

paling sering diteliti dalam suatu model turn over. Sweeney dan Boyle (2005), 

melakukan perluasan penelitian dengan menambahkan variabel turn over 

intentions. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tindakan supervisi 

mempengaruhi kepuasan kerja dan pada akhirnya berdampak pada turn over 

ntentions auditor dalam KAP. Karyawan dengan kepuasan kerja akan merasa 
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senang dan bahagia dalam melakukan pekerjaan dan tidak berusaha mengevaluasi 

alternatif pekerjaan lainnya. 

Ketidakpuasan akuntan junior utamanya disebabkan oleh adanya 

ketidaksamaan persepsi antara akuntan junior dan supervisornya. Penyebab 

ketidakpuasan diantaranya: kurangnya pemberian umpan balik (feedback), 

kemampuan kurang dimanfaatkan, kurangnya supervisi, rendahnya kesempatan 

untuk berpartisipasi, dan kurangnya pujian untuk pekerjaan yang dilakukan 

dengan baik. 

 

2.5  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan kinerja kedua Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN.PSP 04), supervisi mencakup pengarahan 

kegiatan pemeriksa dan pihak lain (seperti tenaga ahli yang terlibat dalam 

pemeriksaan) agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai dan staf harus di supervisi 

dengan baik. 

Dalam profesi Akuntan Publik, supervisi merupakan hal yang penting. 

Dalam bidang pemeriksaan akuntan, supervisi diatur dalam Statement on Auditing 

Standard (SAS) Nomor 22 tentang Standar Pekerjaan Lapangan pertama yang 

mengharuskan bahwa “Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika 

digunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya”. Keberadaan auditor 

junior sebagai pembantu akuntan publik harus diartikan sebagai satu kesatuan 

kerja (satu tim) yang tidak dapat dipisahkan. 
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AECC menerbitkan Issues Statement No. 4 yang ditujukan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja auditor junior. Salah satu isi AECC 

Recommendation for Supervisor of Early Work Experience adalah sejumlah 

rekomendasi AECC kepada supervisor Auditor Junior untuk melaksanakan 

supervisi sesuai dengan tindakan dari tiga aspek utama yaitu: 

1. Aspek Kepemimpinan dan Mentoring 

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah 

pencapaian tujuan. Seorang supervisi harus berorientasi pada pekerjaannya 

dan mempunyai sensitivitas sosial yang memberikan feedback, 

penghargaan, pengakuan keahlian terhadap stafnya. Mentoring 

didefinisikan sebagai proses membentuk dan mempertahankan hubungan 

secara intensif antara karyawan senior dengan karyawan junior dan 

supervisi sebagai penghubungnya. 

2. Aspek Penugasan 

Penugasan merupakan kesempatan yang dimiliki individu untuk memilih 

tugas yang berarti bagi akuntan dan melaksanakan tugas dengan cara yang 

sesuai dengan mereka. 

3. Aspek Kondisi Kerja 

Kondisi kerja merupakan kesempatan yang individu rasakan untuk 

melakukan tugas yang bernilai. 
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Dalam AECC (1993) disebutkan bahwa pada aspek kepemimpinan dan 

mentoring, supervisor hendaknya memberikan feedback yang jujur, terbuka, dan 

interaktif kepada auditor junior serta meningkatkan konseling dan mentoring. 

Supervisor dituntut mampu menjadi panutan sebagai profesional di bidangnya. 

Dalam melaksanakan pekerjaan tentu saja orang-orang yang terlibat di 

dalamnya mengalami perasaan positif dan negatif yang menentukan tingkat 

kepuasan yang dirasakannya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

perasaan positif dan negatif tersebut. Salah satu faktor yang dimaksud adalah 

supervisi, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pihak yang ditunjuk 

terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian Herzberg (1959) tingkat kepuasan kerja 

karyawan di suatu organisasi atas perusahaan dapat dilihat dengan memperhatikan 

faktor-faktor Intrinsik (Motivator Factor) dan Ekstrinsik (Hygiene Factor). 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Intrinsik (Motivator Factor) 

a. Prestasi (Achievement) 

b. Pengakuan (Recognition) 

c. Tanggung jawab (Responsibility) 

d. Pekerjaan itu sendiri (Work it self) 

e. Kemungkinan berkembang (Possibility of Growth) 

f. Kemajuan (advancement) 
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2. Faktor Ekstrinsik (Hygiene Factor) 

a. Gaji/Upah (Salary) 

b. Jaminan kerja (Job Security) 

c. Syarat-syarat kerja (Working Condition) 

d. Hubungan interpersonal (Interpersonal Relationship) 

e. Teknik supervisi (Supervition Technical) 

f. Administrasi dan kebijakan perusahaan (Company Policy and 

Administration) 

g. Faktor-faktor dalam kehidupan pribadi (Factor in Personal Life) 

h. Status 

Respon efektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan 

seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang 

dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu 

atau lebih aspek lainnya. 

Karyawan di perusahaan tentu akan berhubungan dengan atasan atau 

supervisor. Hasil penelitian mengatakan bahwa penelitian dan hubungan yang 

baik dari atasan kepada bawahan dapat meningkatkan kepuasan karyawan di 

perusahaan tersebut. 

Apabila dukungan supervisor itu tinggi maka kepuasan kerja juga akan 

meningkat. Hal ini dijelaskan oleh Yulk (dalam Griffin, Patterson, dan West, 

2001) bahwa dukungan dari atasan dan pertimbangan yang kuat meningkatkan 

kepuasan kerja dalam berbagai jenis pekerjaan. Penelitian Ladegard (2008) 



40 

 

menyebutkan sumber pekerjaan yaitu dukungan sosial dapat mengurangi 

ketegangan saat bekerja, dan mencegah atau mengurangi stress kerja. 

Kepuasan kerja auditor junior di Kantor Akuntan Publik dipengaruhi oleh 

sikap supervisor mereka dalam aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek 

kondisi kerja dan aspek penugasan. Kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh fungsi 

dan kedudukan karyawan dalam organisasi. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pembahasan teoritik dan kerangka berpikir, maka hipotesis 

penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh antara tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja  

akuntan pemula 

 

Tindakan Supervisi Kepuasan Kerja Akuntan 

Pemula 


