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ABSTRAK 

 
 

Harini, Dwi. 2009. Analisis Penerimaan Auditor atas Dysfunctional Audit 
Behavior : Sebuah Pendekatan Karakteristik Personal Auditor. Skripsi 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Agus Wahyudin, M.Si, 
& Indah Anisykurlillah, S.E, Akt M.Si,. 

 
Kata Kunci : Locus of Control, Turnover Intention, Kinerja, Dysfunctional�Audit 

Behavior. 
 

Dysfunctional audit behavior sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang 
dalam audit mendapat banyak sorotan karena dapat mempengaruhi kualitas audit 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Dysfunctional audit behavior ini 
dipengaruhi oleh karakteristik personal audit yang terdiri dari locus of control, 
turnover intention, dan kinerja. Penelitian-penelitian tentang dysfunctional audit 
behavior  yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten untuk 
waktu dan tempat yang berbeda. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana 
locus of control berpengaruh terhadap kinerja, turnover intention, dan 
dysfunctional audit behavior, bagaimana pengaruh kinerja terhadap  turnover 
intention dan dysfunctional audit behavior, serta bagaimana pengaruh turnover 
intention terhadap dysfunctional audit behavior pada Kantor Akuntan Publik 
(KAP) di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
locus of control terhadap kinerja, turnover intention, dan dysfunctional audit 
behavior, mengetahui pengaruh kinerja terhadap  turnover intention dan 
dysfunctional audit behavior serta untuk mengetahui pengaruh turnover intention 
terhadap dysfunctional audit behavior. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 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 KN 
=  - 0.21*LC, danR² = 0.054 serta memiliki nilai T Value -2.67. Dari persamaan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa locus of control secara signifikan berpengaruh 
terhadap kinerja. Persamaan struktural (2) TI =  - 0.22*KN + 0.058*LC dan R² = 
0.053 serta nilai T Value kinerja -2.31 dan locus of control 0.69. Dari persamaan 
diatas dapat simpulkan bahwa kinerja secara signifikan berpengaruh terhadap 
turnover intention, sedangkan locus of control tidak berpengaruh terhadap 
turnover intention. Persamaan struktural (3) DA =  - 0.14*TI - 0.28*KN + 
0.18*LC, dan R² = 0.12 serta memiliki nilai t-value turnover intention -1.54, 
kinerja -2.82,dan locus of control 2.15. Dari persamaan diatas dapat simpulkan 
bahwa kinerja dan locus of control berpengaruh secara signifikan terhadap 
dysfunctional audit behavior, sedangkan turnover intention tidak berpengaruh 
terhadap dysfunctional audit behavior. 
Saran yang diajukan kepada peneliti selanjutnya adalah digunakannya indikator 
lebih dari tiga untuk variabel turnover intention sehingga bisa dilakukan uji CFA 
pada masing-masing variabel laten termasuk turnover intention. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki abad 21, profesi akuntan Indonesia mengalami tantangan 

yang semakin berat. Segala bentuk liberalisme baik perdagangan sektor 

barang maupun jasa berlaku secara penuh. Semua hal ini ditandai dengan  

dihilangkannya berbagai hambatan dan proteksi. 

Seiring dengan mengglobalnya keadaan ekonomi, perpindahan unit-

unit ekonomi dan sumber daya manusia semakin mudah terjadi. Hal ini bisa 

menjadi ancaman bagi Bangsa Indonesia, apabila masuknya tenaga asing 

menggeser keberadaan tenaga kerja Indonesia sendiri, tidak terkecuali 

tenaga kerja Indonesia yang berprofesi sebagai akuntan. Saat ini telah cukup 

banyak akuntan mancanegara yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, 

kesiapan profesi para tenaga kerja Indonesia mutlak diperlukan baik 

karakteristik, pengetahuan maupun keahlian dalam memenuhi peran dan 

tanggung jawabnya kepada masyarakat pemakai jasa profesionalnya. 

Peran akuntan dalam penyajian informasi keuangan sangatlah besar. 

Akuntan merupakan orang yang ada di belakang informasi keuangan yang 

disajikan oleh sebuah perusahaan. Informasi inilah yang nantinya akan 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk dapat dijadikan sebagai dasar 
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pertimbangan dalam pengambilan keputusan maka informasi keuangan 

harus disajikan secara relevan dan andal. Akuntan sebagai pihak yang 

bertanggung jawab dalam mempersiapkan pelaporan informasi keuangan 

tersebut sudah semestinya dapat dipercaya sebagai orang yang berperilaku 

professional dan etis sehingga hasil pekerjaannya dapat dipercaya relevansi 

dan keandalannya. Pemakai informasi keuangan akan meragukan informasi 

yang tersaji apabila mereka tidak mempercayai kredibilitas akuntan dalam 

memproses dan menyajikan informasi keuangan. 

Auditor mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam membentuk 

kepercayaan para pemakai informasi pelaporan keuangan. Audit atas 

laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor bertujuan untuk memberikan 

pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh sebuah 

perusahaan. Apabila laporan keuangan dinyatakan wajar oleh auditor maka 

para pemakai laporan keuangan dapat mempercayai bahwa laporan 

keuangan tersebut handal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan. Kepercayaan para pemakai laporan keuangan tersebut didasarkan 

pada asumsi bahwa auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak ada maksud 

untuk merugikan pihak-pihak tertentu dan menguntungkan pihak yang lain 

serta melakukan praktek-praktek yang tidak benar. 

Setiap profesi- terutama yang memberikan jasanya kepada 

masyarakat-memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dan setiap 

professional diharapkan mempunyai kualitas pribadi tertentu (Fatt, 1995 

dalam Subroto, 2001). Akuntan publik sebagai profesi yang memberikan 
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jasa kepada masyarakat diwajibkan untuk memiliki pengetahuan dan 

keterampilan akuntansi serta kualitas pribadi yang memadai. Kualitas 

pribadi tersebut akan tercermin dari perilaku profesionalnya. Perilaku 

professional akuntan publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk 

menghindari perilaku menyimpang dalam audit (dysfunctional audit 

behavior). Perilaku disfungsional yang dimaksud di sini adalah perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, 

kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Perilaku ini bisa 

mempengaruhi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Perilaku yang mempunyai pengaruh langsung diantaranya adalah premature 

sign off atau penghentian prosedur audit secara dini, pemerolehan bukti 

yang kurang, pemrosesan yang kurang akurat, dan kesalahan dari tahapan-

tahapan audit. Sementara perilaku yang mempunyai pengaruh tidak 

langsung terhadap kualitas audit adalah underreporting of time.  

Perilaku-perilaku tersebut dapat berefek negatif terhadap hasil audit 

yang dilakukan auditor sehingga dikhawatirkan kualitas audit akan 

menurun. Menurunnya kualitas audit ini akan berdampak pada 

ketidakpuasan pengguna jasa audit terhadap keabsahan serta keyakinan akan 

kebenaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan auditan. Hal 

ini akan menyebabkan terkikisnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

profesi audit.  

Mengingat betapa berbahaya akibat yang dapat ditimbulkan oleh 

perilaku disfungsional yang dilaksanakan oleh auditor maka akan sangat 
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perlu untuk dikaji mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi tingkat dysfunctional audit behavior, sehingga dapat diambil 

tindakan yang perlu demi menjaga kepercayaan  masyarakat terhadap 

profesi audit dan kemajuan profesi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perbedaan penerimaan 

auditor atas dysfunctional audit behavior diantaranya adalah karakteristik 

personal auditor. Karakteristik personal auditor yang mempengaruhi 

penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior secara langsung 

diantaranya adalah locus of control, turnover intention, dan kinerja 

(Donnelly et. al., 2003; Maryanti, 2005; Anastasia dan Mukhlasin, 2005). 

Locus of control terkait dengan cara pandang seorang auditor 

mengenai suatu ”keberhasilan” dan juga terkait dengan penggolongan 

individu menjadi dua kategori yaitu internal control dan eksternal control. 

Internal control merupakan individu yang percaya bahwa mereka memiliki 

kendali atas peristiwa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan eksternal 

control merupakan individu-individu yang percaya bahwa suatu peristiwa 

dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar seperti nasib, kemujuran dan 

peluang. Studi terdahulu telah menunjukkan korelasi positif yang kuat 

antara locus of control eksternal dan kemauan untuk menggunakan 

penipuan atau manipulasi untuk meraih tujuan personal (Gable dan 

Dangello, 1994). Dalam konteks auditing manipulasi atau penipuan 

dilakukan dalam bentuk dysfunctional audit behavior. Perilaku ini adalah 

alat bagi auditor dalam upaya untuk mencapai tujuan kinerja individual serta 
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untuk dapat bertahan dalam organisasi sehingga dapat mempengaruhi 

tingkat turnover intention. Dengan demikian dapat dipahami bahwa locus of 

control eksternal berpengaruh langsung terhadap dysfunctional audit 

behavior serta kinerja dan turnover intention. 

Turnover intention terkait dengan keinginan karyawan untuk 

berpindah kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Malone dan Robert 

(1996) menemukan bukti bahwa ada hubungan positif yang signifikan 

antara turnover intention dengan dysfunctional audit behavior karena 

menurunnya ketakutan akan kemungkinan jatuhnya sanksi apabila perilaku 

tersebut terdeteksi. Hal ini berarti bahwa seorang  auditor yang memiliki 

keinginan untuk meninggalkan perusahaan lebih dapat terlibat dalam 

perilaku disfungsional yang disebabkan oleh penurunan tingkat ketakutan 

akan dijatuhkannya sebuah sanksi apabila perilaku disfungsional tersebut 

terdeteksi. 

Kinerja berkaitan dengan hasil dari perilaku anggota organisasi di 

mana tujuan yang dicapai adalah dengan adanya tindakan atau perilaku. 

Kinerja melibatkan kegiatan manajerial seperti perencanaan, investigasi, 

koordinasi, supervisi, staffing, negosiasi dan representasi. Dalam literatur 

disebutkan bahwa dysfunctional audit behavior terjadi dalam situasi di mana 

individu memandang diri mereka kurang mampu mencapai hasil atau 

outcome yang diharapkan dari usaha sendiri (Gable dan Dangello, 1994). 

Hal ini berarti bahwa seorang auditor dengan  tingkat kinerja yang rendah 

lebih dapat terlibat dalam perilaku disfungsional karena peyimpangan 
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perilaku disini dilihat sebagai kebutuhan dalam situasi dimana tujuan 

organisasi atau individual tidak dapat dicapai melalui langkah-langkah atau 

cara-cara umum yang sering dilakukan. Hal ini juga dilakukan oleh seorang 

auditor agar ia dapat bertahan dalam organisasi sehingga secara langsung 

dapat mempengaruhi tingkat turnover auditor tersebut. Dari kesemua hal 

tersebut dapat dipahami bahwa kinerja berpengaruh terhadap dysfunctional 

audit behavior serta turnover intention. 

Penelitian mengenai perilaku menyimpang dalam audit atau 

dysfunctional audit behavior telah banyak juga dilakukan di luar negeri 

seperti di Amerika. Donnelly, Quirin dan David O Bryan pada tahun 2003 

meneliti hubungan karakteristik personal audit dengan penerimaan auditor 

atas dysfunctional audit behavior. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa karateristik personal auditor merupakan salah satu faktor penentu 

yang membedakan penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior. 

Karakteristik personal auditor yang mempengaruhi penerimaan auditor atas 

dysfunctional audit behavior secara langsung diantaranya adalah locus of 

control, turnover intention, dan kinerja.  

Di Indonesia, penelitian mengenai dysfunctional audit behavior telah 

dilakukan oleh Maryanti (2005). Penelitian ini menganalisis hubungan 

antara perilaku disfungsional dengan karakteristik personal auditor yang 

terdiri dari locus of control, turnover intention, komitmen organisasi dan 

kinerja. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa locus of control 

berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap perilaku disfungsional, 
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serta turnover intention, komitmen organisasi dan kinerja berhubungan 

positif dan signifikan dengan perilaku disfungsional. 

Anastasia dan Mukhlasin (2005) juga meneliti tentang hubungan 

antara karateristik personal auditor terhadap tingkat penerimaan 

penyimpangan perilaku dalam audit. Dalam penelitiannya Anastasia dan 

Mukhlasin menambahkan variabel harga diri dalam kaitannya dengan 

penerimaan perilaku disfungsional selain kinerja, turnover intention, locus 

of control dan komitmen organisasi. Dari penelitian ini diperoleh bukti 

empiris bahwa turnover intention dan locus of control berhubungan positif 

dan signifikan dengan tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam 

audit serta kinerja dan harga diri berpengaruh positif dan tidak signifikan 

penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. 

