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ABSTRAK 
 

 
Kustiani. 2009. Pengaruh Role Stressor Terhadap Komitmen Organisasi Dengan 
Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) 
Di Jawa Tengah. Skripsi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Agus 
Wahyudin, M.Si, & Indah Anisykurlillah, S.E, Akt., M.Si. 

 
Kata Kunci : Role Stressor, Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja. 
 
Komitmen organisasi menjadi hal yang penting bagi pencapaian tujuan suatu 
perusahaan. Komitmen organisasi ini ditunjukkan dengan sikap loyalitas pekerja 
secara terus menerus kepada organisasi untuk keberhasilan dan kesejahteraan 
organisasinya. Komitmen organisasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Permasalahan penelititan ini yaitu bagaimana role stressor (role conflict, role 
ambiguity, role overload) berpengaruh terhadap komitmen organisasi, dimana 
kepuasan kerja dijadikan sebagai variabel intervening pada Kantor Akuntan 
Publik (KAP) di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh Role Conflict (RC), Role Ambiguity (RA) dan Role Overload (RO) 
terhadap Kepuasan Kerja (KK), pengaruh role conflict, role ambiguity dan role 
overload terhadap Komitmen Organisasi (KO) serta pengaruh kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasi. 
Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dimana 
subjek penelitian adalah auditor yang bekerja pada KAP di Jawa Tengah. 
Pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas yaitu menggunakan teknik 
pengambilan sampel yang mudah (convinience sampling). Structural Equation 
Modeling (SEM) dengan program Linier Structural Relationship (LISREL) 
digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 
Hasil penelitian menunjukkan persamaan struktural (1) sebagai berikut KK = -
0.33*RC - 0.15*RA - 0.25*RO, Errorvar.= 0.19  , R² = 0.46 yang memiliki nilai t-
value sebagai berikut -4.16 (RC), -2.25 (RA), dan -3.37 (RO). Dari persamaan 
diatas dapat simpulkan bahwa role conflict, role ambiguity dan role overload 
secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nilai R² menunjukkan 
bahwa 46% variabel kepuasan kerja dipengaruhi oleh variabel role conflict, role 
ambiguity dan role overload yang diajukan dan sebesar 54% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. Persamaan struktural (2) KO = 0.24*KK - 
0.22*RC - 0.22*RA - 0.24*RO, Errorvar.= 0.28, R² = 0.45 yang memiliki nilai t-
value 1.82 (KK), -2.14 (RC), -2.61 (RA), -2.55 (RO). Dari persamaan diatas dapat 
simpulkan bahwa role conflict, role ambiguity dan role overload secara signifikan 
berpengaruh terhadap komitmen organisasi, sedangkan kepuasan kerja tidak 
berpengaruh terhadap komitmen organisasi (α = 5%). Nilai R² menunjukkan 
bahwa 45% variabel komitmen organisasi dipengaruhi oleh variabel kepuasan 
kerja, role conflict, role ambiguity dan role overload yang diajukan dan sebesar 
55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Saran yang diajukan kepada peneliti selanjutnya adalah menambah indikator 
variabel role overload, memasukkan variabel role stressor, dan memasukkan 
dimensi-dimensi yang terdapat dalam variabel komitmen organisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komitmen anggota organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi 

dalam menciptakan kelangsungan hidupnya. Komitmen menunjukkan hasrat 

karyawan sebuah perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta 

mengabdikan diri bagi perusahaan. 

Perusahaan menginginkan pencapaian tujuan tanpa banyak mengalami 

kendala, diantaranya tujuan untuk mencari laba (profit oriented), 

memenangkan persaingan, memenuhi kepuasan pelanggan. Namun 

pencapaian tujuan itu tidak sesederhana yang dipikirkan oleh pihak 

manajemen. Banyak kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala utama 

yang timbul terutama dapat berasal dari para karyawan sebagai anggota 

organisasi, seperti rendahnya komitmen karyawan untuk tetap bekerja dalam 

organisasi. 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu keinginan yang kuat untuk 

tetap menjadi anggota dari suatu organisasi. Keinginan ini ditunjukkan 

dengan menyerahkan segala upaya atas nama organisasinya dengan suatu 

keyakinan, penerimaan nilai dan tujuan dari organisasi tertentu. Komitmen 

organisasi ini ditunjukkan dengan sikap loyalitas pekerja secara terus 

menerus kepada organisasi untuk keberhasilan dan kesejahteraan 

organisasinya (Mowday, et. al., 1982) dalam Hernawati (2005). 
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Determinan dari komitmen organisasi yaitu variabel umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, masa kerja, status perkawinan, dan jumlah tanggungan. 

Umur karyawan menunjukkan catatan biologis lamanya masa hidup 

seseorang yang digolongkan dalam dua dimensi yaitu tua dan muda 

(Panggabean, 2001). Dari penelitiannya, kelompok umur antara 31 dan 35 

tahun merasa lebih komit terhadap organisasi. Menurut jenis kelamin laki-

laki lebih komit jika dibandingkan dengan perempuan. Menurut jenis 

pendidikan maka pendidikan terendah yang memiliki komitmen lebih dari 

pada seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hal 

ini dikarenakan tingkat pendidikan lebih rendah sulit untuk mendapatkan 

pekerjaan jika dia meninggalkan organisasi tempat dia bekerja. Orang yang 

mempunyai tanggungan lebih banyak akan menempati komitmen yang 

tinggi daripada orang yang mempunyai tanggungan yang sedikit. 

Komitmen menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor, karena komitmen yang tinggi dapat menjadikan seorang 

auditor mempunyai semangat dalam bekerja, adanya keinginan untuk 

memajukan perusahaan agar dapat mencapai tujuannya, sehingga seorang 

auditor akan menjadikan setiap tindakan yang dilakukan untuk memajukan 

perusahaanya. Adanya perasaan memiliki dan merasa bahwa seorang 

auditor merupakan bagian dari organisasi tempat seorang bekerja. Berbeda 

jika seorang auditor memiliki komitmen yang rendah terhadap perusahaan, 

kinerja dari seorang auditor akan menurun dan dapat menyebabkan seorang 

auditor akan keluar dari perusahaan tempat bekerja (turnover) karena tidak 
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mempunyai sikap merasa memiliki dan sikap ingin memajukan perusahaan. 

Turnover yang tinggi berpotensi menimbulkan biaya yang tinggi bagi 

perusahaan, antara lain biaya untuk rekruitmen dan pelatihan bagi auditor 

baru, sehingga komitmen organisasi merupakan hal yang penting bagi suatu 

perusahaan, agar seorang karyawan mempunyai rasa memiliki dan merasa 

bahwa ia adalah bagian dari organisasi, sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Untuk meningkatkan komitmen karyawannya, manajemen perlu 

mengetahui penyebab dari perbedaan komitmen yang terjadi diantara 

karyawannya. Salah satu penyebab dari rendahnya komitmen organisasi 

karyawan adalah kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja karyawan diartikan sebagai sikap umum seseorang terhadap 

pekerjaannya atau dapat juga diartikan sebagai perbedaan antara 

jumlah/penghargaan yang diterima oleh karyawan dan jumlah yang 

seharusnya mereka dapatkan. Jika seorang karyawan merasakan bahwa telah 

menerima apa yang seharusnya diterima atau bisa dikatakan bahwa 

seseorang itu merasakan adanya kepuasan, maka akan timbul sifat loyalitas 

untuk organisasinya. Kepuasan kerja disini merupakan suatu hal yang 

mempengaruhi komitmen organisasi karyawan, akan tetapi kepuasan kerja 

juga dipengaruhi oleh banyaknya tekanan-tekanan yang terjadi.   

Seorang karyawan akan merasakan nyaman dalam bekerja jika bekerja 

tanpa adanya tekanan-tekanan atau bisa diartikan sebagai stres. Stres 

merupakan tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan 

yang berasal dari luar diri seseorang. Tekanan-tekanan tersebut ketika tidak 



4 
 

 

mampu diatasi mengakibatkan individu mengalami ketidakpuasan atas kerja 

serta mengabaikan komitmen yang pernah dibuat (Reed et. al., 1994 dalam 

Ardiansah dan Mas’ud, 2004). 

Auditor adalah profesi yang erat hubungannya dengan kondisi stres karena 

banyaknya tekanan peran dalam pekerjaan. Dalam penelitian yang 

dilakukan Miller, Mur dan Cohen (1998) dalam Murtiasri dan Ghozali 

(2006) dinyatakan bahwa profesi auditor merupakan salah satu dari sepuluh 

profesi yang mengandung tingkat stres tertinggi di Amerika Serikat. 

Penelitian tersebut merujuk pada penelitian Baker (1977) yang menyatakan 

bahwa profesi akuntan publik memiliki potensi konflik dan ketidakjelasan 

peran yang tinggi. 

Salah satu sumber dari stres adalah terperangkapnya auditor dalam situasi di 

mana auditor tidak dapat lepas dari tekanan peran dalam pekerjaan. Riset 

yang dilakukan Kahn, Wolve, Snoeck & Rosenthal (1964) dalam Murtiasri 

dan Ghozali (2006) menyatakan bahwa tekanan peran muncul karena 

adanya dua kondisi yang sering dihadapi oleh auditor, yaitu ambiguitas 

peran (role ambiguity) dan konflik peran (role conflict). Selain kedua faktor 

tersebut Schick, Gordon & Haka (1990) dalam Murtiasri dan Ghozali (2006) 

menyatakan bahwa tekanan peran pada auditor juga disebabkan karena 

beratnya beban pekerjaan yang menimbulkan kelebihan beban kerja (role 

overload). Role overload terjadi ketika auditor memiliki beban pekerjaan 

sangat berat yang tidak sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dimiliki. 

Kadang-kadang seorang auditor melakukan pekerjaan atas permintaan dua 
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pihak atau lebih yang tidak sesuai satu sama lain. Adanya perbedaan antara 

nilai-nilai perusahaan dengan nilai yang dapat diterima auditor merupakan 

salah satu pembentuk dari komitmen organisasi seorang auditor. Begitu juga 

dengan ambiguitas peran, kesamaran tanggungjawab seorang auditor 

terhadap tugasnya juga dapat menjadi salah satu pembentuk dari komitmen 

organisasi.  

Kantor akuntan publik tidak hanya menyediakan jasa assurance (audit), 

tetapi juga menyediakan jasa nonassurance (misalnya, jasa konsultasi & 

jasa kompilasi). Begitu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, 

merupakan kemungkinan sumber stres, apalagi jika pekerjaan dihubungkan 

dengan desakan waktu. Waktu merupakan salah satu ukuran efisiensi 

sehingga pekerjaan harus dapat diselesaikan sebelum waktu akhir 

(deadline).  

Tekanan peran yang dialami oleh auditor tidak akan terasa berat jika 

seorang auditor merasakan nyaman dalam bekerja. Kenyamanan dalam hal 

ini terkait dengan aspek-aspek yang meliputi pekerjaan itu sendiri artinya 

seorang auditor mempunyai kesempatan untuk belajar dari pekerjaannya dan 

adanya kesempatan untuk memikul tanggungjawab, adanya gaji yang 

setimpal sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, adanya kesempatan untuk 

promosi, adanya supervisor yang dapat membantunya jika auditor kurang 

mampu dalam menyelesaikan pekerjaannya dan yang terakhir adannya 

dukungan sosial dan bantuan dari rekan-rekan kerja. Hal tersebut diatas 

merupakan elemen dari pembentuk kepuasan kerja. Artinya semua tekanan 
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peran yang dialami oleh auditor akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

yang dimiliki oleh seorang auditor. Dimana kepuasan kerja akan 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya komitmen organisasi seseorang. 

Sehingga kepuasan kerja ini merupakan jembatan penghubung antara role 

stessor dengan komitmen organisasi. 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Desiana dan Soejtipto (2006) yang 

melakukan riset tentang komitmen organisasi yang dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja. dimana kepuasan kerja dipengaruhi oleh role stressor dan 

persepsi dukungan organisasi. Riset ini dilakukan pada asisten dosen yang 

ada di Universitas Indonesia, dimana menurutnya asisten dosen adalah 

pekerjaan yang mempunyai tekanan peran yang tinggi. Alat analisis yang 

digunakan adalah SEM (Structur Equation Modelling). Hasil menunjukkan 

bahwa konflik peran dan ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. Riset dalam penelitian yang dilakukan Desiana dan Soetjipto 

(2006), membagi role stressor menjadi tiga variabel yaitu role conflict, role 

ambiguity, dan role overload. Akan tetapi saat pengujian validitas dan 

reliabilitas terhadap instrumen, variabel role overload tidak dapat 

diikutsertakan dalam pengujian model selanjutnya. Hal ini dikarenakan 

variabel role overload tidak valid dan tidak reliabel. Dari kondisi yang 

demikian, peneliti melakukan dua pengujian model, model pertama peneliti 

tetap memasukkan role overload dan model yang kedua tidak memasukkan 

role overload dalam model penelitian. Secara umum indikator-indikator 

model fit pada kedua model di atas menunjukkan kecocokan model yang 
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baik sehingga dapat dilakukan analisis lebih jauh terhadap output lainnya 

yaitu hipotesis. Namun demikian peneliti memilih model yang kedua dalam 

melakukan analisis uji hipotesis.  

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Desiana dan Soejtipto (2006). Akan tetapi peneliti melakukan 

modifikasi terhadap penelitian sebelumnya. Modifikasi yang dilakukan 

adalah jika peneliti sebelumnya mengeluarkan role overload dalam 

pengujian hipotesis, maka peneliti ingin memasukkan role overload 

kedalam model penelitian. Peneliti juga tidak memasukkan variabel persepsi 

dukungan organisasi karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 

jauh faktor penyebab kepuasan kerja dan komitmen organisasi dari dalam 

diri auditor, yaitu variabel role stressor yang di proksi dengan tiga dimensi, 

yaitu role conflict, role ambiguity, dan role overload. Hal ini dilakukan 

karena penelitian sebelumnya tidak memasukkan semua komponen role 

stressor kedalam model penelitian. Hal lain yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan subjek auditor, 

dimana jika dilihat dari pekerjaan yang dilakukan antara auditor dan asisten 

dosen, yang memiliki tekanan peran yang lebih banyak adalah auditor. Dari 

perbedaan-perbedaan tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Role Stressor Terhadap Komitmen 

Organisasi dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian yang akan diteliti kali ini sebagai berikut :  

(1) Apakah  role conflict berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

(2) Apakah role ambiguity berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

(3) Apakah role overload berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

(4) Apakah role conflict berpengaruh terhadap komitmen organisasi? 

(5) Apakah role ambiguity berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi? 

(6) Apakah role overload berpengaruh terhadap komitmen organisasi? 

(7) Apakah kepuasan kerja akan berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

(1) Pengaruh role conflict terhadap kepuasan kerja. 

(2) Pengaruh role ambiguity terhadap kepuasan kerja. 

(3) Pengaruh role overload terhadap kepuasan kerja. 

(4) Pengaruh role conflict terhadap komitmen organisasi. 

(5) Pengaruh role ambiguity terhadap komitmen organisasi. 

