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SARI 

 

Grahita, Deva Laksmi Dian. 2016. “Analisis Pengaruh Karakteristik Personal 

Auditor terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit” (Studi Empiris pada 

Kantor Akuntan Publik di Semarang). Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Drs. Sukirman, M.Si., 

QIA. 

 

Kata Kunci : Perilaku Disfungsional Audi; dan Karakteristik Personal Auditor. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik personal 

auditor seperti  locus of control eksternal, turnover intention, dan komitmen 

organisasi terhadap perilaku disfungsional audit. Perilaku disfungsional audit 

merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor pada 

pelaksanaan program audit dalam bentuk manipulasi, kecurangan, ataupun 

penyimpangan terhadap standar audit. Perilaku ini dapat menyebabkan penurunan 

kualitas audit yang akan berdampak pada kepercayaan pengguna laporan audit 

tersebut. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Semarang dengan jumlah auditor sebanyak 259 orang. Teknik 

pengambilan sampel adalah convinience sampling dengan jumlah sampel yang 

harus terpenuhi sebanyak 62 auditor. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan program 

IBM SPSS Statistics 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel locus of control eksternal dan 

turnover intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

disfungsional audit. Sedangkan variabel komitmen organisasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Kemudian nilai dari Adjusted 

R Square sebesar 52,9%.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa locus 

of control eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap perilaku disfungsional audit. Saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian ini yaitu KAP seharusnya menekankan pada semua personel auditor 

untuk bekerja profesional dengan memberikan prioritas yang tinggi dalam 

evaluasi kinerja, kompensasi, promosi dan keputusan untuk mempertahankan 

pegawai. Auditor hendaknya memahami secara benar kode etik profesi yang 

terdiri dari prinsip-prinsip etika dan prinsip prinsip akuntansi yang ada. Penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian di bulan Agustus - November. 
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ABSTRACT 

 

Grahita, Deva Laksmi Dian. 2016. “Analysis the influence of Auditor’s 

Personal Characteristics toward Acceptance Dysfunctional Audit Behavior” 

(Empirical Study on Kantor Akuntan Publik in Semarang ). Final Project. 

Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. 

Supervisor. Drs. Sukirman, M. Si., QIA. 

 

Keywords : Dysfunctional Audit Behavior; and Auditors Personal 

Characteristics. 

 

The purpose of this study is to analyze the influence of  auditor’s personal 

characteristics such as external locus of control, turnover intention, and 

organization commitment toward the dysfunctional audit behavior. Dysfunctional 

audit behavior is a divergent behavior conducted by an auditor in doing an audit 

program. It can be in the form of manipulation, fraud, or deviation of the auditing 

standard. This behavior can lower the audit quality and it will affect the 

confidence of the audit report’s users. 

The population in this study was all the auditors who work at Kantor 

Akuntan Publik in Semarang. There were 259 Auditors involved in this study. The 

sampling technique used was convinience sampling with the minimum number of 

samples are 72 auditors. The data was collected using questionnaire method. The 

method of data analysis used in this study is multiple linear regression analysis, it 

was helped by IBM SPSS Statistics 21 Software. 

The result of the study shows that external locus of control and turnover 

intention have positive effect and significant impact toward dysfunctional audit 

behavior. While the organization commitment have negative effect and significant 

impact toward dysfunctional audit behavior. And then the Adjusted R Square 

value is 52,9%.  

Based on the above results, it can be concluded that an external locus of 

control, turnover intention, and organizational commitment affect the audit 

dysfunctional behavior. Suggestions relating to the results of this research that 

KAP should emphasize on all personnel auditor for working professionals with a 

high priority in the performance evaluation, compensation, promotion and the 

decision to retain employees. Auditor should correctly understand the code of 

professional conduct comprising ethical principles and accounting principles 

exist. Future research is expected to conduct research in August - November.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat pada saat ini, dapat 

menyebabkan persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. 

Berbagai macam usaha dilakukan oleh para pengelola usaha untuk meningkatkan 

pendapatan dan agar tetap bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut. Salah 

satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik. 

Akan tetapi banyak auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tidak 

sesuai dengan standar dan prosedur auditing yang berlaku, sehingga mengarah 

pada tindakan perilaku disfungsional audit (dysfunctional audit behaviour), 

dimana tindakan tersebut dapat merugikan perusahaan yang di audit dan 

mengakibatkan tercorengnya nama baik instansi dari Kantor Akuntan Publik itu 

sendiri. 

Perilaku disfungsional audit menurut Febrina (2012) merupakan tanggapan 

dari individu terhadap suatu lingkungan, regulasi atau sistem pengendalian. 

Sistem pengendalian yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan adanya 

keresahan dari auditor dan dapat mengarah pada suatu perilaku audit yang 

menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan prosedur audit yang telah 

ditetapkan. Sikap auditor yang menerima perilaku disfungsional audit 

mengindikasikan adanya realisasi atau pelaksanaan dari sikap tersebut. 
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Perilaku disfungsional audit yang dilakukan oleh auditor biasanya dalam 

bentuk manipulasi data atau bukti, kecurangan, dan penyimpangan terhadap 

standar audit yang berlaku. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan penurunan 

pada kualitas audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut 

Wahyudin et al., (2011) Perilaku yang mempunyai pengaruh langsung 

diantaranya adalah premature sign off (menghentikan prosedur audit secara dini) 

dan altering or replacing audit procedures (mengganti atau mengubah prosedur 

audit) yang menyebabkan kurangnya bukti yang diperoleh (gathering unsufficient 

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

audit. Sementara perilaku yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap 

kualitas audit adalah underreporting of time atau pelaporan tidak menurut 

anggaran waktu. 

Perilaku disfungsional audit yang secara umum di lakukan oleh auditor 

biasanya adalah premature sign-off yang dapat mempengaruhi kualitas audit 

secara langsung serta memiliki pengertian yaitu sebuah tindakan menghentikan 

prosedur audit yang dilakukan oleh auditor, dalam hal ini auditor yang seharusnya 

melakukan tindakan sesuai prosedur tetapi mengurangi atau mengabaikan satu 

atau lebih prosedur yang telah ditentukan. Menurut Silaban (2009) faktor lain 

perilaku audit disfungsional yang terjadi dalam praktek audit adalah 

underreporting of time yaitu tindakan auditor dengan memanipulasi laporan 

waktu audit yang digunakan untuk pelaksanaan tugas audit tertentu. Pada 

dasarnya praktik ini mempengaruhi kualitas audit secara tidak langsung. 

Sedangkan altering/replacement of audit procedure adalah suatu tindakan yang 
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dilakukan oleh auditor dengan cara mengganti atau merubah prosedur audit yang 

sudah ditentukan dengan cara mereka sendiri dan tidak memperdulikan cara yang 

sudah ditentukan sesuai dengan peraturan. Praktik ini pada umumnya 

mempengaruhi hasil kualitas audit secara langsung. 

Menurut Kiryanto dan Ningtyas (2015) perilaku disfungsional audit akan 

berdampak langsung bagi hasil kualitas audit, disamping itu juga meningkatkan 

ancaman langsung ke dalam poin-poin penting diantaranya evaluasi staf yang 

kurang akurat, hilangnya pendapatan perusahaan dan juga anggaran masa depan 

perusahaan. Biasanya seorang auditor yang melakukan tindakan perilaku 

disfungsional audit tersebut sudah terlebih dahulu memahami celah demi celah hal 

yang berkaitan dengan audit untuk memuluskan langkah auditor tersebut dalam 

melakukan sebuah tindakan. Tetapi hal tersebut akan berdampak langsung 

terhadap prosedur audit yang seharusnya dijalani oleh auditor. 

Perilaku disfungsional tersebut telah menimbulkan berbagai kasus bisnis 

saat ini yang banyak melibatkan profesi akuntan. Sorotan yang diberikan kepada 

profesi ini disebabkan karena adanya praktik-praktik profesi yang mengabaikan 

standar akuntansi bahkan etika. Perilaku yang tidak etis merupakan isu yang 

relevan bagi profesi akuntan saat ini. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh 

akuntan publik misalnya berupa opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan 

keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan 

akuntan atau standar profesional akuntan publik. Pelanggaran etika oleh akuntan 

intern misalnya berupa rekayasa data akuntansi untuk menunjukkan kinerja 

keuangan perusahaan agar tampak lebih baik, sedangkan pelanggaran etika yang 
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dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya berupa pelaksanaan pemeriksaan 

yang tidak semestinya (Ludigdo, 1999 dalam Arianti, 2012). 

Banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik 

menyebabkan munculnya krisis moral yang cukup fenomenal seperti kasus Enron, 

dimana dalam kasus ini terlibat salah satu the big five accounting firm Arthur 

Anderson. Suatu kasus yang sedemikian kompleks, yang kemudian diikuti 

mencuatnya kasus-kasus lainnya. Kasus skandal keuangan ini telah menimbulkan 

krisis kepercayaan pada pasar modal. Krisis tersebut telah menyebabkan 

penurunan nilai pasar seluruh saham perusahaan publik sebesar $15 triliun. 

