
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:849):

 “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.”

Sedangkan Badudu dan Zain (1994:1031) menyatakan: 

“Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi; (2) sesuatu 

yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; dan (3) tunduk 

atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.”

Dari kedua pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik pengertian 

bahwa pengaruh merupakan suatu kekuatan yang dapat membentuk,  mengubah 

atau menyebabkan sesuatu berubah.    

2.2 Gender

2.2.1 Pengertian Gender

Selama  ini  gender seseorang  dianggap  sebagai  bagian  dari  identitas 

seseorang  dimana  gender  adalah  sesuatu  yang  sudah  ada  di  dalam  diri  kita, 

padahal sebenarnya  gender timbul dalam suatu proses pembentukan tidak hanya 

dari dalam diri seseorang tapi juga dari lingkungan sekitar.

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:529)  gender diartikan 

sebagai:

“Pengelompokan pria dan wanita berdasarkan jenis kelamin.”

 

Sedangkan Unger and Crowford (1992:22) menyatakan bahwa:

“Para peneliti yang mempelajari psikologi perempuan merasa perlu untuk 
membedakan  konsep  jenis  kelamin  biologis  dan  gender.  Jenis  kelamin 
diartikan  sebagai  perbedaan  biologis  pada  komposisi  genetik,  anatomi 



reproduksi  dan  fungsi.  Sementara  gender adalah  yang  dihasilkan  oleh 
kebudayaan dengan jenis kelamin sebagai dasarnya.”

Dari  pengertian-pengertian  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  gender 

merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh bentukan sosial dengan   dasar perbedaan 

jenis  kelamin.  Misalnya  saja  perubahan  prilaku  seorang  pria  menjadi  seperti 

perilaku yang biasa ada pada wanita yang diakibatkan karena pergaulan, pola asuh 

sejak kecil dan mungkin karena pengalaman masa lalu.

Di masyarakat pada umumnya proses pembentukan  gender dimulai  dari 

lahir  ketika  seorang  bayi  lahir,  keberadaan  alat  genitalnya  mewakili  jenis 

kelaminnya. Akan tetapi disisi lain selimut yang berwarna biru biasa diperuntukan 

untuk  laki-laki  dan  selimut  dengan  warna  merah  muda  diperuntukan  untuk 

perempuan.  Dalam  hal  ini  warna  selimut  ini  dapat  mewakili  gender.  Tetapi 

selimut tidak akan menjadi indikator bagaimana bayi tersebut akan diperlakukan 

sebagai laki-laki atau perempuan.

Karena  gender berdasarkan  jenis  kelamin,  kedua  istilah  tersebut  sering 

tertukar,  padahal  sangatlah  penting  untuk  membedakan  kedua  istilah  tersebut 

sebab:

1. Dengan  menyamakan  keduanya  akan  mengarah  kepada  anggapan 

bahwa perbedaan  tingkah  laku  laki-laki  dan  perempuan  disebabkan 

secara langsung oleh keadaan biologis mereka, padahal tingkah laku 

dapat dibentuk oleh masyarakat dan lingkungan.

2. Dengan membedakan kedua istilah tersebut akan mempermudah kita 

untuk menganalisa hal-hal kompleks berkenaan dengan pengaruhnya 

dalam hidup kita.

Masyarakat  membuat  perbedan sosial  berdasarkan  gender.  Seperti  yang 

dikemukakan oleh Hinley dan Freeman (1989:45) berikut ini:

“Social interaction is the battle field on which the daily war between the 
sexes is fought. It is here that women are constantly reminded of what  
their “place” is and here that they are put back in their place, should they  
venture  out.  Thus,  social  interaction  serves  as  the  locus  of  the  most  
common  means  of  social  controll  employed  against  women.  By  being 



continually  reminded  of  their  inferior  status  in  their  own  patterns  of  
behaviour, women may internalize societys definition of them as inferior  
of throughly that they are often unaware of what their status is. Inferiority  
becomes habitual, and the inferior place assumes the familiarity and even 
desirability of home.” 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  ditarik  arti  bahwa dalam interaksi  sosial 

yang  selama  ini  dijalani  oleh  para  wanita  dalam  kehidupan  sehari-harinya 

diibaratkan  seperti  peperangan  jenis  kelamin,  dimana  wanita  selalu  diingatkan 

akan  dimana  tempat  mereka  seharusnya  berada  dan  dianggap  memiliki 

derajat/status  dibawah  pria  sehingga  mereka  merasa  terkucilkan  dalam 

kesehariannya,  hal  ini  memberikan  asumsi  bagi  mereka  bahwa tempat  mereka 

adalah keluarga dan rumah tangga.  Dengan kata lain dapat juga diartikan bahwa 

di  dalam kesehariannya  dilapangan kerja  seringkali  terdapat  diskriminasi  yang 

mereka alami sebagai wanita. 

Dalam  arti  luas,  gender adalah  sistem  klasifikasi  yang  membentuk 

hubungan antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  pengaruhnya  mudah  menyebar 

dan bersifat  multidimensional  sehingga konsep kekuasaan  dan status  dikaitkan 

dengan gender. 

Laki-laki  diharapkan  berprilaku  yang  mengarah  sebagai  orang  yang 

berkedudukan  tinggi  (pemimpin)  sementara  perempuan  diharapkan  berprilaku 

yang mengarah sebagai bawahan (mengabdi). Sebagai hasilnya membentuk suatu 

cara pandang bahwa laki-laki itu lebih tinggi statusnya dari perempuan. Mengapa 

hal  ini  bisa  terjadi?  Dari  segi  sosiologi  kita  mengenal  istilah  social  power,  

achieved status, dan ascribed status.

Social  Power dapat  diartikan  sebagai  pengaruh  seseorang  dari  dalam 

lingkungannya.  Pengaruh  semacam  ini  diperoleh  dari  partisipasinya  di  dalam 

masyarakat  dan  kemudian  masyarakat  merasakan  manfaat  dari  partisipasinya. 