(6) Pengaruh role overload terhadap komitmen organisasi. 

(7) Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni : 

(1) Manfaat teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, sebagai bahan 

referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai komitmen organisasi. 

2. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkuat 

penelitian sebelumnya berkenaan dengan adanya hubungan antara 

role stressor dengan komitmen organisasi dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening. 

(2) Manfaat praktis 

1. Bagi Penulis, sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan 

kemampuan pada bidang penelitian. 

2. Bagi manajemen perusahaan khususnya kantor akuntan publik, 

penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya 

komitmen organisasi agar tujuan perusahaan bisa tercapai, dan hal-

hal yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi, sehingga 

perusahaan dapat mencegah turnover yang tinggi yang dikarenakan 

komitmen organisasi karyawan yang rendah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Peran 

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif 

terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (role 

theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang 

dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku 

khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu 

(Baron dan Greenberg, 1993 dalam Ardiansah dan Mas’ud, 2004). Peran ini 

merupakan elemen utama dari struktur kelompok yang menjelaskan bagian 

yang dimainkan dalam interaksi dengan anggota kelompok yang lain. Peran 

yang diterima individu sangat ditentukan oleh posisi individu dalam 

organisasi. Hal tersebut memunculkan sebuah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang melakukan peran dalam konteks sosial, yang disebut peran 

yang diharapkan (role expectation) (Baron dan Greenberg, 1993 dalam 

Ardiansah dan Mas’ud, 2004). 

Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang 

mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan 

kerja dan masyarakat (Khan, 1964 dalam Murtiasri dan Ghozali, 2006). 

Kantz dan Khan (1978) dalam Murtiasri dan Ghozali (2006) menyatakan 

bahwa individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua 



11 
 

 

tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri 

seseorang. 

Tekanan peran dalam pekerjaan (role stress) menunjukkan seberapa luas 

ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi menghadapi situasi yang 

mengandung tiga dimensi, yaitu ketidakjelasan peran (ambiguity), 

ketidaksesuaian peran sehingga antar peran bertentangan satu sama lainnya 

(conflict) dan beratnya tekanan dalam pekerjaan (overload) (Woelf & 

Snoek, 1962 dalam Rahayu, 2002).  

Teori peran menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat 

konflik peran dan ketidakjelasan peran yang tinggi akan mengalami 

kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan 

kurang efektif dibanding dengan indivudu yang lain (Rizzo dkk., 1970). 

Konsekuensi potensial adanya konflik peran dan ketidakjelasan peran yaitu 

menurunnya kepuasan kerja seseorang (Khan dkk, 1964 dalam Rahayu, 

2002). Kepuasan kerja merupakan jembatan bagi perusahaan agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Komitmen organisasi merupakan peran yang 

diharapkan atas peran yang dilakukan oleh individu.  

  

2.2 Komitmen Organisasi 

Komitmen dipandang sebagai sesuatu orientasi nilai terhadap organisasi 

yang menunjukkan individu sangat memikirkan dan mengutamakan 

pekerjaan dan organisasinya. Individu akan berusaha memberikan segala 
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usaha yang dimilikinya dalam rangka membantu organisasi mencapai 

tujuannya (Armansyah, 2002). 

Menurut Luthan (1995) dalam Armansyah (2002) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi adalah : 

(1) Suatu keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dari organisasi 

tertentu. 

(2) Keinginan menuju level keahlian tinggi atas nama organisasi. 

(3) Suatu kepercayaan tertentu di dalam, dan penerimaan terhadap 

nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

Mowday et. al. (1982) dalam Armansyah (2002)  mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai kekuatan  yang bersifat relatif dari individu dalam 

mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam organisasi. Hal ini 

ditandai dengan tiga hal, yaitu : 

(1) Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

(2) Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh 

atas nama organisasi. 

(3) Keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya di dalam 

organisasi (menjadi bagian dari organisasi). 

Allen dan Meyer (1990) mengajukan tiga bentuk komitmen organisasi, 

yaitu: 

(1) Komitmen afektif, yaitu keterikatan emosional, identifikasi dan 

keterlibatan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini individu menetap 

dalam suatu organisasi karena keinginannya sendiri. 
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(2) Komitmen kontinyu, yaitu komitmen individu yang didasarkan 

pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan bila akan 

meninggalkan organisasi. Dalam hal ini individu memutuskan menetap 

pada suatu organisasi karena menganggapnya sebagai suatu pemenuhan 

kebutuhan. 

(3) Komitmen normatif, yaitu keyakinan individu tentang 

tanggungjawab terhadap organisasi. Individu tetap tinggal pada suatu 

organisasi karena merasa wajib untuk loyal pada organisasi tersebut. 

Bawahan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya akan 

berfikir positif untuk memihak pada organisasinya, karena bawahan yang 

mempunyai komitmen yang tinggi menginginkan tujuan organisasi berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan (Lowe & Shaw, 1968; Nouri, 1994; 

Hernawati, 2005). 

 

2.3 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang positif dari mengevaluasi 

pengalaman kerja seseorang (Mathis dan Jackson, 2001:98). Kepuasan kerja 

mempunyai banyak dimensi. Secara umum tahap yang diamati adalah 

kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri, gaji, pengakuan hubungan antara 

supervisor dengan tenaga kerja, dan kesempatan untuk maju. Setiap dimensi 

menghasilkan perasaan puas secara keseluruhan dengan pekerjaan itu 

sendiri, namun pekerjaan juga mempunyai definisi yang berbeda bagi orang 

lain. 
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Menurut Wexly dan Yukl (1977) dalam As’ad (2001:104) yang disebut 

kepuasan kerja adalah “is the way an employee feels about his her job”. Ini 

berarti kepuasan kerja sebagai “perasaan seseorang terhadap pekerjaan”. 

Menurut Hoppeck yang dikutip As’ad (2001:104) kepuasan kerja 

merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh pekerjaannya secara 

keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Tiffin (1958) yang dikutip As’ad 

(2001:104) berpendapat bahwa kepuasan kerja berhubungan erat dengan 

sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerjasama 

antara pimpinan dengan sesama karyawan. Blum (1956) yang dikutip As’ad 

(2001:104) mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum 

yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor 

pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial individual di luar kerja. 

Menurut Wexley dan Yukl (1977) dalam bukunya yang berjudul 

Organisational Behavior and Personnel Psykology yang dikutip oleh As’ad 

(2001:104) teori-teori tentang kepuasan kerja ada tiga macam yang lazim 

dikenal: 

(1) Discrepancy Theory 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter (1961). Porter mengukur 

kepuasan kerja seseorang dengan dengan menghitung selisih antara apa 

yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan (different between how 

much of something there should be and how much there “is now”). 

Kemudian Locke (1969) menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang 

bergantung  kepada discrepancy antara should be (expectation, needs atau 
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values) dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah 

diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Dengan demikian, orang akan 

merasa puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan 

persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum telah terpenuhi. 

Apabila yang didapat ternyata lebih besar daripada yang diinginkan, maka 

orang akan menjadi lebih puas lagi, walaupun terdapat discrepancy, tetapi 

merupakan discrepancy yang positif. Sebaliknya semakin jauh kenyataan 

yang dirasakan itu dibawah standar minimum sehingga menjadi negative 

discrepancy, maka makin besar pula ketidakpuasan seseorang terhadap 

pekerjaan. 

(2) Equity Theory 

Equity Theory dikembangkan oleh Adams (1963). Adapun pendahulu teori 

ini adalah Zaleanik (1958) dikutip dari Locke (1969). Prinsip dari teori ini 

adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia 

merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi. Perasaan 

equity atau inequity atas suatu situasi, diperoleh orang dengan cara 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun 

di tempat lain. 

Menurut teori ini elemen-elemen dari equity ada tiga yaitu : input, out 

comes, comparison person (Wexley & Yulk, 1977). Yang dimaksud dengan 

input adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai 

sumbangan terhadap pekerjaan. Out comes adalah segala sesuatu yang 

berharga, yang dirasakan karyawan sebagai “hasil” dari pekerjaannya. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan comparison person adalah kepada orang 

lain dengan siapa karyawan membandingkan rasio input-out comes yang 

dimilikinya.  

 

Comparison person ini bisa berupa seseorang diperusahaan yang sama, atau 

di tempat lain, atau bisa pula dengan dirinya sendiri di waktu lampau. 

Menurut teori ini, setiap karyawan akan membandingkan rasio input-out 

comes dirinya dengan rasio input-out comes orang lain (comparison 

person). Bila perbandingan itu cukup adil (equity) maka ia akan puas. Bila 

perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan (over compensation 

equity), bisa menimbulkan kepuasan tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila 

perbandingan itu tidak seimbang dan merugikan (under compensation 

equity), maka akan timbul ketidakpuasan (Wexley & Yukl, 1977) dalam 

As’ad (2001:106). 

(3) Two Factor Theory 

Prinsip dari teori ini ialah bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja 

(job dissactifaction) itu merupakan dua hal yang berbeda (Herzberg, 1966). 

Artinya, kepuasan atau ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu merupakan 

suatu variabel yang kontinyu. 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh (Herzberg, 1959). Berdasarkan 

atas hasil penelitian beliau, membagi situasi yang mempengaruhi sikap 

seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu: kelompok 

satisfiers atau motivator dan kelompok dissatisfiers atau hygiene factors. 
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Satisfiers ialah faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya sebagai sumber 

kepuasan kerja, terdiri dari: achievement, recognition, work it self, 

responsibility and advancement. Dikatakannya bahwa hadirnya faktor ini 

akan menimbulkan kepuasan, tetapi tidak hadirnya faktor ini tidaklah selalu 

mengakibatkan ketidakpuasan. 

Dissatisfiers ialah faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber 

ketidakpuasan, yang terdiri dari: company policy and administration, 

supervision technical, salary, interpersonal relations, working condition, 

job security dan status (Wexley & Yukl, 1977). Perbaikan terhadap kondisi 

atau situasi ini akan mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan, tetapi 

tidak akan menimbulkan kepuasan karena ia bukan sumber dari kepuasan. 

Smith, Kendall dan Hulin (1969) dalam Ardiansah (2003) mengungkapkan 

lima dimensi kepuasan kerja yang mencerminkan karakteristik penting 

tentang kerja yang ditanggapi karyawan secara efektif, yaitu : 

(1) Pekerjaan, memperhatikan bagaimana pekerjaan memberikan 

individu tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan 

kesempatan memikul tanggungjawab. 

(2) Gaji, sejumlah tertentu finansial yang diterima dan jabatan yang 

dilihat pada tingkatan yang sama dengan yang diterima oleh individu 

lain dalam organisasi. 

(3) Kesempatan promosi, kesempatan untuk meningkatkan jabatan 

dalam organisasi. 
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(4) Supervisi, kemampuan supervisor untuk memberikan bantuan 

teknis dan dukungan sikap atau moral dalam pekerjaan. 

(5) Rekan kerja, tingkatan dukungan sosial dan bantuan secara teknis 

yang diberikan oleh rekan kerja. 

 

2.4 Role Stressor 

Peran adalah representasi sekumpulan harapan atas kesesuaian perilaku 

(expected behavior) yang harus diperankan oleh anggota tim kerja. 

Pimpinan dan anggota tim kerja mempunyai peran yang harus dijalankan 

sesuai fungsinya masing-masing. Harapan perilaku anggota tim harus sesuai 

dengan ekspektasi semua pihak yang terlibat dalam tim kerja, baik langsung 

maupun tidak langsung (Ilyas, 2003:30). 

2.4.1 Konflik peran (role conflict) 

Menurut Munandar (2001:390) konflik peran timbul jika seseorang 

tenaga kerja mengalami adanya: 

(1) Pertentangan antara tugas-tugas yang harus dilakukan dan 

antara tanggungjawab yang ia miliki. 

(2) Tugas-tugas yang harus ia lakukan yang menurut 

pandangannya bukan merupakan bagian dari pekerjaannya. 

(3) Tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, 

bawahannya, atau orang lain yang dinilai penting bagi dirinya. 

(4) Pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya 

sewaktu melakukan tugas pekerjaannya. 
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Menurut Khan, Wolfe, Quinn dan Snoek (1964) dalam Desiana dan 

Soejtipto (2006) role confict berarti adanya tuntutan atau permintaan 

yang kurang tepat pada seseorang. Hal ini dapat diartikan sebagai 

adanya konfik antara tuntutan dari organisasi dengan nilai-nilai yang 

dimiliki seseorang atau konflik karena menerima serangkaian 

penugasan atau penugasan yang sulit. 

2.4.2 Ambiguitas peran (role ambiguity) 

Role ambiguity dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana suatu 

pekerjaan memiliki kekurangan dalam prediksi suatu respon terhadap 

perilaku pihak lain dan kejelasan mengenai persyaratan perilaku yang 

diharapkan (Rizzo, House, dan Lirtzman, 1970). 

Ambiguitas peran dirasakan jika seorang tenaga kerja tidak memiliki 

cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak 

mengerti atau merealisasi harapan-harapan yang berkaitan dengan 

peran tertentu. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ambiguitas peran menurut 

Everly dan Girdano dalam Munandar (2001) ialah : 

(1) Ketidakjelasan dari sasaran-sasaran (tujuan-tujuan) kerja. 

(2) Kesamaran tanggung jawab. 

(3) Ketidakjelasan tentang prosedur kerja. 

(4) Kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang lain. 

(5) Kurang adanya balikan, atau ketidakpastian tentang unjuk 

kerja pekerjaan. 
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Menurut Khan et. al. (1964) dalam Munandar (2001) stres yang 

timbul karena ketidakjelasan sasaran akhirnya mengarah 

ketidakpuasan pekerjaan, kurang memiliki kepercayaan diri, rasa diri 

tidak berguna, rasa harga diri menurun, depresi, motivasi rendah untuk 

bekerja, peningkatan tekanan darah dan detak nadi, kecenderungan 

meninggalkan pekerjaan. 

2.4.3 Kelebihan beban kerja (role overload) 

Role overload juga bisa berarti suatu kondisi di mana seorang 

karyawan memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan 

dalam suatu waktu (Beehr, Walsh dan Taber, 1976). 

Beban kerja berlebih merupakan pembangkit stres. Beban kerja dapat 

dibedakan lebih lanjut ke beban kerja berlebih kuantitatif, yang timbul 

akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak, yang diberikan kepada 

tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu, dan beban kerja 

berlebih kualitatif, yaitu jika orang merasa tidak mampu untuk 

melakukan suatu tugas, atau tugas tidak menggunakan keterampilan 

dan/atau potensi dari tenga kerja (Munandar, 2001:383). 

(1) Beban berlebih kuantitatif 

Beban berlebih secara fisikal ataupun mental, yaitu harus 

melakukan terlalu banyak hal, merupakan kemungkinan sumber 

stres pekerjaan. Unsur yang menimbulkan beban kerja berlebih 

kuantitatif ini ialah desakan waktu. Waktu merupakan salah satu 
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ukuran efisiensi, sehingga tugas harus dapat diselesaikan sebelum 

waktu akhir (deadline). 