(Zimbelman et al., 2014).  

Di Indonesia kasus-kasus serupa juga sering terjadi karena umumnya 

diakibatkan oleh berbagai sebab, baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun 

yang terjadi karena faktor kondisional yang tidak dapat dikendalikan. Menurut 

Tanjung (2013),  setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang auditornya 

melakukan perilaku disfungsional akan mendapatkan sanksi berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. 

Auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan perilaku 

disfungsional akan mendapatkan teguran sampai 3 kali selama 48 bulan. Apabila 

masih melakukan perilaku disfungsional, Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut 

akan langsung dibekukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh 

Menteri Keuangan. Contohnya kasus Akuntan Publik Drs. Basyiruddin Nur 

dikenakan sanksi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 

1093/KM.1/2009 tanggal 2 September 2009. Sanksi yang diterima adalah 
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pembekuan selama 3 bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing 

(SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum 

atas laporan keuangan konsolidasian PT. Datascrip dan anak perusahaan tahun 

buku 2007, dan dinilai berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor 

independen. Selain itu kasus serupa juga menimpa Akuntan Publik Drs. Hans 

Burhannuddin Makarao dikenakan sanksi melalui Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) Nomor: 1124/KM.1/2009 tanggal 9 September 2009. Sanksi dibekukan 3 

bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada laporan keuangan PT. Samcom tahun 

buku 2008, yang berpengaruh pada laporan auditor independen. (Sumber: 

https://lestarieb.wordpress.com). 

Berdasarkan fenomena tersebut, hal ini bisa menjadi sebuah gap dimana 

terdapat auditor yang melakukan suatu tindakan yang tidak sepantasnya di 

lakukan antara Akuntan Publik Drs. Basyiruddin Nur dengan PT Datascrip dan 

Akuntan Publik Drs. Hans Burhannuddin Makarao dengan PT. Samcom. Dengan 

adanya fenomena tersebut bisa dijadikan sebuah tolak ukur masih lemahnya sifat 

independensi yang dimiliki auditor tersebut dan jika lebih dicermati auditor 

tersebut kurang menerapkan dan mencermati peraturan standar audit di dalam 

dirinya sendiri ketika melakukan proses auditing. Dengan demikian auditor 

dianggap ikut dalam memberikan informasi yang salah, sehingga banyak pihak 

mengalami kerugian materi dalam jumlah yang cukup besar. Apabila kondisi 

seperti ini dibiarkan terus menerus, maka akan memberikan dampak yang negatif 

kepada auditor dan membuat masyarakat tidak akan mempercayai Kantor 

https://lestarieb.wordpress.com/
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Akuntan Publik (KAP) sebagai insitusi yang independen. Oleh karena itu, 

menurut Febrina (2012) para praktisi dan peneliti di bidang auditing di seluruh 

dunia berusaha meningkatkan kinerjanya untuk mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap profesi auditor yang telah memudar. 

Adanya tindakan perilaku disfungsinal audit tersebut akan berdampak 

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 yang pada akhirnya dapat mematikan profesi itu sendiri sehingga harus 

ditekan frekuensinya (Harini et al., 2010). Oleh sebab itu, penelitian mengenai 

perilaku disfungsional audit perlu dilakukan supaya penyebab dari perilaku ini 

dapat diketahui dengan pasti serta dengan berdasarkan bukti yang jelas dan akurat 

sehingga langkah yang tepat dapat disusun untuk mengantisipasinya. 

Mengingat betapa bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh perilaku 

disfungsional yang dilakukan oleh auditor, maka akan sangat perlu untuk dikaji 

mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan 

perilaku disfungsional audit, sehingga dapat diambil sebuah tindakan yang perlu 

demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit dan kemajuan 

profesi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan perilaku 

disfungsional audit diantaranya yaitu pada karakteristik personal auditor (Harini et 
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al., 2010). Karakteristik personal auditor yang mempengaruhi penerimaan 

perilaku disfungsional audit, diantaranya locus of control eksternal (Donelly et al., 

2003; Maryanti, 2005; Silaban, 2009; Harini et al., 2010; Hartati, 2012; Basudewa 

et al., 2015), kinerja (Donelly et al., 2003; Maryanti, 2005; Irawati et al., 2005; 

Harini et al., 2010), komitmen organisasi (Donelly et al., 2003; Maryanti, 2005; 

Aisyah et al., 2012; Basudewa et al., 2015), turnover intention (Donelly et al., 

2003; Maryanti, 2005; Irawati et al, 2005; Harini et al., 2010; Febrina, 2012), 

emotional spiritual quotient (Setyaningrum dan Murtini, 2014). Karakteristik 

personal auditor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu locu of control 

eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi. 

Locus of control terkait dengan cara pandang seorang auditor mengenai 

suatu keberhasilan dan juga terkait dengan penggolongan individu dibagi menjadi 

dua kategori yaitu internal locus of control dan external locus of control (Harini et 

al., 2010). Seseorang yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya 

berada dalam kontrolnya disebut memiliki locus of control internal dan yang 

meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya ditentukan oleh faktor-

faktor luar disebut memiliki locus of control eksternal (Silaban, 2009). Chan 

(1977) dalam Silaban (2009) menyebutkan seseorang dengan locus of control 

eksternal cenderung memandang suatu kondisi atau keadaan keadaan sebagai 

ancaman atau menimbulkan tekanan stres sehingga cenderung akan melakukan 

tindakan manipulasi dimana tindakan manipulasi mencerminkan bentuk 

penyimpangan dalam penugasan audit. 
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Peneliti ingin menguji kembali pengaruh locus of control eksternal terhadap 

perilaku disfungsional audit karena terdapat gap pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan menemukan 

bahwa auditor dengan locus of control eksternal memiliki kecenderungan lebih 

menerima perilaku disfungsional audit. Menurut Donelly et al. (2003), auditor 

yang menunjukkan locus of control eksternal cenderung lebih mungkin untuk 

menunjukkan perilaku disfungsional audit dibandingkan auditor dengan locus of 

control internal. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Irawati et al. (2005), Harini et al. (2010), Paino dan Ismail (2012) dan 

Basudewa et al. (2015) yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara locus of control eksternal dengan perilaku disfungsional audit. Penelitian 

tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryanti (2005), 

Setyaningrum & Murtini (2014) dan Aisyah et al. (2014). Karena dalam 

penelitian tersebut telah gagal menemukan pengaruh locus of control eksternal 

terhadap perilaku disfungsional audit. 

Variabel locus of control ekternal didukung dengan teori motivasi X dan Y 

McGregor dalam (Siagian, 2012:162) dimana teori tersebut mengklasifikasikan 

jika individu mempunyai dua perbedaan dasar sifat dimana di jelaskan dengan 

teori X dan Y, dengan teori X lebih cenderung ke faktor eksternal locus of control 

serta cenderung kemungkinan besar melakukan tindakan penyimpangan, artinya 

teori X ini lebih banyak terdapat dorongan dari luar dirinya sendiri, sedangkan 

teori Y lebih condong individu ke faktor internal yakni sisi positif yang cenderung 

akan mempunyai pengendalian dan mengurangi tindakan penyimpangan. Artinya, 
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teori Y lebih mengedepankan sisi internal dari diri orang tersebut dan cenderung 

bisa mengontrol perasaan. 

Karakteristik personal yang kedua adalah turnover intention. Turnover 

Intention (keinginan berhenti dari organisasi) bermakna suatu kesadaran dan 

kesengajaan untuk meninggalkan organisasi (Setiawan dan Ghozali, 2006). Dalam 

hal ini, adanya keinginan dari auditor untuk berpindah Kantor Akuntan Publik 

(KAP). Malone dan Robert (1996) dalam Maryanti (2005) menyatakan bahwa 

auditor dengan keinginan untuk meninggalkan perusahaan dapat dianggap lebih 

menunjukkan dysfunctional behavior karena berkurangnya ketakutan terhadap 

kemungkinan diberhentikan jika perilaku tersebut terdeteksi. Lebih lanjut, 

individu yang bermaksud meninggalkan perusahaan mungkin kurang 

memperhatikan pengaruh balik potensial dari dysfunctional behavior terhadap 

promosi dan penilaian kinerja. 