Pada  akhirnya  orang  tersebut  memiliki  kemampuan  sosial  kontrol  di 

lingkungannya. Sebelum kita menelaah dua istilah selanjutnya kita akan melihat 

definisi  status  terlebih  dahulu.  Status  adalah  kemampuan  potensial  seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain. 



Achived  Status adalah  status  yang  diperoleh  seseorang  berdasarkan 

fungsinya  di  dalam  amsyarakat  baik  di  dalam  keluarga  maupun  di  dalam 

organisasi. Biasanya pada status ini seseorang akan dinilai bagaimana prestasinya 

dalam menjalankan fungsinya berdasarkan status yang ia peroleh. Apabila status 

tersebut ia peroleh dalam suatu organisasi maka ia dapat mencapai suatu status 

yang lebih tinggi.

Ascribed Status adalah status seseorang yang dia peroleh dari sejak lahir 

atau merupakan bawaan. Status semacam ini dapat dilihat pada seseorang yang 

memiliki orang tua bangsawan maka ia akan dianggap berkedudukan yang lebih 

tinggi  daripada  orang-orang  yang  bukan  keturunan  bangsawan  terutama  bila 

kerajaan tempat gelar bangsawan itu berpengaruh di masyarakat. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa norma budaya juga berperan penting dalam penentuan status ini. 

Namun salah satu yang dapat digolongkan kedalam status jenis ini adalah jenis 

kelamin,  dimana  seorang  laki-laki  akan  lebih  diharapkan  menjadi  pemimpin 

hanya karena ia laki-laki, sementara perempuan lebih diharapkan untuk bersikap 

mengabdi.

Dari  pengertian  dan  uraian  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  gender 

sebenarnya tidak hanya terbatas pada perbedaan jenis kelamin saja melainkan juga 

perbedaan yang terbentuk dari lingkungan sekitar karena adanya bentukan sosial, 

budaya, keluarga dan ajaran agama. 

2.2.2 Fenomena  Gender di  KAP  Berdasarkan  Beberapa  Penelitian 

Sebelumnya

Kebanyakan  para  perempuan  akan  merasa  bekerja  di  lingkungan  kerja 

yang di dominasi pria sebagai suatu hambatan untuk meraih kesuksesan walaupun 

umumnya  gender tidak  ada  pengaruh  pada  kinerja  seseorang,  terutama  pada 

bidang pekerjaan “kerah putih” ketika ketahanan fisik tidak terlalu dibutuhkan.

Maupin (1993:132) menjelaskan bahwa:
“Ada  dua  penjelasan  mengapa  perempuan  kurang  bisa  berkembang 
sebagai akuntan publik,  yaitu adanya cara pandang  situasional centered 
dan person centered. Menurutnya  situation centered adalah cara pandang 
seseorang  yang  mempengaruhi  bagaimana  ia  dapat  menerima  dan 



beradaptasi  dalam lingkungan  pergaulan  yang  ada  di  kantornya  seperti 
struktur sosial dan kekuasaan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang 
membantu  kesusksesan  pengembangan  karir.  Apabila  seseorang  dapat 
beradaptasi dengan baik mungkin keuntungan seperti penugasan pertama 
dan membangun suatu hubungan kerja (networking) akan berjalan dengan 
baik. Dia juga akan dapat berhubungan dengan baik dengan atasan dan 
rekan  kerja  senior  dengan  lebih  baik.  Hal-hal  seperti  ini  hanya  bisa 
diperoleh  bila  seseorang  bisa  masuk  kedalam  struktur  sosial 
lingkungannya.”

Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  diartikan  bahwa alasan  mengapa 

wanita  kurang bisa berkembang di  dunia  akuntan publik  adalah karena wanita 

kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan tempatnya bekerja. Sehingga dapat 

menimbulkan jarak dan hubungan yang tidak terlalu harmonis baik dengan atasan 

maupun rekan sesama profesi dalam pergaulan di lingkungan pekerjaannnya.

Namun karena KAP merupakan suatu lingkungan yang di dominasi laki-

laki  maka  perempuan  dapat  secara  otomatis  terkucilkan.  Hal  ini  dapat 

diperkirakan karena kurangnya  akses ke  old boys  network,  hubungan informal 

yang  dijalin  antara  manajer  dan  para  eksekutif  pria.  Sementara  komunikasi  di 

tempat kerja lebih cenderung dilakukan oleh pekerja dengan jenis kelamin yang 

sama.  Karena kebanyakan posisi  tertinggi  dipegang oleh pria maka akan lebih 

mudah  bagi  bawahan  pria  untuk  menjalin  komunikasi  dengan  atasannya 

sementara wanita seringkali tidak diperhatikan.

Sementara cara pandang kedua menurut Maupin (1993:134) adalah:
“Person  centered yang  didasari  oleh  klasifikasi  sikap  seseorang  yang 
terdiri  atas maskulin,  feminim dan netral.  Ia menemukan bahwa orang-
orang  yang  berada  pada  tampuk  kepemimpinan  baik  laki-laki  maupun 
perempuan  adalah  mereka  yang  mempunyai  sikap  maskulin,  yang  di 
dominasi  sikap-sikap itu diantaranya  adalah kepemimpinan,  kepribadian 
yang kuat dan lugas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci 
sukses  dalam  berkarir  di  KAP  adalah  dengan  menunjukan  sikap-sikap 
maskulin.”

Dari penjelasan mengenai cara pandang yang kedua ini dapat ditarik arti 

bahwa orang-orang yang dapat sukses di dunia akuntan publik adalah orang-orang 

yang memiliki sikap maskulin baik itu pria maupun wanita. Namun karena sikap 

maskulin  itu  identik  dengan  sikap-sikap  yang  dimiliki  oleh  pria,  sehingga 



menimbulkan kesan bahwa wanita tidak memiliki sikap tersebut melainkan sikap 

feminim dan sikap inilah yang dianggap sebagai penghambat karir wanita di dunia 

akuntan publik.

