
Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi 
Vol. III No. 1/Mei/2011 

 

 

Tata Tarwan 
Pengaruh Komitmen Organisasional dan Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja 

Auditor dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening 
 

PENGARUH KOMITMEN  ORGANISASIONAL DAN  

KOMITMEN  PROFESIONAL  TERHADAP  KEPUASAN  

KERJA  AUDITOR  DENGAN  MOTIVASI  SEBAGAI 

VARIABEL  INTERVENING 

(Studi Empirik pada 25 Kantor Akuntan Publik di Bandung) 

 

Tata Tarwan 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to emprically analyses the impact of 
organizational and professional commitment toward job statisfaction, 
and include motivation as intervening variable. The result of this 
research is expected to give contribution in developing the theory, 
especially concering attitude of accountant. I addition, it is expected to 
give practical contribution for organization, especially public 
accountant. 
Path analysis was used to test the hypotheses using AMOS. The result 
reveals that (a)  there is a significant effect between organizational and 
professional commitment and job satisfaction, (b) there is a significant 
effect between the organizational and professional commitment and 
motivation, (c) there is unsignificant effect between motivation and job 
satisfaction, (d) there is a significant indirect effect of the organizational 
and professional commitment toward job satisfaction, throught 
motivation the intervening variable. The coefficient of direct effect of 
organizational and professional commitment is greater than that of the 
indirect effect throught motivation, the intervening variable. Therefore, 
motivation the intervening variable can be ignored. 
 
Keywords : organizational commitment, professional commitment, 
motivation, and ob satisfaction. 

                                   

I.  PENDAHULUAN 
Kantor Akuntan Publik selanjutnya disingkat KAP adalah kantor yang 

menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan assurance lainnya. Jenis jasa audit yang 

dilakukan KAP utamanya yaitu audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit 

ketaatan. Sedangkan jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa 
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akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan serta jasa konsultan manajemen. KAP juga 

terus mengembangkan produk dan jasa baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian 

usaha, akuntansi forensik, audit internal yang disubkontrakkan (outsorcing), serta jasa 

penasihat teknologi informasi (Arens at.al., 2006:3) 

Banyaknya auditor yang keluar atau mengundurkan diri, merupakan persoalan 

tersendiri bagi kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik seolah olah hanya 

dipergunakan sebagai ajang pelatihan bagi sarjana-sarjana akuntansi sebelum ia terjun ke 

masyarakat, sebagian besar auditor berpengalaman diantara 2 – 5 tahun mengundurkan 

diri (withdrawal) dan bekerja diperusahaan (non KAP). 

Studi mengenai kepuasan kerja dan komitmen organisasi, serta komitmen profesi 

merupakan topik yang menarik dan dapat dijadikan pertimbangan saat mengkaji motivasi 

karyawan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut Gregson (1992) 

kepuasan kerja adalah sebagai pertanda awal komitmen organisasi dalam sebuah 

pergantian akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).   

Dalam mengukur kinerja auditor, menurut Larkin (1990) dalam Trisnaningsih 

(2007) terdapat empat dimensi personalitas, yaitu kemampuan (ability), komitmen 

profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan 

dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang 

komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang 

dipersepsikan oleh auditor tersebut. Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan 

mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Adapun kepuasan kerja auditor adalah tingkat 

kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan 

dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya. 

Disamping komitmen organisasional, adanya orientasi profesional yang mendasari 

timbulnya komitmen profesional nampaknya juga akan berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja. Para profesional merasa lebih senang mengasosiasikan diri mereka dengan 

organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mereka juga lebih 

ingin mentaati, norma, aturan dan kode etik profesi dalam memecahkan masalah-masalah 

yang mereka hadapi (Copur,1990). 

Penelitian terdahulu, Aranya et al. (1982) menganalisis pengaruh komitmen 

organisasional dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja para akuntan yang 
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dipekerjakan, dengan dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja. Mereka 

menyatakan adanya suatu korelasi nyata secara statistik antara komitmen organisasional 

dan kepuasan kerja. Sedangkan komitmen profesional mempengaruhi kepuasan kerja 

secara tidak langsung melalui komitmen organisasional. Penelitian ini menganalisis 

kembali pengaruh komitmen organisasional dan komitmen profesional terhadap kepuasan 

kerja auditor dengan menambah variabel motivasi sebagai variabel intervening. 