Kartika dan Provita (2007) meneliti tentang locus of control dan 

kinerja terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit pada auditor 

pemerintah yang bekerja pada Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY). Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa locus of 

control berpengaruh secara positif terhadap penerimaan perilaku 

disfungsional.  

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan serta adanya 

ketidakkonsistenan dari hasil penelitian yang terdahulu, penelitian ini akan 

meneliti ulang tentang karakteristik personal auditor dalam kaitannya 

dengan penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior dengan 
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mengadopsi model penelitian yang dilakukan oleh Donnelly et. al.(2003). 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak memasukkan variabel komitmen 

organisasi karena penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada 

karakteristik personal auditor yang berhubungan langsung dengan 

dysfunctional audit behavior, sedangkan komitmen organisasi tidak 

mempunyai hubungan langsung dengan dysfunctional audit behavior. 

Pengukuran konstruk dan hubungan antar variabel dalam penelitian ini akan 

dinilai dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dari paket 

software statistik LISREL (Linier Structural Relationship) 8.3. Penelitian ini 

dilakukan pada kantor akuntan publik yang ada di Jawa Tengah dengan 

responden para akuntan junior dan akuntan senior karena mereka memiliki 

potensi yang lebih besar untuk terlibat dalam perilaku disfungsional. Hal ini 

yang membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Auditor Atas 

Dysfunctional Audit Behavior : Sebuah Pendekatan Karakteristik 

Personal Auditor”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

(1) Bagaimana pengaruh locus of control eksternal terhadap kinerja ? 
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(2) Bagaimana pengaruh locus of control eksternal terhadap turnover 

intention ? 

(3) Bagaimana pengaruh locus of control eksternal terhadap dysfunctional 

audit behavior? 

(4) Bagaimana pengaruh kinerja terhadap turnover intention ? 

(5) Bagaimana pengaruh kinerja terhadap dysfunctional audit behavior ? 

(6) Bagaimana pengaruh turnover intention terhadap dysfunctional audit 

behavior ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

(1) Mengetahui pengaruh locus of control eksternal terhadap kinerja. 

(2) Mengetahui pengaruh locus of control eksternal terhadap turnover 

intention. 

(3) Mengetahui pengaruh locus of control eksternals terhadap dysfunctional 

audit behavior. 

(4) Mengetahui pengaruh kinerja terhadap turnover intention. 

(5) Mengetahui pengaruh kinerja terhadap dysfunctional audit behavior. 

(6) Mengetahui pengaruh turnover intention terhadap dysfunctional audit 

behavior. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni: 

Manfaat Teoritis 

1 Untuk menambah bukti empiris tentang pengaruh karakteritik 

personal audit dengan penerimaan auditor atas dysfunctional audit 

behavior. 

2 Untuk memperkuat penelitian sebelumnya berkenaan dengan 

adanya hubungan antara karakteristik personal auditor dengan 

penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior. 

3 Untuk memperjelas beberapa karakteristik personal audit yang 

mempengaruhi penerimaan auditor atas dysfunctional audit 

behavior. 

Manfaat Praktis 

1. Untuk kantor akuntan publik, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai karakteristik personal auditor yang dapat 

menyebabkan perilaku disfungsional audit sehingga dapat diambil 

tindakan yang perlu demi kemajuan profesi dan menjaga 

kepercayaan masyarakat. 

2. Untuk akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan akuntansi keperilakuan terutama yang berkaitan 

dengan perbedaan karakteristik antar individual auditor dan 

pengaruhnya terhadap penerimaan perilaku disfungsional. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Atribusi 

Teori atribusi memberikan penjelasan proses bagaimana kita 

menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang (Gibson et. al.,1994 

dalam Ardiansah, 2003). Teori ini mengacu kepada bagaimana seseorang 

menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri  yang ditentukan 

apakah dari internal atau eksternal dan pengaruhnya akan terlihat dalam 

perilaku individu (Luthan, 1998 dalam Ardiansah, 2003). Penyebab perilaku 

tersebut dalam persepsi sosial dikenal dengan dispositional attributions dan 

situasional attributions atau penyebab internal dan eksternal (Robbins, 1996 

dalam Ardiansah, 2003). Dispositional attributions mengacu pada sesuatu 

yang ada dalam diri seseorang. Sementara situasional attributions mengacu 

pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku. 

Penentuan atribusi penyebab apakah individual atau situasi 

dipengaruhi oleh tiga faktor (Kelly, 1972 dalam Gibson et. al.,1994 dalam 

Ardiansah, 2003): 

(1) Konsensus (consensus) adalah perilaku yang ditunjukkan jika semua 

orang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang 

sama, 

(2) Kekhususan (distinctiveness) adalah perilaku yang ditunjukkan individu 

berlainan dalam situasi yang berlainan, 
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(3) Konsistensi (consistency) adalah perilaku yang sama dalam tindakan 

seseorang dari waktu ke waktu. 

Herzberg (1996), Steers (1977) dalam Reed et. al. (1994), dalam 

Ardiansah (2003) mengungkapkan keberadaan “sejumlah atribut”, yang 

secara alami berlaku secara  internal dalam organisasi, mempengaruhi sikap 

karyawan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dysfunctional 

audit behavior sebagai suatu bentuk perilaku atau sikap karyawan 

ditentukan oleh penyebab dari diri sendiri (atribusi internal) dan penyebab 

luar (atribusi eksternal). Atribusi internal antara lain adalah persepsi 

individu terhadap locus of control, persepsi individu terhadap kinerjanya 

serta adanya keinginan berpindah kerja dalam diri auditor atau turnover 

intention yang belum terealisasi dalam tindakan nyata, sedangkan atribusi 

eksternal antara lain adanya time pressure atau tekanan dari pihak luar 

mengenai waktu seorang auditor menyelesaikan tugas secepatnya. 

 

2.2 Penerimaan Auditor atas Dysfunctional Audit Behavior 

Dysfunctional audit behavior merupakan perilaku menyimpang 

terhadap standar audit yang dilakukan oleh seorang auditor dalam 

melakukan penugasan yang dapat mempengaruhi kualitas audit baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Lightner et. al. (1983) dan Alderman dan Deitrick (1982) 

seperti yang dinyatakan oleh Donelly et. al. (2003) yang disebut dengan 

dysfunctional audit behavior adalah “is a reaction of  the environment 
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(i.e.,the control system). These behaviors can, in turn, have both direct and 

indirect impacts on audit quality. Ini berarti dysfunctional audit behavior 

dianggap sebagai suatu bentuk reaksi terhadap lingkungan atau semisal 

sistem pengendalian yang apabila perilaku ini dilakukan dapat berpengaruh 

terhadap kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung 

Senada dengan Lightner et. al. (1983) dan Alderman dan Deitrick 

(1982),  Otley dan Pierce, (1995) dalam Donelly et. al. (2003) menyatakan 

bahwa dysfunctional audit behavior sebagai suatu bentuk reaksi terhadap 

lingkungan atau semisal sistem pengendalian. Sistem pengendalian yang 

berlebihan akan menyebabkan terjadinya konflik dan mengarah kepada 

perilaku disfungsional. Donelly et. al. (2003) menyatakan bahwa sikap 

auditor yang menerima perilaku disfungsional merupakan indikator perilaku 

disfungsional aktual. Perilaku ini bisa mempengaruhi kualitas audit baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku yang mempunyai 

pengaruh langsung diantaranya adalah premature sign off  (Donelly et. 

al.,2003; Maryanti, 2005), dan altering or replacing audit procedures 

(Donelly et. al.,2003; Maryanti, 2005). Sedangkan perilaku yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit secara tidak langsung adalah underreporting 

of time (Donelly et. al.,2003; Lightner et. al.,1982; Maryanti, 2005). 

Premature sign off  terkait dengan  penghentian prosedur audit secara 

dini yang dilakukan oleh seorang auditor dalam melakukan penugasan. 

Marxen (1990) dalam Christina (2003) mendefinisikan premature sign off  

atau penghentian prematur atas prosedur audit  sebagai suatu keadaan yang 
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menunjukkan seorang auditor menghentikan satu atau beberapa langkah 

audit yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa mengganti dengan 

langkah yang lain. Sedangkan Anastasia dan Mukhlasin (2005) 

mendefinisikan premature sign off sebagai sebuah tindakan penyelesaian 

langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan 

prosedur. 

Altering or replacing audit procedures terkait dengan penggantian 

prosedur audit. Lebih lanjut menurut Anastasia dan Mukhlasin (2005) 

altering or replacing audit procedures adalah tidakan merubah atau 

mengganti prosedur audit yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di 

lapangan. Shapeero et. al. (2003) dalam Maryanti (2005) menyatakan bahwa 

kegagalan audit sering disebabkan karena penghapusan prosedur audit yang 

penting atau dilakukannya prosedur audit secara tidak memadai untuk 

beberapa item. 

Under reporting of time juga berpengaruh tidak langsung pada mutu 

audit (Donelly et. al.,2003; Lightner et. al.,1982; Maryanti, 2005). 

Commission on Auditors’ Responsibilities Report (1978) sepeti yang 

dinyatakan oleh Christina (2003) menyatakan bahwa under reporting of 

time terjadi ketika auditor menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang 

dibebankan dengan waktu pribadi dan dimotifasi oleh keinginan untuk 

menghindari atau meminimumkan anggaran yang berlebihan. Hal ini berarti 

bahwa under reporting of time meningkat ketika auditor menyelesaikan 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan tidak melaporkan  waktu 



15 

 

yang sesungguhnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun under 

reporting of time tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kualitas 

audit tetapi akan menyebabkan time pressure untuk audit dimasa yang akan 

datang. 

Hasil penelitian Rhode (1978) seperti yang dinyatakan oleh Otley dan 

Pierce (1996) dalam Maryanti (2005) menunjukkan bahwa penyebab utama 

dysfunctional behavior adalah time pressure. Time pressure merupakan 

tekanan dari pihak luar mengenai waktu seorang auditor harus 

menyelesaikan tugas secepatnya. Hal ini juga menghasilkan tekanan jika 

pekerjaan yang dilakukan tidak bisa diselesaikan (McDaniel, 1990).  

Tekanan yang disebabkan karena time pressure dapat menyebabkan 

stress pada auditor yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara tugas 

dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya serta dapat mempengaruhi 

profesionalisme auditor melalui sikap dan perilakunya. Pengaruh ini dapat 

terlihat dari munculnya perilaku yang dapat mempengaruhi kualitas audit  

yaitu berupa kegagalan dalam meneliti prinsip akuntansi, melakukan review 

dokumen secara dangkal, menerima penjelasan klien yang lemah, dan 

mengurangi pekerjaan pada salah satu langkah audit dibawah tingkat yang 

dapat diterima (Kelley dan Margheim, 1987 dalam Maryanti, 2005).  

 

2.3 Turnover Intention 

Turnover merupakan masalah tersendiri yang dihadapi organisasi, 

karena berkaitan dengan jumlah individu yang meninggalkan organisasi 
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pada periode tertentu, sedangkan keinginan berpindah kerja (turnover 

intention) mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai kelangsungan 

hubungan dengan organisasi dan belum terwujud dalam tindakan pasti 

(Suwandi dan Indriantoro, 1999). 

Keinginan berpindah mencerminkan keinginan individu untuk 

meninggalkan organisasi dan mencari alternatif pekerjaan lain. Dalam studi 

yang dilakukan, variabel ini digunakan dalam cakupan luas meliputi 

keseluruhan tindakan penarikan diri yang dilakukan karyawan. Tindakan 

penarikan diri menurut Abelson (1987) dalam Suwandi dan Indriantoro 

(1999) terdiri atas beberapa komponen yang secara simultan muncul dalam 

individu berupa adanya pikiran untuk keluar, keinginan untuk mencari 

lowongan pekerjaan lain, mengevaluasi kemungkinan untuk menemukan 

pekerjaan yang layak di tempat lain, dan adanya keinginan untuk 

meninggalkan organisasi.  

Malone dan Roberts (1996) menyatakan bahwa auditor yang memiliki 

keinginan berpindah kerja lebih mungkin terlibat dalam perilaku 

disfungsional karena adanya penurunan rasa takut dari kondisi yang 

mungkin terjadi bila perilaku tersebut terdeteksi. Lebih lanjut, individu yang 

berniat meninggalkan perusahaan dapat dianggap tidak begitu peduli dengan 

dampak buruk dari penyimpangan perilaku terhadap penilaian kinerja. 

Turnover intention juga dipengaruhi oleh adanya konflik pada 

organisasi atau profesi. Pengujian mengenai turnover intention ini mendapat 

perhatian penting ketika penelitian-penelitian sebelumnya menyarankan 
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bahwa variabel turnover intention merupakan prediktor signifikan atas  

turnover aktual. Turnover intention dipengaruhi oleh skill dan ability, 

dimana kurangnya kemampuan seseorang (auditor) bisa mengurangi 

keinginan untuk meninggalkan organisasi (Aranya dan Ferrish, 1984 dalam 

Maryanti, 2005).   