 
Menurut Saparinah Sadli (1994:492) perspektif wanita adalah:
 “Suatu perspektif yang didasarkan pada suatu kerangka teori feminisme 
seperti:
• Bahwasanya perempuan perlu  diterima dan dihargai  sebagai  sesama 

manusia yang mempunyai potensi (kemampuan) untuk berkembang.
• Bahwasanya  karakteristik  perempuan  yang  tidak  kompeten,  lemah, 

tidak mandiri lebih merupakan produk budaya yang meremehkan, dan 
oleh karenanya perlu diimbangi dengan gambaran tentang perempuan 
yang  inteligen,  mandiri,  cerdas,  berani  dan  mampu  mengambil 
keputusan, sukses, etis dan ciri-ciri positif lainnya.

• Bahwasanya  kaum  perempuan  juga  mempunyai  kemampuan  untuk 
mengembangkan  kondisi  lingkungan  hidupnya  dan  sangat  mungkin 
untuk  ikut  memberi  arah  kepada  pengembangan  sosial,  ekonomi, 
politik dan pribadi.

• Bahwasanya kaum perempuan juga memiliki berbagai macam kualitas 
manusia untuk meningkatkan mutu hidup secara umum, seperti yang 
dimiliki kaum pria. 

• Bahwasanya  berbagai  kepercayaan  dan  sikap  umum terhadap  kaum 
perempuan  banyak  dipengaruhi  oleh  mitos  dan  aneka  stereotype  
negatif  yang  bersumber  dari  pengaruh-pengaruh sosial–budaya  yang 
merugikan perkembangan status dan diri perempuan itu dapat diubah 
atau dihilangkan.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa feminist perspective adalah suatu 

cara pandang yang memandang bahwa wanita itu identik dengan sikap-sikap yang 

lemah,  lembut,  perasa,  kurang mandiri,  kurang  kompeten,  tidak  lugas,  kurang 

begitu menyukai tantangan dan kurang berwibawa sebagai pemimpin. Sikap-sikap 

inilah yang dianggap sebagai penghambat karir wanita di dunia akuntan publik.

Gomez, dkk (1995:79) menyatakan bahwa: 
“Kecenderungan  pria  menempati  tampuk  kepemimpinan  pada  beberapa 
organisasi karena mereka lebih suka “to go hand in hand” dengan pihak 
authority. Perilaku seperti itu terlihat dari tingkah laku sebagai berikut:
1. Perilaku yang agresif dan tendensius
2. Lebih berinisiatif dalam interaksi verbal
3. Berfokus pada output dan bukannya proses
4. Kurang  bersedia  untuk  berbagi  informasi  dan  memperlihatkan 

kerapuhan atau ketidakmampuan



5. Berorientasi  pada  tugas  (berlawanan  dengan  orientasi  terhadap 
lingkungan sosial)

6. Kurang berinisiatif, sehingga dapat mengambil keputusan yang ‘keras’ 
dengan cepat.

Sehingga  harapan  kebudayaan  tersebut  akan  menyebabkan  seseorang 
melakukan  dugaan  sepihak  terhadap  individu  yang  memperlihatkan 
“perilaku  wanita”  seperti  berfokus  pada  proses,  berorientasi  sosial  dan 
seterusnya, sehingga mereka akan cenderung untuk mendelegasikan tugas 
kepada orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama.”

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  salah  satu  cara  dalam 

penempatan orang dalam suatu posisi adalah dengan cara mencari  orang-orang 

yang memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan orang sebelumnya. 

Namun karena dalam KAP yang merupakan lingkungan kerja yang didominasi 

laki-laki  maka  apabila  ada  posisi  yang  kosong,  akuntan  laki-laki  mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk dipromosikan.

Banyaknya  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  akuntan  perempuan 

disebabkan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di KAP. Dalam beberapa 

penelitian  yang  berkenaan  mengenai  tingkat  kepuasan  kerja  menunjukan  baik 

laki-laki   maupun  perempuan  yang  bekerja  pada  KAP  menunjukan  tingkat 

kepuasan yang rendah. 

Menurut Ward, dkk (1986:22)) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 
“Ada lima hal yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja yaitu:
1. General nature of work ( keadaan pekerjaan )
2. Supervisor ( pengawasan )
3. Coworkers ( rekan kerja )
4. Promotion ( promosi )
5. Pay ( gaji ).
Hasilnya menunjukan bahwa secara umum responden perempuan cukup 
puas dengan pekerjaannya namun ada dua aspek yang memiliki  tingkat 
kepuasan yang rendah yaitu kesempatan untuk promosi dan gaji.”

Sementara penelitian yang dilakukan oleh American Woman’s Society of 

Certified Publik Accountants (AWSCPA) menunjukan bahwa:

 “Alasan  dari  para  perempuan  yang  meninggalkan  KAP  adalah  untuk 

mencari  kesempatan  promosi  yang lebih  baik,  kondisi  kerja  yang  lebih 

baik dan untuk mencari jenis pekerjaan lain.” 



Hal  senada  juga  dinyatakan  oleh  Trapp,  dkk  (1998:3)  dalam 

penelitiannya terhadap 400 akuntan yang terdiri dari 200 orang laki-laki dan 200 

orang perempuan hasilnya adalah sebagai berikut:

“Baik  akuntan  laki-laki  maupun  perempuan  diterima  dengan  baik  oleh 
klien, dimana keduanya dianggap mampu menjalankan tugas. Keduanya 
mempunyai  komitmen  yang  cukup  baik  terhadap  karirnya.  Sementara 
alasan  meninggalkan  KAP  adalah  untuk  mencari  pekerjaan  dengan 
promosi  yang  lebih  baik.  Walaupun  responden  laki-laki  ada  yang 
beranggapan  bahwa  alasan  utama  perempuan  keluar  dari  KAP  adalah 
tanggungjawab keluarga. Maksudnya adalah perempuan akan keluar dari 
KAP apabila mereka telah mempunyai anak.”
 

Padahal  dalam suatu survei  yang dilakukan oleh  Hooks and Cheramy 

(1994:29) smenunjukan bahwa:

“Perempuan ingin tetap dapat berkarir walaupun telah punya anak.” 