Peneliti ingin menguji kembali pengaruh turnover intention terhadap 

perilaku disfungsional audit karena adanya ketidakkonsistenan pada penelitian 

terdahulu. Maryanti (2005) berhasil menemukan hubungan positif dan signifikan 

antara turnover intention dengan perilaku disfungsional audit. Sejalan dengan 

penelitian tersebut, Irawati (2005) dan Basudewa et al., (2015) juga menemukan 

hubungan positif dan signifikan di antara keduanya. Namun, penelitian Harini et 

al., (2010) gagal menemukan pengaruh turnover intention terhadap perilaku 

disfungsional audit.  Sedangkan penelitian Donelly et al., (2003) dan Paino et al., 

(2012) menemukan hubungan yang negatif di antara keduanya. 
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Variabel turnover intention ini diperkuat dengan menggunakan teori 

motivasi X dan Y dari McGregor dalam (Lubis, 2014:86). Teori ini menjelaskan 

bahwa manusia memiliki dasar negatif yang diberi tanda sebagai teori X, dan 

yang lain positif ditandai dengan teori Y. Individu yang bertipe X akan memiliki 

kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai perilaku disfungsional. Karena 

dianggap tidak begitu peduli dengan dampak buruk dari penyimpangan perilaku 

tersebut terhadap penilaian kinerja dan promosi. Hal ini dikarenakan menurunnya 

ketakutan diberikannya sanksi sebagai konsekuensi atas tindakan penyimpangan 

yang mungkin dilakukan. Sedangkan individu yang bertipe Y akan cenderung 

melakukan kinerja dengan baik, menghindari perilaku menyimpang, dan sangat 

menghargai promosi/reward yang nantinya diberikan kepada dirinya. Hal ini yang 

mendorongnya untuk tidak melakukan perilaku menyimpang yang mengakibatkan 

adanya keinginan berpindah tempat kerja. 

Selanjutnya, karakteristik personal yang ketiga adalah komitmen organisasi. 

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Lubis, 2014). 

Auditor yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan menunjukkan 

sikap dan gaya kepemimpinan yang baik terhadap lembaganya, auditor akan 

memiliki jiwa untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan 

prestasi dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan 

organisasi (Arifah, 2012).  



11 
 

 

Peneliti ingin menguji kembali pengaruh komitmen organisasi terhadap 

perilaku disfungsional audit karena terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian-

penelitian terdahulu. Aisyah et al., (2014) dan Basudewa et al., (2015) berhasil 

menemukan pengaruh negatif dan signifikan pada komitmen organisasi terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Setyaningrum dan Murtini (2014) tidak berhasil menemukan pengaruh 

komitmen organisasi terhadap perilaku disfungsional audit dan penelitian 

Maryanti (2005) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan 

diantara keduanya.  

Komitmen organisasi didukung dengan teori motivasi X dan Y. Dimana 

karyawan yang memiliki komitmen rendah terhadap organisasinya akan bertipe X 

karena memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai perilaku 

menyimpang. Karyawan tersebut dianggap tidak begitu peduli terhadap 

kepentingan instansinya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan 

karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan bertipe Y 

karena cenderung menjaga nama baik instansinya, dengan menaati prosedur-

prosedur dan kode etik yang berlaku, serta menghindari perilaku disfungsional 

audit. Hal ini yang mendorong auditor untuk tidak melakukan perilaku 

menyimpang yang dapat mengakibatkan tercorengnya nama baik instansinya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta adanya 

ketidakkonsistenan hasil penelitian, maka peneliti ingin menguji kembali faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan perilaku disfungsional audit oleh auditor. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Aisyah et 
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al., (2014). Penelitian sebelumnya menguji hubungan antara locus of control 

eksternal, kinerja dan komitmen organisasi terhadap perilaku disfungsional audit. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aisyah et al., 2014 

dengan menguji locus of control eksternal, komitmen organisasi serta menambah 

variabel lain yaitu turnover intention. Namun menghilangkan variabel kinerja 

karena dari penelitian terdahulu mayoritas hasilnya konsisten (berpengaruh positif 

terhadap perilaku disfungsional audit). Sedangkan, alasan penambahan variabel 

turnover intention karena pada penelitian sebelumnya telah menghubungkan 

antara variabel turnover intention dengan perilaku disfungsional audit masih ada 

ketidakkonsistenan hasil, maka penelitian ini ingin menghubungkan variabel 

turnover intention dengan penerimaan perilaku disfungsional audit.  

Penelitian ini penting dilakukan karena semakin meningkatnya tuntutan 

pengguna laporan keuangan terhadap profesionalitas auditor untuk mendapatkan 

laporan audit yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga penting bagi  kantor 

akuntan publik untuk menekankan pada semua auditor untuk bekerja profesional 

dengan memberikan prioritas yang tinggi dalam evaluasi kinerja, kompensasi, 

promosi dan keputusan untuk mempertahankan pegawai. Selain itu, penelitian ini 

dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Semarang. Alasan peneliti 

memilih Semarang dalam melakukan penelitian karena Semarang sebagai ibukota 

provinsi dianggap dapat mewakili kinerja auditor dalam wilayah regional Jawa 

Tengah dan jumlah auditornya yang cukup banyak dibandingkan dengan kota 

lainnya.  



13 
 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK 

PERSONAL AUDITOR TERHADAP PENERIMAAN PERILAKU 

DISFUNGSIONAL AUDIT (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di 

Semarang)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah secara simultan locus of control ekternal, turnover intention, dan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit? 

2. Apakah secara parsial locus of control eksternal berpengaruh positif 

terhadap perilaku disfungsional audit? 

3. Apakah secara parsial turnover intention berpengaruh positif terhadap 

perilaku disfungsional audit? 

4. Apakah secara parsial komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 

perilaku disfungsional audit? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji 

kembali Analisis Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Penerimaan 

Perilaku Disfungsional Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Semarang 

berdasarkan bukti empiris yang diperoleh, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara locus of control 

eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi terhadap perilaku 

disfungsional audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial locus of control eksternal 

terhadap perilaku disfungsional audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial turnover intention terhadap 

perilaku disfungsional audit. 

4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial komitmen organisasi terhadap 

perilaku disfungsional audit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi keperilakuan 

dan auditing mengenai penerimaan auditor atas perilaku disfungsional 

audit. 
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b. Bagi penelitian selanjutnya 

Memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya sebagai salah satu 

referensi dan acuan untuk riset-riset mendatang dalam penelitian perilaku 

disfungsional audit.  

2. Kegunaan Praktisi 

a. Bagi Auditor 

Memberikan gambaran nyata tentang perilaku disfungsional audit 

sehingga para auditor merencanakan prosedur dan penugasan audit 

dengan lebih matang pada audit berikutnya. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Sebagai acuan umpan balik yang bermanfaat dalam usaha evaluasi 

profesi akuntan publik demi peningkatan kualitas audit dan 

profesionalitasnya, serta untuk mendukung usaha pengedukasian 

masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan audit mengenai 

prosedur audit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Motivasi X dan Y 

Salah satu faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan suatu 

tindakan tertentu adalah motivasi. Motivasi menurut Lubis (2014:84) adalah 

proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakan 

perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan intensif. Hellriegel et al. 

(2001) dalam Aisyah et al. (2014) menyatakan bahwa motivasi juga dapat 

dikatakan sebagai rencana pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang 

termotivasi, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah elemen-elemen di luar 

pekerjaan yang melekat pada pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang 

membuat seseorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. 

Menurut Maslow dalam Wijayanti (2011) teori motivasi berasal dari 

hierarki kebutuhan yang mana hal tersebut ada di dalam diri setiap manusia. Ada 

lima jenjang kebutuhan, yaitu: 

1. Fisiologis, adalah tahap kebutuhan paling dasar dari individu dan justru jadi 

bagian paling besar, karena jika kebutuhan ini tidak tercapai, kebutuhan 

yang diatasnya tidak akan pernah tercapai. 

2. Keamanan, disini individu membutuhkan rasa aman dan mencari tempat 

yang bisa menyediakan rasa aman dari bahaya yang mengancam nyawanya. 
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3. Sosial, pada tahap ini individu membutuhkan kasih sayang dari orang lain, 

butuh berhubungan dengan orang lain dan merasa diterima oleh lingkungan. 

4. Penghargaan, disini individu merasa butuh meraih sesuatu, membuat suatu 

prestasi menjadi unsur yang kompeten di lingkungan, mendapatkan 

pengakuan dan mengenal lingkungan dengan baik. 

5. Aktualisasi diri, di tahap ini manusia sudah puas dengan kemampuan dalam 

dirinya, merasa hidup sudah berjalan dengan sinergis, dan mengenali 

potensi yang ada dalam dirinya. 

Menurut Gibson (1996) dalam Marietza (2010) menyatakan bahwa motivasi 

merupakan konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam 

diri seseorang yang akan memulai atau mengarahkan perilakunya. Sedangkan 

menurut Chambell et al. (1970) yang dikutip oleh Gibson (1994) dalam Marietza 

(2010), motivasi berhubungan dengan arah perilaku, kekuatan usaha setelah 

seseorang memilih tindakan tertentu berperilaku menurut cara tertentu. 