Pada saat tertentu, dalam hal tertentu waktu akhir (deadline) 

justru dapat meningkatkan motivasi dan menghasilkan prestasi 

kerja yang tinggi. Namun bila desakan waktu menyebabkan 

timbulnya banyak kesalahan atau menyebabkan kondisi kesehatan 

berkurang, maka ini merupakan cerminan adanya beban berlebih 

kuantitatif. Pada saat ini desakan waktu menjadi konstruktif. 

(2) Beban berlebih kualitatif 

Kemajuan teknologi menjadikan pekerjaan dilakukan dengan 

menggunakan teknologi tersebut, penggunaan manusia dalam 

pekerjaan sedikit tergeser oleh teknologi. Pekerjaan manusia 

makin beralih pada otak. Pekerjaan makin menjadi majemuk. 

Kemajemukan ini yang mengakibatkan adanya beban berlebih 

kualitatif. Makin tinggi kemajemukan pekerjaannya makin tinggi 

stresnya. Kemajemukan pekerjaan yang harus dilakukan seorang 

tenaga kerja dapat dengan mudah berkembang menjadi beban 

berlebih kualitatif jika kemajemukannya memerlukan kemampuan 

teknikal dan intelektual yang tinggi daripada yang dimiliki. 

Kemajemukan pekerjaan, menurut Everly & Girdano (1980) 

dalam Munandar (2001:386) biasanya meningkat karena faktor-

faktor berikut: 
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(1) Peningkatan dari jumlah informasi yang harus 

digunakan. 

(2) Peningkatan dari canggihnya informasi atau dari 

keterampilan yang diperlukan pekerjaan. 

(3) Perluasan atau penambahan alternatif dari metode-

metode pekerjaan. 

(4) Introduksi dari rencana-rancana contingency. 

Jika memiliki kemampuan untuk menampung keempat faktor 

tersebut, maka tenaga kerja melakukan pekerjaan yang bagus dan 

berprestasi memuaskan.  

(3) Beban berlebih kuantitatif dan kualitatif 

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu kombinasi yang 

unik dari faktor-faktor yang dapat mengarah ke berkembangnya 

kondisi-kondisi beban berlebih kuantitatif dan kualitatif pada 

waktu yang sama.  

Proses pengambilan keputusan mencakup membuat pilihan antara 

beberapa kemungkinan/alternatif. Setiap kemungkinan perlu 

dinilai kebaikan dan keburukannya dan saling dibandingkan. 

Faktor-faktor berikut ini yang menentukan derajat besarnya stres 

dalam proses pengambilan keputusan (Everly & Girdano, 1980 

dalam Munandar, 2001:388): 

(1) Pentingnya akibat-akibat dari keputusan. 

(2) Derajat kemajemukan keputusan. 
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(3) Kelengkapan informasi yang dimiliki. 

(4) Yang bertanggungjawab terhadap keputusan. 

(5) Jumlah waktu yang diberikan untuk proses 

pengambilan keputusan. 

(6) Harapan dari keberhasilan. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Stres kerja tidak selalu mengarah pada akibat yang negatif namun dapat juga 

menjadi kekuatan yang positif bagi individu. Stres yang bisa berakibat 

positif karena bisa menghasilkan stres produktif disebut juga eustress dan 

stres yang berakibat negatif karena dapat menyebabkan disfungsi peran 

disebut juga distress. Eustress diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang 

lebih baik, karena stres dalam jumlah tertentu dapat mengarah pada lahirnya 

gagasan-gagasan baru yang inovatif. Sedangkan distress merupakan stres 

dalam jumlah besar dan akan menyebabkan disfungsi peran. Perbedaan 

dalam tingkat stres dapat disebabkan karena adanya perbedaan respon atau 

tanggapan dari individu yang mengalaminya (Selye, 1983 dalam Munandar, 

2001:374).  

Setiap orang mengalami tingkat stres yang berbeda-beda, tergantung dari 

cara seseorang menangani stres yang dialaminya. Jika seseorang dapat 

mengelola stres yang ada maka dapat menjadikan stres itu sebagai pemicu 

semangat untuk berprestasi, tetapi jika seseorang tidak bisa mengelola stres 
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yang dialaminya maka stres tersebut bisa menjadi pemicu disfungsinya 

peran, sehingga penurunan kinerja dapat terjadi. 

Stres diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan bentuk-U terbalik antara stres dan unjuk 

kerja pekerjaan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.1 : 

Gambar 2.1 

Hubungan Antara Stres Dengan Unjuk Kerja 

 

Tinggi 

 

 Unjuk kerja 

 

 

Rendah 

 Rendah    Tinggi 

    Stres  

Makin tinggi dorongannya untuk berprestasi, makin tinggi tingkat stresnya 

dan makin tinggi juga produktifitasnya. Stres dalam jumlah tertentu dapat 

mengarah ke gagasan-gagasan yang inovatif dan keluaran yang konstruktif. 

Sampai titik tertentu bekerja dengan tekanan batas waktu dapat merupakan 

proses kreatif yang merangsang. Seseorang yang bekerja pada tingkat 

optimal menunjukkan antusiasme, semangat yang tinggi, kejelasan dalam 

berfikir (mental clarity) dan pertimbangan yang baik. Jika orang terlalu 
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ambisius, memiliki dorongan kerja yang besar atau jika beban kerja menjadi 

berlebih, tuntutan pekerjaan tinggi, maka unjuk kerja menjadi rendah.  

Salah satu pembangkit dari stres adalah adanya tekanan peran dan adanya 

beban kerja yang berlebih. Setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan 

perannya dalam organisasi, artinya setiap tenaga kerja mempunyai 

kelompok tugasnya yang harus ia lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang 

ada dan sesuai dengan yang diharapkan oleh atasannya. Namun demikian 

tenaga kerja tidak selalu berhasil untuk memainkan perannya tanpa 

menimbulkan masalah. Kurang baik berfungsinya (disfunction) peran, 

merupakan pembangkit stres.  

Teori peran (role theory) menyatakan bahwa individu yang berhadapan 

dengan tingkat konflik peran dan ketidakjelasan peran yang tinggi akan 

mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan 

dengan kurang efektif dibanding dengan individu yang lain (Rizzo dkk., 

1970). Kecemasan yang terjadi karena adanya beberapa alasan yang 

menjadikan seseorang mempunyai pertentangan batin yang tidak sesuai 

dengan hati nuraninya. Pertentangan itu yang menjadikan seseorang merasa 

ada yang ganjil dengan apa yang dilakukannya, tidak sesuai aturan, sehingga 

melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan.  

Kahn, Wolve, Snoeck & Rosenthal (1964) dalam Murtiasri dan Ghozali 

(2006) menyatakan bahwa tekanan peran muncul karena adanya dua kondisi 

yang sering dihadapi oleh auditor, yaitu ambiguitas peran (role ambiguity) 

dan konflik peran (role conflict). Selain kedua faktor tersebut Schick, 
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Gordon & Haka (1990) dalam Murtiasri dan Ghozali (2006) menyatakan 

bahwa tekanan peran pada auditor juga disebabkan karena beratnya beban 

pekerjaan yang menimbulkan kelebihan beban kerja (role overload). Beehr 

et. al. (1976) menemukan bahwa role stessor terdiri dari role ambiguity, 

role conflict, dan role overload. Dalam penelitian ini, role stressor terdiri 

dari tiga yaitu: role conflict, role ambiguity, dan role overload. Konflik 

peran berhubungan dengan adanya konflik antara tuntutan dari organisasi 

dengan nilai-nilai yang dimiliki seseorang atau konflik karena menerima 

serangkaian penugasan atau penugasan yang sulit. Ambiguitas peran terjadi 

jika seorang tenaga kerja tidak memiliki cukup informasi untuk dapat 

melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasi harapan-

harapan yang berkaitan dengan peran tertentu. Sedangkan kelebihan beban 

kerja terjadi jika seorang mempunyai banyak pekerjaan tetapi pekerjaan 

tersebut dibatasi oleh waktu, sehingga seseorang harus bekerja keras agar 

pekerjaan yang sedang dihadapi harus selesai sebelum waktunya berakhir. 

Riset yang dilakukan oleh Rahayu (2002) menyatakan bahwa konflik peran 

berhubungan negatif dengan kepuasan kerja. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ardiansah dan Mas’ud (2004) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara role overload & inter 

role conflict terhadap kepuasan kerja. Riset yang sejalan dengan riset yang 

dilakukan oleh Rahayu adalah riset yang dilakukan oleh Jackson dan 

Schuller’s (1985) yang dinyatakan dalam Desiana dan Soejtipto (2006) 

menyatakan bahwa role conflict dan role ambiguity memiliki 



27 
 

 

kecenderungan negatif dengan kepuasan kerja. Hal ini berarti semakin tinggi 

role stressor maka akan semakin rendah kepuasan kerja seseorang, dan 

sebaliknya semakin rendah role stressor seseorang maka akan semakin 

tinggi kepuasan kerja seseorang.  

Kepuasan kerja muncul jika apa yang didapatkan seseorang sesuai dengan 

apa diharapkan. Misalnya jika seseorang mempunyai pekerjaan yang sangat 

banyak, yang harus berjuang untuk menyelesaikannya kemudian 

mendapatkan kontrapretasi (gaji) yang setimpal dengan apa yang dilakukan 

maka akan puas, berbeda jika kontrapretasi (gaji) yang diberikan tidak 

sesuai dengan yang dilakukan maka ada kekecewaan yang terjadi, tidak 

akan merasa puas dengan gaji yang diterima. Dari contoh diatas menyatakan 

bahwa role stressor mempunyai hubungan yang negatif dengan kepuasan 

kerja. Artinya semakin tinggi role stressor maka semakin rendah kepuasan 

kerja seseorang dan sebaliknya jika semakin rendah role stressor maka 

semakin tinggi kepuasan kerja seseorang. 

Konflik menjadi suatu masalah bila orang-orang yang terlibat dengan 

konflik tidak dapat me-manage konflik secara efektif. Apabila konflik di-

manage secara efektif, maka konflik tersebut akan menjadi sebuah kekuatan 

yang membangun (constructive force) bagi organisasi (Thomas K. 

Capozzolli, 1995 dalam Suranta, 1998). Adanya konflik akan menimbulkan 

beberapa konsekuensi yang akan mempengaruhi organisasi. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Suranta (1998) pengaruh konflik tidak hanya 

dapat menimbulkan konsekuensi emosi individu misalnya meningkatkan 
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ketegangan hubungan kerja dan menurunnya kepuasan kerja, tetapi juga 

akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi seseorang. Penelitian yang 

dilakukan oleh Mathieu dan Zajac (1990) dalam Desiana dan Soejtipto 

(2006) menyatakan bahwa role ambiguity dan role overload memiliki 

hubungan yang negatif dengan komitmen organisasi. Jika perusahaan ingin 

meningkatkan komitmen organisasi karyawannya maka perusahaan harus 

memperkecil role stressor karyawannya.  

Menurut Mathis dan Jackson, 2001 dalam bukunya yang berjudul 

manajemen sumber daya manusia menyatakan bahwa komitmen 

organisasional memberi titik berat secara khusus pada kekontinyuan. Faktor 

komitmen yang menyarankan keputusan tersebut untuk tetap atau 

meninggalkan organisasi yang pada akhirnya tergambar dalam statistik 

ketidakhadiran dan masuk keluar tenaga kerja. Komitmen organisasi ini 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja karyawan, semakin tinggi kepuasan kerja 

karyawan maka semakin besar komimen seorang karyawan terhadap 

organisasinya. Menurut Simmons (2005) dalam Desiana dan Soejtipto 

(2006), kepuasan kerja karyawan dapat menjadi prediktor komitmen 

organisasi. Gunz dan Gunz (1994) dalam Desiana dan Soejtipto (2006) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki 

korelasi yang positif. Seorang karyawan yang mempunyai kepuasan 

terhadap pekerjaannya berarti semua yang diharapkan dari pekerjaannya 

telah terpenuhi, artinya seorang yang mempunyai kepuasan kerja sudah 

menikmati pekerjaannya, merasakan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan 
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yang diinginkan. Sehingga akan mempunyai rasa keterikatan pada 

organisasi, mempunyai pemikiran bahwa ia harus loyal terhadap organisasi 

yang telah memberikan dia kepuasan. Hal ini berarti untuk dapat 

meningkatkan komitmen karyawan, organisasi harus mampu memenuhi dan 

meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. Seorang yang memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi akan memperlihatkan sikap yang positif terhadap 

pekerjaannya, sedangkan seorang yang tidak puas akan memperlihatkan 

sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu sendiri. 

Studi empiris mengenai pengaruh role stressor terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi telah banyak dilakukan. Rahayu (2002) meneliti 

tentang antesenden dan konsekuensi tekanan peran (role stress) pada auditor 

independen. Dimana antesenden tekanan peran di proksi dengan Boundary 

Spanning Activities (BSA), Perceived Environmental Uncertainly (PEU) dan 

formalisasi. Dalam penelitian ini Rahayu membagi tekanan peran menjadi 

dua yaitu konflik peran dan ketidakjelasan peran. Sedangkan untuk 

konsekuensi tekanan peran diproksi dengan kinerja, kepuasan kerja, dan 

keinginan berpindah. Alat analisis yang digunakan adalah Structural 

Equation Model (SEM), program AMOS. Hasil menunjukkan bahwa BSA 

merupakan anteseden yang penting yang mempengaruhi tekanan peran 

sedangkan PEU dan formalisasi bukan merupakan anteseden yang 

signifikan bagi kedua komponen tekanan peran. Selain itu, tekanan peran 

(role stress) berhubungan dengan sejumlah dysfungtional job outcome. 

Konflik peran (role conflict) berhubungan dengan tekanan kerja dan 
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kepuasan kerja. Sedangkan ketidakjelasan peran berhubungan dengan 

kepuasan kerja, kinerja dan keinginan untuk berpindah. 

Armansyah (2003) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dibutuhkan 

untuk kelangsungan hidup organisasi. Salah satu upaya mewujudkan 

komitmen organisasi adalah menyediakan imbalan finansial yang layak bagi 

anggotanya. Individu yang tidak terpuaskan dengan imbalan finansial 

memiliki kecenderungan untuk meninggalkan organisasi dan mencari 

pekerjaan pada organisasi-organisasi yang lebih mampu memenuhi harapan 

pribadi individu. 

Anisykurlillah dkk., (2003) melakukan studi untuk mengetahui pengaruh 

kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap keinginan berpindah 

kerja pada auditor. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan disebar 

pada 146 auditor yang bekerja di kantor akuntan publik yang ada di Jawa 

Tengah. Fokus determinan kepuasan kerja dilakukan dengan 

memaksimalkan proses aktualisasi diri terhadap pekerjaannya, gaji, 

promosi, supervisi dan rekan kerja. Alat analisis yang digunakan adalah 

pearson correlations & regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan kerja tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan 

variabel komitmen organisasi. Komitmen organisasi cenderung berlaku 

sebagai prediktor yang baik bagi keinginan berpindah kerja auditor yang 

mempunyai masa kerja cukup lama.  