Dari beberapa uraian dan penjelasan di atas dapat ditarik arti bahwa secara 

umum  rendahnya  tingkat  kepuasan  kerja  akuntan  wanita  adalah  disebabkan 

karena kurangnya kesempatan promosi dan pengembangan karir yang lebih baik, 

yang pada akhirnya menyebabkan akuntan wanita tersebut memilih untuk mencari 

pekerjaan lain yang lebih dapat memberikan kepuasan kerja yang tinggi terutama 

dalam  hal  promosi  dan  pengembangan  karir  dan  bukan  karena  alasan  telah 

berkeluarga ataupun memiliki anak.

Hal  ini  sangat  penting  untuk  diketahui  agar  kantor  dapat  melakukan 

tindakan agar tidak kehilangan tenaga yang berbakat. Selain itu hal tersebut akan 

dapat menimbulkan suatu bias  gender yang dapat mempengaruhi penilaian kerja 

dimana  perempuan  akan  dianggap  kurang  mampu  berkonsentasi  pada 

pekerjaannya  apabila  ia  telah  berkeluarga  dan  akibatnya  dapat  menghambat 

promosi jabatan.

Selain  itu  pada  penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Gaetner,  dkk 

(1987:30) mengenai turnover pegawai Kantor Akuntan Publik lokal dan regional, 

menunjukan:



 “Wanita kurang puas dibandingkan pegawai laki-laki, ketidakpuasan ini 

menyebabkan tingkat turnover pegawai wanita pada kantor akuntan publik 

lebih tinggi dibanding pegawai pria.” 

Sedangkan Larkin (1990;20), mengungkapkan bahwa: 

“Gender berhubungan kuat dengan penilaian kerja pada kepuasan kerja.”

 Sementara itu hal senada juga diungkapkan oleh Samekto (1999:40): 

“Ada kesetaraan  motivasi,  komitmen organisasi,  komitmen profesi,  dan 
kemampuan  kerja  antara  auditor  pria  dan  wanita.  Sedangkan  untuk 
kepuasan  kerja  menunjukkan  adanya  perbedaan antara  auditor  pria  dan 
auditor wanita.”
 

Dari ketiga pernyataan tersebut di atas dapat ditarik arti bahwa tingginya 

tingkat turnover wanita yang bekerja di Kantor Akuntan Publik disebabkan karena 

rendahnya tingkat kepuasan kerja yang mereka rasakan, meskipun kinerja mereka 

dianggap baik dan memuaskan.

Jika  diartikan  secara  keseluruhan  dari  uraian  di  atas  dan  hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ternyata fenomena  gender di KAP 

yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepuasan kerja auditor pria dan wanita 

terjadi  disana.  Kebanyakan  kejadian  tersebut  terjadi  dikarenakan  lingkungan 

pekerjaan di KAP yang memang identik dengan lingkungan kerja pria sehingga 

wanita dianggap kurang cocok untuk bekerja didalamnya. Dan walaupun auditor 

wanita itu mampu melakukan pekerjaan dengan baik, tetap saja ia hanya sedikit 

memiliki  kesempatan untuk mengembangkan potensi  dan memperoleh promosi 

jabatan untuk pengembangan karirnya, sehingga pada akhirnya membuat akuntan 

wanita itu memilih untuk keluar dari tempat kerjanya dan pindah ke tempat kerja 

lain yang dapat memberikan kesempatan promosi dan pengembangan karir yang 

lebih baik. 



2.3 Kepuasan Kerja

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja

Menurut Hasibuan (2002:202):

“Kepuasan  kerja  adalah  sikap  emosional  yang  menyenangkan  dan 

mencintai  pekerjaannya.  Sikap  ini  dicerminkan  oleh  moral  kerja, 

kedisiplinan dan prestasi kerja.”

Sementara itu menurut Fred Luthans (2002:115):

“Job satisfaction is  the favorableness on favorableness with employees  

view their work.”

Sedangkan  pendapat  lain  yang  diutarakan  oleh  Robbins  (1998:353) 

mengenai kepuasan kerja adalah sebagai berikut:

“An individual’s general attitude toward his or her job.”

Lebih lanjut menurut Siagian (1997:295) mengatakan bahwa:

“Kepuasan  kerja  merupakan  suatu  cara  pandang  seseorang,  baik  yang 

bersikap positif maupun negative tentang pekerjaannya.”

Sementara itu Moh. As’ad (2000:104) mengungkapkan bahwa: 

“Batasan  yang  sederhana  dan  operasional  dari  kepuasan  kerja  adalah 
‘perasaan  kerja  seseorang  terhadap  pekerjaannya’.  Ini  berarti  bahwa 
konsepsi kepuasan kerja semacam ini, melihat kepuasan kerja itu sebagai 
hasil interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya.”
 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu arti bahwa kepuasan 

kerja  adalah sikap seorang karyawan terhadap pekerjaannya  baik yang bersifat 

positif maupun negatif sebagai akibat adanya perbedaan atas besarnya balas jasa 

yang  diterima  dengan  besarnya  yang  diyakini  akan  diterima  oleh  karyawan 

tersebut.



2.3.2 Pengukuran dan Faktor-faktor Kepuasan Kerja

Pengukuran  kepuasan  kerja  sangatlah  bervariasi,  karena  setiap  orang 

memiliki  standar  kepuasan  kerja  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya. 

Disamping itu banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, dimana faktor-

faktor  tersebut  dalam  peranannya  memberikan  kepuasan  kepada  karyawan 

tergantung pada pribadi masing-masing karyawan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi  kepuasan kerja menurut  Moh.  As’ad 

(2000;114) adalah sebagai berikut:

• Faktor individual yang meliputi umur, kesehatan, watak dan harapan.
• Faktor sosial meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan masyarakat, 

kesempatan  berekreasi,  kegiatan  perserikatan  pekerja,  kebebasan 
berpolitik dan hubungan kemasyarakatan.