Ada beberapa teori motivasi yang dikembangkan sejak tahun 1950-an. Salah 

satunya adalah teori motivasi X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas 

McGregor (Lubis, 2014). Menurutnya manusia memiliki dasar negatif yang diberi 

tanda sebagai teori X dan yang lain positif ditandai dengan teori Y. Setelah 

memandang cara manajer menangani karyawan, McGregor menyimpulkan bahwa 

pandangan seorang manajer mengenai kodrat manusia didasarkan pada suatu 

pengelompokan pengendalian-pengendalian tertentu dan manajer cenderung 

membentuk perilakunya terhadap bawahannya menurut pengendalian-

pengendalian tersebut (Lubis, 2014). 
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Karyawan yang memiliki locus of control eksternal akan bertipe X karena 

mereka tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi, 

mereka harus dimotivasi oleh lingkungannya. Sedangkan karyawan dengan locus 

of control Internal akan bertipe Y karena mereka menyukai kerja, kreatif, 

berusaha bertanggung jawab, dan dapat mengarahkan diri sendiri dengan target 

tertentu, sehingga individu yang bertipe X dan mempunyai dasar negatif akan 

cenderung memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasi atau instansi 

tempat ia bekerja karena ia menganggap organisasi bukan bagian dari dirinya 

(Febrina, 2012). Berbeda dengan individu yang bertipe Y, individu yang bertipe Y 

mempunyai dasar positif. Individu ini akan cenderung memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap organisasi atau instansi tempatnya bekerja karena ia menganggap 

organisasi merupakan bagian dari dirinya dan organisasi merupakan tempat ia 

berkembang dan sukses dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Begitu pula dengan turnover intention (keinginan berhenti dari organisasi) 

seseorang. Dalam hal ini, adanya keinginan dari auditor untuk berpindah Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Dimana individu yang bertipe X akan memiliki 

kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai perilaku penyimpangan. Karena 

dianggap tidak begitu peduli dengan dampak buruk dari penyimpangan perilaku 

terhadap penilaian kinerja dan promosi. Hal ini dikarenakan menurunnya 

ketakutan diberikannya sanksi sebagai konsekuensi atas tindakan penyimpangan 

yang mungkin dilakukan. Sedangkan individu yang bertipe Y akan cenderung 

melakukan kinerja dengan baik, menghindari perilaku menyimpang, dan sangat 

menghargai promosi/reward yang nantinya diberikan kepada dirinya. Hal ini yang 
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mendorongnya untuk tidak melakukan perilaku menyimpang yang mengakibatkan 

adanya keinginan berpindah tempat kerja. 

Karyawan yang memiliki komitmen rendah terhadap organisasinya akan 

bertipe X karena memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai perilaku 

penyimpangan. Karyawan tersebut dianggap tidak begitu peduli terhadap 

kepentingan instansinya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan 

karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan bertipe Y 

karena cenderung menjaga nama baik instansinya, dengan menaati prosedur-

prosedur dan kode etik yang berlaku, serta menghindari perilaku disfungsional 

audit. Hal ini yang mendorong auditor untuk tidak melakukan perilaku 

menyimpang yang dapat mengakibatkan tercorengnya nama baik instansinya. 

Peneliti menggunakan teori ini karena seorang auditor di dalam 

menjalankan aktifitasnya terkadang dapat melakukan perilaku disfungsional. Hal 

ini dapat didorong karena adanya motivasi-motivasi tertentu sesuai dengan 

kepribadian dasar seseorang (X atau Y). Motivasi-motivasi tertentu tersebut dapat 

timbul karena adanya tekanan dari dalam dirinya, maupun dari luar seperti 

organisasi, atau dari kliennya (Inapty, 2007 dalam Aisyah, 2014). Bila auditor 

dalam menjalankan kegiatannya mengalami adanya suatu pertentangan atau 

konflik yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan hal tersebut 

tidak diatur dengan baik maka akan menimbulkan adanya perilaku disfungsional 

audit. 
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2.1.2 Auditing, Kode Etik, dan Prosedur Audit 

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes sukrisno, 2012:4). Menurut SAS 1 

(AU 110) dalam Arens et al., (2008), auditor bertanggung jawab untuk 

merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak 

tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah 

itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Karena sifat bukti audit dan 

karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh kepastian yang layak, tetapi 

tidak absolut, bahwa salah saji yang material dapat dideteksi. 

Apabila seorang auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak sesuai 

dengan kode etik yang berlaku, maka hal tersebut dapat mengarah pada perilaku 

disfungsional audit dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

profesi ini. Karena kode etik akuntan dapat diartikan sebagai suatu sistem prinsip 

moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam 

berhubungan dengan klien, masyarakat dan rekan seprofesi dan sebagai alat untuk 

memberikan keyakinan pada para pengguna jasa akuntan tentang kualitas jasa 

yang diberikan (Wati, 2009). 

Menurut Brooks et al., (2012) dalam kode etik IFAC (International 

Federation of Accountants) section 100.4 seorang akuntan profesional diharuskan 

untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 
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1. Integritas 

Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua 

keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. 

2. Objektivitas 

Seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik 

kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk 

mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. 

3. Kompetensi Profesional dan Kesungguhan 

Seorang akuntan profesional memiliki tugas yang berkesinambungan untuk 

senantiasa menjaga pengetahuan dan skil profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau atasan menerima jasa 

profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam 

praktik, legislasi, dan teknis. Seorang akuntan profesional harus bertindak 

tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam 

memberikan layanan profesional. 

4. Kerahasiaan 

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang 

diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis dan tidak boleh 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, tanpa otoritas yang 

tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban 

untuk mengungkapkan. 
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5. Perilaku Profesional 

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-

peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa 

mendiskreditkan profesi. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebyt, seorang profesional yang bersalah bisa 

dikenakan lebih dari satu sanksi. Misalnya, dia mungkin menerima teguran, 

denda, dan tagihan untuk biaya pengacara dan pemeriksaan. Atau mungkin juga 

hukuman dalam bentuk pencabutan keanggotaan sampai seperangkat program 

yang disyaratkan telah selesai ditambah kompensasi kerusakan dan biaya-biaya. 

Jika profesional tampaknya perlu pengawasan sementara, hukumannya mungkin 

termasuk juga penelaahan seluruh pekerjaan oleh rekan seprofesi (Brooks dan 

Dunn, 2012:168). 

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan pada kode etik dan 

prosedur yag telah ditentukan. Karena Prosedur audit adalah rincian instruksi 

yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit (Arens et al., 

2008:225). Prosedur tersebut dilakukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup 

agar auditor dapat menemukan kesalahan dan kecurangan yang mungkin terjadi 

dalam sistem akuntansi klien (Basudewa et al., 2015). 

Prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut meliputi inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Di samping auditor 

memakai prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut, auditor 

melaksanakan berbagai prosedur audit lainnya untuk mengumpulkan bukti audit 

yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan 
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keuangan auditan. Prosedur audit lain tersebut meliputi penelusuran, pemeriksaan 

bukti pendukung, penghitungan, dan scanning. Dengan demikian, prosedur audit 

yang bisa dilakukan oleh auditor meliputi: 

1. Inspeksi. 

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau 

kondisi fisik sesuatu. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah 

dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. 

2. Pengamatan (Observation). 

Pengamatan adalah prosedur audit untuk melihat atau menyaksikan 

pelaksanaan kegiatan klien sehingga auditor dapat memperoleh bukti visual 

mengenai kegiatan entitas klien. 

3. Permintaan keterangan (Enquiry). 

Prosedur ini berkaitan dengan tindakan tanya jawab dan harus berkaitan 

dengan jenis bukri audit yang didefiniskan sebagai tanya jawab. Bukti audit 

yang dihasilkan adalah bukti lisan dan dokumenter. 

4. Konfirmasi. 

Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor 

memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas atau 

independen. 

5. Penelusuran (Tracing). 

Instruksi yang biasanya berkaitan dengan dokumentasi atau pelaksanaan 

ulang. Instruksi itu harus menyatakan apa yang ditelusuri auditor dan dari 

mana serta menuju ke mana penelusuran itu dilakukan. Sering kali, prosedur 
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audit yang melibatkan istilah penelusuran juga akan mencakup instruksi 

kedua, seperti membandingkan atau rekalkulasi. 

6. Pemeriksaan bukti pendukung (Vouching). 

Penggunaan dokumen untuk memverifikasi transaksi atau jumlah yang 

tercatat. 

7. Penghitungan (Counting). 

Prosedur ini merupakan penentuan aktiva yang dimiliki pada waktu tertentu. 

Istilah ini hanya dapat dikaitkan dengan jenis bukti audit yang didefinisikan 

sebagai pemeriksaan fisik. 

8. Scanning. 

Scanning merupakan pemeriksaan yang kurang terinci atas catatan atau 

dokumen untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang 

memerlukan investigasi lanjutan. 

9. Pelaksanaan ulang (Reperforming). 

Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien 

sudah benar. 