Ardiansah dan Mas’ud (2004), menyatakan bahwa kelebihan peran dan 

konflik antar peran merupakan variabel yang terbentuk secara sosial karena 
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perspektif gender. Studi dilakukan dengan responden auditor yang bekerja 

pada kantor akuntan publik yang ada di pulau Jawa. Alat analisis yang 

digunakan adalah MANOVA dan SEM. Analisis MANOVA menujukkan 

bahwa variabel kelebihan peran dipengaruhi secara signifikan oleh 

pendidikan auditor, sedang konflik antar peran dipengaruhi oleh interaksi 

pendapatan dan posisi, lama kerja dan usia, dan pendidikan. Hasil dengan 

menggunakan SEM menemukan bahwa kelebihan peran dan konflik antar 

peran tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, namun kelebihan peran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap konflik antar peran. 

Desiana dan Soetjipto (2006) melakukan riset tentang komitmen organisasi 

yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja. dimana kepuasan kerja dipengaruhi 

oleh role stressor dan persepsi dukungan organisasi. Riset ini dilakukan 

pada asisten dosen yang ada di Universitas Indonesia, dimana menurutnya 

asisten dosen adalah pekerjaan yang mempunyai tekanan peran yang tinggi. 

Alat analisis yang digunakan adalah SEM. Hasil menunjukkan bahwa konfik 

peran dan ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kepuasan 

kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. 

Murtiasri dan Ghozali (2006) menguji pengaruh role stressor terhadap job 

outcome dengan burnout sebagi mediasi. Dimana variabel role stressor di 

bagi dalam komponen role conflict, role ambiguity dan role overload. 

Burnout merupakan gabungan dari dimensi emotional exhaustion, reduced 

personal accomplishment dan depersonalization. Variabel job outcome 

diukur melalui tiga dimensi yaitu kepuasan kerja, keinginan untuk 



32 
 

 

berpindah, dan kinerja kerja. Penelitian ini dilakukan pada kantor akuntan 

publik seluruh Indonesia, dimana sampel yang diambil sebanyak 166 

auditor dari 46 kantor akuntan publik yang ada di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan persamaan structural (Structural Equation Model) dengan 

model LISREL 8,54 (Linier Structural Relationship). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa konflik peran, ambiguitas peran dan kelebihan beban 

kerja secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingginya tingkat 

burnout, dan burnout berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan 

kinerja kerja, namun tidak berpengaruh terhadap keinginan berpindah. 

Sedangkan uji pengaruh role stressor (konflik peran, ketidakjelasan peran 

dan kelebihan beban kerja) tidak berpengaruh langsung terhadap job 

outcome (kepuasan kerja, keinginan berpindah dan kinerja kerja), atau jika 

berpengaruh maka pengaruh tersebut diharapkan kecil dan tidak signifikan. 

Selanjutnya Tabel 2.1 berikut akan meringkas berbagi penelitian empiris 

dan menunjukkan variabel-variabel yang diteliti. 

Tabel 2.1 

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

No Tahun 
Penelitian 

Peneliti Variabel Alat 
Analisis

Hasil penelitan

1 2002 Rahayu Antesendents 
role stress, 
konsekuensi 
role stress, 
role ambiguity, 
role conflict, 
independent 
auditor 

Structural 
Equation 
Model 
(SEM), 
program 
AMOS 

Konflik peran dan 
ambiguitas peran 
berhubungan negatif 
dengan kepuasan 
kerja 

2 2002 Armansyah Komitmen 
organisasi, 
imbalan 

 Pembayaran akan 
menentukan komit 
atau tidaknya 
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No Tahun 
Penelitian 

Peneliti Variabel Alat 
Analisis

Hasil penelitan

finansial karyawan dalam 
organisasi 

3 2003 Anisykurlillah,
Ardiansah, 
Sutapa 

Kepuasan 
kerja, 
komitmen 
organisasi, 
turnover 
intentions 

Pearson 
correlations 
& regresi 
berganda 

Tidak terdapat 
hubungan signifikan 
antara kepuasan kerja 
dengan komitmen 
organisasi 

4 2004 Ardiansah dan 
Mas’ud 

Kelebihan 
peran (role 
overload), 
konflik antar 
peran (inter 
role conflict), 
kepuasan kerja 

MANOVA 
& 
Structural 
Equation 
Model 
(SEM) 

Tidak terdapat 
hubungan antara role 
overload & inter role 
conflict terhadap 
kepuasan kerja 

5 2006 Desiana dan 
Soetjipto 

Role stressor, 
persepsi 
dukungan 
organisasi, 
kepuasan kerja 
dan komitmen 

Structural 
Equation 
Model 
(SEM), 
program 
LISREL 

Role ambiguity & role 
conflict berpengaruh 
negatif dengan 
kepuasan kerja, 
kepuasan kerja 
berpengaruh positif 
terhadap komitmen 
organisasi. 

6 2006 Murtiasri dan 
Ghozali 

Burnout, role 
stressor, job 
outcomes 

Structural 
Equation 
Model 
(SEM) 

Role overload 
berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja dan 
kinerja dengan 
burnout sebagai 
mediasi, role conflict 
& role ambiguity 
tidak berpengaruh 
kepuasan kerja dan 
kinerja dengan 
burnout sebagai 
mediasi. 

Sumber : Review penelitian 2002-2006 

Kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel, dapat 

dilihat dalam Gambar 2.2 sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 

 

  (-) 

    (-) 

 (-)    (+) 

 

        (-) 

  (-) 

 (-) 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan yang masih bersifat sementara dan masih 

harus diuji kebenarannya dalam penelitian. Berdasarkan kerangka berfikir 

diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

 = Role conflict memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. 

 = Role ambiguity memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. 

 = Role overload memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. 

 = Role conflict memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen organisasi. 

 = Role ambiguity memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen 

organisasi. 

 = Role overload memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen 

organisasi. 

 = kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi.

Role Ambiguity 

Role 
Overload 

Kepuasan 
Kerja 

Komitmen 
Organisasi 

Role Conflict 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah yang telah terdaftar pada buku 

direktori tahun 2008. Adapun jumlah KAP di Jawa Tengah terdiri dari: 15 

KAP di Semarang, 4 KAP di Solo dan 1 KAP di Purwokerto. 

Tabel 3.1 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah 

No Nama Kantor Akuntan Publik Alamat Kota 
1 KAP Bayudi Watu & Rekan 

(Cab) 
Jl. Dr. Wahidin No. 85 Semarang 

2 KAP Benny Gunawan Jl. Puri Anjasmoro Blok DD I 
No. 3 

Semarang 

3 KAP Darsono & Budi Cahyo 
Santoso 

Jl. Mugas Dalam No. 65 Semarang 

4 KAP Erwan, Sugandhi & Jajat 
Marjat (cab) 

Jl. Tegalsari Barat V No. 24 Semarang 

5 KAP Hadori & Rekan Jl. Tegalsari Raya No. 53 Semarang 
6 KAP Drs. Hananta Budianto & 

Rekan 
Jl. Sisingamangaraja No. 20-22 Semarang 

7 KAP I. Soetikno Jl. Durian Raya No. 20 Semarang 
8 KAP Irawati kusumadi Jl. Puri Anjasmoro Blok B 

No.16 
Semarang 

9 KAP Leonard, Mulia & Richard 
(cab) 

Jl. Marina No. 8 Semarang 

10 KAP Ruchendi, Marjito & 
Rushadi  

Jl. Beruang Raya No. 48 Semarang 

11 KAP Soekamto Jl. Durian Selatan No. 16 Semarang 
12 KAP Drs. Sugeng Pamudji Jl. Bukit Agung Blok AA 

No.1-2 
Semarang 

13 KAP Dra. Suhartati & Rekan 
(cab) 

Jl. Citarum Tengah No. 22 Semarang 

14 KAP Tarmizi Achmad Jl. Dewi Sartika Raya 7 Semarang 
15 KAP Yulianti Jl. MT. Haryono No. 548 Semarang 
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No Nama Kantor Akuntan Publik Alamat Kota 
16 KAP Busroni & Payamto (cab) Jl. Ir. Sutami No. 25 Solo 
17 KAP Drs. Hanung Triatmoko, 

Akt. 
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo 

18 KAP Rachmad Wahyudi Jl. Dr. Cipto Mangun- kusumo 
No. 3A 

Solo 

19 KAP Wartono Jl. Sumanhudi No. 121 Solo 
20 KAP Drs. Oetoet Wibowo Jl. Adiyaksa No. 211 Purwokerto 

Sumber: Direktori Akuntan Publik Indonesia, 2008 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas 

atau pemilihan non random yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel 

yang mudah (convinience sampling), yaitu pengumpulan informasi dari 

anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya 

(Sekaran, 2006:136). Yaitu auditor yang terdapat disetiap kantor akuntan 

publik baik auditor senior maupun auditor junior. Hal ini dikarenakan para 

auditor lebih banyak tekanan peran daripada karyawan kantor akuntan 

publik lainnya. Teknik pemilihan sampel ini dipilih dengan alasan yaitu (1) 

jumlah auditor senior maupun auditor junior tidak dapat diketahui baik 

melalui buku direktori tahun 2008 maupun lewat telepon (2) kebutuhan 

sampel yang besar, jumlah sampel yang dibutuhkan minimal 125. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel dependen (variabel endogen) 

3.2.1.1 Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi diukur dengan menggunakan 

instrument yang dikembangkan oleh Mowday et. al., (1979) 

dalam Hernawati (2005). Setiap responden diminta untuk 
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menjawab 7 pertanyaan yang dipilih dengan menggunakan 

skala likert yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) 

netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. 

3.2.1.2 Kepuasan kerja 

Untuk mengukur kepuasan kerja dari setiap auditor diukur 

dengan mengadopsi penelitian Smith, Kendall dan Hulin 

(1969) dalam Ardiansah (2003) yang terdiri dari  pekerjaan, 

gaji, kesempatan promosi, supervisi dan rekan kerja. Setiap 

responden diminta untuk menjawab 5 pertanyaan yang 

dipilih dengan menggunakan skala likert yaitu (1) sangat 

tidak puas, (2) tidak puas, (3) netral, (4) puas, (5) sangat 

puas. Nilai skala yang semakin tinggi dikategorikan 

individu tersebut semakin puas terhadap pekerjaannya.   

3.2.2 Variabel independen (variabel eksogen) 

3.2.2.1 Role conflict 

Untuk mengukur role confict digunakan acuan instrument 

dari riset yang dilakukan Rizzo, House, dan Lirtman (1970) 

yang dikembangkan oleh Murtiasri dan Ghozali (2006). 

Setiap responden diminta untuk menjawab 5 pertanyaan 

dalam 5 skala likert yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak 

setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. 
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3.2.2.2 Role ambiguity 

Untuk mengukur role ambiguity digunakan acuan 

instrument dari riset yang dilakukan Rizzo, House, dan 

Lirtman (1970) yang dikembangkan oleh Murtiasri dan 

Ghozali (2006). Setiap responden diminta untuk menjawab 

5 pertanyaan dalam 5 skala likert yaitu (1) sangat tidak 

setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat 

setuju. 

3.2.2.3 Role overload 

Untuk mengukur role overload digunakan riset yang 

dilakukan Beehr, Walsh dan Taber (1976) dengan 3 

pertanyaan dalam 5 skala likert yaitu (1) sangat tidak setuju, 

(2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2006:149). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner, 

yang disampaikan kepada seluruh KAP yang menjadi objek penelitian. 

Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan variabel independen (eksogen) role conflict, role 

ambiguity dan role overload dan variabel dependen (endogen) yaitu 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja.  
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Kuesioner ini didesain terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, berisi 

deskripsi responden, merupakan uraian responden secara demografis. Bagian 

kedua, berisi instrumen pertanyaan untuk masing-masing variabel penelitian.  

Jumlah KAP di Jawa Tengah yang terdaftar pada buku direktori 2008 adalah 

20 KAP, setiap KAP tidak diketahui berapa jumlah auditornya baik untuk 

auditor senior maupun auditor junior, sehingga setiap KAP akan diberi 

kuesioner untuk 15 orang. Jumlah responden yang dibutuhkan sebagai 

sampel adalah 125 orang berdasarkan jumlah total indikator (25 indikator) 

dikalikan dengan lima sesuai dengan anjuran Hair et. al., (1995) dalam 

Ghozali (2005:13) dengan pertimbangan penelitian ini menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM) dengan program Linier Structural 

Relationship (LISREL). 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai 

demografi responden. Gambaran tersebut meliputi jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan, jabatan di KAP, masa kerja, pekerjaan 

yang ditangani tiap bulan, pendapatan tiap bulan. Analisis ini juga 

digunakan untuk mengukur tendensi sentral (mean, median, 

minimum, maximum) dan distribusi (pengujian normalitas data).  

 

 



40 
 

 

3.4.2 Analisis inferensial 

Pengukuran konstruk dan pengaruh antara variabel-variabel akan 

dinilai dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dari 

paket software statistik LISREL (Linier Structural Relationship) 8.3. 

Istilah SEM mengandung dua aspek penting. (1) proses kausalitas 

dalam penelitian akan diwakili oleh seri persamaan struktural (2) 

bahwa hubungan ini bisa digambarkan modelnya untuk 

memungkinkan konsep yang lebih jelas terhadap teori yang 

mendasari. 

Perbedaan antara SEM dengan teknik statistic multivariate yang 

lainnya adalah penggunaan hubungan yang terpisah untuk tiap-tiap 

variabel dependen. SEM adalah pendekatan statistik komprehensif 

untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel observed 

dan variabel laten. Observed variable adalah konsep abstrak yang 

langsung dapat di ukur. Unobserved variable adalah konsep abstrak 

yang tidak dapat langsung diukur (sering juga disebut laten) 

(Ghozali, 2005:6).  

Tidak seperti analisis multivariate biasa (regresi berganda), SEM 

dapat menguji secara bersama-sama (Ghozali, 2005:3): 

(1) Model struktural: hubungan antara konstruk (variabel laten) 

independen dan dependen. 

(2) Model measurement: hubungan (nilai loading) antara 

indikator dengan konstruk (variabel laten). 
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Digabungkannya pengujian model struktural dan pengukuran 

tersebut memungkinkan peneliti untuk : 

(1) Menguji kesalahan pengukuran (measurement error) 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Structural Equation 

Modeling. 

(2) Melakukan analisis faktor bersamaan dengan pengujian 

hipotesis. 

Proses Structural Equation Modeling mencakup beberapa langkah 

yang harus dilakukan. Ada delapan langkah yang harus ditempuh, 

yaitu: 

(1) Konseptualisasi model 

Tahap ini berhubungan dengan pengembangan hipotesis 

(berdasarkan teori) sebagai dasar dalam menghubungkan 

variabel laten dengan variabel laten lainnya dan juga dengan 

indikator-indikatornya. Model yang dibentuk adalah persepsi 

peneliti mengenai bagaimana variabel laten dihubungkan 

berdasarkan teori dan bukti yang diperoleh dari disiplin ilmu. 