• Faktor  utama  dalam  pekerjaan  meliputi  upah,  pengawasan, 
ketentraman kerja, kondisi kerja dan kesempatan untuk maju. Selain 
itu juga penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial di dalam 
pekerjaan,  ketepatan  dalam  menyelesaikan  konflik  antar  manusia, 
perasaan  diperlakukan  adil  baik  yang  menyangkut  pribadi  maupun 
tugas.

Sedangkan  Mangkunegara (2001;120) mengungkapkan bahwa terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu:

1. Faktor pegawai, seperti kecerdasan (IQ), kecakapan khusus (keahlian), 
umur, jenis kelamin, kodisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa 
kerja, kepribadian, emosi, cara berfikir, persepsi, dan sikap kerja.

2. Faktor pekerjaan, seperti jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat, 
kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi 
jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja.

Dari  berbagai  pendapat  di  atas,  Moh As’ad (2000;115) menyimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu:

• Faktor  psikologis,  merupakan  faktor  yang  berhubungan  dengan 
kejiwaan  karyawan  yang  meliputi  minat,  ketentraman  dalam  kerja, 
sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan lain.

• Faktor  sosial,  merupakan  faktor  yang  berhubungan  dengan  interasi 
sosial  baik  antara  sesama  karyawan,  dengan  atasannya,  maupun 
karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya.

• Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 
lingkungan kerja dan kondisi kerja karyawan, meliputi jenis pekerjaan, 
pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan 
ruangan, dan sebagainya.



• 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.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat diartikan 

bahwa  tidak  ada  ukuran  yang  pasti  untuk  mengukur  seberapa  besar  tingkat 

kepuasan  seseorang,  karena  masing-masing  individu  memiliki  kriteria  yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Namun dari segi faktor yang mempengaruhi 

tingkat  kepuasan  kerja  terdapat  kesamaan  yaitu  diantaranya  adalah  faktor 

psikologis,  sosial,  fisik  dan  faktor  finansial.  Secara  umum  keempat  faktor 

tersebutlah  yang dapat  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  tingkat  kepuasan kerja 

seseorang.

2.3.3 Dampak Kepuasan Kerja

Seperti yang diketahui bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu topik 

penelitian yang cukup menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan kepuasan kerja 

dapat  dihubungkan  dengan  berbagai  aspek  dalam  perusahaan,  seperti 

produktivitas  maupun  kinerja.  Dalam  setiap  pekerjaan  yang  berbeda  akan 

menghasilkan  kepuasan  kerja  yang  berbeda  pula,  yang  akhirnya  akan 

menimbulkan  dampak  dari  perbedaan  tersebut.  Beberapa  ahli  mengungkapkan 

dampak kepuasan kerja antara lain sebagai berikut:

T. Hani Handoko (1996:167) mengungkapkan bahwa: 

“Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat perputaran karyawan dan absensi. 

Perusahaan  bisa  mengharapkan  bahwa  bila  kepuasan  kerja  meningkat 

maka tingkat perputaran karyawan dan absensi menurun, atau sebaliknya.”

Sedangkan  Robbins (1998:182) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja 

akan berpengaruh pada: 

1. Produktivitas
2. Kemangkiran
3. Tingkat perpindahan (turnover) karyawan



Pernyataan  Gibson  (1996;233) juga  mendukung  kesimpulan  Robbins, 

bahwa:

“Kepuasan kerja dapat mempengaruhi tingkat kemangkiran (absenteeism), 

tingkat perpindahan (turnover), serta kinerja karyawan (performance).”

Sementara itu pendapat lain diutarakan oleh Hasibuan (2002;202) yaitu:

“Tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada karena setiap individu 

atau karyawan berbeda standar kepuasannya.”

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat diartikan 

bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi tingkat  turnover karyawan. Semakin 

tinggi  tingkat  kepuasan  kerja,  maka  tingkat  turnover  karyawan  turun  dan 

sebaliknya  semakin  rendah  tingkat  kepuasan  kerja,  maka  tingkat  turnover 

karyawan akan naik. Selain itu, kepuasan kerja juga dapat diukur melalui absensi 

karyawan.  Jika  absensi  karyawan  kecil  maka  relatif  kepuasan  kerja  karyawan 

baik. Sebaliknya jika absensi karyawan besar, maka kepuasan kerja diperusahaan 

kurang baik.

Di sisi lain Moh As’ad (2000:116) mengungkapkan bahwa:

”Selain  tingkat  turnover dan  absensi,  umur  dan  jenjang  pekerjaan 
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.”

Dari  apa  yang  telah  diungkapkan  di  atas  secara  keseluruhan,  dapat 

diartikan bahwa dampak kepuasan kerja secara umum yang utama dapat dilihat 

dari  tingkat  turnover,  absensi,  dan  kinerja  karyawan.  Dampak  kepuasan  kerja 



tersebut pada dasarnya sulit diukur karena standar kepuasan kerja setiap karyawan 

berbeda dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja tersebut.

2.3.4 Cara Pengungkapan Ketidakpuasan Kerja

Karyawan yang mengalami ketidakpuasan kerja dapat menyampaikan rasa 

ketidakpuasannya itu dengan berbagai cara, misalnya ada yang mengeluh, tidak 

mentaati  peraturan,  mencuri  milik  perusahaan,  sampai  menghindari 

tanggungjawabnya.

Menurut  Robbins  (1998:186),  secara  umum  karyawan  akan 

mengungkapkan ketidakpuasan kerjanya dengan cara:

• Keluar  (exit),  yaitu  perilaku  yang  diarahkan  kearah  meninggalkan 
organisasi,  mencakup  pencarian  suatu  posisi  baru  maupun  meminta 
berhenti.

• Suara  (voice),  yaitu  dengan  aktif  dan  konstruktif  mencoba 
memperbaiki  kondisi,  hal  ini  mencakup saran perbaikan,  membahas 
masalah-masalah dengan alasan dan membentuk serikat buruh.