10. Teknik audit berbantuan komputer (Computer assisted audit techniques). 

Prosedur ini dilaksanakan bila catatan akuntansi klien disusun dalam media 

elektronik, meliputi seluruh prosedur audit sebelumnya. Semua klien 

menggunakan komputer dalam proses akuntansinya saat ini sehingga 

seorang auditor harus menguasai komputer agar dapat melakukan audit yang 

efektif dan efisien. 
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Prosedur audit tersebut sangat diperlukan bagi asisten agar tidak melakukan 

penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kualitas dari auditor 

dapat diketahui dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-prosedur audit 

yang tercantum dalam program audit. Usaha memperoleh bukti audit kompeten 

yang cukup, auditor sebelum melaksanakan penugasan audit harus menyusun 

program audit yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan 

dijalankan dan dibuat secara tertulis. Kualitas kerja auditor dapat diketahui dari 

seberapa jauh auditor melaksanakan prosedur-prosedur audit yang tercantum 

dalam program audit (Malone dan Roberts, 1996 dalam Akhsan 2014). 

Prosedur audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang ditetapkan 

dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang menurut Herningsih (2002) 

dalam Akhsan (2014) mudah untuk dilakukan praktik perilaku disfungsional 

audit. Prosedur tersebut adalah: 

1. Pemahaman bisnis dan industri klien (PSA No.5 2001) 

2. Pertimbangan pengendalian internal (PSA No.69 2001) 

3. Review kinerja internal auditor klien (PSA No.33 2001) 

4. Informasi asersi manajemen (PSA No.07 2001) 

5. Prosedur analitik (PSA No.22 2001) 

6. Proses konfirmasi (PSA No.07 2001) 

7. Representasi manajemen (PSA No.17 2001) 

8. Pengujian tehnik audit berbantuan komputer (PSA No.59 2001) 

9. Sampling audit (PSA No.26 2001) 

10. Perhitungan fisik persediaan dan kas (PSA No.07 2001). 
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2.1.3 Perilaku Disfungsional Audit 

Perilaku disfungsional audit menurut Otley dan Pierce (1996) adalah 

perilaku auditor dalam proses audit yang tidak sesuai dengan program audit yang 

telah ditetapkan atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Perilaku ini 

merupakan reaksi terhadap lingkungan, misalnya controlling system . 

Beberapa perilaku disfungsional audit yang membahayakan kualitas audit 

secara langsung yaitu altering/replacement of audit procedure dan premature sign 

off, sedangkan underreporting of time mempengaruhi hasil audit secara tidak 

langsung. Pemerolehan bukti yang kurang, pemrosesan kurang akurat, dan 

kesalahan dari tahapan-tahapan audit juga merupakan dampak dari perilaku 

disfungsional audit.  

Tindakan yang mereduksi kualitas audit secara langsung atau sering disebut 

dengan perilaku reduksi audit (RKA) dilakukan dengan tidak melakukan prosedur 

audit yang seharusnya sesuai dengan program audit. Perilaku ini dilakukan 

melalui tindakan seperti premature sign off (menghentikan prosedur audit secara 

dini), review yang dangkal terhadap dokumen klien, bias dalam pemilihan sampel, 

tidak memperluas scope pengujian ketika terdeteksi ketidakberesan, dan tidak 

meneliti kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien (Otley dan Pierce 

1996). Tindakan-tindakan yang telah disebutkan di atas secara langsung dapat 

mereduksi kualitas audit karena auditor memilih untuk tidak melaksanakan 

seluruh tahapan program audit secara cermat dan seksama (Silaban, 2011). 

Perilaku underreporting of time (URT) adalah tindakan yang dilakukan 

auditor dengan memanipulasi atau tidak melaporkan waktu audit yang 
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sesungguhnya mereka gunakan untuk pelaksanaan program audit (Otley dan 

Pierce, 1996). Tindakan seperti ini juga berpengaruh tidak langsung pada mutu 

audit (Harini et al., 2010 dan Donnelly et al., 2003). Underreporting of time 

(URT) terjadi ketika auditor melakukan tugas audit tanpa melaporkan waktu yang 

sebenarnya. Selain itu, perilaku URT dapat mengakibatkan KAP mengambil 

keputusan internal yang salah seperti penetapan anggaran waktu audit untuk tahun 

berikutnya yang tidak realistis, evaluasi kinerja staf yang tidak tepat dan 

selanjutnya dapat mendorong perilaku RKA untuk penugasan berikutnya (Otley 

dan Pierce, 1996 dalam Silaban, 2011). Selanjutnya perilaku URT juga 

berdampak terhadap penilaian yang telah dilakukan KAP atas kinerja personal 

auditor. Ketika auditor bertindak dengan cara URT, maka penilaian yang 

dilakukan KAP atas kinerja auditor menjadi tidak tepat dan kurang efisien. Time 

budget yang disebabkan oleh underreporting of time (URT) tahun sebelumnya 

dapat menyebabkan auditor gagal untuk mengumpulkan cukup bukti, penemuan 

yang signifikan, dan prosedur dokumen yang tidak mereka lakukan (Donnelly et 

al., 2003). 

Perilaku RKA dan URT selain digolongkan sebagai perilaku disfungsional 

audit dapat juga digolongkan sebagai perilaku tidak etis. Kedua perilaku tersebut 

dikategorikan sebagai perilaku tidak etis karena auditor memanipulasi laporan 

kinerja tugas yang dibebankan KAP pada mereka yaitu dengan mengurangi 

pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan atau dengan tidak melaporkan waktu 

audit yang sesungguhnya digunakan, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran 

terhadap standar audit profesional dan kebijakan KAP (Otley dan Pierce, 1996). 
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2.1.4 Locus of Control Eksternal 

Salah satu variabel kepribadian yang membedakan seseorang dengan orang 

lain adalah locus of control atau pusat kendali. Locus of control merupakan 

sebuah konsep yang dikembangkan oleh Rotter (Donelly et al., 2003). Konsep ini 

telah banyak digunakan dalam penelitian keperilakuan untuk menjelaskan 

perilaku manusia dalam organisasi. 

Locus of control adalah persepsi akan kendali mereka terhadap nasib, 

kepercayaan diri dan kepercayaan mereka atas keberhasilan dirinya. Locus of 

control memainkan peranan penting dalam berbagai kasus, seperti perilaku 

disfungsional audit, job satisfaction, kinerja, komitmen organisasi, dan turnover 

intention (Donnelly et al., 2003; Maryanti, 2005; Harini et al., 2010). Teori locus 

of control menggolongkan individu apakah termasuk dalam locus of control 

internal atau eksternal. Rotter et al., (1990) dalam Pujaningrum, (2012) 

mendefinisikan locus of control sebagai berikut: 

“Internal control maupun external control adalah tingkatan dimana seorang 

individu berharap bahwa reinforcement atau hasil dari perilaku mereka 

bergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik personal mereka 

atau tingkat dimana seseorang berharap bahwa reinforcement atau hasil 

adalah fungsi dari kesempatan, keberuntungan atau takdir dibawah kendali 

yang lain atau tidak bisa diprediksi”. 

Individu dengan locus of control eksternal akan memandang dunia sebagai 

sesuatu yang tidak dapat diramalkan, demikian juga dalam mencapai tujuannya. 

Sehingga perilaku dari individu tersebut tidak akan mempunyai peran di 

dalamnya. Locus of control eksternal diidentifikasikan lebih banyak 

menyandarkan harapannya untuk pada orang lain, dan hidup mereka cenderung 

dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari luar diri mereka sendiri (seperti 
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keberuntungan), serta lebih banyak mencari dan memilik kondisi yang 

menguntungkan. 

Menurut Silaban (2009) dalam literatur psikologi ditunjukkan beberapa 

perbedaan perilaku individual yang diakibatkan oleh locus of control individu. 

Pertama, individu yang memiliki locus of control internal lebih bertanggung 

jawab atas konsekuensi dari tindakan yang mereka perbuat dibandingkan dengan 

individu dengan locus of control eksternal (Davis dan Davis, 1972). Kedua, 

individu dengan locus of control internal memandang kejadian atau pengalaman 

adalah saling berkaitan dan mereka belajar dari pengalaman yang berulang, pada 

pihak lain individu yang memiliki locus of control eksternal cenderung 

memandang suatu kejadian atau pengalaman tidak berhubungan dengan kejadian 

berikutnya dan mereka tidak belajar dari pengalaman (Lefcourt, 1982). 

Ketiga, individu yang memiliki locus of control internal cenderung 

memandang suatu keadaan atau kondisi sebagai peluang atau kondisi yang tidak 

menimbulkan tekanan (stres), pada pihak lain individu yang memiliki locus of 

control eksternal cenderung memandang suatu kondisi atau keadaan sebagai 

ancaman atau menimbulkan tekanan stres (Chan, 1977). Terakhir, dalam 

menanggulangi hambatan atau kendala individu yang memiliki locus of control 

internal cenderung menggunakan strategi berfokus-masalah (yaitu dengan 

mengelola atau merubah tekanan), pada pihak lain individu dengan locus of 

control eksternal cenderung menggunakan strategi berfokus-emosi yaitu dengan 

menyerah atau menghindari masalah (Ress dan Cooper,1992; Schill dan 

Beyler,1982). 
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Penelitian ini menggunakan locus of control eksternal sebagai variabel 

eksogen. Penggunaan variabel locus of control eksternal mengacu pada berbagai 

penelitian sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Irawati et al., (2005), 

Harini et al., (2010), Paino dan ismail (2012), dan Basudewa et al., (2015) 

menyatakan bahwa locus of control eksternal berpengaruh positif terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional audit, sehingga secara umum seseorang yang 

memiliki locus of control eksternal akan cenderung melakukan perilaku 

disfungsional audit untuk dapat mengendalikan hasil yang ingin mereka capai 

supaya dapat bertahan dalam lingkungannya. 