Konseptualisasi model ini juga harus merefleksikan pengukuran 

variabel laten melalui berbagai indikator yang dapat diukur. 

(2) Penyusunan diagram alur (path diagram construction) 

Path diagram merupakan representasi grafis mengenai 

bagaimana beberapa variabel pada suatu model berhubungan 

satu sama lain yang memberikan suatu pandangan yang 
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menyeluruh mengenai struktur model. Path diagram 

memudahkan kita dalam memvisualisasi hipotesis yang diajukan 

dalam konseptualisasi model. Dalam penelitian ini 

menggunakan tiga variabel eksogen: role conflict, role 

ambiguity dan role overload dan dua varibel endogen: kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi. 

Diagram alur hubungan kausalitas dan persamaan strukturalnya 

dapat dilihat dalam Gambar 3.1 sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Hubungan Kausalitas Antar Variabel 

 

 

Persamaan struktural yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

KK = - - - +  (1) 
KO = - - - + +  (2) 
Keterangan: 
KK = Kepuasan Kerja 
KO = Komitmen Organisasi 
RC  = Role Conflict 
RA = Role Ambiguity 
RO = Role Overload 
ζ = Zeta (kesalahan dalam persamaan) 

RC

RA

RO

KK

KO 
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γ = Gamma (hubungan langsung variabel eksogen dan 

variabel endogen) 

β = Beta (hubungan langsung variabel endogen dan 

variabel endogen) 

(3) Spesifikasi model dan menggambarkan sifat dan jumlah 

parameter yang diestimasi. 

(4) Identifikasi model 

Problem identifikasi adalah ketidakmampuan proposed model 

untuk menghasilkan unique estimate. Informasi yang diperoleh 

dari data diuji untuk menentukan apakah cukup untuk 

mengestimasi parameter dalam model. Harus diperoleh nilai 

yang unik untuk seluruh parameter dari data yang diperoleh, jika 

tidak maka ada modifikasi model. 

(5) Estimasi parameter 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk 

mengestimasi parameter dari suatu model adalah Maximum 

Likelihood (ML). Maximum likelihood akan menghasilkan 

estimasi parameter yang valid, efisien, dan reliable apabila data 

yang digunakan adalah multivariate normality (normalitas 

multivariat) dan akan robust (tidak terpengaruh/kuat) terhadap 

penyimpangan multivariate normality yang sedang (moderate). 

Tetapi estimasi pada ML akan bias apabila pelanggaran terhadap 

multivariate normality sangat besar. 
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Ukuran sampel yang dianjurkan untuk penggunaan etimasi 

maximum likelihood adalah sebesar 100-200 (Hair et. al., 1998 

dalam Ghozali dan Fuad, 2005). Kelemahan dari metode ML ini 

adalah, ML akan menjadi “sangat sensitif” dan menghasilkan 

indeks goodness of fit yang buruk apabila data yang digunakan 

adalah besar (antara 400-500) (Ghozali dan Fuad, 2005:36). 

(6) Penilaian model fit. 

Suatu model dikatakan fit apabila kovarian matrik suatu model 

(model-based covariance matrix) adalah sama dengan kovarians 

matiks data (observed). 

a. Asumsi SEM 

1. Normalitas 

Untuk menguji dilanggar/tidaknya asumsi normalitas, 

maka dapat digunakan nilai statistik z untuk skewness 

dan kurtosisnya. Jika nilai z, baik  

dan/atau  adalah signifikan (kurang daripada 

0,05 pada tingkat 5%), maka dapat dikatakan bahwa 

distribusi data tidak normal. Sebaliknya jika  

dan/atau  adalah tidak signifikan (lebih besar 

daripada 0,05 pada tingkat 5%), maka dapat dikatakan 

bahwa distribusi data normal. 
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2. Multicollinearity 

Asumsi Multicollinearity mengharuskan tidak adanya 

korelasi yang sempurna atau besar diantara variabel-

variabel independen. Nilai korelasi antara variabel 

observed yang tidak diperbolehkan adalah sebesar 0,9 

atau lebih. 

b. Uji kesesuaian statistik 

Evaluasi atas kriteria goodness of fit pengujian kelayakan 

model dapat dilakukan dengan beberapa kriteria kesesuaian 

indeks dan cut off value-nya, untuk menyatakan apakah 

model dapat diterima atau tidak. Uji statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah: 

1. Chi-square dan Probabilitas 

Nilai chi-square ini menunjukkan adanya 

penyimpangan antara sample covarian matrix dan 

model (fitted) covarian matrix.nilai chi-square ini 

merupakan ukuran baik buruknya fit suatu model. Nilai 

chi-square sebesar 0 menunjukkan bahwa model 

memiliki fit yang sempurna (perfect fit). Probalitas chi-

square ini diharapkan tidak signifikan. P adalah 

probalitas untuk memperoleh penyimpangan (deviasi) 

besar sebagaimana ditunjukkan oleh nilai chi-square. 

Sehingga nilai chi-square yang signifikan (kurang dari 
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0,05) menunjukkan bahwa data empiris yang diperoleh 

memiliki perbedaan dengan teori yang telah dibangun 

berdasarkan structur equation modeling. Sedangkan 

nilai probabilitas yang tidak signifikan adalah 

diharapkan, yang menunjukkan bahwa data empiris 

sesuai dengan model. 

2. GFI (Goodness of Fit Index) 

Merupakan suatu ukuran mengenai ketepatan model 

dalam menghasilkan observed matrik kovarians. Nilai 

GFI ini harus berkisar antara 0 dan 1. Model yang 

memiliki nilai GFI negatif adalah model yang paling 

buruk. Nilai GFI yang lebih besar daripada 0,9 

menunjukkan fit suatu model yang baik. 

3. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

AGFI adalah sama seperti GFI tetapi telah 

menyesuaikan pengaruh degree of freedom pada suatu 

model. Model yang fit memiliki nilai AGFI adalah 0,9. 

4. RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) 

RMSEA merupakan indikator model yang mengukur 

penyimpangan parameter pada suatu model dengan 

matriks kovarians populasinya. Nilai RMSEA yang 
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diterima dalam pengukuran ini lebih kecil atau sama 

dengan 0,08. 

5. FIT INDEX 

Normed Fit Index (NFI) merupakan salah satu alternatif 

untuk menentukan model fit. Namun, karena NFI ini 

memiliki tendensi untuk merendahkan fit pada sampel 

yang kecil, maka indeks ini direvisi dengan nama 

Comparative Fit Index (CFI). Nilai NFI dan CFI 

berkisar antara 0 dan 1. Suatu model dikatakan fit 

apabila memiliki nilai NFI dan CFI lebih besar daripada 

0,9. 

Tabel 3.2 

 Goodness of Fit Index 

Goodness of Fit Cut off Value 

Chi Square Diharapkan kecil 

Significance probability ≥ 0,05 

GFI ≥ 0,90 

AGFI ≥ 0,90 

RMSEA ≤ 0,08  

NFI dan CFI ≥ 0,90 

    Sumber: Ghozali dan Fuad, 2005 

(7) Modifikasi model 

Modifikasi model dilakukan jika tidak fitnya hasil yang 

diperoleh pada tahap keenam. Namun harus diperhatikan bahwa 
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segala modifikasi yang dilakukan harus berdasarkan teori yang 

mendukung.  

(8) Validasi silang 

Validasi silang yaitu menguji fit-tidaknya model terhadap suatu 

data baru. Kriteria dari pengujian ini sama dengan langkah 

keenam. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Populasi penelitian adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah yang terdaftar pada direktori 

akuntan publik Indonesia, 2008. Jumlah kuesioner total yang dikirimkan 

adalah sebanyak 180 eksemplar yang disebar untuk 12 Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang bersedia mengisinya antara lain 7 Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Semarang, 4 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Solo, dan 1 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Purwokerto, jumlah 12 Kantor Akuntan 

Publik (KAP) ini sangat relevan karena telah mewakili seluruh wilayah 

yang ada di Jawa Tengah, akan tetapi dari jumlah kuesioner yang kembali 

sebanyak 140 eksemplar. Rincian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah 

No Nama Kantor Akuntan Publik Alamat Kota 
1 KAP Bayudi Watu & Rekan 

(Cab) 
Jl. Dr. Wahidin No. 85 Semarang 

2 KAP Darsono & Budi Cahyo 
Santoso 

Jl. Mugas Dalam No. 65 Semarang 

3 KAP I. Soetikno Jl. Durian Raya No. 20 Semarang 
4 KAP Soekamto Jl. Durian Selatan No. 16 Semarang 
5 KAP Drs. Sugeng Pamudji Jl. Bukit Agung Blok AA 

No.1-2 
Semarang 

6 KAP Tahrir Hidayat Jl. Pusponjolo  Semarang 
7 KAP Yulianti Jl. MT. Haryono No. 548 Semarang 
8 KAP Busroni & Payamto (cab) Jl. Ir. Sutami No. 25 Solo 
9 KAP Drs. Hanung Triatmoko, Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo 
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No Nama Kantor Akuntan Publik Alamat Kota 
Akt. 

10 KAP Rachmad Wahyudi Jl. Dr. Cipto Mangun- kusumo 
No. 3A 

Solo 

11 KAP Wartono Jl. Sumanhudi No. 121 Solo 
12 KAP Drs. Oetoet Wibowo Jl. Adiyaksa No. 211 Purwokerto 

 

Pengiriman kuesioner disertai dengan follow up secara langsung agar 

didapat responden yang relatif banyak guna keperluan analisis. Dengan 

demikian, tingkat pengembalian kuesioner (response rate) adalah sebesar 

140/180 = 77,78% dan tingkat pengembalian kuesioner yang digunakan 

(usable response rate) adalah sebesar 131/140 = 93,57%. Tingkat 

pengembalian kuesioner ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah % 

Kuesioner yang dikirim 180 100 

Kuesioner yang tidak kembali (40) 22,22% 

Kuesioner yang kembali 140 77,78% 

Pengisian kuesioner tidak lengkap (9) 6,42% 

Kuesioner yang dapat diolah 131 93,57% 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

 

4.2 Analisis Deskriptif 

Identitas responden yang diungkap dalam penelitian ini meliputi jenis 

kelamin, umur responden, pendidikan terakhir, jabatan, lama kerja di KAP, 

jumlah pekerjaan per bulan dan pendapatan per bulan. Rincian selengkapnya 

ditampilkan pada Tabel 4.3 di bawah ini: 
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Tabel 4.3 

Deskripsi Responden 

Deskripsi Frekuensi % 

Jenis Kelamin
Pria 71 54,2 
Wanita 60 45,8 
Total 131 100,0 

Umur 

< 25 36 27,5 
25 - 30 34 26,0 
31 - 35 33 25,2 
36 - 40 19 14,5 
>  40 9 6,9 
Total 131 100,0 

Pendidikan 

D3 16 12,2 
S1 92  70,23 
S2 23 17,6 
Total 131 100,0 

Jabatan 
Junior 76 58,0 
Senior 55 42,0 
Total 131 100,00 

Lama Kerja 
di KAP 

< 3 53 40,5 
3 - 6 52 39,7 
7 - 9 9 6,9 
10 - 12 4 3,1 
> 12 13 9,9 
Total 131 100,00 

Pekerjaan tiap 
bulan 

< 2 25 19,1 
2 - 3 87 66,4 
> 3  19 14,5 
Total 131 100,0 

Pendapatan 
tiap bulan 

< 700 rb 22 16,8 
700 rb - 1,25 jt 85 64,9 
1,25 - 1,75 jt 20 15,3 
> 1,75 jt 4 3,1 
Total 131 100,0 

  Sumber: Data primer diolah, 2009 
 

 Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa terdapat 71 responden (54,2%) 

berjenis kelamin pria dan 60 responden (45,8%) berjenis kelamin wanita. 

Responden pria dalam penelitian ini lebih banyak dari pada responden 
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wanita, meskipun selisihnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan usia, tampak 

bahwa sebagian besar responden mempunyai usia di bawah 25 tahun yaitu 

sebanyak 36 responden (27,5%) dan yang paling sedikit adalah responden 

yang berusia di atas 40 tahun yaitu hanya 9 responden (6,9%).  

Sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan sampai dengan S1 

yaitu sebanyak 92 responden (70.23%) dan yang paling sedikit adalah 

responden yang berpendidikan D3 yaitu sebanyak 16 responden (12,2%). 

Jumlah responden pada jabatan Junior Auditor yaitu sebanyak 76 responden 

(58,0%) dan pada jabatan senior auditor sebanyak 55 responden (42,0%). 

Lama responden bekerja pada KAP paling banyak adalah di bawah 3 tahun 

yaitu sebanyak 53 responden (40,5%) dan yang paling sedikit adalah 

responden yang telah bekerja di KAP antara 6 tahun sampai dengan 12 

tahun yaitu sebanyak 4 responden (3,1%). 

Jumlah pekerjaan yang ditangani oleh masing-masing auditor terbanyak 

adalah 2–3 yaitu sebanyak 87 responden (66,4%) dan yang paling sedikit 

adalah responden dengan pekerjaan di atas 3 per bulan yaitu sebanyak 19 

responden (14,5%). Dalam hal pendapatan, maka sebagian besar responden 

mempunyai pendapatan rata-rata per bulan adalah sebanyak antara 

Rp.700.000,00 sampai dengan Rp.1.240.000,00 yaitu sebanyak 85 

responden (64,9%) dan yang paling sedikit adalah responden dengan 

pendapatan di atas Rp.1.750.000,00 yaitu sebanyak 4 responden (3,1%). 

Tabel 4.4 menunjukkan analisis deskriptif tanggapan responden penelitian 

pada masing-masing indikator pertanyaan kuesioner: 
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Tabel 4.4 

Deskripsi Tanggapan Responden 

Variabel N Minimum Maximum Mean Median Std. 
Deviation 

Role Conflict 131 5.00 25.00 15.5344 15 3.12631
Role Ambiguity 131 6.00 24.00 14.7405 15 3.36175
Role Overload 131 3.00 15.00 8.3893 8 2.19990
Kepuasan Kerja 131 8.00 24.00 16.7634 17 3.11283
Komitmen Organisasi 131 10.00 34.00 23.3053 24 4.68203

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Skala likert yang digunakan adalah antara 1 sampai dengan 5 sehingga 

dengan menggunakan 5 indikator pada variabel role conflict nilai minimal 

yang mungkin adalah 5 dan yang maksimal adalah 25 dengan nilai tengah 

teoritis 15. Tanggapan responden memberikan nilai antara 5 sampai dengan 

25 dengan rata-rata 15,53 dan standar deviasi sebesar 3,126 dan median 15. 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa role confict dalam diri 

responden relatif sedang karena nilai rata-rata dan median mendekati nilai 

tengah teoritisnya. 

Variabel role ambiguity mempunyai nilai antara 6 sampai dengan 24 dengan 

rata-rata 14,74 dan standar deviasi sebesar 3,362 di mana nilai median 

adalah sebesar 15. Dengan menggunakan 5 indikator maka nilai tengah 

teoritis adalah 15. Tanggapan responden menunjukkan bahwa role 

ambiguity dalam diri responden relatif sedang karena nilai rata-rata dan nilai 

mediannya dekat dengan nilai tengah teoritis. 