• Kesetiaan  (loyalty),  yaitu  secara  pasif  tetapi  optimis  menunggu 
membaiknya kondisi, hal ini mencakup berbicara membela organisasi 
menghadapai  kritik  luar  serta  mempercayai  organisasi  dan 
manajemennya untuk melakukan hal-hal yang tepat.

• Pengabaian  (neglect),  yaitu  secara  pasif  membiarkan  kondisi 
memburuk,  termasuk  kemangkiran  atau  datang  terlambat  secara 
kronis, upaya yang dikurangi dan tingkat kekeliruan yang meningkat.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa karyawan jika mengalami 

ketidakpuasan dalam pekerjaannya, maka ia akan menunjukan rasa tidak puasnya 

dengan berbagai cara baik itu yang bersifat langsung seperti mengundurkan diri 

dari  perusahaan  maupun  yang  bersifat  tidak  langsung  seperti  mulai  sering 

membolos dari pekerjaannya.  Hal ini akan terus dilakukan sampai batas waktu 

dimana perusahaan memahami ketidakpuasan yang ia tunjukan. .

2.3.5 Teori Kepuasan Kerja

Berikut ini adalah beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang dikutip 

oleh Moh. As’ad (2000:105) ada tiga macam teori yaitu:



1. Discrepancy Theory
Teori ini dipelopori oleh Portner, yang berpendapat bahwa mengukur 
kepuasan kerja dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara apa 
yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan.  Kemudian Locke 
menyatakan bahwa kepuasan kerja pegawai tergantung pada perbedaan 
antara  apa  yang  di  dapat  dengan  apa  yang  diharapkan  pegawai. 
Apabila yang didapat pegawai lebih besar dari apa yang diharapkan, 
maka pegawai tersebut akan merasa puas. Sebaliknya jika yang didapat 
pegawai  lebih  rendah  dari  yang  diharapkan,  maka  pegawai  akan 
merasa tidak puas.

2. Equity Theory
Teori  ini  dikembangkan  oleh  Adams.  Komponen  dalam  teori  ini 
adalah:
a. Input, adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan pegawai 

sebagai  sumbangan  terhadap  pekerjaan.  Contohnya;  pendidikan, 
pengalaman, keahlian, usaha, peralatan pribadi, jumlah jam kerja, 
dan lain sebagainya.

b. Outcomes,  adalah  segala  sesuatu  yan  berharga  yang  dirasakan 
pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya seperti gaji,  keuntungan 
tambahan,  status,  simbol,  kesempatan  untuk  berprestasi  atau 
mengekspresikan diri.

c. Comparison  person,  adalah  seseorang di  perusahaan yang  sama 
atau di  tempat  lain,  atau  bisa pula  dengan diri  sendiri  di  waktu 
yang lampau.

Menurut teori ini puas atau tidak puasnya karyawan merupakan hasil 
perbandingan dari input dengan outcome diri sendiri dengan input dan 
outcome  pegawai  lain.  Jadi  jika  perbandingan  tersebut  dirasakan 
seimbang maka pegawai tersebut akan merasa puas. Tetapi jika tidak 
seimbang  dapat  menyebabkan  dua  kemungkinan  yaitu 
ketidakseimbangan yang menguntungkan dan ketidakseimbangan yang 
tidak menguntungkan.

3. Two Factor Theory
Teori  ini  adalah  teori  yang  dikemukakan oleh  Hezberg yang terdiri 
dari:
a. Faktor Intrinsik (Motivation Factors)

Faktor  intrinsik  merupakan  faktor-faktor  yang  berperan  sebagai 
motivator  terhadap  pegawai,  yakni  yang  mampu  mendorong 
terwujudnya  suatu  kepuasan  dan  dapat  mendorong  orang  untuk 
bekerja  dengan  baik.  Jika  kondisi  ini  tidak  ada,  ternyata  tidak 
menimbulkan rasa ketidakpuasan yang berlebihan. Faktor intrinsik 
ini terdiri dari:
o Achievement (Prestasi)
o Recognition (Pengakuan)
o The work it self (Pekerjaan itu sendiri)



o Responsibilities (Tanggungjawab)
o The possibility of growth (Pengembangan karier)

b. Faktor Ekstrinsik (Hygiene Factors)
Faktor  ekstrinsik  merupakan  faktor-faktor  yang  dapat 
menimbulkan  ketidakpuasan  pada  pegawai  apabila  tidak  dapat 
terpenuhi,  sehingga  kinerja  mereka  akan  menurun.  Faktor 
ekstrinsik ini terdiri dari: 
o Company procedure (Kebijakan Perusahaan)
o Quality of Supervision (Kualitas Supervisi)
o Interpersonal Relationship (Hubungan antar Pribadi)
o Working condition (Kondisi kerja)
o Job security (Keamanan kerja)
o Wages and status (Gaji/Upah dan status) 

2.4 Tinjauan tentang Profesi Auditor

Terdapat berbagai macam profesi dalam bidang akuntansi, salah satunya 

adalah profesi auditor. Untuk memperoleh pengertian lebih mendalam mengenai 

auditor,  kita  harus terlebih dahulu mengetahui  pengertian akuntan dan akuntan 

publik, karena pada dasarnya auditor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

akuntan  publik  yang  melaksanakan  penugasan  audit  atas  laporan  keuangan 

historis, dan akuntan publik sendiri merupakan bagian dari akuntan.

Adapun  pengertian  akuntan  adalah  seseorang  yang  melaksanakan 

pekerjaan  akuntansi  sesuai  dengan  UU  No.  34  tahun  1954  tentang  jabatan 

akuntan. Menurut  undang-undang  tersebut  gelar  akuntan  hanya  diberikan 

kepada:

• Mereka  yang  dinyatakan  lulus  dari  Universitas  Negeri  Jurusan 
Akuntansi  atau  badan  Perguruan  Tinggi  lainnya  yang  dibentuk 
menurut undang-undang atau diakui oleh pemerintah.