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa locus of control 

merupakan satu kesatuan yang utuh antara locus of control internal dengan locus 

of control eksternal dan merupakan cara pandang seseorang dalam melihat sejauh 

mana mereka mampu mengontrol keadaan yang terjadi pada dirinya. Karena pada 

dasarnya, apabila seseorang yang memiliki locus of control internal lebih tinggi 

maka secara otomatis individu tersebut dapat dikatakan tingkat kepercayaan akan 

kemampuan dalam dirinya tinggi. Sedangkan individu dengan  locus of control 

ekternal lebih percaya bahwa suatu peristiwa yang terjadi dalam dirinya 

disebabkan oleh faktor nasib, peluang dan keberuntungan bukan karena 

kemampuan mereka sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa auditor yang 

memiliki locus of control eksternal lebih dapat terlibat dalam perilaku 

disfungsional audit dari pada auditor dengan locus of control internal. 
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2.1.5 Turnover Intention 

Turnover Intention (keinginan berhenti dari organisasi) bermakna suatu 

kesadaran dan kesengajaan untuk meninggalkan organisasi (Setiawan dan 

Ghozali, 2006). Dalam hal ini, adanya keinginan dari auditor untuk berpindah 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengunduran diri karyawan dalam bentuk 

turnover telah menjadi bahan penelitian yang menarik dalam berbagai masalah, 

seperti masalah personalia (SDM), keperilakuan, dan praktisi manajemen 

(Febrina, 2012). Turnover intention juga dipengaruhi oleh skill dan ability, 

dimana kurangnya kemampuan auditor dalam mengurangi keinginan untuk 

meninggalkan organisasi sehingga tetap bertahan di KAP mereka bekerja 

walaupun adanya keinginan untuk berpindah kerja. 

Sebelum turnover terjadi, selalu ada perilaku yang mendahuluinya, yaitu 

adanya niat atau intensitas turnover. Ada dua pendorong intensitas, yaitu 

intensitas untuk mencari dan intensitas untuk keluar (Febrina, 2012). Prediktor 

utama dan terbaik dari turnover adalah intensitas untuk keluar. Intensitas dan 

perilaku untuk mencari secara umum didahului dengan intensitas untuk keluar 

(turnover). Faktor utama intensitas adalah kepuasan, ketertarikan yang diharapkan 

terhadap pekerjaan saat ini dan ketertarikan yang diharapkan dari atau pada 

alternatif pekerjaan atau peluang lain. 

Menurut Mobley (1977) dalam Permadi (2015) mengungkapkan bahwa 

turnover intentions dapat terjadi secara sukarela (voluntary turnover) maupun 

secara tidak sukarela (involuntary turnover). Voluntary turnover atau quit 

merupakan keputusan karyawan untuk meninggalkan organisasi secara sukarela 
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yang disebabkan oleh faktor seberapa menarik pekerjaan yang ada saat ini, dan 

tersedianya alternatif pekerjaan lain. Sementara itu involuntary turnover atau 

pemecatan menggambarkan keputusan pemberi kerja (employer) untuk 

menghentikan hubungan kerja dan bersifat uncontrollable bagi karyawan yang 

mengalaminya. 

Menurut Setiawan dan Ghozali (2006), keinginan keluar dari organisasi 

bersifat fungsional jika pegawai yang meninggalkan organisasi merupakan 

pegawai yang dianggap layak untuk keluar. Kondisi ini membuka kesempatan 

untuk: (1) orang yang bermotivasi atau berkemampuan lebih tinggi; (2) Promosi; 

dan (3) ide-ide baru dan segar bagi organisasi. Sedangkan keinginan keluar dari 

organisasi bersifat disfungsional jika pegawai yang meninggalkan perusahaan 

merupakan pegawai yang memiliki kemampuan tinggi. 

Pada umumnya seseorang yang memiliki turnover intentions yang kuat 

cenderung bekerja tanpa rasa takut akan hadirnya konsekuensi atas tindakannya. 

Seseorang yang memiliki turnover intentions memiliki kecenderungan untuk 

terlibat dalam berbagai perilaku penyimpangan. Malone dan Roberts (1996) 

dalam Irawati dan Mukhlasin (2005) mengatakan auditor yang memiliki 

keinginan untuk meninggalkan perusahaan lebih dapat terlibat dalam 

penyimpangan perilaku karena menurunnya ketakutan akan kemungkinan 

jatuhnya sanksi apabila perilaku tersebut terdeteksi. Individu yang berniat 

meninggalkan perusahaan dapat dianggap tidak begitu peduli dengan dampak 

buruk dari penyimpangan perilaku terhadap penilaian kinerja dan promosi. 
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Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan di atas adalah turnover 

intentions merupakan keinginan atau kesadaran seseorang untuk meninggalkan 

maupun berhenti dari pekerjaan yang dimilikinya sekarang untuk mencari 

alternatif pekerjaan di tempat lain. Keinginan untuk berhenti dari perusahaan 

dapat terjadi secara sukarela (voluntary turnover) maupun secara tidak sukarela 

(involuntary turnover). Seseorang yang memiliki turnover intention yang kuat 

cenderung lebih menerima perilaku penyimpangan. Hal ini dikarenakan 

menurunnya ketakutan diberikannya sanksi sebagai konsekuensi atas tindakan 

penyimpangan yang mungkin dilakukan. 

2.1.6 Komitmen Organisasi 

Komitmen Organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta 

berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Lubis, 2014). 

Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal, yang terkadang mengacu 

pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan. Selain itu 

komitmen terhadap organisasi lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena 

meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat 

upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 

Menurut Lubis (2014) komitmen organisasi terbangun apabila setiap 

individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi 

atau profesi, yaitu identifikasi (identification), keterlibatan (involvement), dan 

loyalitas (loyality). Identifikasi diartikan sebagai pemahaman atau penghayatan 

terhadap tujuan organisasi. Keterlibatan diartikan sebagai perasaan terlibat dalam 
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suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan. 

Sedangkan, loyalitas diartikan sebagai perasaan bahwa organisasi adalah 

tempatnya bekerja dan tinggal. Komitmen organisasi juga dipengaruhi kuat oleh 

faktor situasional di lingkungan kerja (Maryanti, 2005). Misalnya, indivudu yang 

lebih puas dengan supervisor mereka, dengan penghargaan kinerja yang adil 

(fairness), dan seseorang yang merasa bahwa organisasi mereka peduli tentang 

kesejahteraan mereka, maka akan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi. 

Ada tiga komponen utama mengenai komitmen organisasi, yaitu komitmen 

efektif (affective commitment), komitmen kontinu (continuance commitment), dan 

komitmen normatif (normative commitment) (Lubis, 2014). Komitmen afektif 

terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan 

emosional (emotional attachment) atau psikologis terhadap organisasi. Komitmen 

kontinu muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena 

membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan 

tersebut tidak menemukan pekerjaan lain, dengan kata lain karyawan tersebut 

tinggal di organisasi tersebut karena dia membutuhkan organisasi tersebut. 

Sedangkan komitmen normatif timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan 

bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa 

komitmen terhadap organisasi tersebut merupakan hal yang memang harus 

dilakukan. Jadi, karyawan tinggal di organisasi itu karena karyawan tersebut 

merasa berkewajiban untuk itu. 

Komitmen afektif mempunyai hubungan signifikan dengan hasil suatu 

pekerjaan dibandingkan dengan tipe komitmen organisasional lain sehingga 
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merupakan jenis komitmen yang paling diinginkan oleh perusahaan (Allen dan 

Mayer, 1990 dalam Febrina, 2012). Lubis (2014) menyebutkan bahwa karyawan 

yang memiliki loyalitas, yaitu karyawan yang mempunyai komitmen afektif akan 

cenderung tetap bertahan (bekerja dalam perusahaan). Mereka akan 

merekomendasikan kepada orang lain bahwa tempat kerjanya merupakan tempat 

yang bagus. Mereka akan sukarela melakukan pekerjaan tambahan untuk 

perusahaan dan memberikan saran-saran bagi perbaikan serta kemajuan 

organisasi. 