Variabel role overload mempunyai nilai antara 3 sampai dengan 15 dengan 

rata-rata 8,389 dan standar deviasi sebesar 2,1999 di mana nilai median 

adalah sebesar 8. Dengan menggunakan 3 indikator maka nilai tengah 
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teoritis adalah 9. Tanggapan responden menunjukkan bahwa role overload 

dalam diri responden relatif sedang karena nilai rata-rata dan nilai 

mediannya dekat dengan nilai tengah teoritis. 

Variabel kepuasan kerja mempunyai nilai antara 8 sampai dengan 24 dengan 

rata-rata 16,763 dan standar deviasi sebesar 3,113 di mana nilai median 

adalah sebesar 17,00. Dengan menggunakan 5 indikator maka nilai tengah 

teoritis adalah 15. Tanggapan responden menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja dalam diri responden relatif tinggi karena nilai rata-rata dan nilai 

mediannya di atas dengan nilai tengah teoritis. 

Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai antara 10 sampai dengan 34 

dengan rata-rata 23,305 dan standar deviasi sebesar 4,682 di mana nilai 

median adalah sebesar 24,00. Tampak bahwa nilai rata-rata komitmen 

organisasi dan nilai median di atas nilai tengah teoritis yaitu sebesar 21.  

Langkah berikutnya adalah melihat normalitas dari masing-masing indikator 

penelitian. Justifikasi normal atau tidaknya suatu variabel dilihat dari P-

value dimana distribusi normal ditunjukkan dengan nilai di atas 0,05. 

Perhitungan dilakukan dengan PRELIS pada program LISREL yang 

hasilnya ditampilkan pada Tabel 4.5 di bawah ini.  

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai P-value untuk indikator (variabel 

manifest) penelitian di atas 0,05 selain RC5 dan RO3 yang menunjukkan 

bahwa data terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil pengujian 

normalitas dengan menggunakan PRELIS pada LISREL: 
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Tabel 4.5 

Normalitas Data 

 Skewness Kurtosis Skewness dan 
Kurtosis 

Variabel Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-
Square P-Value 

RC1 -0.183 0.854 0.634 0.526 0.436 0.804
RC2 -0.459 0.646 0.645 0.519 0.627 0.731
RC3 -0.659 0.510 1.181 0.237 1.830 0.400
RC4 -0.921 0.357 1.796 0.073 4.073 0.131
RC5 2.439 0.015 2.157 0.031 10.602 0.005
RA1 -1.116 0.265 -0.588 0.556 1.591 0.451
RA2 -0.737 0.461 0.050 0.960 0.546 0.761
RA3 -0.470 0.639 1.101 0.271 1.433 0.489
RA4 1.418 0.156 0.589 0.556 2.359 0.307
RA5 0.656 0.512 0.612 0.541 0.805 0.669
RO1 1.880 0.060 0.840 0.401 4.241 0.120
RO2 1.301 0.193 -0.018 0.986 1.692 0.429
RO3 3.299 0.001 2.252 0.024 15.953 0.000
KK1 -0.146 0.884 -0.636 0.525 0.425 0.808
KK2 -0.141 0.888 -0.674 0.500 0.475 0.789
KK3 -0.957 0.339 0.143 0.886 0.936 0.626
KK4 -0.337 0.736 0.308 0.758 0.208 0.901
KK5 1.485 0.138 -0.336 0.737 2.318 0.314
KO1 -0.265 0.791 -0.185 0.853 0.105 0.949
KO2 0.199 0.843 0.913 0.361 0.873 0.646
KO3 -1.263 0.206 0.843 0.399 2.307 0.316
KO4 0.355 0.722 0.502 0.616 0.378 0.828
KO5 -1.389 0.165 1.146 0.252 3.243 0.198
KO6 1.012 0.312 0.602 0.547 1.387 0.500
KO7 1.190 0.234 0.555 0.579 1.724 0.422

   Sumber: Data primer diolah, 2009 

Asumsi normalitas pada SEM lebih kepada asumsi multivariat yaitu sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.6 

Normalitas Data Multivariate 

Skewness Kurtosis 
Skewness dan 
Kurtosis 

Value Z-Score P-value Value Z-Score P-Value 
Chi-
Square P-Value 

130.24 -1.066 0.287 1.638 0.305 0.761 1.229 0.541
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa signifikansi untuk skewness adalah 0,287; 

untuk kurtosis 0,761 dan untuk chi square adalah sebesar 0,541 yang 

semuanya di atas 0,05. Berarti asumsi normalitas secara multivariate telah 

terpenuhi pada data dan analisis SEM dapat dilakukan. 

Selain normalitas data, prasyarat untuk melakukan uji hipotesis adalah uji 

multikoleniaritas. Asumsi multicollinearity mengharuskan tidak adanya 

korelasi yang sempurna atau besar diantara variabel-variabel independen. 

Nilai korelasi antara variabel independen yang tidak diperbolehkan adalah > 

0,9 atau lebih (Hair et. al., 1995) dalam Murtiasri dan Ghozali (2006). 

Covariance matrix of independent variables menunjukkan tidak terjadinya 

multikoleniaritas antara variabel independen, karena korelasi antar variabel 

independen < 0,9.  

Covariance Matrix of Independent Variables   
 

                   RC         RA         RO    
              --------   --------   -------- 
       RC        0.46 
               (0.07) 
                 6.18 
  
       RA        0.17       0.54 
               (0.05)     (0.09) 
                 3.24       5.81 
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       RO        0.20       0.15         0.51 
               (0.05)     (0.05)     (0.09) 
                 3.81       2.73        5.94 

 
Kovarian matrik diatas menunjukkan bahwa variabel eksogen tidak ada 

yang memiliki korelasi yang besar diatas > 0,9, sehingga antara variabel 

independen tidak terjadi multikoleniaritas. Korelasi antara role conflict 

dengan role ambiguity sebesar 0,17. Korelasi antara role conflict dengan 

role overload sebesar 0,20 dan korelasi antara role ambiguity dengan role 

overload sebesar 0,15. 

 

4.3 Analisis Data  

4.3.1 Identifikasi model pengukuran 

Penelitian menggunakan 5 (lima) variabel laten yaitu Role Conflict 

(RC), Role Ambiguity (RA), Role Overload (RO), Kepuasan Kerja 

(KK) dan Komitmen Organisasi (KO). Masing-masing variabel laten 

tersebut dibentuk dari beberapa indikator. Variabel role overload 

hanya menggunakan tiga buah indikator, sehingga tidak bisa 

dilakukan uji Confirmatory Factor Analysis (CFA). Dengan 

demikian, pengujian CFA variabel role overload digabungkan 

dengan variabel laten role conflict Berikut adalah identifikasi model 

pengukuran pada masing-masing kelompok variabel laten. 

4.3.1.1 Variabel Role Conflict (RC) dan Role Overload 

(RO) 
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Variabel role conflict dibentuk dari lima buah indikator, 

yaitu RC1, RC2, RC3, RC4 dan RC5 sedangkan variabel 

role overload dibentuk dengan 3 buah indikator yaitu RO1, 

RO2 dan RO3. Gambar hasil pengujian ditampilkan pada 

Gambar 4.1 di bawah. Gambar di bawah menunjukkan 

bahwa nilai chi square sebesar 23,10 dengan df sebesar 19, 

P-value sebesar 0,23290 dan RMSEA sebesar 0,041. 

Tampak bahwa nilai P-value adalah di atas 0,05 dan nilai 

RMSEA juga di bawah 0,08. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pengukuran model pada variabel laten role conflict 

dan role overload adalah fit. Indikator-indikator pada 

variabel laten role conflict mampu membentuk variabel 

laten role conflict dan indikator-indikator pada variabel 

laten role overload mampu membentuk variabel laten role 

overload. Berikut adalah output CFA Role Conflict (RC) 

dan Role Overload (RO) dengan program LISREL: 
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Gambar 4.1 

CFA Role Conflict dan Role Overload 

 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

4.3.1.2 Variabel Role Ambiguity (RA) 

Variabel laten Role Ambiguity (RA) dibentuk dengan 5 

buah indikator, sehingga identifikasi CFA role ambiguity 

dengan LISREL ditampilkan pada Gambar 4.2 di bawah. 

Tampak pada gambar di bawah bahwa dengan 

mengkorelasikan antara indikator RA4 dengan indikator 

RA5 diperoleh nilai chi square sebesar 3,98 dan df sebesar 

4 dengan P-value sebesar 0,40872 dan RMSEA sebesar 

0,000. Tampak bahwa P-value di atas 0,05 dan RMSEA di 

bawah 0,08. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ke-5 
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indikator mampu membentuk variabel role ambiguity secara 

fit. Adapun justifikasi teori untuk korelasi antara indikator 

RA4 dengan RA5 sudah cukup kuat karena kedua indikator 

tersebut membentuk satu variabel laten yang sama, yaitu 

role ambiguity. Berikut adalah hasil CFA variabel Role 

Ambiguity (RA) pada penelitian ini: 

Gambar 4.2 

CFA Role Ambiguity 

 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

4.3.1.3 Variabel Kepuasan Kerja (KK) 

Variabel laten Kepuasan Kerja (KK) dibentuk dengan 5 

buah indikator, sehingga identifikasi CFA kepuasan kerja 

dengan LISREL ditampilkan pada Gambar 4.3 di bawah. 

Tampak pada gambar bahwa nilai chi square adalah sebesar 

4,54 dengan df sebesar 4, P-value sebesar 0,33828 dan 

RMSEA sebesar 0,032. Hasil tersebut diperoleh dengan 

RA10.20

RA20.15

RA30.23

RA40.33

RA50.31

RA 0.54 

Chi-Square=3.98, df=4, P-value=0.40871, RMSEA=0.000 

1.00
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0.91

0.78

0.70

0.22
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mengkorelasikan antara indikator KK4 dengan indikator 

KK5 dengan justifikasi teori yang cukup kuat karena kedua 

indikator tersebut membentuk satu variabel laten yang sama 

yaitu kepuasan kerja. Nilai P-value adalah di atas 0,05 dan 

RMSEA di bawah 0,08 yang menunjukkan bahwa model 

pengukuran variabel kepuasan kerja adalah fit. Berikut 

adalah hasil CFA variabel kepuasan kerja pada penelitian 

ini: 

Gambar 4.3 

CFA Kepuasan Kerja 

 

Sumber: Data primer diolah, 2009 
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4.3.1.4 Variabel Komitmen Organisasi (KO) 

Variabel laten Komitmen Organisasi (KO) dibentuk dengan 

7 buah indikator, sehingga identifikasi CFA komitmen 

organisasi dengan LISREL ditampilkan pada Gambar 4.4 di 

bawah. Tampak pada gambar bahwa nilai chi square adalah 

sebesar 16,07 dengan df sebesar 12, P-value sebesar 

0,18787 dan RMSEA sebesar 0,051. Hasil tersebut 

diperoleh dengan mengkorelasikan antara indikator KO1 

dengan indikator KO2 dan indikator KO6 dengan indikator 

KO7  dengan justifikasi teori yang cukup kuat karena kedua 

indikator tersebut membentuk satu variabel laten yang sama 

yaitu komitmen organisasi. Nilai P-value adalah di atas 0,05 

dan RMSEA di bawah 0,08 yang menunjukkan bahwa 

model pengukuran variabel komitmen organisasi adalah fit. 

Berikut adalah hasil CFA variabel komitmen organisasi 

pada penelitian ini. 
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Gambar 4.4 

CFA Komitmen Organisasi 

 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

4.3.2 Identifikasi model struktural 

Setelah diperoleh model pengukuran yang fit, maka dilakukan 

identifikasi model struktural. Estimasi ini juga sekaligus untuk 

menguji persyaratan statistik yang diperlukan dan menguji hipotesis 

penelitian. Tampak pada gambar di bawah bahwa nilai chi square 

adalah sebesar 298,84 pada df sebesar 261 dengan P-value sebesar 

0,05359 dan RMSEA sebesar 0,033. Tampak bahwa nilai P-value di 

atas 0,05 dan RMSEA di bawah 0,08 yang menunjukkan bahwa 

model struktural adalah fit. Model tersebut dilakukan dengan 

menambahkan error antara RC4 dengan RC5, RA4 dengan RA5, 
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KO1 dengan KO2 dan KO6 dengan KO7 yang merupakan indikator 

dalam satu kontruk laten yang sama. Berikut adalah hasil estimasi 

untuk identifikasi model struktural. 

Gambar 4.5 

Path Diagram Full Model 

 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

4.3.3 Persamaan struktural 

4.3.3.1 Persamaan model pengukuran 

Persamaan model pengukuran dibentuk dari loading factor 

dan variance error pada masing-masing indikator terhadap 

konstruk yang dibentuknya. 
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     KK1 = 1.00*KK, Errorvar.= 0.16  , R² = 0.69 
                                                   (0.026)            
                                                    6.24              
  
     KK2 = 1.02*KK, Errorvar.= 0.17  , R² = 0.69 
                 (0.093)                      (0.027)            
                  11.02                         6.22              
  
     KK3 = 1.11*KK, Errorvar.= 0.15  , R² = 0.74 
                  (0.095)                      (0.026)            
                  11.61                          5.67              
  
     KK4 = 0.95*KK, Errorvar.= 0.28  , R² = 0.53 
                  (0.10)                         (0.039)            
                   9.20                           7.14              
  
     KK5 = 0.87*KK, Errorvar.= 0.34  , R² = 0.44 
                (0.11)                         (0.046)            
                 8.10                            7.43              
  
     KO1 = 1.00*KO, Errorvar.= 0.27  , R² = 0.65 
                                                    (0.041)            
                                                    6.56              
  
     KO2 = 0.90*KO, Errorvar.= 0.24  , R² = 0.63 
                 (0.070)                      (0.036)            
                 12.89                         6.66              
  
     KO3 = 0.75*KO, Errorvar.= 0.20  , R² = 0.59 
                 (0.078)                      (0.028)            
                  9.60                           6.97              
  
     KO4 = 0.91*KO, Errorvar.= 0.19  , R² = 0.68 
                (0.086)                       (0.030)            
                 10.56                          6.42              
  
     KO5 = 0.98*KO, Errorvar.= 0.23  , R² = 0.68 
                (0.093)                       (0.036)            
                10.49                           6.47              
  
     KO6 = 0.85*KO, Errorvar.= 0.26  , R² = 0.58 
                (0.090)                       (0.037)            
                 9.46                            6.97              
  
     KO7 = 0.89*KO, Errorvar.= 0.24  , R² = 0.62 
                (0.090)                       (0.036)            
                 9.93                            6.79    
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RC1 = 1.00*RC, Errorvar.= 0.14  , R² = 0.77 
                                                   (0.025)            
                                                   5.45              
  
     RC2 = 0.97*RC, Errorvar.= 0.14  , R² = 0.76 
                 (0.074)                      (0.024)            
                  13.13                        5.59              
  
      RC3 = 0.92*RC, Errorvar.= 0.15  , R² = 0.72 
                 (0.073)                      (0.025)            
                  12.57                        6.06              
  
      RC4 = 0.73*RC, Errorvar.= 0.29  , R² = 0.46 
                 (0.083)                       (0.039)            
                  8.83                            7.40              
  
      RC5 = 0.69*RC, Errorvar.= 0.30  , R² = 0.42 
                 (0.083)                       (0.040)            
                  8.25                           7.50              
  
      RA1 = 1.00*RA, Errorvar.= 0.20  , R² = 0.73 
                                                    (0.037)            
                                                    5.42              
   
      RA2 = 0.83*RA, Errorvar.= 0.16  , R² = 0.71 
                  (0.074)                      (0.027)            
                   11.29                        5.67              
  
      RA3 = 0.91*RA, Errorvar.= 0.22  , R² = 0.67 
                  (0.084)                      (0.036)            
                  10.92                         6.04              
   
      RA4 = 0.78*RA, Errorvar.= 0.33  , R² = 0.50 
                  (0.088)                      (0.047)            
                   8.90                          7.08              
      RA5 = 0.71*RA, Errorvar.= 0.30  , R² = 0.47 
                 (0.083)                       (0.042)            
                  8.58                           7.17              
  
      RO1 = 1.00*RO, Errorvar.= 0.17  , R² = 0.75 
                                                    (0.035)            
                                                    4.78              
  
      RO2 = 1.06*RO, Errorvar.= 0.17  , R² = 0.77 
                  (0.089)                      (0.038)            
                  11.87                         4.58              
  
      RO3 = 0.83*RO, Errorvar.= 0.21  , R² = 0.62 
                 (0.079)                       (0.034)            
                  10.55                         6.38         
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Baris pertama adalah persamaan model pengukuran, baris 

kedua pada masing-masing persamaan merupakan standard 

error dan baris ketiga merupakan nilai t-value (hitung). 