 

2.4 Kinerja 

Kinerja dipandang sebagai usaha atau perilaku manusia atau anggota 

organisasi untuk mencapai tujuan, baik tujuan personal maupun tujuan 

organisasi. Kinerja adalah fungsi yang jelas dari usaha atau effort (Maryanti, 

2005). Hal ini berarti bahwa tanpa usaha, kinerja tidak akan dihasilkan.  

Maryanti (2005) menyatakan bahwa performance adalah perilaku 

anggota organisasi yang membantu untuk mencapai tujuan organisasi. 

Usaha adalah perilaku manusia yang diarahkan untuk meraih tujuan 

organisasi. Dengan demikian, kinerja adalah tingkatan dimana tujuan secara 

aktual dicapai. Dalam literatur yang sama juga disebutkan bahwa kinerja 

bisa melibatkan perilaku abstrak (supervisi atau pengawasan, planning atau 

perencanaan, dan decision making atau pengambilan keputusan). Kinerja 

melibatkan tingkat yang mana anggota organisasi menyelesaikan tugasnya 

yang berkontribusi pada tujuan organisasi. Kinerja termasuk juga dimensi 

kualitas dan kuantitas. 

Senada dengan Maryanti (2005), Kartika dan Provita (2007) juga 

menyatakan bahwa performance atau kinerja merupakan hasil dari perilaku 
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anggota organisasi, dimana tujuan aktual yang dicapai adalah dengan 

adanya perilaku. Kinerja  adalah merupakan hasil usaha sendiri dengan 

banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Job characteristic theory dalam Maryanti (2005) menyebutkan bahwa 

: “ Orang akan dimotivasi oleh kepuasan diri yang diperoleh dari 

pelaksanaan tugas mereka. Ketika mereka menemukaan bahwa pekerjaan 

mereka berarti, orang akan menyukai pekerjaan mereka dan akan 

termotivasi untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik”. Hal ini berarti 

bahwa seseorang akan menyukai pekerjaannya dan termotivasi untuk 

melaksanakan dengan baik pekerjaannya apabila mereka merasa 

pekerjaannya berarti. 

Menurut Lee (2000) seperti yang dinyatakan oleh Kartika dan Provita 

(2007) bahwa orang akan menyukai  pekerjaan jika mereka termotivasi 

untuk pekerjaan itu, dan secara psikologi bahwa pekerjaan yang dilakukan 

adalah berarti, ada rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan 

dan pengetahuan mereka tentang hasil kerja; sehingga pekerjaan akan 

meningkatkan motivasi, kepuasan dan kinerja. 

Blumberg dan Pringle (1982) dalam Maryanti (2005) mengusulkan 

bahwa kinerja individu adalah fungsi dari 3 dimensi kritikal yaitu : 

willingness, capacity, dan opportunity. Willingness sama dengan motifasi, 

capacity sama dengan kemampuan individu atau skill dan tingkat energi, 

serta opportunity sama dengan faktor lingkungan kerja yang memfasilitasi 
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atau menaikkan kinerja sepeti equipment, co-worker dan kebijakan 

organisasi.        

Solar dan Bruehl (1971) dalam Anastasia dan Muhlasin (2005) 

menyatakan bahwa individu yang melakukan pekerjaan dibawah standar 

yang ditetapkan lebih mungkin untuk melakukan tindakan penyimpangan 

sejak mereka melihat diri mereka sendiri tidak mampu untuk bertahan dalam 

pekerjaan melalui usaha mereka sendiri. Jadi, peyimpangan perilaku dilihat 

sebagai kebutuhan dalam situasi dimana tujuan organisasi atau individual 

tidak dapat dicapai melalui langkah-langkah atau cara-cara umum yang 

sering dilakukan.  

 

2.5 Locus of Control 

Locus of control adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh 

Rotter pada tahun 1966. Konsep ini telah banyak digunakan dalam 

penelitian keperilakuan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam 

organisasi. Rotter (1966) dalam Donelly et. al.(2003) menyarankan individu 

untuk mengembangkan sebuah ekspektasi umum berhubungan dengan 

apakah kesuksesan mengatasi sesuatu yang terjadi tergantung dari perilaku 

individu atau ditentukan oleh faktor yang lain. Konsep ini menggolongkan 

individu apakah termasuk dalam locus of control internal atau locus of 

control eksternal. 

Rotter (1990) dalam Kartika dan Provita, (2007) mendefinisikan locus 

of control sebagai berikut ” internal control maupun eksternal control 
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adalah tingkatan dimana seseorang individu berharap bahwa reinforcement 

atau hasil dari perilaku mereka bergantung pada perilaku mereka sendiri 

atau karakteristik personil mereka atau tingkatan dimana seseorang berharap 

bahwa reinforcement atau hasil adalah fungsi dari kesempatan, 

keberuntungan atau takdir dibawah kendali yang lain atau tidak bisa 

diprediksi. 

Gable dan Dangello (1994) menerima batasan yang diberikan oleh 

Rotter (1966) mengenai locus of control yaitu : ” individuals who are 

categorized as internal believe they can control their own outcomes; those 

categorized as external, on the other hand, feel that much of what happens 

to them in controlled by external force”. 

Terkait dengan locus of control, Ivancevich dan Matteson (1987) 

dalam Malone dan Robert (1996) juga menyatakan bahwa “Individual with 

an internal locus of control (internal) belive that they have greater control 

over their lives”. Secara singkat hal ini berarti bahwa individu dengan locus 

of control internal mempercayai bahwa mereka dapat mengendalikan apa 

yang terjadi pada mereka. Sementara Schermerhorn et. al.(1991) dalam 

literatur yang sama menyatakan bahwa “eksternals belive that outside factor 

such as fate, luck or powerful others play a large role in life outcomes”. Ini 

berarti bahwa individu dengan locus of control eksternal mempunyai 

keyakinan bahwa faktor dari luar seperti takdir, keberuntungan dan faktor 

luar yang lainnya mempunyai peran yang besar terhadap apa yang akan 

terjadi pada mereka. 
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Senada dengan para peneliti sebelumnya Irwandi (2002) dalam 

tesisnya juga menyatakan bahwa ada beberapa individu menyakini bahwa 

mereka dapat mengendalikan apa yang terjadi pada diri mereka, sedangkan 

yang lain menyakini bahwa apa yang terjadi pada mereka dikendalikan oleh 

kekuatan dari luar seperti kemujuran dan peluang. Tipe pertama merupakan 

tipe internal sedangkan tipe kedua adalah eksternal.  

Individu dengan internal locus of control (internal) cenderung percaya 

bahwa tindakan mereka secara langsung berpengaruh terhadap outcome atau 

hasil. Internal percaya bahwa mereka mempunyai kemampuan menghadapi 

tantangan dan ancaman yang timbul dari lingkungan dan berusaha untuk 

memecahkan permasalahn dengan keyakinan yang tinggi sehingga strategi 

penyelesaian atas segala permasalahan yang dihadapi bersifat proaktif 

seperti yang dinyatakan oleh Brownell (1978) dalam Ardiansah (2003). 

Sebaliknya individu dengan eksternal locus of control cenderung percaya 

bahwa outcome atau hasil adalah merupakan akibat dari kekuatan luar 

daripada tindakan mereka sendiri dan mereka mudah terasa terancam dan 

tidak berdaya, sehingga strategi yang dipilih dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan cenderung bersifat reaktif (Ardiansah, 2003). 

Terkait dengan locus of control dan motifasi - sebuah teori yang 

menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang 

yang akan memulai atau mengarahkan perilakunya - Kartika dan Provita 

(2007) menyatakan bahwa locus of control berperan dalam motivasi, locus 

of control yang berbeda bisa mencerminkan  motivasi yang berbeda dan 
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kinerja yang berbeda pula. Internal akan cenderung lebih sukses dalam karir 

dari pada eksternal, mereka cenderung mempunyai level kerja yang lebih 

tinggi, promosi yang lebih cepat dan mendapat uang yang lebih. Sebagai 

tambahan, internal dilaporkaan mempunyai kepuasan yang lebih tinggi 

dengan pekerjaan mereka dan terlihat lebih mampu menahan stress daripada 

eksternal (Baron  dan Greenberg, 1990 dalam Maryanti, 2005). 

Gable dan Dangello (1994) juga menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat dan positif antara individu dengan locus of control 

eksternal dengan keinginan menggunakan kecurangan atau manipulasi 

untuk meraih tujuan personal. Dalam konteks auditing, manipulasi atau 

kecurangan akan muncul dalam bentuk perilaku disfungsional. Perilaku 

tersebut dilakukan oleh auditor untuk memanipulasi proses audit dalam 

rangka meraih target kinerja individual auditor. 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

Dysfunctional audit behavior merupakan suatu bentuk reaksi terhadap 

lingkungan atau semisal sistem pengendalian (Otley dan Pierce, 1995; 

Lightner et. al.,983; Alderman dan Deitrick, 1982 dalam Donnely et. 

al.,2003). Sistem pengendalian yang berlebihan akan menyebabkan 

terjadinya konflik dan mengarah kepada perilaku disfungsional. Donelly et. 

al.(2003) menyatakan bahwa sikap auditor yang menerima perilaku 

disfungsional merupakan indikator perilaku disfungsional aktual. Perilaku 

ini bisa mempengaruhi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak 
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langsung. Perilaku yang mempunyai pengaruh langsung diantaranya adalah 

premature sign off  (Donelly et. al.,2003; Maryanti, 2005), dan altering or 

replacing audit procedures (Donelly et. al.,2003; Maryanti, 2005). 

Sedangkan perilaku yang dapat mempengaruhi kualitas audit secara tidak 

langsung adalah underreporting of time (Donelly et. al.,2003; Lightner et. 

al.,1982; Maryanti, 2005). 

Premature sign off  atau penghentian prematur atas prosedur audit 

terkait dengan penghentian prosedur audit secara dini yang dilakukan oleh 

seorang auditor dalam melakukan penugasan. Sedangkan altering or 

replacing audit procedures terkait dengan penggantian prosedur audit yang 

telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan.  

Perilaku under reporting of time juga berpengaruh tidak langsung 

pada mutu audit (Donelly et. al. 2003; Lightner et. al. 1982; Maryanti, 

2005). Under reporting of time terjadi ketika auditor menyelesaikan 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan tidak melaporkan waktu yang 

sesungguhnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun under 

reporting of time tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas audit 

tetapi akan menyebabkan time pressure untuk audit dimasa yang akan 

datang dan dapat mengakibatkan audit quality reduction behavior ( Malone 

dan Robert, 1996).  

Audit quality reduction behavior adalah tindakan yang diambil oleh 

auditor untuk mengurangi efektifitas pengumpulan bukti selama perikatan 

(Kelly dan Margheim, 1990 dalam Maryanti, 2005). Secara tidak langsung 
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kualitas audit ini akan terpengaruh karena auditor memilih untuk tidak 

melakukan langkah program audit sama sekali atau melakukan langkah 

program audit dengan tidak lengkap. 

Penelitian mengenai kualitas audit telah dilakukan dalam berbagai 

studi untuk memberikan pemahaman kepada kita mengenai penilaian audit. 

Riset yang dilakukan oleh Kelly dan Margheim (1990) dalam Maryanti  

(2005) menemukan hubungan yang positif antara time pressure dengan 

perilaku disfungsional yaitu perilaku underreporting of time dan audit 

quality reduction behavior. 

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menghubungkan antara 

perilaku disfungsional dengan karakteristik personal auditor. Karakteristik 

personal auditor merupakan salah satu faktor penentu yang membedakan 

penerimaan auditor akan perilaku disfungsional (Donelly et. al.,2003). 

Karakteristik personal auditor yang mempengaruhi penerimaan 

dysfunctional audit behavior diantaranya adalah locus of control (Malone 

dan Robert, 1996;  Donelly et. al.,2003),  turnover intention (Malone dan 

Robert, 1996;  Donelly et. al.,2003), dan kinerja (Gable dan Dangello, 

1994). 