 

II.  REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Studi ini mengkaji keterkaitan antara vairabel-variabel komitmen organisasional, 

komitmen, profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Robbins dan Judge (2008: 100) 

mendefinisikan komitmen organisasional sebagai suatu keadaan dimana seseorang 

karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Mengutip pandangan Bline, 

Fatoni (2005) menyatakan bahwa komitmen profesional “ ... can be described as the 

intensity of an individual’s identification with and level of involvement in his or her 

profesion”. Menurut Faustino (2004:204), motivasi adalah keadaan dalam diri individu 

yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara yang menjamin tercapainya tujuan. 

Mengenai kepuasan kerja, Robbins (1998) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah 

sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan 

hidup karena sebagian besar waktu manusia dihabiskan ditempat kerja (Riggio, 1990). 

Pentingnya kepuasan kerja menarik para peneliti untuk mengkajinya lebih jauh. Dalam 

hubungannnya dengan komitmen organisasional dan komitmen profesional. Berdasarkan 

hasil studinya terhadap sejumlah akuntan profesional, Aranya et al. (1982) menemukan 

adanya suatu hubungan positif langsung antara komitmen organisasional dan kepuasan 

kerja, serta hubungan positif tidak langsung antara komitmen profesional dengan 

kepuasan kerja melalui komitmen organisasional. 

Nooris dan Neibuhr (1984) dengan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa 

profesionalisme berhubungan positif dengan komitmen dan kepuasan kerja. Brieley 

(1994) menemukan bahwa komitmen profesional dan komitmen organisasional memiliki 

hubungan positif dengan kepuasan kerja. Demikian pula, hasil studi Bline et al. (1991) 
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mengindikasikan adanya pengaruh positif kedua jenis komitmen tersebut terhadap 

kepuasan kerja. 

Hanya sedikit studi yang menghubungkan antara jenis-jenis komitmen dengan 

motivasi, dan umumnya bersifat teoritis. Johnson et al. (2010) mengembangkan suatu 

model hubungan yang menunjukkan adanya hubungan positif antara komitmen dengan 

motivasi.  

Dalam hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja, Orpen (1979) menemukan 

bahwa motivasi yang dioperasionalkan dengan karakteristik pekerjaan memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja. Studi empirik dilakukan oleh Pool (1997) yang 

menemukan bahwa motivasi memili efek positif terhadap kepuasan kerja. Temuan ini 

dikonfirmasikan kembali oleh Funham et al. (2009). Studi Rahardja (2000) menunjukkan 

bahwa bahwa motivasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan kepuasan kerja.  

 Hipotesis : 

H1  : Komitmen organisasional mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.  

H2  :  Komitmen profesional mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.  

H3  : Komitmen organisasional mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi.  

H4  : Komitmen profesional mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi. 

H5  : Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja.  

 

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN  
Sampel adalah 65 auditor pada 25 KAP di bandung, namun, dari 65 responden 

yang mengembalikan kuesioner hanya 55 kuesioner yang dapat daianalisis karena 

kelengkapan data. Komitmen organisasi ini diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Meyer dan Allen (1984) terdiri dari 12 item. Profesional komitmen 

mengadaptasi dari Hall (1968) terdiri dari 14 item. Motivasi diukur dengan kuesioner 

yang diadaptasi dari Hunton et.al (1996) dengan sembilan item. Kepuasan kerja diukur 

dengan instrumen dari Larkin (1990) terdiri dari empat item instrumen. Seluruh 

instrumen adalah Likert-type 5-skala pengukuran mulai dari Sangat Tidak Setuju (1) 

sampai Sangat Tidak Setuju (5).   

Pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur yang didahului oleh pengujian 

kualitas instrumen pengukuran. Hasil pengujian menunjukan validitas dan reliabilitas 
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instrumen pengukuran dengan nilai kolelasi lebih besar dari 0,30 dan cronbach alpha di 

atas 0,60. 

 

IV. TEMUAN-TEMUAN 
Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis jalur dapat dilihat pada tabel 

1. Dari hasil pengolahan data pada gambar dapat diketahui seberapa besar koefesien 

masing-masing variabel terhadap variabel lainnya atau disebut koefesien jalur. Dengan 

didasarkan pada hasil pengolahan data seperti ditampilkan pada tabel 1, maka pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai CR dan nilai P pada masing-

masing hubungan antar variabel dengan batasan signifikan yang telah ditetapkan yaitu 

1,96 dengan batas 5%.     