Komitmen organisasi adalah hasil kerja yang penting pada tingkat individu 

yang dihubungkan dengan hasil kerja lain seperti absensi pegawai, turnover, 

usaha kerja (effort), dan kinerja (Donelly et al., 2003). Mowday et al., (1982) 

dalam Pujaningrum, (2012) berpendapat bahwa pemahaman atas proses yang 

dihubungkan dengan komitmen organisasi mempunyai implikasi pada individu 

dan organisasi. Dari sudut pandang individu, komitmen seseorang terhadap 

organisasi membuat seseorang lebih dapat memilih dalam penerimaan reward 

ekstrinsik seperti bonus dan award dan juga reward intrinsik seperti kepuasan 

kerja dan hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja. Dari perspektif 

organisasi, komitmen pegawai akan mengurangi keterlambatan, tingkat 

ketidakhadiran, dan turnover yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

Choo (1986) dalam Aisyah (2014) mencatat bahwa karyawan yang memiliki 

komitmen akan menunjukkan kegigihan saat bekerja bahkan dalam kondisi sangat 

stres. Selain itu, studi menunnjukkan bahwa seorang yang memiliki komitmen 
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akan bekerja lebih baik dibanding yang kurang berkomitmen (Ferris dan Larcker, 

1983; Ferris, 1981 dalam Aisyah, 2014). Auditor dengan komitmen organisasi 

rendah akan cenderung menerima perilaku disfungsional audit dibanding auditor 

dengan komitmen organisasi yang tinggi (Malone dan Robert, 1996 dalam 

Aisyah, 2014). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang penerimaan auditor atas perilaku disfungsional audit telah 

banyak dilakukan di luar negeri maupun di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Basudewa et al., (2015), Aisyah et al., (2014), 

Setyaningrum dan Murtini (2014), Paino dan Ismail (2012), Harini et al., (2010), 

Irawati et al., (2005), Maryanti (2005), Donelly et al., (2003). Lebih lanjut 

mengenai penelitian-penelitian tersebut akan dijelaskan berikut ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Basudewa et al., (2015) yaitu mengenai 

pengaruh locus of control, komitmen organisasi, kinerja auditor, dan turnover 

intention pada perilaku menyimpang dalam audit. Hasil dari penelitiannya 

menyatakan bahwa locus of control dan turnover intention mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Begitupun 

sebaliknya dengan komitmen organisasi dan kinerja auditor yang mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

Aisyah et al., (2014) melakukan penelitian terhadap pemeriksa yang bekerja 

pada BPK RI Jawa Tengah. Penelitian tersebut membuktikan bahwa locus of 

control eksternal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dengan komitmen 

organisasi dan kinerja. Selain itu komitmen organisasi dan kinerja juga 
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mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit, 

dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Akan tetapi locus of control eksternal mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Murtini (2014) yaitu pada 

Perguruan Tinggi Negeri badan layanan umum di Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kinerja 

auditor dan emotional spiritual quotient berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku disfungsional audit. Akan tetapi locus of control mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perilaku disfungsional audit, sama 

halnya dengan komitmen organisasi yang mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. 

Penelitian yang dilakukan Paino dan Ismail (2012) yaitu pada audit 

Malaysia. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya pengaruh 

positif dan signifikan antara locus of control eksternal dan kinerja auditor 

terhadap perilaku disfungsional audit. Selain itu, turnover intention juga 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. 

Penelitian Harini et al. (2010), yang mereplikasi penelitian dari Donelly et 

al. (2003), menyatakan bahwa locus of control eksternal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dysfunctional audit behavior. Selain itu, penelitian Harini et al. (2010) 

membuktikan bahwa kinerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention dan dysfunctional audit behavior. Harini et al. (2010) juga menolak 



38 
 

 

hipotesis yang menyatakan bahwa locus of control eksternal berpengaruh positif 

terhadap turnover intention dan dysfunctional audit behavior. 

Irawati et al. (2005) melakukan penelitian terhadap auditor di KAP-KAP di 

DKI Jakarta. Penelitian tersebut membuktikan bahwa locus of control, turnover 

intention, self rate employee, dan harga diri berhubungan positif dan signifikan 

dengan penerimaan dysfunctional audit behavior. 

Maryanti (2005) telah melakukan penelitian di Indonesia terhadap 137 

auditor di KAP se-Jawa Tengah dengan mereplikasi penelitian yang telah 

dilakukan Donnelly et al. (2003). Hasil penelitian memberikan bukti empiris 

bahwa karakteristik personal auditor berhubungan dengan perilaku disfungsional 

audit, kecuali locus of control tidak berhubungan signifikan dengan perilaku 

disfungsional audit. 

Penelitian Donelly et al. (2003) sebagai acuan replikasi peneliti, 

membuktikan bahwa locus of control berpengaruh positif terhadap organizational 

commitment, serta locus of control eksternal dan posisi atau jabatan auditor 

berpengaruh positif terhadap penerimaan dysfunctional audit behavior. 

Secara umum, penerimaan auditor terhadap perilaku disfungsional audit 

sangat berhubungan dengan karakteristik personal auditor itu sendiri, yang 

dipengaruhi oleh latar belakang tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan 

fundamental para auditor, sehingga persepsi dan sikap mereka secara individu 

terhadap suatu nilai yang akan dicapai menjadi dasar perilaku individu dalam 

setiap tindakan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik personal 
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auditor dapat menjelaskan mengapa para auditor menerima ataupun mendukung 

perilaku disfungsional audit. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel Hasil 

1. Dewa Gede 

Agung 

Basudewa, Ni 

Kt. Lely Aryani 

Merkusiwati 

(2015) 

Variabel Independen 

 Locus of Control 

 Komitmen Organisasi 

 Kinerja Auditor 

 Turnover Intention 

 

Variabel Dependen 

 Perilaku menyimpang 

dalam audit 

 

 Locus of control, 

komitmen organisasi, 

kinerja auditor dan 

turnover intention 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

menyimpang dalam 

audit. 

 

2. 

 

Ramadhani 

Nurul Aisyah, 

Sukirman, Dhini 

Suryandari 

(2014) 

 

Variabel Independen 

 Locus of Control 

Eksternal 

 Komitmen Organisasi 

 Kinerja 

 

Variabel Dependen 

 Perilaku 

Disfungsional Audit 

 

 Locus of control 

eksternal berpengaruh 

signifikan dengan 

komitmen organisasi 

dan kinerja 

 Komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan 

dengan kinerja. 

 Komitmen organisasi 

dan kinerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

disfungsional audit. 

 Locus of control 

eksternal tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

perilaku disfungsional 

audit. 
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No Peneliti Variabel Hasil 

 

3. 

 

Fina 

Setyaningrum, 

Heni Murtini 

(2014) 

 

Variabel Independen 

 Locus of Control 

Eksternal 

 Kinerja Auditor 

 Komitmen Organisasi 

 Emotional Spiritual 

Quotient 

 

Variabel Dependen 

 Perilaku 

Disfungsional Audit 

 

 Locus of control 

eksternal dan komitmen 

organisasi tidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku disfungsional 

audit. 

 Kinerja auditor dan 

emotional spiritual 

quotient berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku disfungsional 

audit. 

 

 

4. 

 

Halil Paino, 

Malcolm Smith 

and Zubaidah 

Ismail (2012) 

 

Variabel Independen 

 Locus of Control 

 Employee 

Performance 

 Turnover Intentions 

 

Variabel Dependen 

 Dysfunctional Audit 

Behaviour 

 

 

 Locus of control, 

employee performance, 

dan turnover intention 

berpengaruh signifikan 

terhadap dysfunctional 

audit behaviour. 

 

5. 

 

Dwi Harini, 

Agus Wahyudin, 

Indah 

Anisykurlillah 

(2010) 

 

Variabel Independen 

 Locus of Control 

 

Variabel Dependen 

 Dysfunctional Audit 

Behavior 

 Kinerja 

 Turnover Intention 

 

 Locus of control dan 

kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

dysfunctional audit 

behavior 

 Turnover intention 

tidak berpengaruh 

terhadap dysfunctional 

audit behavior 
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No Peneliti Variabel Hasil 

 

6. 

 

Yuke Irawati 

(2005) 

 

Variabel Independen 

 Locus of Control 

 Komitmen Organisasi 

 Kinerja 

 Turnover Intention 

 

Variabel Dependen 

 Dysfunctional Audit 

Behavior 

 

 Turnover intention dan 

locus of control 

berpengaruh signifikan 

terhadap dysfunctional 

audit behavior 

 Kinerja tidak 

berpengaruh terhadap 

dysfunctional audit 

behavior 

 

 

7. 

 

Puji Maryanti 

(2005) 

 

Variabel Independen 

 Locus of Control 

 Komitmen Organisasi 

 Kinerja Pegawai 

 Turnover Intention 

 

Variabel Dependen 

 Dysfunctional Audit 

Behavior 

 

 Locus of control tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

dysfunctional audit 

behavior 

 Komitmen organisasi, 

kinerja pegawai, dan 

turnover intention 

berpengaruh signifikan 

terhadap dysfunctional 

audit behavior. 