Kinerja terkait dengan usaha atau perilaku manusia atau anggota 

organisasi untuk mencapai tujuan, baik tujuan personal mapun tujuan 

organisasi. Gable dan Dangello (1994) menyatakan bahwa perilaku 

disfungsional terjadi pada situasi ketika individu merasa dirinya kurang 

mampu mencapai hasil yang diharapkan melalui usahanya sendiri. Dalam 
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penelitian yang serupa Solar dan Bruehl (1971) dalam Donelly et. al., 

(2003) menyatakan bahwa individu yang tingkat kinerjanya dibawah standar 

memiliki kemungkinan yang lebih besar terlibat perilaku disfungsional 

karena menganggap dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan 

dalam organisasi melalui usaha sendiri. Jadi, penerimaan auditor atas 

perilaku disfungsional akan lebih tinggi apabila auditor memiliki persepsi 

kinerja yang rendah atas dirinya. Hal ini terjadi karena seorang auditor yang 

memiliki tingkat kinerja dibawah standar merasa bahwa dirinya tidak 

mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam organisasi melalui usaha 

sendiri. Oleh karena itu, ia cenderung melakukan perilaku disfungsional 

untuk mencapai tujuannya.  

Selain mempengaruhi tingkat penerimaan auditor atas dysfunctional 

audit behavior, kinerja juga mempengaruhi keinginan berpindah karyawan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh McEuoy dan Casao, (1987) dalam 

Maryanti (2003) menemukan bukti bahwa tingkat turnover paling rendah 

terjadi diantara karyawan yang kinerjanya baik. Berdasarkan penemuan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai hubungan terbalik 

dengan keinginan berpindah kerja, karena ketika tingkat kinerja seseorang 

rendah maka turnover intention akan tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika 

tingkat kinerja seseorang tinggi maka turnover intention akan rendah. Hal 

ini dapat dipahami karena seorang auditor yang menunjukkan tingkat 

kinerja tinggi akan dipromosikan, sedang auditor yang tidak mampu 
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mencapai standar kerja minimum ada kemungkinan akan dikeluarkan dari 

organisasi tempat ia bekerja yaitu kantor akuntan publik.  

Selain dipengaruhi oleh kinerja, perilaku disfungsional juga 

dipengaruhi oleh karakteristik personal auditor yang lain yaitu turnover 

intention. Malone dan Robbert (1994) menyatakan bahwa auditor dengan 

keinginan untuk meninggalakan perusahaan dapat dianggap lebih 

menunjukkan perilaku disfungsional karena berkurangnya ketakutan 

terhadap kemungkinan diberhentikan jika perilaku tersebut terdeteksi. Hal 

ini dapat dipahami bahwa seseorang yang memiliki keinginan berpindah 

kerja lebih dapat terlibat dalam perilaku disfungsional karena menurunnya 

tingkat ketakutan yang ada dalam dirinya terhadap dijatuhkannya sanksi 

atau diberhentikan jika perilaku tersebut terdeteksi. Lebih lanjut, individu 

yang bermaksud untuk meninggalkan organisasi kurang memperhatikan 

pengaruh balik potensial dari perilaku disfungsional terhadap promosi dan 

penilaian kerja, sehingga auditor yang mempunyai turnover intention yang 

lebih tinggi akan menerima dysfunctional audit behavior juga. 

Dysfunctional audit behavior juga dipengaruhi oleh karakteristik 

personal yang lain diantaranya yaitu locus of control. Locus of control 

terkait dengan penggolongan individu menjadi dua golongan yaitu internal 

dan eksternal. Individu dengan locus of control internal mempunyai 

kemampuan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang timbul dari 

lingkungan (Brownell, 1978; Robberts et. al., 1997; Pasewark dan Stawser, 

1996 dalam Irwandi, 2002), dan berusaha memecahkan permasalahan 
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dengan keyakinan mereka yang tinggi. Sebaliknya individu dengan locus of 

control eksternal lebih mudah merasa terancam dan tidak berdaya serta 

strategi yang dipilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan cenderung 

bersifat reaktif (Ardiansah, 2003). 

Gable dan Dangello (1994) menemukan bukti secara empiris bahwa 

terdapat hubungan yang kuat dan positif antara individu dengan locus of 

control eksternal dengan keinginan menggunakan kecurangan atau 

manipulasi untuk meraih tujuan personal. Dalam konteks auditing, 

manipulasi atau kecurangan akan muncul dalam bentuk perilaku 

disfungsional. Perilaku tersebut dilakukan oleh auditor untuk memanipulasi 

proses audit dalam rangka meraih target kinerja individual auditor. Sehingga 

dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki locus of control 

eksternal lebih dapat terlibat dalam perilaku disfungsional karena perilaku 

disfungsional disini dipandang sebagai alat atau cara yang digunakan untuk 

meraih tujuan. 

Penelitian terdahulu telah menunjukkan hubungan yang signifikan 

antara kinerja dan locus of control internal. Seseorang yang ber-locus of 

control internal cenderung berusaha lebih keras ketika ia menyakini bahwa 

usahanya tersebut akan mendatangkan hasil (Spector, 1982 dalam Donelly 

et. al.,2003). Hal ini dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki 

locus of control internal akan berusaha lebih keras ketika ia meyakini 

bahwa usahanya akan mendatangkan hasil sehingga tingkat kinerjanya juga 

tinggi. Sehingga dapat dipahami juga bahwa locus of control eksternal- 
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sebagai kebalikan dari locus of control interna- menunjukkan kinerja yang 

rendah bila dibandingkan dengan individu dengan locus of control internal. 

Selain itu, beberapa penelitian juga telah menemukan hubungan yang 

signifikan antara locus of control internal dan masa jabatan (Organ dan 

greene, 1974 dalam Donelly et. al.2003). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat turnover pada internal lebih kecil dari pada eksternal. Hal ini 

menunjukkan bahwa seorang auditor yang memiliki locus of control 

eksternal cenderung memiliki tingkat turnover yang tinggi. Hal ini 

disebabkan karena seorang auditor yang memiliki locus of control external 

percaya bahwa hasil merupakan akibat dari kekuatan luar seperti peluang 

dan kemujuran, bukan dari usaha mereka sendiri, sehingga mereka tidak 

mempunyai keyakinan yang tinggi dan mudah merasa tidak berdaya dalam 

memecahkan permasalahan yang terjadi sehingga keinginan berpindah kerja 

yang ada dalam dirinya meningkat. 
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Selanjutnya Tabel 2.1 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 Penelitian 

1 1996 Charles F. 
Malone dan 
Robin W. 
Roberts 

Personality 
charateristics, 
professional 
charateristics, 
quality  control, 
review 
procedures, audit 
firm structure, 
time budget 
pressure dan 
reduced audit 
quality behaviors  

 
 

Karakteristik 
personal audit (locus 
of control, need for 
approval, need for 
achivment, self 
esteem, dan hard 
driving ) 
berpengaruh 
terhadap penurunan 
kualitas audit yang 
disebabkan oleh 
perilaku auditor. 

2 2003 
 

David P. 
Donnelly, 
Jeffrey J. 
Quirin, dan 
David 
O’Bryan 

Locus of control, 
turnover 
intentions, 
employee 
performance, 
organizational 
commitment dan 
dysfunctional 
audit behavior. 

Structural 
Equation 
Model 
(SEM). 

Locus of controls 
dan turnover 
intentions 
berpengaruih positif 
terhadap perilaku 
menyimpang auditor, 
sedangkan employee 
performance, 
organizational 
commitment 
berpengaruh negative 
terhadap perilaku 
menyimpang auditor 
(dysfunctional audit 
behavior).  

3 2003 Christina 
Sososutikn
o. 

Tekanan anggaran 
waktu, perilaku 
disfungsional dan 
kualitas audit. 

Structural 
Equation 
Model 
(SEM), 
program 
Analysis of 
Moment 
Structure 
(AMOS). 

Tekanan anggaran 
waktu berpengaruh 
terhadap perilaku 
disfungsional dan 
perilaku 
disfungsional tidak 
berpengaruh 
terhadap kualitas 
audit. 
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No Tahun 
Penelitian Peneliti Variabel Alat 

Analisis Hasil Penelitian 

4 2005 Thio 
Anastasia 
Petronila 
dan 
Mukhlasin  

Lokus kendali, 
keinginan 
berhenti kerja, 
tingkat kinerja, 
harga diri, dan 
penyimpangan 
perilaku dalam 
audit. 

Structural 
Equation 
Model (SEM) 
dengan 
program 
Lisrel. 

Locus of control 
eksternal dan 
keinginan untuk 
berpindah kerja serta 
kinerja mempunyai 
hubungan positif 
dengan perilaku 
disfungsional. 

5 2005 Puji 
Maryanti 

Lokus kendali, 
keinginan 
berhenti kerja, 
tingkat kinerja, 
komitmen 
organisasi, dan 
penyimpangan 
perilaku dalam 
audit. 

Structural 
Equation 
Model 
(SEM), 
program 
Analysis of 
Moment 
Structure 
(AMOS). 

Locus of control 
eksternal mempunyai 
hubungan yang 
negatife dengan 
perilaku 
disfungsional serta 
kinerja, komitmen 
organisasi dan 
keinginan berhenti 
bekerja berhubungan 
positif dengan 
perilaku 
disfungsional.  

6 2007 Indri 
Kartika dan 
Provita 
Wijayanti 

Anteseden locus 
of control, kinerja 
dan perilaku 
disfungsional. 

Partial Least 
Square 
(PLS).  

Locus of control 
eksternal 
berpengaruh positif 
dengan perilaku 
disfungsioanl dan 
Locus of control 
eksternal 
berpengaruh negatif 
terhadap kinerja. 

Sumber : Review penelitian 1996-2007 
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Kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel, 

dapat dilihat dalam Gambar 2.1 sebagai berikut: 

Gambar 2.1  

Kerangka Berfikir 

 

 

     (+)                (-) 

          (+)    

   (+)         (-)     

   ( - )              (-)     

  

    

2.7  Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul (Arikunto, 2002). Berdasarkan kerangka berfikir di atas 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1  = Locus of control eksternal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja. 

H2 = Locus of control eksternal memiliki pengaruh positif terhadap turnover 

intention. 

H3 = Locus of control eksternal memiliki pengaruh positif terhadap 

dysfunctional audit behavior. 

H4 =  Kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention. 

Kinerja 

Turnover 
Intention 

Locus of 
Control 

Dysfunctional 
Audit Behaviour 
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H5 =  Kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap dysfunctional audit 

behavior. 

�6 = Turnover intention memiliki pengaruh positif terhadap dysfunctional�

audit behavior . 
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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 20 

KAP yang tersebar di kota Semarang, Solo dan 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 
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No Nama Kantor Akuntan Publik Alamat Kota 
15 KAP Yulianti Jl. MT. Haryono No. 548 Semarang 
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: Directory  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). Yaitu auditor yang terdapat 

disetiap kantor akuntan publik baik auditor senior maupun auditor junior. 

Hal ini dikarenakan para auditor senior dan junior lebih banyak terlibat 

dalam dysfunctional audit behavior daripada karyawan lainnya pada kantor 

akuntan publik. 

 

3.2 Variabel Penelitian  

3.2.1 Variabel dependen (variabel endogen) 

3.2.1.1 Dysfunctional audit behavior 

Penelitian ini hanya menginvestigasi tiga tipe utama 

dysfunctional audit behavior yang dapat menurunkan 

kualitas audit, yaitu : premature sign off , altering or 

replacing audit procedures, dan underreporting of time. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan 12 item 
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pertanyaan yang dikembangkan oleh Donnelly et. al.(2003). 

Empat item berhubungan dengan masing-masing dari tiga 

tipe perilaku dysfunctional audit. Item-item tersebut 

didesain untuk mengukur bagaimana penerimaan auditor 

terhadap berbagai bentuk perilaku disfungsional. 

Pengukuran menggunakan 7 poin skala likert (likert scale) 

dengan 1 (sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat setuju).  

3.2.1.2 Turnover intention 

Turnover intention dalam penelitian ini menggunakan 

definisi dari Pasewark dan Strawser, (1996) dalam Donnelly 

et. al.(2003) yang mengacu pada niat karyawan untuk 

mencari alternatif pekerjaan lain dan belum terwujud dalam 

bentuk perilaku nyata.  

Tiga item pertanyaan digunakan untuk menilai tingkat 

keinginan berpindah kerja  responden yaitu dalam waktu 

dekat (dalam 2 tahun), jangka menengah (dalam 5 tahun), 

dan dalam jangka panjang (sampai pension). Pendekatan 

periode multiwaktu ini didukung oleh literatur sebelum-

sebelumnya (Araya dan Feris, 1984 dalam Donnelly et. 

al.,2003;  Donnelly et. al.,2003; Maryanti, 2005). Instrumen 

ini menggunakan skala likert (likert scale) yaitu (1) Sangat 

Tidak Setuju sampai (7) Sangat Setuju.  

 



36 

 

3.2.1.3 Kinerja 

Kinerja diukur dengan menggunakan versi modifikasi 

dari Mahoney et. al.(1963) dalam Donnelly et. al.(2003) 

yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Responden diminta 

untuk mengevaluasi kinerja individualnya sendiri dengan 

memperhatikan 6 dimensi kinerja yaitu perencanaan, 

investigasi, koordinasi, supervisi, staffing, dan representasi. 