 Gambar 1. dan tabel 1 berikut ini menyajikan  output  komputer yang menunjukkan 

keterkaitan antar variabel dan besarnya koefesien jalur: 

 

Gambar 1. 
Diagram dan Koefisien Jalur 
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Tabel 1 
Regression Weights 

 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

m <--- oc .234 .084 2.793 .005 par_3 
m <--- pc .216 .103 2.096 .036 par_4 
js <--- oc .114 .040 2.858 .004 par_1 
js <--- pc .165 .048 3.472 *** par_2 
js <--- m .097 .056 1.729 .084 par_5 

 
Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, beberapa hal dapat dikemukakan: 

a.  Pada hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai C.R. dan P pada hubungan variabel 

komitmen organisasional dengan kepuasan kerja adalah sebesar 2,858 dengan nilai P 

sebesar 0,004. Berdasarkan nilai tersebut, maka hipotesis ke 1  pada penelitian ini 

dinyatakan dapat dikonfirmasikan, karena telah memenuhi syarat signifikansi yaitu 

sebesar 1,96 dan 0,05.  

b.  Pada hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai C.R. pada hubungan variabel 

komitmen profesional dengan kepuasan kerja adalah sebesar 3,472 dengan nilai P 

sebesar 0,000. Dengan nilai ini maka hipotesis 2 dapat dikonfirmasikan, sebab nilai 

C.R. dan P telah memenuhi syarat signifikansi yaitu sebesar 1,96 dan 0,05. 

c.  Berdasarkan hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa nilai C.R. dan P pada 

hubungan antara variabel komitmen organisasional dan motivasi adalah sebesar 2,793 

dengan nilai P sebesar 0,005 maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 dapat 

dikonfirmasikan, karena nilai C.R dan P telah memenuhi syarat signifikan yaitu 

sebesar 1.96 dan 0.05.  

d.  Berdasarkan hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa nilai C.R. dan P pada 

hubungan antara variabel komitmen profesional dengan motivasi adalah sebesar 

2,096 dengan nilai P sebesar 0,036 telah memenuhi syarat signifikan yaitu 1.96 dan 

0.05. Dengan nilai ini maka hipotesis 4 dapat dikonfirmasikan  

e.  Dari hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa nilai C.R. dan P pada hubungan 

antara variabel motivasi dan kepuasan kerja adalah sebesar 1,729 dengan nilai P 

sebesar 0,084. Besaran nilai probabilitas tersebut lebih besar dari kriteria yang 

ditetapkan. Dengan demikian hasil ini tidak dapat mengkonfirmasikan hipotesis yan 

diajukan. 
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Tabel 2 
Standardized Direct Effects, Indirect Effects dan Total Effects 

 
 

 

 

 

 

V. DISKUSI 
 Dari hasil pengujian hipotesis telah diketahui bahwa tidak semua hipotesis terbukti 

secara signifikan, dengan demikian maka semua analisis yang berpengaruh signifikan 

dapat dilakukan pengolahan data. 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel komitmen profesional lebih 

mempengaruhi motivasi dibandingkan dengan variabel komitmen organisasional. 

Sedangkan dalam mempengaruhi kepuasan kerja, dari tiga variabel bebas yaitu komitmen 

organisasional, komitmen profesional dan motivasi, yang paling dominan berpengaruh 

adalah varaibel komitmen organisasional. 

 Pada hasil pengolahan data juga dapat diketahui pengaruh tidak langsung komitmen 

organisasional dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja melalui variabel 

intervening motivasi, besar masing-masing variabel tersebut adalah 0.047 dan 0.062. 

Dibandingkan dengan pengaruh langsung komitmen organisasional dan komitmen 

profesional yaitu sebesar 0.312. dan 0.370, maka pengaruh tidak langsung melalui 

variabel intervening motivasi memiliki pengaruh yang lebih kecil. Dengan demikian, 

maka pengaruh variabel intervening motivasi dapat diabaikan, sehingga hasil penelitian 

ini lebih menekankan pada pengaruh langsung variabel komitmen orgnisasional dan 

komitmen profesional. 