• Mereka  yang  dinyatakan  lulus  dalam  suatu  ujian  lain  menurut 
pendapat  ahli  dapat  menjalankan  pekerjaan  akuntan  dan  ijazahnya 
dapat disamakan dengan ijazah tersebut di atas.

Sedangkan Akuntan publik adalah auditor yang bekerja pada sektor publik 

bertanggung  jawab  atas  audit  bagi  perusahaan  publik  dan  perusahaan  besar 

lainnya dengan memberi jasa professional dalam bidang audit kepada perusahaan 

tersebut. 



Sementara  menurut  Aturan  Etika  Kompartemen  Akuntan  Publik 

“Dinyatakan bahwa Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki  izin 

dari  Menteri  Keuangan  atau  pejabat  yang  berwenang  lainnya  untuk 

menjalankan praktik akuntan publik.”

Jadi  dengan  kata  lain  orang-orang  yang  dapt  menjadi  akuntan  adalah 

merka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UU No.34 tahun 

1954  dan  telah  memiliki  izin  dari  menteri  keuangan  atau  pejabat  berwenang 

lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.

Profesi akuntan publik dikenal masyarakat dari jasa audit yang disediakan 

bagi pemakai informasi laporan keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi ini 

sejalan  dengan berkembangnya  perusahaan dan  berbagai  bentuk  badan hukum 

perusahaan.  Akuntan  Publik  merupakan  pihak  ketiga  yang  independent  untuk 

menilai  kehandalan  laporan  keuangan  yang  disajikan  manajemen  untuk  para 

pemakai.  Profesi  akuntan  publik  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang 

signifikan sejak awal tahun 70an, sejalan dengan semakin banyaknya investasi 

dan perusahaan di Indonesia.

Dapat  diartikan  hubungan  antara  akuntan,  akuntan  publik,  dan  auditor 

adalah bahwa akuntan merupakan suatu profesi yang ada pada bidang akuntansi. 

Salah satu yang termasuk tipe akuntan adalah akuntan publik. Akuntan publik itu 

sendiri terbagi atas auditor dan praktisi yang tentu saja keduanya memiliki tugas 

yang berbeda. Adapun tugas praktisi adalah memberikan jasa pemeriksaan, jasa 

akuntansi dan  review serta jasa konsultasi.  Sedangkan auditor memberikan jasa 

audit atas laporan keuangan historis. 



Bagan Hubungan Akuntan, Akuntan Publik dan Auditor

Tipe Akuntan

Tipe Akuntan Publik

Jenis Jasa

Sumber: Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998;47)

2.4.1 Macam Auditor

Menurut Arens  (2004:21)  serta Mulyadi  dan  Kanaka  Puradiredja 

(1998:26):

 “Orang atau kelompok yang melaksanakan audit  dapat dikelompokkan 
sebagai berikut:
1. Auditor Independen ( KAP )

Kantor  Akuntan  Publik  bertanggungjawab  pada  audit  atas  laporan 
keungan  historis  yang  dipublikasikan  dari  semua  perusahaan  yang 
sahamnya diperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar 
lainnya,  serta  banyak  perusahaan  berskala  kecil  dan  organisasi  non 
komersil.  Audit  tersebut  terutama  ditujukan  untuk  memenuhi 
kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditor, investor, 
calon  kreditor,  calon  investor,  dan  instansi  pemerintah    (terutama 
instansi pajak).

2. Auditor Pemerintah (  General Accounting Office Auditors = BPK 
di Indonesia )
Auditor  pemerintah  adalah  auditor  professional  yang  bekerja  pada 
instansi  pemerintah  yang  tugas  pokoknya  melakukan  audit  atas 
pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi 
atau  entitas  pemerintah  atau  pertanggungjawaban  yang  ditujukan 
kepada  pemerintah.  Mayoritas  tanggungjawab  auditor  pemerintah 
sama  dengan  tanggungjawab  dari  akuntan  publik.  Sebagian  besar 
informasi keuangan yang disediakan oleh berbagai badan pemerintah 
telah diaudit oleh auditor pemerintah.

Tipe Akuntan

PraktisiAuditor

Jasa Pemeriksaan, Jasa 
Akuntansi dan review, 

Jasa Konsultasi

Jasa Audit atas 
Laporan Keuangan 

Historis



3. Auditor Intern ( Internal Auditors )
Auditor intern adalah auditor yang dipekerjakan pada masing-masing 
perusahaan  untuk  melakukan  audit  bagi  manajemen  yang  tugas 
pokoknya  adalah  menentukan  apakah  kebijakan  dan  prosedur  yang 
ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi,  menentukan baik 
atau  tidaknya  penjagaan  terhadap  kekayaan  organisasi,  serta 
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 
organisasi.  Mayoritas auditor intern terlibat  dalam audit operasional. 
Agar dapat bekerja secara efektif, seorang auditor intern harus berada 
pada  posisi  yang  independent  terhadap  lini  fungsi  dalam  suatu 
organisasi,  tetapi  ia  tidak  independen terhadap organisasi  sepanjang 
masih  terdapat  hubungan antara  pemberi  kerja  dan pekerja.  Auditor 
intern  menyediakan  informasi  yang  amat  bernilai  bagi  pihak 
manajemen dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan 
efektivitas operasi perusahaan.

4. Auditor Pajak ( Internal Revenue Agents )
Auditor  pajak  adalah  auditor  yang  melaksanakan  proses  audit  atas 
pajak penghasilan dari wajib pajak untuk menentukan apakah mereka 
telah  mematuhi  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  Audit  ini 
merupakan jenis audit kepatuhan. Pajak penghasilan yang diaudit oleh 
auditor ini sangatlah beragam, mulai dari perhitungan pajak sederhana 
bagi individu yang bekerja pada seorang pemberi kerja saja serta hanya 
memperoleh  pengurangan  pajak  standar  hingga  perhitungan  pajak 
yang  sangat  kompleks  pada  perusahaan  multinasional.  Masalah 
perpajakan meliputi  pembayaran pajak oleh wajib pajak perorangan, 
pajak  hadiah,  pajak  bumi  dan  bangunan,  pajak  penghasilan 
perusahaan,  pajak  untuk  dana  perwalian,  dan  seterusnya.  Seorang 
auditor  yang terlibat  dalam salah satu area audit  ini  harus memiliki 
pengetahuan perpajakan serta  keahlian  audit  yang cukup agar  dapat 
melaksanakan suatu audit yang efektif.