Pengukuran menggunakan 7 point skala likert (likert scale) 

yaitu (1) Sangat Tidak Setuju sampai dengan (7) Sangat 

Setuju. 

3.2.2 Variabel independen (variabel eksogen) 

3.2.2.1  Locus of control 

Variabel locus of control diukur dengan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Rotter (1971) dalam 

Ardiansah (2003). Instrumen ini terdiri dari 5 pertanyaan, 

masing-masing terdiri dari dua pertanyaan yang harus 

dipilih oleh responden. Pengukuran menggunakan 7 point 

skala likert (likert scale). 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peniliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2006). Data 

dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner digunakan untuk memperoleh 
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informasi tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan variabel-variabel 

penelitian. 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 

sehingga setiap KAP akan diberi kuesioner untuk 15 orang. Jumlah 

responden yang dibutuhkan sebagai sampel adalah 130 orang berdasarkan 

jumlah total indikator (26 indikator) dikalikan dengan lima sesuai dengan 

anjuran Hair et. al.(1995) dalam Ghozali (2005) 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, dan masa kerja. 

Analisis deskriptif ini juga digunakanan untuk mengukur tendensi 

sentral (mean, median, maximum, minimum) dan distribusi (pengujian 

normalitas data). Analisis deskriptif dalam penelitian ini diolah 

menggunakan SPSS 16. 
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3.4.2 Analisis inferensial 

Pengukuran konstruk dan hubungan antar variabel akan dinilai 

dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dari paket 

software statistik LISREL (Linier Structural Relationship) 8.3. 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 dan Fuad, 2005).  

Pemilihan penggunaan Structural Equation Model (SEM) dari 

paket software statistik LISREL (Linier Structural Relationship) 

didasarkan atas keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh SEM 

dibandingkan dengan teknik analisis multivariate biasa seperti regresi 

berganda dan analisis faktor. Adapun keunggulan daripada SEM yaitu 

dapat menguji secara bersama-sama : 

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

independen dan dependen. 

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

dengan konstruk (variabel laten). 

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. 
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(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-variabel laten dihubungkan 

berdasarkan teori dan bukti yang diperoleh. Perlu diperhatikan 

bahwa yang dimaksud teori disini bukan berarti mutlak berasal 

dari akademisi, tetapi dapat juga berasal dari pengalaman dan 

praktek yang diperoleh dari para praktisi. Seperti yang dinyatakan 

oleh Hair et. al., (1998) dalam Ghozali dan Fuad (2005), teori 

seringkali merupakan hasil dari penelitian akademis, tetapi para 

praktisi juga dapat mengembangkan atau mengajukan suatu 

hubungan yang kompleks seperti halnya teori akademik.  

Konseptualisasi model ini juga harus merefleksikan 

pengukuran variabel laten melalui berbagai indikator yang dapat 

diukur. 
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(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 menyeluruh 

mengenai struktur model (Ghozali dan Fuad,2005). Penyusunan 

diagram alur (path diagram construction) dapat memudahkan kita 

dalam memvisualisasi hipotesis yang diajukan dalam 

konseptualisasi model.  

Diagram alur hubungan kausalitas dan persamaan structural 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut 

Gambar 3.1  

Hubungan Kausalitas Antar Variabel 

 

Persamaan struktural yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

KN = γ11LC+   (1) 

TI = γ21LC+ β21KN+ ζ2  (2) 

DA = γ31LC+ β31KN+ β32TI+ ζ3  (3) 

Keterangan: 

KN = Kinerja 

TI = Turnover Intention 

LC

DA

TI

KN
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DA = Penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior 

LC = Locus Of  Control 

ζ= Zeta (kesalahan dalam persamaan) 

γ= Gamma (hubungan langsung v. eksogen dan v. endogen) 

β= Beta (hubungan langsung v. endogen dan v. endogen) 

(3) Spesifikasi model dan menggambarkan sifat dan jumlah 

parameter yang diestimasi. 

(4) Identifikasi model 

Informasi yang diperoleh dari data diuji untuk menentukan 

apakah cukup untuk mengestimasi parameter dalam model. 

Disini, harus diperoleh nilai yang unik untuk seluruh parameter 

dari data yang diperoleh, jika tidak maka ada modifikasi model 

yang harus dilakukan untuk dapat diidentifikasi sebelum 

melakukan estimasi parameter. 

(5) Estimasi parameter 

Metode untuk estimasi parameter dari suatu model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Maximum Likelihood 

(ML). Maximum likelihood akan menghasilkan estimasi 

parameter yang valid, efisien, dan reliable apabila data yang 

digunakan adalah multivariate normality (normalitas multivariate) 

dan akan robust (tidak terpengaruh/kuat) terhadap penyimpangan 

multivariate normality yang sedang  atau moderate (Ghozali dan 
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Fuad, 2005). Tetapi estimasi pada ML akan bias apabila 

pelanggaran terhadap multivariate normality sangat besar. 

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). 

(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. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa untuk uji normalitas ini kita mengharapkan hasil 

yang tidak signifikan supaya data terdistribusi normal. 

2. Multicollinearity 

Asumsi Multicollinearity mengharuskan tidak 

adanya korelasi yang sempurna atau besar diantara 

variabel-variabel yang diteliti. Nilai korelasi antara 

variabel observed yang tidak diperbolehkan adalah sebesar 

0,9 atau lebih. 

b. Uji kesesuaian statistik 

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-
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square yang signifikan (kurang dari 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) 

GFI atau 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 

(Diamantopaulus dan Siguaw, 2000 dalam Ghozali dan 

Fuad, 2005). 

3. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

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 lebih besar daripada 0,9 (Diamantopaulus dan 

Siguaw, 2000 dalam Ghozali dan Fuad, 2005). 
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4. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA merupakan indikator model yang mengukur 

penyimpangan nilai parameter pada suatu model dengan 

matriks kovarians populasinya. Nilai RMSEA yang 

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 (Bentler,1992 

dalam Ghozali dan Fuad, 2005). 

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 
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(7) Interpretasi dan modifikasi model 

Setelah melakukan penilaian model fit, maka model 

penelitian diuji untuk menentukan apakah modifikasi model 

diperlukan karena tidak fitnya hasil yang diperoleh pada langkah 

keenam. Namun, harus diperhatikan bahwa segala modifikasi 

(walaupun sangat sedikit) harus berdasarkan teori yang 

mendukung (Ghozali dan Fuad, 2005).  

(8) Validasi silang 

Validasi silang yaitu menguji fit-tidaknya model terhadap 

suatu data baru. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan 

terhadap model yang dilakukan. Kriteria dari pengujian ini sama 

dengan langkah keenam. 

 



 

47 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Populasi penelitian adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Jawa Tengah yang terdaftar pada directory Akuntan 

Publik Indonesia, 2008. Jumlah kuesioner total yang dikirimkan adalah 

sebanyak 180 eksemplar yang disebar untuk 12 Kantor Akuntan Publik 

yang bersedia mengisinya antara lain 7 Kantor Akuntan Publik di Semarang, 

4 Kantor Akuntan Publik di Solo, dan 1 Kantor Akuntan Publik di 

Purwokerto. Jumlah 12 Kantor Akuntan Publik ini sangat relevan karena 

telah mewakili seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah. Jumlah kuesioner 

yang kembali adalah 140 eksemplar. Rincian Kantor Akuntan Publik yang 

menjadi sampel dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Kantor Akuntan Publik (KAP)  

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 Tahrir Hidayat Jl. Pusponjolo Semarang 
6 KAP Drs. Sugeng Pamudji Jl. Bukit Agung Blok AA 

No.1-2 
Semarang 

7 KAP Yulianti Jl. MT. Haryono No.548 Semarang 
8 KAP Busroni & Payamta (cab) Jl. Ir. Sutami No.25 Solo 
9 KAP Hanung Triatmoko, Akt Jl. Kimangun Sarkoro No.55 Solo 
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No Nama Kantor Akuntan Publik Alamat Kota 
10 KAP Rachmat 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%. 

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, 2008 

 

4.2 Analisis Deskriptif 

Identitas responden yang diungkap dalam penelitian ini meliputi jenis 

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

KAP. Rincian selengkapnya ditampilkan pada Tabel 4.3 di bawah ini: 
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Tabel 4.3 

Deskripsi Responden 

Deskripsi Frekuensi Persen 

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 180 100,00 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Tabel 4.3 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 wanita, 

meskipun selisihnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan usia, tampak bahwa 

sebagian besar responden mempunyai usia di bawah 25 tahun yaitu 
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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%). 

Tabel 4.4 menunjukkan analisis deskriptif tanggapan responden 

penelitian pada masing-masing indikator pertanyaan kuesioner. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Tanggapan Responden 

Variabel N Minimum Maximum Mean Median Std. Deviation

Locus of Control 131 5.00 33.00 21.2061 22 7.16264

Dysfunctional Audit 131 13.00 80.00 53.4504 54 17.62656

Turnover Intention 131 3.00 20.00 13.0916 14 4.20156

Kinerja 131 8.00 41.00 23.3588 23 8.37310

Sumber: Data primer diolah, 2009 
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Skala likert yang digunakan adalah antara 1 sampai dengan 7 sehingga 

dengan menggunakan 5 indikator pada variabel locus of control nilai 

minimal yang mungkin adalah 5 dan yang maksimal adalah 35 dengan nilai 

tengah teoretis 20. Tanggapan responden memberikan nilai antara 5 sampai 

dengan 33 dengan rata-rata 21,2061 dan standar deviasi sebesar 7,1626. 

Tanggapan responden menunjukkan bahwa locus of control dalam diri 

responden relatif tinggi karena nilai rata-rata dan median di atas nilai tengah 

teoretisnya atau kecenderungan responden adalah mempunyai locus of 

control external.. 

Variabel dysfunctional audit behaviour mempunyai nilai antara 13 

sampai dengan 80 dengan rata-rata 53,45 dan standar deviasi sebesar 

17,6266 di mana nilai median adalah sebesar 54. Dengan menggunakan 12 

indikator maka nilai tengah teoretis adalah 48. Tanggapan responden 

menunjukkan bahwa dysfunctional audit behaviour dalam diri responden 

relatif tinggi karena nilai rata-rata dan nilai mediannya di atas nilai tengah 

teoritis. 

Variabel turnover intention mempunyai nilai antara 3 sampai dengan 

20 dengan rata-rata 13,0916 dan standar deviasi sebesar 4,2016 di mana 

nilai median adalah sebesar 14. Turnover intention dalam diri responden 

relatif tinggi karena rata-rata tanggapan responden dan nilai mediannya di 

atas nilai tengah teoritisnya yaitu sebesar 12. 

Variabel Kinerja mempunyai nilai antara 8 sampai dengan 41 dengan 

rata-rata 23,2588 dan standar deviasi sebesar 8,3731 di mana nilai median 
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adalah sebesar 23,00. Tampak bahwa nilai rata-rata kinerja dan nilai median 

di bawah nilai tengah teoretis yaitu sebesar 24 sehingga menunjukkan 

bahwa Kinerja pada sampel penelitian relatif rendah. 

Langkah berikutnya adalah melihat normalitas dari masing-masing 

indikator penelitian. Justifikasi normal atau tidaknya suatu variabel dilihat 

dari P-value di mana distribusi normal ditunjukkan dengan nilai di atas 0,05. 

Perhitungan dilakukan dengan PRELIS pada Program LISREL yang 

hasilnya ditampilkan pada Tabel 4.5.  