Pada masing-masing konstruk, terdapat satu indikator yang 

diberikan nilai 1 untuk menspesifikasikan pengukuran. Nilai 

indikator yang diberi nilai 1 disebut variabel reference. 

Nilai t-value dipergunakan untuk menguji validitas dan nilai 

R2 dipergunakan untuk menguji reliabilitas. 

4.3.3.2 Persamaan model struktural 

Berikut adalah persamaan struktural yang merupakan 

hubungan antara variabel-variabel laten yang dihipotesiskan 

     KK =  - 0.33*RC - 0.15*RA - 0.25*RO, Errorvar.= 0.19  , 
R² = 0.46 
                  (0.080)       (0.069)     (0.074)                      (0.037)            
                  -4.16          -2.25         -3.37                          5.20              
  
      KO = 0.24*KK - 0.22*RC - 0.22*RA - 0.24*RO, 
Errorvar.= 0.28  , R² = 0.45 
                (0.13)        (0.10)        (0.085)      (0.094)                      
(0.055)            
                1.82          -2.14         -2.61        -2.55                      
5.08              

 
Tampak pada persamaan di atas, bahwa konstruk Kepuasan 

Kerja (KK) dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu Role 

Conflict (RC), Role Ambiguity (RA) dan Role Overload 

(RO); dan variabel Komitmen organisasi (KO) dipengaruhi 

oleh empat variabel yaitu Kepuasan Kerja (KK), Role 

Conflict (RC), Role Ambiguity (RA) dan Role Overload 

(RO). 
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4.3.4 Uji persyaratan statistik  

Berikut adalah hasil estimasi persyaratan statistik yang diperlukan 

pada SEM dengan menggunakan LISREL: 

(1) Chi Square dan Probabilitas 

Degrees of Freedom = 261 
Minimum Fit Function Chi-Square = 334.72 (P = 0.0014) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 298.84  
(P = 0.054) 

 
Tampak bahwa terdapat dua jenis chi square yaitu Minimum Fit 

Function Chi Square (334,72; p=0,0014) dan Normal Theory 

Weighted Least Square Chi Square (298,84; P=0,054). Tampak 

bahwa chi square kedua memberikan nilai P di atas 0,05 yang 

menunjukkan bahwa model adalah fit, meskipun nilai chi square 

yang pertama tidak fit. Oleh karena itu diperlukan tambahan 

pengujian yang lain untuk memperkuat pengujian dengan chi 

square. 

(2) Goodness of Fif Indices (GFI) 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.84 
 

Nilai yang disarankan pada suatu model adalah di atas 0,9 dan 

model dengan GFI negatif adalah model yang paling buruk dari 

seluruh model yang ada. Estimasi dengan LISREL memberikan 

nilai 0,84 (< 0,9) tetapi masih mendekati nilai yang disarankan 

sehingga model dinyatakan fit secara marjinal. 

(3) Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.81 
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Nilai AGFI yang disarankan adalah di atas 0,9 tetapi tidak 

mungkin negatif. Tampak bahwa nilai estimasi model adalah 

sebesar 0,81 yang mendekati nilai yang disarankan sehingga 

model dinyatakan fit secara marjinal. 

(4) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.033 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.050) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.95 
 

Nilai yang disarankan adalah di bawah 0,05 meskipun di bawah 

0,08 masih dinyatakan reasonable. Tampak bahwa estimasi 

model penelitian memberikan nilai RMSEA sebesar 0,033 (< 

0,05) yang menunjukkan bahwa model adalah fit. Tampak juga 

bahwa confidence interval memberikan nilai yang relatif kecil 

yaitu antara 0,0 sampai dengan 0,050 yang menunjukkan bahwa 

RMSEA mempunyai ketepatan yang baik. Sedangkan close fit 

(RMSEA < 0,05) = 0,95 yang menunjukkan bahwa model telah fit 

karena jauh di atas 0,5. 

(5) Fit Index 

Normed Fit Index (NFI) = 0.87 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.76 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.97 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.97 

Relative Fit Index (RFI) = 0.85 
 

Estimasi model memberikan nilai NFI sebesar 0,87 yang lebih 

rendah tetapi dekat dengan nilai yang disarankan yaitu sebesar 
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0,9. Demikian juga CFI (0,97) yang lebih besar dari pada nilai 

batas yaitu sebesar 0,9. Tampak juga bahwa IFI (0,97) juga di atas 

nilai batas yaitu 0,9 dan nilai RFI mendekati 1 yang menunjukkan 

bahwa model adalah fit. 

4.3.5 Uji  validitas 

Output untuk pengujian validitas pada masing-masing butir terhadap 

variabel yang dibentuknya adalah sama dengan output pada 

persamaan model pengukuran di atas. Dengan nilai t-value (hitung)  

batas 1,96 maka tampak bahwa semua t-value pada indikator adalah 

di atas 1,96 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator yang 

digunakan pada penelitian ini adalah valid. Nilai terendah t-value 

adalah 8,10 pada indikator KK5 terhadap konstruk KK. 

4.3.6 Uji reliabilitas 

Reliabilitas masing-masing indikator dilihat dari nilai Squared 

Multiple Correlations  pada output yang sama dengan uji reliablitas. 

Tampak bahwa masing-masing indikator mempunyai reliabilitas 

yang tinggi dengan indikator yang paling rendah adalah RC5 yaitu 

sebesar 0,42 yang berarti indikator RC5 mampu menjelaskan 

konstruk RC sebesar 42% di mana 58% merupakan error. 

4.3.7 Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan melihat t-value (hitung) pada persamaan 

struktural di atas. LISREL juga menyediakan output path diagram 
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dengan nilai t-value (hitung) dan hubungan yang tidak signifikan 

dinyatakan dengan warna merah. 

Gambar 4.6 

Path Diagram dengan T-Value 

 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

(1). Hipotesis 1 

Hipotesis 1 adalah menguji apakah ada pengaruh antara Role 

Conflict (RC) terhadap Kepuasan Kerja (KK). Tampak bahwa 

nilai t-value adalah sebesar -4,16 (> + 1,96) yang menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara role 

conflict terhadap kepuasan kerja atau H1 dalam penelitian ini 
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10.55

1.82

-4.16

-2.25

-3.37

-2.14

-2.61

-2.55

3.22

5.14

2.92 

5.51 
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yang menyatakan bahwa ‘Role conflict memiliki pengaruh 

negatif terhadap kepuasan kerja’ diterima.  

(2). Hipotesis 2 

Hipotesis 2 adalah menguji apakah ada pengaruh antara Role 

Ambiguity (RA) terhadap Kepuasan Kerja (KK). Tampak bahwa 

nilai t-value hasil estimasi adalah sebesar -2,25 (> + 1,96). 

Dengan demikian terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

antara role ambiguity terhadap kepuasan kerja atau H2 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa ‘Role ambiguity memiliki 

pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja’ diterima. 

(3). Hipotesis 3 

Hipotesis 3 adalah menguji apakah ada pengaruh antara Role 

Overload (RO) terhadap Kepuasan Kerja (KK). Tampak bahwa 

nilai t-value adalah sebesar -3,37 (> + 1,96) yang menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara role 

overload terhadap kepuasan kerja atau H3 dalam penelitian ini 

yang menyatakan bahwa ‘Role overload memiliki pengaruh 

negatif terhadap kepuasan kerja’ diterima.  

(4). Hipotesis 4 

Hipotesis 4 adalah menguji apakah ada pengaruh antara Role 

Conflict (RC) terhadap Komitmen Organisasi (KO). Tampak 

bahwa nilai t-value adalah sebesar -2,14 (> + 1,96) yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan 
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antara role conflict terhadap komitmen organisasi atau H4 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa ‘Role conflict memiliki 

pengaruh negatif terhadap komitmen organisasi’ diterima. 

(5). Hipotesis 5 

Hipotesis 5 adalah menguji apakah ada pengaruh antara Role 

Ambiguity (RA)  terhadap Komitmen Organisasi (KO). Tampak 

bahwa nilai t-value adalah sebesar -2,61 (> + 1,96) yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

antara role ambiguity terhadap komitmen organisasi atau H5 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ‘Role ambiguity 

memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen organisasi’ 

diterima. 

(6). Hipotesis 6 

Hipotesis 6 adalah menguji apakah ada pengaruh antara Role 

Overload (RO) terhadap Komitmen Organisasi (KO).  Tampak 

bahwa nilai t-value adalah sebesar -2,55 (> + 1,96) yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

antara role overload terhadap komitmen organisasi atau H6 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ‘Role overload 

memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen organisasi ’ 

diterima. 
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(7). Hipotesis 7 

Hipotesis 7 adalah menguji apakah ada pengaruh antara 

Kepuasan Kerja (KK).  terhadap Komitmen Organisasi (KO).  

Tampak bahwa nilai t-value adalah sebesar 1,82 (< 1,96) yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi atau H7 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ‘kepuasan kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi’ 

ditolak. 

 

4.4 Pembahasan 

Hasil pengujian terhadap hipotesis yang dikembangkan secara ringkas 

disajikan pada tabel 4.7, terdapat 6 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesis 

yang ditolak. 

Tabel 4.7  

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 
H1 Role conflict memiliki pengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja.
Diterima 

H2 Role ambiguity memiliki pengaruh negatif 
terhadap kepuasan kerja.

Diterima 

H3 Role overload memiliki pengaruh negatif terhadap 
kepuasan kerja.

Diterima 

H4 Role conflict memiliki pengaruh negatif terhadap 
komitmen organisasi.

Diterima 

H5 Role ambiguity memiliki pengaruh negatif 
terhadap komitmen organisasi.

Diterima 

H6 Role overload memiliki pengaruh negatif terhadap 
komitmen organisasi.

Diterima 

H7 Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif 
terhadap komitmen organisasi.

Ditolak 
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Hipotesis H1 dan H4 yang menyatakan bahwa role conflict mempunyai 

pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi diterima 

secara statistik. Teori peran menyatakan bahwa individu yang berhadapan 

dengan tingkat konflik peran dan ketidakjelasan peran yang sangat tinggi 

akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan 

pekerjaan dengan kurang efektif dibanding dengan individu yang lain 

(Rizzo dkk., 1970). Penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang  

dilakukan oleh Rahayu (2002), Van Sell et. al. (1981) dalam Baron dan 

Greenberg (1993) dan Puspa dan Riyanto (1999) dalam Ardiansah (2003) 

mengemukakan bahwa konflik peran berhubungan negatif dengan sikap 

kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Desiana dan Soejtipto (2006) yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh role conflict terhadap kepuasan kerja. Konflik peran 

yang dialami oleh responden cenderung disebabkan karena responden 

memiliki masa kerja sebagian besar kurang dari 3 tahun dan sebagian besar 

umur responden kurang dari 25 tahun, dapat dipahami bahwa sebagian 

responden adalah baru lulus masa pendidikan S1. Hal ini yang 

menyebabkan konflik peran berhubungan negatif terhadap kepuasan kerja, 

karena para auditor masih mempunyai idealisme yang tinggi terhadap 

pekerjaannya sebagai auditor, sehingga auditor akan mengerjakan tugas 

yang diberikan sesuai dengan peraturan atau kebijakan, mengerjakan tugas 

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, jika terjadi pertentangan antara 
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tugas-tugas yang harus dilakukan, akan menjadi hal yang sensitif terhadap 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi auditor. 

Hipotesis H2 dan H5 yang menyatakan bahwa role ambiguity mempunyai 

pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi diterima 

secara statistik. Penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Rahayu (2002), Desiana dan Soejtipto (2006) yang menyatakan bahwa 

role ambiguity mempunyai pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtiasri 

dan Ghozali (2006) yang menyatakan bahwa role ambiguity tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja dengan burnout sebagai 

mediasi. Rendahnya pengalaman kerja sebagian besar auditor  yang menjadi 

alasan bahwa role ambiguity berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi. Jika seorang auditor tidak memiliki cukup 

informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau 

merealisasi harapan-harapan yang berkaitan dengan perannya sebagai 

seorang auditor serta kesamaran tanggungjawab maka akan terjadi role 

ambiguity yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi.  

Hipotesis H3 dan H6 yang menyatakan bahwa role overload berhubungan 

negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi diterima secara 

statistik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Abernethy dan 

Stoelwinder (1995), Puspa dan Riyanto (1996) dan Suwandi dan Indriantoro 

(1999) dalam Ardiansah (2003) bahwa kelebihan beban kerja mempunyai 
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hubungan negatif dengan kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan Ardiansah 

(2003) yang juga menyatakan bahwa kelebihan beban kerja berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan kerja. Gibson et. al. (1994) dalam Ardiansah 

(2003) menjelaskan bahwa role overload dapat dikategorikan menjadi dua: 

(1) kuantitatif : kondisi tidak punya waktu untuk memenuhi tuntutan peran 

atau tidak kompeten terhadap peran tersebut, dan (2) kualitatif : kondisi 

terjadi senjangan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 

Kelebihan beban kerja yang dialami oleh responden cenderung tidak 

kuantitatif tetapi lebih bersifat kualitatif, karena responden memiliki masa 

kerja sebagian besar adalah kurang dari tiga tahun. Kondisi tersebut 

mengakibatkan auditor masih memerlukan pengalaman dan pengetahuan 

untuk mengurangi senjangan kemampuan.  