2.4.2 Hirarki Auditor pada Kantor Akuntan Publik

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:31): 

“Umumnya hirarki auditor dalam penugasaan audit di dalam KAP dibagi 
menjadi berikut ini:
1. Partner

Partner  menduduki  jabatan  tertinggi  dalam  penugasan  audit 
bertanggungjawab atas hubungan dengan klien dan bertanggung jawab 
secara  menyeluruh  mengenai  auditing.  Partner  menandatangani 
laporan  audit,  management  letter dan  bertanggung  jawab  terhadap 
penagihan fee audit dari klien. 



2. Manager
Manager bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu 
auditor  senior  dalam merencanakan program audit  dan waktu audit, 
mereview kertas kerja, laporan audit dan management letter. Biasanya 
manager melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor 
senior. Pekerjaan manager tidak berada di kantor klien, melainkan di 
kantor  auditor  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap  pekerjaan  yang 
dilaksanakan para auditor senior.

3. Auditor Senior
Auditor Senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggungjawab 
untuk  mengusahakan  biaya  audit  dan  waktu  audit  sesuai  dengan 
rencana,  bertugas untuk mengarahkan dan meninjau ulang pekerjaan 
auditor  junior.  Auditor  senior biasanya  akan menetap dikantor klien 
sepanjang  prosedur  audit  dilaksakan.  Umumnya  auditor  seniar 
melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu.

4. Auditor Junior
Auditor  Junior  melaksanakan  prosedur  audit  secara  rinci,  membuat 
kertas  kerja  untuk  mendokumentasikan  pekerjaan  audit  yang  telah 
dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya di pegang oleh auditor yang baru 
saja  melaksanakan  pendidikan  formalnya  disekolah.  Dalam 
melaksanakan  pekerjaannya  sebagai  auditor  junior,  seorang  auditor 
harus  belajar  secara  rinci  mengenai  pekerjaan  audit.  Biasanya  ia 
melaksanakan  audit  di  berbagai  jenis  perusahaan.  Ia  harus  banyak 
melakukan   audit  dilapangan  dan  diberbagai  kota,  sehingga  dapat 
memperoleh banyak pengalaman dalam menangani berbagai masalah 
audit. Auditor Junior sering juga disebut dengan asisten auditor.

Dari pengertian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa hirarki auditor di 

KAP dalam penugasan audit  sangatlah jelas sesuai dengan tingkatan yang ada 

didalamnya.  Karakteristik  hirarki  dalam  KAP  membantu  meningkatkan 

kompetensi dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi klien.

2.4.3 Lingkungan Kerja Auditor

Menurut Dezoort, dkk (1997:282): 

“Lingkungan kerja  auditor  dijabarkan  dalam tiga  indikator  yang  dinilai 
cukup meliputi  berbagai isu yang relevan dengan dunia akuntan publik, 
yaitu:
1. Job duties and Responsibilities

Mencakup pengetahuan  dan keahlian  yang dibutuhkan oleh  seorang 
auditor, juga mengenai atribut dan manfaat profesi auditor.



2. Advancement, Trainning, and Supervision
Mencakup  kemahiran  dalam  pekerjaan,  pelatihan,  pendidikan  yang 
dilaksanakan  oleh  Kantor  Akuntan  Publik,  promosi  jabatan  dan 
kecukupan supervisi kerja.

3. Personal Concern
Mencakup standar etik dan interaksi dengan rekan seprofesi, dukungan 
perusahaan  dalam  mengikuti  Ujian  Sertifikasi  Akuntan  Publik 
(USAP).

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa untuk sukses menjadi auditor 

diperlukan  banyak  keahlian  dan  keterampilan  yang  harus  dimiliki  dan  juga 

diperlukan pengetahuan yang luas mengenai lingkungan kerja auditor yang sudah 

abarang tentu dapat diperolah melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan.

2.5 Pengaruh Gender terhadap Kepuasan Kerja Auditor

Pada  uraian  sebelumnya  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 

kepuasan kerja disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja adalah faktor individual yang mencakup di dalamnya adalah jenis kelamin 

(gender). Gender merupakan salah satu faktor fisik dan psikologis yang dianggap 

dapat  mempengaruhi  kepuasan  kerja.  Penelitian  sebelumnya  mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara gender dengan penilaian kinerja 

pada kepuasan kerja.

Hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa pegawai  wanita  pada 

Kantor  Akuntan  Publik  kurang  puas  dibandingkan  pegawai  laki-laki. 

Ketidakpuasan  ini  menimbulkan  tingkat  turnover pegawai  wanita  lebih  tinggi 

dibandingkan pegawai pria pada Kantor Akuntan Publik. 

Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  arti  bahwa  gender memiliki  pengaruh 

terhadap kepuasan kerja auditor. Bagi individu, penelitian mengenai sebab-sebab 

dan  sumber-sumber  kepuasan  kerja  serta  diskriminasi  gender memungkinkan 

timbulnya  usaha-usaha  peningkatan  kesejahteraan  dan  kesetaraan  dalam hidup 

mereka.  Bagi  organisasi  penelitian  mengenai  kepuasan  kerja  dilakukan  dalam 

rangka meningkatkan kinerja pegawainya. Sementara penelitian mengenai gender 

bagi organisasi adalah dalam rangka meningkatkan perbaikan sikap dan tingkah 

laku  yang  diskriminatif  terhadap  pegawainya  khususnya  pegawai  wanita. 



Selanjutnya  masyarakat  tentu  akan  menikmati  hasil  kapasitas  maksimum  dari 

suatu organisasi serta naiknya nilai manusia di dalam konteks pekerjaan.