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

penelitian banyak yang di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak 

terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil pengujian normalitas 

dengan menggunakan PRELIS pada LISREL: 

Tabel 4.5 

Normalitas Data 

 Skewness Kurtosis Skewness dan Kurtosis 
Variable Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value 
LC1 -0.833 0.405 -2.776 0.006 8.399 0.015 
LC2 -1.204 0.229 -2.649 0.008 8.467 0.014 
LC3 -1.204 0.229 -1.960 0.050 5.289 0.071 
LC4 -1.150 0.250 -1.844 0.065 4.723 0.094 
LC5 -1.143 0.253 -2.093 0.036 5.686 0.058 
DA1 -0.226 0.821 -2.915 0.004 8.549 0.014 
DA2 -1.681 0.093 -3.504 0.000 15.102 0.001 
DA3 -1.322 0.186 -3.057 0.002 11.097 0.004 
DA4 -1.010 0.312 -2.534 0.011 7.443 0.024 
DA5 -0.824 0.410 -2.530 0.011 7.079 0.029 
DA6 -1.516 0.129 -2.922 0.003 10.836 0.004 
DA7 -1.753 0.080 -1.726 0.084 6.055 0.048 
DA8 -1.700 0.089 -2.784 0.005 10.642 0.005 
DA9 -1.504 0.133 -2.481 0.013 8.419 0.015 
DA10 -1.064 0.287 -2.030 0.042 5.256 0.072 
DA11 -1.359 0.174 -3.079 0.002 11.326 0.003 
DA12 -1.220 0.222 -3.607 0.000 14.497 0.001 
TI1 -0.894 0.371 -1.984 0.047 4.736 0.094 
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 Skewness Kurtosis Skewness dan Kurtosis 
Variable Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value 
TI2 -1.587 0.113 -2.168 0.030 7.218 0.027 
TI3 -1.811 0.070 -1.803 0.071 6.531 0.038 
KN1 0.663 0.507 -1.333 0.182 2.218 0.330 
KN2 0.606 0.545 -2.725 0.006 7.792 0.020 
KN3 -0.784 0.433 -2.100 0.036 5.027 0.081 
KN4 0.006 0.996 -2.891 0.004 8.358 0.015 
KN5 0.394 0.694 -2.227 0.026 5.113 0.078 
KN6 0.909 0.364 -1.325 0.185 2.581 0.275 

   Sumber: Data primer diolah, 2009 

Asumsi normalitas pada SEM lebih kepada asumsi multivariate yaitu 

sebagai berikut: 

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 
144.243 -1.578 0.115 -3.281 -0.455 0.649 2.696 0.260

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa signifikansi untuk skewness adalah 

0,115; untuk kurtosis 0,649 dan untuk chi square adalah sebesar 0,260 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 eksogen yang 

diteliti. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji multicollinearity, karena 

variabel eksogen dalam penelitian ini hanya ada satu. 
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4.3 Analisis Data  

4.3.1. Identifikasi model pengukuran 

Penelitian menggunakan 4 variabel laten yaitu Locus Of 

Control (LC), Dysfunctional Audit Behaviour (DA), Kinerja (KN) 

dan Turnover Intention (TI). Masing-masing variabel laten tersebut 

dibentuk dari beberapa indikator. Variabel turnover intention hanya 

menggunakan tiga buah indikator, sehingga tidak bisa dilakukan uji 

Confirmatory Factor Analysis (CFA). Dengan demikian, pengujian 

CFA variabel turnover intention digabungkan dengan variabel laten 

locus of control. Berikut adalah identifikasi model pengukuran pada 

masing-masing kelompok variabel laten. 

4.3.1.1. Variabel Locus of Control (LC) dan Turnover Intention 

(TI) 

Variabel Locus of Control (LC) dibentuk dari lima 

buah indikator, yaitu LC1, LC2, LC3, LC4 dan LC5 

sedangkan variabel  Turnover Intention (TI) dibentuk 

dengan 3 buah indicator TI1, TI2, TI3. Gambar hasil 

pengujian ditampilkan pada Gambar 4.1 di bawah. Gambar 

di bawah menunjukkan bahwa nilai chi square sebesar 

16,63 dengan df sebesar 19, P-value sebesar 0,615 dan 

RMSEA sebesar 0,000. 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 
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variabel laten locus of control dan turnover intention adalah 

fit. Indikator-indikator pada variabel laten locus of control 

mampu membentuk variabel laten locus of control dan 

indikator-indikator pada variabel laten turnover intention 

mampu membentuk variabel laten turnover intention. 

Berikut adalah output CFA dengan Program Lisrel: 

Gambar 4.1 
CFA Locus of Control 

 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

4.3.1.2. Variabel Dysfunctional Audit Behaviour (DA) 

Variabel laten Dysfunctional Audit Behaviour (DA) 

dibentuk dengan 12 buah indicator yaitu DA1, DA2, DA3, 

DA4,DA5, DA6, DA7, DA8, DA9, DA10, DA11, dan 

DA12. Hasil identifikasi CFA dengan LISREL ditampilkan 

pada Gambar 4.2 di bawah. Tampak pada gambar di bawah 
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bahwa dengan mengkorelasikan antara indikator DA7 

dengan indikator DA8 diperoleh nilai chi square sebesar 

68,52 dan df sebesar 53 dengan P-value sebesar 0,07430 

dan RMSEA sebesar 0,047. Tampak bahwa P-value di atas 

0,05 dan RMSEA di bawah 0,08. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ke-12 indikator mampu membentuk 

variabel dysfunctional audit behaviour secara fit. Adapun 

justifikasi teori untuk korelasi antara indikator DA7 dengan 

DA8 sudah cukup kuat karena kedua indikator tersebut 

membentuk satu variabel laten yang sama, yaitu 

dysfunctional audit behaviour. 

Gambar 4.2 

CFA Dysfunctional Audit Behaviour 

 
Sumber: Data primer diolah, 2009 
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4.3.1.3. Variabel Kinerja (KN) 

Variabel laten Kinerja (KN) dibentuk dengan 6 buah 

indicator yaitu KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, dan KN. Hasil 

identifikasi CFA dengan LISREL ditampilkan pada Gambar 

4.3 di bawah. Tampak pada gambar bahwa nilai chi square 

adalah sebesar 14,55 dengan df sebesar 8, P-value sebesar 

0,06857 dan RMSEA sebesar 0,079. Hasil tersebut 

diperoleh dengan mengkorelasikan antara indikator KN1 

dengan indikator KN2 dengan justifikasi teori yang cukup 

kuat karena kedua indikator tersebut membentuk satu 

variabel laten yang sama yaitu kinerja. Nilai P-value adalah 

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

bahwa model pengukuran variabel kinerja adalah fit. 

Berikut adalah hasil CFA variabel kinerja pada penelitian 

ini: 
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Gambar 4.3 

CFA Kinerja 

 

Sumber: Data primer diolah, 2008 

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 327,48 pada df sebesar 290 dengan P-value sebesar 

0,06411 dan RMSEA sebesar 0,032. 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 DA4 dengan DA5, DA7 dengan DA8 dan 
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KN1 dengan KN2 yang merupakan indikator dalam satu kontruk 

laten yang sama. Berikut adalah hasil estimasi untuk identifikasi 

model struktural. 

Gambar 4.4 

Path Diagram Full Model 

 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

4.3.3. Persamaan Struktural 

4.4.3.1 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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  DA1 = 1.00*DA, Errorvar.= 0.28  , R² = 0.88 
                                                    (0.037)            
                                                    7.48              

 
      DA2 = 1.04*DA, Errorvar.= 0.25  , R² = 0.90 
                 (0.046)                       (0.034)            
                  22.63                         7.37              
  
      DA3 = 1.05*DA, Errorvar.= 0.22  , R² = 0.91 
                 (0.045)                       (0.031)            
                  23.30                          7.27              
  
      DA4 = 1.00*DA, Errorvar.= 0.26  , R² = 0.89 
                  (0.045)                       (0.035)            
                  22.10                          7.40              
  
      DA5 = 1.02*DA, Errorvar.= 0.24  , R² = 0.90 
                  (0.045)                      (0.032)            
                  22.71                         7.33              
  
      DA6 = 1.06*DA, Errorvar.= 0.24  , R² = 0.91 
                 (0.046)                        (0.033)            
                 23.12                           7.30              
  
      DA7 = 0.97*DA, Errorvar.= 0.22  , R² = 0.90 
                 (0.043)                       (0.030)            
                 22.56                          7.35              
  
      DA8 = 0.99*DA, Errorvar.= 0.23  , R² = 0.90 
                 (0.044)                        (0.032)            
                  22.55                          7.35              
  
      DA9 = 1.05*DA, Errorvar.= 0.19  , R² = 0.92 
                 (0.044)                       (0.027)            
                  24.03                         7.13              
  
     DA10 = 1.04*DA, Errorvar.= 0.20  , R² = 0.91 
                  (0.044)                       (0.028)            
                   23.64                          7.21              
 
     DA11 = 1.02*DA, Errorvar.= 0.23  , R² = 0.90 
                  (0.045)                        (0.032)            
                   22.88                          7.33              
  
     DA12 = 1.04*DA, Errorvar.= 0.23  , R² = 0.91 
                   (0.045)                      (0.031)            
                    23.15                        7.29              
  
      TI1 = 1.00*TI, Errorvar.= 0.20  , R² = 0.90 
                                                (0.033)            
                                                5.95              
  
      TI2 = 1.02*TI, Errorvar.= 0.11  , R² = 0.95 
               (0.038)                     (0.027)            
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               27.18                        4.13              
  
      TI3 = 1.03*TI, Errorvar.= 0.15  , R² = 0.93 
               (0.040)                    (0.030)            
               25.90                       5.05              
      KN1 = 1.00*KN, Errorvar.= 0.27  , R² = 0.86 
                                                    (0.038)            
                                                    7.19              
  
      KN2 = 1.06*KN, Errorvar.= 0.27  , R² = 0.87 
                  (0.040)                      (0.039)            
                 26.67                          7.09              
  
      KN3 = 1.11*KN, Errorvar.= 0.18  , R² = 0.92 
                  (0.050)                      (0.028)            
                   22.31                        6.51              
  
      KN4 = 1.12*KN, Errorvar.= 0.16  , R² = 0.93 
                  (0.049)                      (0.025)            
                  22.96                         6.20              
  
      KN5 = 1.10*KN, Errorvar.= 0.15  , R² = 0.93 
                  (0.048)                       (0.024)            
                  23.00                          6.18              
   
      KN6 = 1.05*KN, Errorvar.= 0.15  , R² = 0.93 
                  (0.046)                      (0.023)            
                   22.71                        6.33              
  
  
      LC1 = 1.00*LC, Errorvar.= 0.11  , R² = 0.95 
                                                  (0.018)            
                                                   5.86              
  
      LC2 = 0.98*LC, Errorvar.= 0.14  , R² = 0.93 
                 (0.030)                      (0.022)            
                 32.39                         6.45              
  
      LC3 = 0.99*LC, Errorvar.= 0.14  , R² = 0.94 
                 (0.031)                     (0.022)            
                  32.54                        6.42              
  
 
 
      LC4 = 0.97*LC, Errorvar.= 0.15  , R² = 0.93 
                 (0.031)                      (0.022)            
                  31.75                        6.56              
  
      LC5 = 0.99*LC, Errorvar.= 0.17  , R² = 0.92 
                 (0.032)                      (0.026)            
                  30.61                        6.74          
     

Baris pertama adalah persamaan model pengukuran, 

baris kedua pada masing-masing persamaan merupakan 
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standard error dan baris ketiga merupakan nilai T Value. 

Pada masing-masing konstruk, terdapat satu indikator yang 

diberikan nilai 1 untuk menspesifikasikan pengukuran. 

Tampak bahwa nilai T Value untuk semua indikator adalah 

di atas 1,96 yang menunjukkan bahwa masing-masing 

indikator telah signifikan dalam membentuk konstruk yang 

dituju. 

4.4.3.2 Persamaan model struktural 

Berikut adalah persamaan struktural yang merupakan 

hubungan antara variabel-variabel laten yang dihipotesiskan 

       DA =  - 0.14*TI - 0.28*KN + 0.18*LC, Errorvar.= 1.80 , R² = 0.12 
                    (0.091)    (0.099)        (0.086)                      (0.25)            
                    -1.54        -2.82            2.15                          7.12             
  
       TI =  - 0.22*KN + 0.058*LC, Errorvar.= 1.76 , R² = 0.053 
                  (0.096)       (0.085)                         (0.24)             
                  -2.31           0.69                             7.28              
  
       KN =  - 0.21*LC, Errorvar.= 1.56 , R² = 0.054 
                   (0.078)                       (0.22)             
                   -2.67                           6.96              

 
Tampak pada persamaan di atas, bahwa konstruk 

Dysfunctional Audit Behaviour (DA) dipengaruhi oleh tiga 

variabel yaitu Turnover Intention (TI), Kinerja (KN) dan 

Locus Of Control (LC); Turnover Intention (TI) dipengaruhi 

oleh dua variabel yaitu Kinerja (KN) dan Locus Of Control 

(LC); dan Kinerja (KN) dipengaruhi oleh satu variabel yaitu 

Locus Of Control (LC). 
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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 = 290 
Minimum Fit Function Chi-Square = 368.86 (P = 0.0012) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 327.48 (P 
= 0.064) 

 
Terdapat dua jenis chi square yaitu Minimum Fit Function 

Chi Square (368,86; p=0,0012) dan Normal Theory Weighted 

Least Square Chi Square (327,48; p=0,064). 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) = 0.80 
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Nilai AGFI yang disarankan adalah di atas 0,9 tetapi tidak 

mungkin negatif. Tampak bahwa nilai estimasi model adalah 

sebesar 0,80 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) = 0.032 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.048) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.97 
 

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 

0,032 (< 0,05) yang menunjukkan bahwa model adalah fit. 

Tampak juga bahwa confidence interval memberikan nilai yang 

relatif kecil yaitu antara 0,0 sampai dengan 0,048 yang 

menunjukkan bahwa RMSEA mempunyai ketepatan yang baik. 