 Pada studi ini ada 5 (lima) hipotesis yang diajukan. Dari kelima hipotesis yang 

diajukan tersebut, tidak semua hipotesis dapat dikonfirmasikan oleh data. Terdapat satu 

hipotesis yang gagal dikonfirmasikan oleh data yaitu hipotesis kelima. Hipotesis kelima 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepuasan 

kerja. Temuan pada studi ini menerangkan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Penjelasan yang mungkin mengenai tidak signifikannya 

 Standardized 

Direct Effects 

Standardized  

Indirect Effects 

Standardized  

Total Effects 

pc oc m pc oc m pc oc m 

M .259 .345 .000 .000 .000 .000 .259 .345 .000 

js .370 .312 .180 .047 .062 .000 .417 .374 .180 



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi 
Vol. III No. 1/Mei/2011 

 

 

Tata Tarwan 
Pengaruh Komitmen Organisasional dan Komitmen Profesional terhadap Kepuasan Kerja 

Auditor dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening 
 

pengaruk motivasi terhadap kepuasan kerja bahwa kepuasan kerja bukan merupakan 

prediktor utama dan langsung bagi motivasi. Hal ini dikonfirmasikan oleh penelitian ini 

dimana kepuasan kerja menengahi pengaruh komitmen organisasional, komitmen 

profesional dan motivasi. 

 Selanjutnya untuk hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat semuanya dapat 

dinkonfirmasikan oleh data begitupun hipotesis keenam dan ketujuh mengenai hubungan 

antar variabel komitmen organisasional, komitmen profesional, motivasi sebagai variabel 

intervening untuk kepuasan kerja dapat dikonfirmasikan oleh data. 

 Memperhatikan hasil dekomposisi pengaruh antar variabel, dapat  disimpulkan 

bahwa berdasarkan analisis data dalam penlitian ini menunjukkan :  

 Komitmen organisasional dan komitmen profesional mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, 

yaitu Aranya et.al. (1982), Noris dan Niebuher (1983), Meixner dan Bline (1989); 

Batteman. T dan Strasser (1984). 

 Hasil analisis data dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa komitmen 

organisasional dan komitmen profesional berpengaruh secara signifikan terhadap 

motivasi. Temuan ini mendukung hasil penelitian Sri Trisnaningsih (2000). Hasil 

penelitian ini juga membuktikan bahwa motivasi mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa komitmen 

organisasional dan komitmen profesional mempunyai  pengaruh secara tidak langsung 

melalui variabel intervening motivasi terhadap kepuasan kerja. 

 Berdasarkan pengolahan data diketahui bahwa pengaruh langsung variabel 

komitmen organisasional dan komitmen profesional lebih besar dibandingkan dengan 

pengaruh tidak langsung dengan melalui variabel intervening motivasi. Sehingga 

penelitian ini tetap konsisten dengan peneliti terdahulu yaitu Aranya et.al.(1982). 

 

VI. KETERBATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
Studi ini memiliki keterbatasan. Pertama, hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan 

analisis pada objek penelitian yang terbatas yaitu profesi auditor pada kantor akuntan 

publik di Bandung, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan 

apabila dilakukan untuk objek dan profesi yang bebeda. Kedua, pengujian non response 

bias tidak dilakukan dalam penelitian ini, karena peneliti kesulitan dalam menentukan 
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identitas responden yang memberikan jawaban pertama kali dan terakhir kali. 

Peningkatan kepuasan kerja secara langsung dapat dilakukan oleh KAP dengan 

cara meningkatkan komitmen organisasional, karena dari hasil pengujian model terlihat 

bahwa pengaruh komitmen organisasional mempunyai koefisen yang paling besar 

dibanding komitmen profesional maupun motivasi. 

 Untuk penelitian mendatang, diharapkan dapat menambah atau mempertimbangkan 

variabel-variabel lain selain komitmen organisasional dan komitmen profesional misalnya 

kinerja auditor, independensi auditor itu merupakan variabel-variabel yang dapat 

dipertimbangkan dalam mengkaji kepuasan kerja, demikian pula peneliti selanjutnya 

dapat  memperluas populasi penelitian. Populasi penelitian tidak hanya diambil dari 

kantor akuntan publik yang ada pada salah satu Kota atau Propinsi saja, tetapi bisa 

dikembangkan pada kantor akuntan publik di seluruh Indonesia. 
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