Hipotesis H7 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap komitmen organisasi tidak signifikan dengan nilai t-value 

sebesar 1,82. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Desiana dan Soejtipto (2006) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berhubungan negatif dengan komitmen organisasi. Adanya hubungan yang 

tidak signifikan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi dalam 

struktur model ini lebih disebabkan karena hubungan yang lemah diantara 

keduanya bukan disebabkan oleh tidak ada hubungan sama sekali, seperti 

yang dinyatakan Desiana dan Soetjipto (2006) bahwa jika terjadi hubungan 

yang tidak signifikan pada tingkat alfa 5% maka tingkat alfa dapat 

dinaikkan sebesar 10%, dan hubungan ini akan menjadi signifikan tetapi 
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memiliki hubungan yang sangat lemah. Dalam penelitian ini dapat dilihat 

bahwa hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi 

memiliki nilai t-value sebesar 1,82 yang berada di bawah nilai batas sebesar 

± 1,96 (tingkat kepercayaan 95%). Jika saja tingkat kepercayaan diturunkan 

menjadi 90%, maka nilai batas menjadi ± 1,645. Nilai t-value sebesar 1,82 

yang berada di atas nilai batas tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H7 

terbukti secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi meskipun 

lemah (pada taraf kepercayaan 90%). Pengaruh yang sangat lemah ini 

disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin dialami oleh auditor, (1) 

Adanya motivasi prestise yang besar dari auditor. Kebanggaan menjadi 

auditor adalah hal wajar bagi para akuntan, hal ini dapat dipahami karena 

pekerjaan sebagai auditor adalah pekerjaan yang benar-benar membutuhkan 

kompetensi yang cukup dibidang akuntansi. Adanya kecerdasan, ketelitian, 

pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk menganalisis suatu masalah. 

Jika seorang auditor tidak mempunyai semua hal itu maka ia tidak akan 

mendapatkan suatu penghormatan dari para kliennya. Karena seorang klien, 

menganggap bahwa auditor adalah seorang yang mempunyai pengetahuan 

yang luas di bidang akuntansi dibanding dengannya, auditor merupakan 

tempat bertanya jika ada masalah yang terjadi di tempat klien. Auditor 

merupakan seorang yang mempunyai ide-ide kreatif untuk memecahkan 

masalah jika klien terjadi masalah dengan pihak lain, oleh karena itu, 

Pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki seorang auditor akan 
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menciptakan citra diri yang baik di masyarakat. Semua anggapan itu 

menjadikan seorang auditor tetap komit terhadap pekerjaanya, sehingga 

auditor kurang memperhatikan kepuasan kerja sebagai salah satu pembentuk 

dari komitmen organisasi. (2) Adanya tujuan tertentu yang ingin diperoleh 

auditor. Auditor bekerja pada kantor akuntan publik bisa saja hanya sebagai 

batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Hal ini 

menyebabkan auditor mempunyai komitmen untuk tetap bekerja di kantor 

akuntan publik walaupun auditor kurang puas terhadap pekerjaannya dengan 

kata lain auditor membutuhkan surat referensi (surat pengalaman kerja) dari 

kantor akuntan publik sebagai salah satu syarat untuk bekerja ditempat lain. 

Pengaruh yang tidak signifikan ini karena sebagian besar responden 

merupakan auditor junior dan berusia < 25, dimana auditor junior yang 

usianya masih muda ia akan mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengannya, 

walaupun ia merasakan kenyamanan dalam pekerjaannya, karena rasa ingin 

mencoba berbagai pekerjaan dan membandingkan pekerjaan satu dengan 

pekerjaan yang lain. Berbeda dengan auditor senior, ia membutuhkan 

pekerjaan untuk kehidupannya, untuk itu walaupun auditor senior tidak puas 

dengan pekerjaannya, ia akan bertahan dalam kantor akuntan publik 

tersebut. Pengaruh yang lemah ini juga disebabkan karena komitmen 

organisasi lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Panggabean (2001) menyatakan bahwa determinan dari 

komitmen organisasi adalah variabel umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, masa kerja, status perkawinan, dan jumlah tanggungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka berikut adalah 

beberapa kesimpulan yang dapat diberikan: 

(1). Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara role conflict 

terhadap kepuasan kerja (t hitung -4,16 (> ± 1,96). Dengan demikian 

hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

seorang auditor yang memiliki role conflict yang tinggi mempunyai 

kepuasan kerja yang rendah. 

(2). Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara role ambiguity 

terhadap kepuasan kerja (t hitung -2,25 (> ± 1,96). Dengan demikian 

hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

seorang auditor yang memiliki role ambiguity yang tinggi mempunyai 

kepuasan kerja yang rendah. 

(3). Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara role overload 

terhadap kepuasan kerja (t hitung -3,37 (> ± 1,96). Dengan demikian 

hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

seorang auditor yang memiliki role overload yang tinggi mempunyai 

kepuasan kerja yang rendah. 

(4). Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara role conflict 

terhadap komitmen organisasi (t hitung -2,14 (> ± 1,96). Dengan 
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demikian hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki role conflict yang 

tinggi mempunyai komitmen organisasi yang rendah. 

(5). Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara role ambiguity 

terhadap komitmen organisasi (t hitung -2,61 (> ± 1,96). Dengan 

demikian hipotesis 5 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki role ambiguity yang 

tinggi mempunyai komitmen organisasi yang rendah. 

(6). Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara role overload 

terhadap komitmen organisasi (t hitung -2,55 (> ± 1,96). Dengan 

demikian hipotesis 6 dalam penelitian ini diterima diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki role ambiguity yang 

tinggi mempunyai komitmen organisasi yang rendah. 

(7). Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasi (t hitung 1,82 (< 1,96). Dengan demikian 

hipotesis 7 dalam penelitian ini ditolak, tetapi diterima pada taraf 

signifikansi 10% (t hitung > 1,645).  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

(1) Variabel role overload dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 

indikator sehingga tidak bisa diuji CFA secara tunggal dan harus 

digabungkan dengan variabel role conflict.  
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(2) Variabel role conflict, role ambiguity dan role overload merupakan 

dimensi dalam role stressor yang tidak masuk dalam variabel 

penelitian.  

(3) Penelitian ini tidak memasukkan dimensi-dimensi yang terdapat 

dalam variabel komitmen organisasi yang disarankan oleh Allen & 

Meyer (1990). 

5.3 Saran Penelitian 

5.3.1 Saran teoritis 

(1) Penelitian mendatang disarankan menggunakan indikator 

lebih dari 3 sehingga bisa dilakukan uji CFA pada masing-

masing variabel laten, hal ini dilakukan agar model dapat 

diidentifikasi. 

(2) Disarankan untuk memasukkan variabel role stressor dalam 

penelitian mendatang, hal ini dikarenakan variabel role conflict, 

role ambiguity dan role overload merupakan dimensi yang 

terdapat pada variabel role stressor, jika variabel role stressor 

ini dimasukkan dalam model maka pengujian model 

menggunakan second order confirmatory factor analysis. 

(3) Disarankan pada penelitian mendatang untuk memasukkan 

dimensi-dimensi dalam variabel komitmen organisasi yang 

disarankan oleh Allen & Meyer (1990). 

5.3.2 Saran praktis  
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(1) Dalam penelitian ini hal yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja adalah role conflit, variabel ini menjadi perhatian 

yang lebih serius bagi kantor akuntan publik. Kantor akuntan 

publik sebaiknya memberikan tugas-tugas kepada auditor yang 

sesuai dengan kompetensi yang auditor miliki, sehingga tugas 

tersebut dapat dikerjakan tanpa adanya pelanggaran terhadap 

peraturan atau kebijakan.  

(2) Variabel yang paling berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi adalah variabel role overload, hal ini disebabkan 

karena sebagian besar auditor belum mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman kerja yang dimiliki, sehingga pekerjaan yang 

auditor rasakan terlalu berat, bagi kantor akuntan publik hal ini 

dapat dihindari jika auditor dibekali dengan pelatihan atau 

seminar, agar pengetahuan dan pengalaman auditor bertambah. 

Bagi auditor sendiri perbanyak diskusi dengan auditor seniornya 

karena auditor senior adalah orang yang lebih berpengalaman 

terhadap berbagai masalah yang dihadapi ketika di lapangan. 
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Kepada 

Bapak atau ibu responden yang terhormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Kustiani 

NIM : 3351405037 

adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Semarang, yang sedang 

melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi. 

Saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Role stressor terhadap komimen oerganisasi dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening”. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi pengaruh role stessor 

terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja sebagai variabel variabel intervening 

pada KAP di Jawa Tengah. 

Informasi ini bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk penelitian ilmiah. 

Keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada perhatian dan partisipasi bapak/ibu 

dalam mengisi kuesioner ini secara sungguh-sungguh. 

 

Atas perhatian dan kesediaannya, saya sampaikan terima kasih. 

Hormat saya, 

 

 

Kustiani 

3351405037 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden :………………………………………… 

Jenis Kelamin  : (1) Laki-laki  (2) Perempuan 

Usia   : ………...tahun 

Pendidikan terakhir : (1) D3   (2) S1   (3) S2   (4) S3 

Lama bekerja pada Kantor Akuntan Publik Sekarang…..tahun 

Posisi dalam KAP : (1) Auditor Junior 

     (2) Auditor Senior 

Pekerjaan yang ditangani tiap bulan :……………..kali 

Pendapatan rata-rata perbulan :  

(1) Dibawah Rp.700.000,00 

(2) Rp.700.000 -  Rp.1.250.000,00 

(3) Rp.1.250.000,00 – Rp.1750.000,00 

(4) Diatas Rp.1.750.000,00 

   Petunjuk: Mohon bapak/ibu/saudari  memberikan pendapat atas 

pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan 

menberikan tanda tickmark ( ) pada angka pilihan 

1. Sangat tidak setuju (STS) 

2. Tidak setuju (TS) 

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat setuju (SS) 
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DAFTAR PERTANYAAN DAN PERNYATAAN 

 

1. ROLE STRESSOR 
 

a. Konflik peran (role conflict) 
Rizzo, House, dan Lirtman (1970) dikembangkan oleh Murtiasri dan Ghozali (2006). 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya  tidak mempunyai kebebasan 
dalam melakukan tugas selain dengan 
cara yang telah ditentukan oleh atasan 
saya di KAP. 

1 2 3 4 5 

2 Saya menerima penugasan tanpa 
sumber daya (staf) dan bahan-bahan 
yang memadai untuk dapat 
menyelesaikan tugas tersebut. 

1 2 3 4 5 

3 Saya harus mengesampingkan 
peraturan atau kebijakan, karena 
peraturan atau kebijakan tersebut saya 
pandang tidak cocok/sesuai untuk 
mendukung penyelesaian tugas. 

1 2 3 4 5 

4 Hasil pekerjaan saya belum tentu 
diterima oleh semua pihak yang 
berkepentingan karena perbedaan gaya 
kerja mereka. 

1 2 3 4 5 

5 Saya harus mengerjakan tugas yang 
tidak sesuai dengan kompetensi yang 
saya miliki di KAP ini. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

b. Ambiguitas peran (role ambiguity) 
Rizzo, House, dan Lirtman (1970) dikembangkan oleh Murtiasri dan Ghozali (2006). 

No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya merasa tidak jelas dengan 

wewenang yang saya miliki di KAP 
ini. 

1 2 3 4 5 

2 Saya tidak mempunyai rencana dan 
tujuan yang jelas untuk pekerjaan yang 
saya lakukan di KAP ini. 

1 2 3 4 5 

3 Saya tidak memahami cakupan 
tanggung jawab pada posisi saya di 
KAP ini. 

1 2 3 4 5 

4 Saya tidak memahami secara benar 
harapan KAP ini terhadap kemampuan 
yang saya miliki. 

1 2 3 4 5 

5 Saya tidak cukup mendapatkan 
penjelasan/informasi tentang pekerjaan 
yang harus saya lakukan di KAP ini. 

1 2 3 4 5 
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c. Kelebihan beban kerja (role overload) 
Beehr, Walsh dan Taber (1976) 

No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya tidak memiliki cukup waktu 

untuk menyelesaikan pekerjaan saya 
sesuai dengan harapan KAP tempat 
saya bekerja. 

1 2 3 4 5 

2 Saya merasakan pekerjaan yang saya 
lakukan terlalu berat/berlebihan dari 
yang seharusnya dilakukan. 

1 2 3 4 5 

3 Saya menghadapi kesulitan dalam 
memenuhi standar kinerja yang terlalu 
tinggi di KAP tempat saya bekerja. 

1 2 3 4 5 

 
2. KEPUASAN KERJA 
Dikembangkan oleh Smith, Kendall & Hulin (1959) dalam Ardiansah (2003) 

Petunjuk: Mohon bapak/ibu/saudari memberikan 
pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan 
tingkat persetujuan dengan menberikan tanda tickmark ( )  
pada angka pilihan 

1. Sangat Tidak Puas (STP) 
2. Tidak Puas (TP) 
3. Netral (N) 
4. Puas (P) 
5. Sangat Puas (SP) 
 

No Pernyataan STP TP N P SP 
1 Pekerjaan di KAP adalah tugas yang 

menarik, sehingga saya bisa lebih 
bertanggung jawab. 

1 2 3 4 5 

2 Gaji dan beban kerja yang saya terima 
bila dibandingkan dengan rekan kerja 
saya. 

1 2 3 4 5 

3 Kesempatan untuk dihargai dan 
berkarir sesuai kemampuan. 1 2 3 4 5 

4 Cara pimpinan saya menangani dan 
mendukung pekerjaan saya. 1 2 3 4 5 

5 Bagaimana teman sekerja bergaul dan 
membantu pekerjaan saya. 1 2 3 4 5 
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3. KOMITMEN ORGANISASI 
Mowday et. al., (1979) dalam Hernawati (2005). 

No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Sistem nilai (value) saya sama dengan 

sistem nilai organisasi dimana saya 
bekerja. 

1 2 3 4 5 

2 Saya senantiasa merasa bangga 
menyatakan kepada orang lain bahwa 
saya bekerja pada organisasi saya.

1 2 3 4 5 

3 Saya hanya dapat bekerja pada pada 
organisasi yang berbeda, sepanjang 
organisasi tersebut memiliki tipe 
pekerjaan yang sama dengan organisasi 
saya. 

1 2 3 4 5 

4 Organisasi saya memberikan peluang 
terbaik dalam meningkatkan kinerja 
pekerjaan saya. 

1 2 3 4 5 

5 Sesuatu perubahan keadaan yang sangat 
kecil yang terjadi pada diri saya saat ini 
menyebabkan saya meninggalkan 
organisasi. 

1 2 3 4 5 

6 Pilihan saya terhadap organisasi  tempat 
saya bekerja sangat tepat, dan berbagai 
tugas lainnya sudah saya pertimbangkan 
pada saat saya bergabung dengan 
organisasi ini. 

1 2 3 4 5 

7 Kepedulian saya terhadap masa depan 
organisasi dimana saya bekerja sangat 
besar. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