Sedangkan close fit (RMSEA < 0,05) = 0,97 yang menunjukkan 

bahwa model telah fit karena jauh di atas 0,5. 

5. Fit Index 

Normed Fit Index (NFI) = 0.94 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.84 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
   Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 

       Relative Fit Index (RFI) = 0.94 
 

Estimasi model memberikan nilai NFI sebesar 0,94 yang lebih 

tinggi dari pada nilai yang disarankan yaitu sebesar 0,9. Demikian 

juga CFI (0,99) yang lebih besar dari pada nilai batas yaitu sebesar 



65 

 

0,9. Tampak juga bahwa IFI (0,99) 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 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. 

4.3.6. Uji reliabilitas 

Reliabilitas masing-masing indikator dilihat dari nilai squared 

multiple correlations  pada output yang sama dengan uji reliablitas. 

Interpretasi dari output estimasi di atas adalah bahwa indikator DA1 

mempunyai nilai square multiple correlation sebesar 0,88 atau 

mempunyai kontribusi sebesar 88% sedangkan sisanya yaitu sebesar 

12% dijelaskan oleh kesalahan pengukuran (measurement errors). 

Tampak bahwa masing-masing indikator mempunyai reliabilitas 

yang tinggi dengan indikator yang paling rendah adalah KN1 yaitu 

sebesar 86% saja. 

4.3.7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan melihat T Value pada persamaan 

struktural di atas. LISREL juga menyediakan output path diagram 
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dengan nilai T Value dan hubungan yang tidak signifikan dinyatakan 

dengan warna merah. 

Gambar 4.5 

Path Diagram dengan T Value 

 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

(1). Hipotesis 1 

Hipotesis 1 adalah menguji apakah ada pengaruh antara 

locus of control external  terhadap kinerja. Tampak bahwa nilai 

T Value adalah sebesar -2,67 (> + 1,96) yang menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara locus of 

control external terhadap kinerja atau H1 dalam penelitian ini 
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yang menyatakan bahwa locus of control external memiliki 

pengaruh negatif terhadap kinerja diterima.  

(2). Hipotesis 2 

Hipotesis 2 adalah menguji apakah ada pengaruh antara 

locus of control external terhadap turnover intention. Tampak 

bahwa nilai T Value hasil estimasi adalah sebesar 0,69 (< 1,96). 

Dengan demikian tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

locus of control external terhadap turnover intention atau H2 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa locus of control 

external memiliki pengaruh positif terhadap turnover intention 

ditolak. 

(3). Hipotesis 3 

Hipotesis 3 adalah menguji apakah ada pengaruh antara 

locus of control external terhadap dysfunctional audit 

behaviour. Tampak bahwa nilai T Value adalah sebesar 2,15 (> 

1,96) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara locus of control external terhadap 

dysfunctional audit behaviour atau H3 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa locus of control external memiliki pengaruh 

positif terhadap dysfunctional audit behaviour diterima.  

(4). Hipotesis 4 

Hipotesis 4 adalah menguji apakah ada pengaruh antara 

kinerja terhadap turnover intention. Tampak bahwa nilai T 
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Value adalah sebesar -2,31 (> + 1,96) yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kinerja 

terhadap turnover intention atau H4 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap 

turnover intention diterima.  

(5). Hipotesis 5 

Hipotesis 4 adalah menguji apakah ada pengaruh antara 

kinerja terhadap dysfunctional audit behaviour. Tampak bahwa 

nilai T Value adalah sebesar -2,82 (> + 1,96) yang menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kinerja 

terhadap dysfunctional audit behaviour atau H5 dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa kinerja memiliki pengaruh negatif 

terhadap dysfunctional audit behaviour diterima. 

(6). Hipotesis 6 

Hipotesis 6 adalah menguji apakah ada pengaruh antara 

turnover intention terhadap dysfunctional audit behaviour. 

Tampak bahwa nilai T Value adalah sebesar -1,54 (< + 1,96) 

yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara turnover intention terhadap dysfunctional audit 

behaviour atau H6 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa 

turnover intention memiliki pengaruh positif terhadap 

dysfunctional audit behaviour ditolak. 
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4.4 Pembahasan 

Hasil pengujian terhadap hipotesis yang dikembangkan secara ringkas 

disajikan pada Tabel 4.7. Tabel tersebut memperlihatkan hasil terdapat 4 

hiotesis yang diterima dan 2 hipotesis yang ditolak. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Locus of control eksternal memiliki pengaruh 
negatif terhadap kinerja 

Diterima 

H2 Locus of control eksternal memiliki pengaruh 
positif terhadap turnover intention 

Ditolak 

H3 Locus of control eksternal memiliki pengaruh 
positif terhadap dysfunctional audit behavior 

Diterima 

H4 Kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap 
turnover intention 

Diterima 

H5 Kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap 
dysfunctional audit behavior 

Diterima 

H6 Turnover intention memiliki pengaruh positif 
terhadap dysfunctional�audit behavior 

Ditolak 

 

Hipotesis H1 yang menyatakan bahwa locus of control external 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja diterima secara statistik, 

sehingga dapat dipahami bahwa seorang auditor yang mempunyai locus of 

control external cenderung mempunyai tingkat kinerja yang lebih rendah. 

Rendahnya tingkat kinerja auditor ini disebabkan karena seorang auditor 

dengan locus of control external cenderung mempunyai keyakinan bahwa 

hasil atau outcome adalah merupakan akibat dari kekuatan luar seperti 
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peluang, kemujuran dan takdir, bukan berasal dari usahanya sendiri. Jadi 

ketika seorang auditor sudah tidak yakin dengan usahanya sendiri dalam 

melakukan pekerjaan, apapun usaha yang dilakukan tidak akan maksimal 

sehingga kinerja sebagai fungsi yang jelas dari usaha atau effort juga tidak 

akan maksimal. Hal ini senada dengan pernyataan Spector (1982); 

Majumder et .al.(1971); Phares (1976) dalam Donnelly et. al.(2003) yang 

menyatakan bahwa seorang yang memiliki locus of control internal-

sebagai kebalikan dari locus of control external- cenderung berusaha lebih 

keras ketika mereka menyakini bahwa usaha tersebut akan mendatangkan 

hasil, sehingga kinerja atau hasil kerja juga akan maksimal. Penelitian ini 

berhasil mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Donnelly et. 

al.(2003) dan Kartika (2007) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

negatif yang signifikan antara locus of control external dengan kinerja. 

Hipotesis H2 yang mengatakan locus of control external mempunyai 

hubungan positif terhadap turnover intention ditolak secara statistik, 

sehingga dapat dipahami bahwa pada kenyataan di lapangan locus of 

control external tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Hal 

tersebut disebabkan karena sebagian besar responden dalam penelitian ini 

masih menjabat sebagai auditor junior yaitu sebanyak 76 responden serta 

baru bekerja kurang dari 3 tahun. Hal ini dapat dipahami bahwa responden 

sebagai auditor junior masih kurang memiliki pengalaman kerja, sehingga 

tujuan tertentu yang ingin diperoleh seorang auditor dengan bekerja di 

KAP  belum  terpenuhi. Diantaranya  yaitu  seorang  karyawan  bekerja   
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di KAP hanya sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan lain 

yang lebih baik, sehingga bertahan dalam KAP adalah strategi terbaik 

yang bisa ditempuh sebelum tujuannya tercapai. Selain itu, hal lain yang 

menyebabkan locus of control external tidak berhubungan positif dengan 

turnover intention yaitu semakin ketatnya persaingan dunia kerja. Seorang 

auditor yang memiliki locus of control external percaya bahwa hasil 

merupakan akibat dari kekuatan luar seperti peluang dan kemujuran, 

bukan dari usaha mereka sendiri, sehingga mereka tidak mempunyai 

keyakinan yang tinggi dan mudah merasa tidak berdaya dalam 

memecahkan permasalahan yang terjadi, seperti misalnya banyaknya 

beban kerja yang harus ditanggung oleh seorang auditor. Hal ini dapat 

menyebabkan bertambahnya keinginan berpindah kerja. Akan tetapi, 

seorang auditor  mungkin harus berfikir ulang untuk melakukannya, 

karena semakin ketatnya persaingan di dunia kerja menyebabkan 

langkanya peluang alternatif yang ada. Kondisi ini dipersulit lagi dengan 

rendahnya tingkat kinerja auditor yang mempunyai locus of control 

external, sehingga strategi terbaik yang dapat dipilih adalah bertahan 

dalam organisasi, dalam hal ini KAP. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Donnelly et .al(2003) yang menemukan bahwa locus of control 

external mempunyai hubungan poositif terhadap turnover intention. 

Sementara itu, penelitian lain membuktikan bahwa ada faktor lain yang 

lebih mendorong seorang auditor untuk melakukan turnover intention. 
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Poznanski dan Bline (1997); Pasewark dan Strawer (1996); dalam 

Suwandi dan Indriantoro (1999) menemukan variabel yang secara 

konsisten memiliki hubungan langsung sebagai penyebab turnover 

intention yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lee dan Mowday ( 1987), dan Tett dan Meyer (1993) 

dalam Ardiansah (2003) mengungkapkan adanya hubungan yang moderat 

antara kepuasan kerja dan  turnover intention karyawan. Hal ini didukung 

oleh Brayfield dan Crackett (1977) dan Mobley et. al (1979) dalam 

Ardiansah (2003) yang melaporkan bahwa kepuasan kerja dihubungkan 

secara negatif dengan turnover intention. Korelasi keduanya diduga lebih 

kuat dari pada faktor yang lainnya. Hullin et. al.(1985) dalam Ardiansah 

(2003) mengungkapan bahwa turnover intention disebabkan oleh 

ketidakpuasan terhadap pekerjaan. 

Hipotesis H3 yang menyatakan bahwa locus of control external 

berpengaruh positif terhadap dysfunctional audit behavior diterima, 

sehingga dapat dipahami bahwa seorang auditor yang mempunyai locus of 

control external cenderung mempunyai tingkat penerimaan yang tinggi 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Penelitian ini berhasil 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Donnelly et. al.(2003) 

dan Anasthasia (2007) yang menyatakan bahwa locus of control external 

berpengaruh positif terhadap penerimaan auditor atas dysfunctional audit 

behavior. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Maryanti (2005). Individu dengan locus of control external 

mempunyai keyakinan dalam dirinya bahwa ia tidak dapat mengendalikan 

hasil atau outcome dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan mereka lebih menerima dysfunctional 

audit behavior. Dysfunctional audit behavior disini dianggap sebagai salah 

satu jalan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Hal ini senada dengan 

pernyataan Ardiansah (2003) yang menyatakan bahwa individu dengan 

locus of control external sebagai kebalikan dari locus of control internal 

cenderung percaya bahwa hasil atau outcome adalah merupakan akibat 

dari kekuatan luar, dan mereka mudah merasa terancam dan tidak berdaya 

sehingga strategi yang dipilih dalam menyelesaikan permasalahan 

cenderung bersifat reaktif atau reaksi yang berlebihan.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H4 yang menyatakan bahwa 

kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap turnover intention diterima 

secara statistik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Donnelly et. al,(2003). Hal ini berarti semakin tinggi kinerja seorang 

auditor, tingkat turnover intention akan cenderung menurun. Hal ini dapat 

dipahami kebenarannya, ketika seorang auditor memiliki kinerja yang 

semakin bagus, maka akan semakin besar kesempatan untuk dipromosikan 

sehingga tingkat turnover intentionnya rendah.  

Hipotesis H5 yang menyatakan bahwa kinerja memiliki pengaruh 

negatif terhadap dysfunctional audit behavior secara statistik diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja seorang auditor maka akan 
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semakin rendah tingkat penerimaan auditor atas dysfunctional audit 

behavior dan juga sebaliknya. Hal ini senada dengan pernyataan Solar dan 

Bruehl (1971) dalam Donelly et. al.(2003) menyatakan bahwa individu 

yang tingkat kinerjanya dibawah standar memiliki kemungkinan yang 

lebih besar terlibat perilaku disfungsional karena menganggap dirinya 

tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam organisasi melalui 

usaha sendiri. Jadi, penerimaan auditor atas perilaku disfungsional akan 

lebih tinggi apabila auditor memiliki persepsi kinerja yang rendah atas 

dirinya. Hal ini terjadi karena seorang auditor merasa bahwa dirinya tidak 

mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam organisasi melalui usaha 

sendiri. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Donnelly et. al.(2003) yang menyatakan bahwa kinerja berpengaruh secara 

negatif terhadap penerimaan auditor atas dysfunctional audit behavior. Hal 

ini tidak senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryanti 

(2005) dan  Anasthasia (2007). 

Hipotesis H6 yang menyatakan bahwa turnover intention memiliki 

pengaruh positif terhadap dysfunctional�audit behavior tidak diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya dilapangan tidak terdapat 

pengaruh antara seorang  auditor yang memiliki keinginan untuk 

berpindah kerja dengan tingkat penerimaan auditor atas dysfunctional 

audit behavior. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar responden 

dalam penelitian ini yaitu 53 responden memiliki masa kerja kurang dari 3 

tahun dan sebagian besar umur responden kurang dari 25 tahun serta dapat 
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dipahami bahwa 70,23 % responden baru lulus masa pendidikan S1. Hal 

inilah yang menyebabkan turnover intention tidak berhubungan positif 

dengan dysfunctional�audit behavior karena para auditor masih memiliki 

tingkat idealisme yang tinggi terhadap pekerjaannya sebagai seorang 

auditor, sehingga auditor akan mengerjakan tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta mengerjakan tugas sesuai 

dengan prosedur, aturan atau kebijakan yang berlaku. Selai itu, hal lain 

yang menyebabkan turnover intention tidak berhubungan positif dengan 

dysfunctional�audit behavior yaitu adanya citra positif  yang sangat 

diperhatikan oleh seorang auditor. Seseorang yang mempunyai tingkat 

turnover yang tinggi biasanya dia memiliki tingkat penerimaan terhadap 

dysfunctional audit behavior yang tinggi pula. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak berlaku dalam penelitian ini. Seorang auditor yang memiliki 

keinginan berhenti bekerja ataupun keluar dari tempat ia bekerja, tetap 

memperhatikan citra dirinya. Hal ini menyebabkan segala tindakan yang 

dilakukan akan dipikirkan secara matang termasuk perilaku dysfunctional 

audit behavior yang dapat menurunkan citra dirinya. Sehingga dapat 

dipahami bahwa walapun seorang auditor mempunyai tingkat turnover 

yang tinggi, tingkat penerimaan auditor terhadap dysfunctional audit 

behavior juga belum tentu tinggi. Hasil penelitian ini tidak berhasil 

mengkonfirmasi temuan Donnelly et. al.(2003) dan Maryanti (2005). 

Sementara itu, penelitian lain menemukan faktor lain yang lebih 

mendorong seorang auditor untuk melakukan dysfunctional audit behavior 
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adalah  time pressure ( Rhode, 1978 dalam Otley dan Pierce, 1996 dalam 

Maryanti, 2005). Time pressure merupakan tekanan dari pihak luar 

mengenai waktu seorang auditor menyelesaikan tugas secepatnya. 
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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 locus of control 

external terhadap kinerja (T Value -2,67 (> + 1,96). Dengan demikian 

hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

auditor yang memiliki kecenderungan locus of control external 

memiliki kinerja yang lebih rendah.  

(2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara locus of control 

external terhadap turnover intention (T Value 0,69 (< 1,96). Dengan 

demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini tidak diterima. Jadi dapat 

disimpulkan locus of control external yang dimiliki oleh auditor tidak 

berpengaruh terhadap turnover intention. 

(3) Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara locus of control 

external terhadap dysfunctional audit behaviour (T Value 2,15 (> 1,96). 

Dengan demikian hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa auditor yang memiliki kecenderungan locus of 

control external akan lebih menerima dysfunctional audit behaviour. 
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(4) Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kinerja terhadap 

turnover intention (T Value -2,31 (> + 1,96). Dengan demikian 

hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

auditor yang tingakt kinerjanya tinggi memiliki turnover intention yang 

rendah. 

(5) Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kinerja terhadap 

dysfunctional audit behaviour (T Value -2,82 (> + 1,96). Dengan 

demikian hipotesis 5 dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa auditor yang tingkat kinerjanya rendah akan lebih 

menerima dysfunctional audit behavior. 

(6) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara turnover intention 

terhadap dysfunctional audit behaviour (T Value -1,54 (< + 1,96). 

Dengan demikian hipotesis 6 dalam penelitian ini tidak diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa turnover intention yang dimiliki oleh auditor 

tidak berpengaruh terhadap terhadap dysfunctional audit behaviour. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

(1) Penelitian ini tidak melakukan uji non response bias karena kebutuhan 

sampel yang besar. 

(2) Variabel turnover intention dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 

indikator sehingga tidak bisa diuji CFA secara tunggal dan harus 

digabungkan dengan variabel locus of control.  
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5.3. Saran  

5.3.1. Saran teoritis 

(1) Penelitian mendatang disarankan melakukan uji non response 

bias untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara responden 

yang berpartisipasi (response) dengan yang tidak berpartisipasi 

(non response).  

(2) Penelitian mendatang disarankan menggunakan indikator lebih 

dari 3 untuk variabel turnover intention sehingga bisa dilakukan 

uji CFA pada masing-masing variabel laten  

5.3.2.  Saran praktis 

(1) Kantor akuntan publik khususnya pihak manajerial disarankan 

untuk lebih memperhatikan tingkat kinerja dan locus of control 

eksternal yang dimiliki oleh auditor karena kedua hal tersebut 

memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku disfungsional. 

Hal yang dapat dilakukan misalnya dengan lebih melakukan 

pengawasan yang ketat dalam perekrutan karyawan seperti 

melakukan tes kepribadian , dan training serta adanya tim kerja 

yang terdiri dari auditor dengan kepribadian yang berbeda 

sehingga dapat saling melengkapi dan dapat meningkatkan 

kinerja serta dapat menurunkan tingkat dysfunctional audit 

behavior. 
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Kepada Yth:  

Bapak/Ibu Responden 

Di Tempat 

 
JURUSAN AKUNTANSI 
 FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARAN 
Semarang,     April 2009 

 

Bapak/Ibu Responden yth, 

Saya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang yang sedang melaksanakan penelitian dalam rangka 

penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis Penerimaan Auditor Atas 

Dysfunctional Audit Behavior Sebuah Pendekatan Karakteristik Personal Audit”, 

Dalam hal ini saya sangat mengharapkan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner 

penelitian yang sedang saya lakukan. 

Informasi dalam kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk 

penelitian ilmiah. Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada perhatian 

dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini.  

Atas perhatian dan Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini saya 

sampaikan terima kasih.  

 

Hormat Saya,  

 

Peneliti,  
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IDENTITAS RESPONDEN 

 

No. Responden :   (tidak perlu diisi) 

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

Usia   :   tahun 

Lama bekerja pada Kantor Akuntan Publik sekarang  tahun 

Posisi dalam KAP : (1) Auditor Junior 

  (2) Auditor Senior 

 

 

 

Pendidikan terakhir (beri tanda X di sebelah jawaban) 

S2 ( )  D3 ( )  SLTA       (     ) 

S1 ( )  D1 ( )   

 

Catatan : 

Hanya diisi oleh Auditor Junior dan Auditor Senior 

KUESIONER PENELITIAN: 
 
Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu (1) Identitas Responden, (2) Daftar 
Pertanyaan,. Bapak/Ibu diharapkan untuk memberikan penilaian terhadap 
pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dan berkenan mengisi identitas 
responden secara lengkap dengan memberi tanda X pada jawaban yang tersedia. 
Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban dengan kriteria sebagai 
berikut:  

1 = sangat tidak setuju (STS) 
2 = tidak setuju (TS) 
3 = agak tidak setuju (ATS) 
4 = bukan tidak setuju juga bukan setuju (N) 
5 = agak setuju (AS) 
6 = setuju (S) 
7 = sangat setuju (SS) 
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LOCUS OF CONTROL 
(Rotter, 1971 dalam Ardiansah, 2003) 

Apakah anda lebih setuju dengan pernyataan A atau pernyataan B. Tulislah salah satu pilihan anda 
di kolom jawab 
Sangat setuju pernyataan A = 1  Agak setuju pernyataan B = 5 
Setuju  pernyataan A = 2   Setuju pernyataan B = 6   
Agak setuju pernyataan A = 3  Sangat setuju pernyataan B = 7 
Ragu-ragu = 4    

No Pernyataan A Pernyataan  Jawab 

1 Kesempatan memperoleh 
uang diraih lewat kerja keras 
dan ketekunan 

Memperoleh banyaka uang 
sebagian besar adalah 
masalah kesempatan yang 
tepat. 

 

2 Promosi adalah bagaimana 
dapat meyakinkan atasan 
atas kemampuan anda 

Dipromosikan sebenarnya 
adalah masalah siapa yang 
lebih beruntung disbanding 
dengan orang lain 

 

3 Sikap dasar seseorang dapat 
berubah sesuai dengan 
keinginan orang tersebut 

Hal yang bodoh untuk 
memikirkan bahwa 
seseorang dapat mengubah 
sikap dasar orang lain 

 

4 Nilai yang saya peroleh 
adalah hasil upaya saya 
sendiri, kemujuran tidak ada 
atau sedikit berurusan 
dengan nilai itu 

Kadang saya merasa sedikit 
berurusan dengan nilai yang 
saya peroleh 

 

5 Sayalah tuan dari nasib saya Sebagian besar yang terjadi 
pada diri saya agaknya 
masalah peluang 
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PENERIMAAN TERHADAP PENYIMPANGAN PERILAKU  

(Donnally et at., 2003) 

 

No Pertanyaan STS                              SS 

1 Saya lebih menerima terlibat premature sign-
off*, jika: 

a. Saya mempercayai bahwa langkah audit 
tidak akan menemukan sesuatu kesalahan 
jika dipenuhi. 

b. Pada audit tahun sebelumnya, tidak terdapat 
masalah pada bagian catatan/sistem klien 
tersebut. 

c. Supervisor audit sangat memperhatikan 
waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 
langkah audit dan hal tersebut memberikan 
tekanan. 

d. Saya percaya bahwa langkah audit tersebut 
tidak perlu. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

 

* Mengakhiri sesuatu program audit sebelum menyelesaikan satu atau lebih prosedur audit 
yang diisyaratkan. 
 
 
 

2 Saya lebih menerima underreporting** waktu 
yang digunakan dalam mengaudit, jika: 

a. Hal tersebut meningkatkan kesempatan 
promosi dan perbaikan. 

b. Hal tersebut meningkatkan penilaian 
kinerja.  

c. Hal tersebut disarankan oleh supervisor. 

d. Auditor lain melakukan underreporting 
sehingga hal tersebut diperlukan agar dapat 
bersaing. 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

7 

7 

 

7 

 

7 

 

3 Saya lebih menerima 

mengubah/mengganti prosedur audit jika: 

a. Saya percaya bahwa prosedur audit yang 
asli tidak perlu. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 
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b. Pada audit tahun sebelumnya, tidak terdapat
masalah pada bagian sistem klien tersebut.  2 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 ** Melaporkan waktu yang dilaporkan untuk menyelesaikan tugas tertentu kurang dari 

yang sesungguhnya. 

 c. Saya tidak mempercayai bahwa prosedur yang 
asli akan menemukan sesuatu kesalahan. 

d. Saya berada di bawah tekanan waktu yang 
besar untuk menyelesaikan audit. 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

4 

 

 

4 

5 

 

 

5 

6 

 

 

6 

7 

 

 

7 

 

KEINGINAN BERPINDAH KERJA 
(Seandura dan Victor, 1994; Rasch and Harrel, 1990;  

Arranya and Ferris, 1984) 

No Pertanyaan STS                              SS 

1 Saya tidak berencana untuk tetap bekerja di 
KAP ini sampai saya pensiun. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Saya tidak berencana untuk tetap bekerja di 
KAP ini sampai paling sedikit dua tahun lagi. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Saya tidak berencana untuk tetap bekerja di 
KAP ini sampai paling sedikit lima tahun lagi.  1 2 3 4 5 6 7 

 
KINERJA 

(Mahoney et al., 1963, 1965) 
 

No Pertanyaan STS                              SS 

1 Kinerja saya berhubungan dengan perencanaan 
(penentuan tujuan, sasaran, kebijakan, dan 
tindakan pengangguran, penyiapan agenda. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Kinerja saya berhubungan dengan investigasi 
(mengumpulkan dan menyiapkan informasi, 
laporan keuangan, penginventorisasian). 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Kinerja saya berhubungan dengan koordinasi 
(tukar-menukar informasi dengan auditor lain, 
mengadakan pertemuan, memberi saran pada 
auditor lain). 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Kinerja saya berhubungan dengan supervisi 
(mengarahkan, memimpin, dan melatih 
bawahan). 

1 2 3 4 5 6 7 
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No Pertanyaan STS                              SS 

5 Kinerja saya berhubungan dengan staffing 
(rekruitmen, mewawancarai karyawan, 
mempromosikan karyawan). 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Kinerja saya berhubungan dengan representasi 
(mempromosikan kepentingan organisasi 
umum). 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 

TERIMA KASIH 
 

 