 

 

8. 

 

David P. 

Donnelly, 

Jeffrey J. Quirin, 

David O’Bryan 

(2003) 

 

Variabel Independen 

 Locus of Control 

 Organizational 

Commitment 

 Employ Performance 

 Turnover Intention 

 

Variabel Dependen 

Acceptance 

Dysfunctional Behavior 

 

 

 Locus of control, 

employ performance, 

berpengaruh signifikan 

terhadap acceptance 

dysfunctional behavior 

Turnover intention 

tidak berpengaruh 

terhadap acceptance 

dysfunctional behavior 
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Auditor dalam menjalankan tugas dan pekerjaan auditnya dituntut untuk 

profesional, hal tersebut sebagai bentuk atas tanggung jawab yang sudah 

diberikan oleh klien kepada auditor yang sangat tinggi. Namun dalam 

kenyataannya, kualitas audit dapat berkurang karena kesalahan dan penyimpangan 

yang dilakukan oleh auditor. Menurut Hartati (2012) ada berbagai bentuk 

penyimpangan yang dilakukan oleh auditor saat melaksanakan tugas auditnya, 

diantaranya yaitu premarur sign off audit procedures (penghentian prosedur 

audit), underreporting of time (pelaporan tidak menurut anggaran waktu), dan 

altering or replacing audit procedures (mengganti atau mengubah prosedur 

audit). 

Perilaku disfungsional audit sangat mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan auditan dan dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja auditor. Adanya perilaku disfungsional audit 

menjadikan kesalahan atau manipulasi yang terjadi dalam laporan keuangan tidak 

dapat dideteksi dengan baik oleh auditor karena auditor tidak melaksanakan 

prosedur auditnya dengan lengkap sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan 

judgment auditor menjadi semakin tinggi. 

Praktik perilaku disfungsional audit sangat dimungkinkan disebabkan oleh 

adanya dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal (situasional). Faktor-

faktor internal meliputi: locus of control eksternal, dan turnover intentions. 

Sedangkan faktor eksternal (situasional) meliputi komitmen organisasi. 
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2.3.1 Pengaruh Locus of Control Eksternal, Turnover Intention, dan 

Komitmen Organisasi Secara Simultan Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit. 

Tindakan manipulasi atau penipuan akan terwujud dalam bentuk perilaku 

disfungsional. Perilaku tersebut menjadikan auditor akan memanipulasi proses 

pekerjaan audit yang dilakukannya untuk mencapai tujuan kerja individu. Reduce 

audit quality bisa dilakukan sebagai pengorbanan yang harus dilakukan auditor 

untuk dapat bertahan ditempat kerjanya. Perilaku tersebut dapat terjadi pada 

individu yang memiliki locus of control eksternal. Auditor yang mempunyai 

kepercayaan bahwa faktor locus of control eksternal tidak dapat dikendalikannya 

sehingga menjadikan auditor akan membenarkan perilaku disfungsional audit 

karena perilaku disfungsional audit dianggap sebagai faktor yang tidak dapat 

dikendalikan. 

Perilaku disfungsional audit sangat dimungkinkan disebabkan oleh faktor 

internal seperti turnover intention. Dalam hal ini turnover intention berterkaitan 

dengan keinginan untuk berhenti atau berpindah bekerja pada periode tertentu. 

Memiliki keinginan untuk berhenti atau berpindah bekerja dapat membuat 

seseorang menjadi kurang peduli terhadap apa yang dilakukan dalam organisasi 

tempat bekerja. Auditor yang memiliki turnover intention atau keinginan 

berpindah kerja tinggi lebih dapat terlibat dalam perilaku disfungsional audit 

karena menurunnya tingkat ketakutan yang ada dalam dirinya terhadap 

dijatuhkannya sanksi atau ancaman diberhentikan apabila perilaku tersebut 

terdeteksi. Lebih lanjut, individu yang berniat meninggalkan perusahaan dapat 
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dianggap tidak begitu peduli dengan dampak perilaku disfungsional audit 

terhadap penilaian kerja dan promosi. Jadi, auditor yang memiliki turnover 

intention lebih tinggi akan menerima perilaku disfungsional audit. 

Komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas 

karyawan pada organisasi tempat mereka bekerja. Seorang auditor menunjukkan 

komitmen yang dimilikinya dengan cara kerja yang gigih walaupun dibawah 

tekanan sekalipun. Tidak adanya komitmen organisasi berpengaruh tinggi 

terhadap perilaku disfungsional audit. Dengan demikian dalam penelitian ini 

diprediksiskan bahwa auditor dengan komitmen organisasi yang tinggi, akan 

cenderung menghindari perilaku yang tidak etis jika berhadapan dengan tekanan 

yang dilakukan oleh klien dibandingkan dengan auditor yang memiliki komitmen 

organisasi rendah akan cenderung menerima perilaku disfungsional audit. 

2.3.2 Pengaruh Locus of Control Eksternal Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit. 

Locus of control, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Donnelly et al. 

2003 telah banyak digunakan dalam penelitian keperilakuan untuk menjelaskan 

perilaku manusia dalam organisasi. Donnelly et al., (2003) menyarankan individu 

untuk mengembangkan sebuah ekspektasi umum berhubungan dengan apakah 

kesuksesan mengatasi situasi yang terjadi tergantung dari perilaku individu atau 

ditentukan oleh faktor luar.  

Individu dengan locus of control internal percaya bahwa outcome yang 

terjadi merupakan hasil kerja keras mereka sendiri dan semua kejadian berada 

dibawah pengendalian dirinya. Individu dengan karakteristik locus of control 



45 
 

 

internal memiliki komitmen untuk berusaha semaksimal mungkin dalam segala 

hal dan biasanya akan lebih terdorong apabila diberikan tugas tertentu. Sedangkan 

Individu dengan locus of control eksternal lebih menganggap hasil atau outcome 

yang didapat bukan berasal dari usaha mereka sendiri, tetapi berasal dari faktor 

situasional seperti lingkungan, keberuntungan, dan keajaiban. Individu dengan 

karakter seperti ini perlu didorong lebih keras supaya dalam melakukan 

pekerjaannya bisa lebih baik lagi dan bisa memenuhi target yang telah ditentukan. 

Beberapa penelitian sebelumnya (Basudewa et al., 2015; Paino dan Ismail, 

2012; Harini et al., 2010; Maryanti, 2005, dan Donnelly et al., 2003) telah 

menunjukan adanya hubungan yang kuat dan positif antara individu yang 

memiliki locus of control eksternal dengan keinginan untuk melakukan 

manipulasi, penipuan, dan taktik menjilat atau mengambil muka untuk mencapai 

tujuan pribadinya. Dalam konteks auditing, manipulasi, penipuan, dan taktik 

menjilat atau mengambil muka akan menimbulkan perilaku disfungsional audit. 

Hasil dari perilaku ini adalah penurunan kualitas audit yang dapat dilihat sebagai 

hal yang perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan dalam lingkungan kerja 

audit. Hal ini menghasilkan dugaan bahwa semakin tinggi locus of control 

eksternal individu, maka semakin besar tingkat penerimaan perilaku disfungsional 

audit. 

2.3.3 Pengaruh Turnover Intention Terhadap Perilaku Disfunsional Audit. 

Turnover Intention bermakna suatu kesadaran dan kesengajaan untuk 

meninggalkan organisasi (Setiawan dan Ghozali, 2006).  Memiliki keinginan 

untuk berhenti atau berpindah bekerja dapat membuat seseorang menjadi kurang 
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peduli terhadap apa yang dilakukan dalam organisasi tempat bekerja. Sikap ini 

dapat mengakibatkan kinerja yang buruk bagi karyawan tersebut sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku. Individu yang bermaksud untuk 

meninggalkan organisasi kurang memperhatikan pengaruh balik yang potensial 

dari perilaku disfungsional terhadap promosi dan penilaian kinerja. 

Auditor yang memiliki turnover intention atau keinginan berpindah kerja 

tinggi lebih dapat terlibat dalam perilaku disfungsional audit karena menurunnya 

tingkat ketakutan yang ada dalam dirinya terhadap dijatuhkannya sanksi atau 

ancaman diberhentikan apabila perilaku tersebut terdeteksi. Lebih lanjut, individu 

yang berniat meninggalkan perusahaan dapat dianggap tidak begitu peduli dengan 

dampak perilaku disfungsional audit terhadap penilaian kerja dan promosi. Jadi, 

auditor yang memiliki turnover intention lebih tinggi akan menerima perilaku 

disfungsional audit. 

Penelitian Basudewa et al. (2015), Maryanti (2005) dan Irawati (2005) 

membuktikan bahwa turnover intention memiliki pengaruh positif terhadap 

perilaku disfungsional audit. Sedangkan Harini et al. (2010) menolak pernyataan 

tersebut karena auditor muda cenderung masih memiliki tingkat idealisme yang 

tinggi. Hasil yang tidak konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya 

mendorong peneliti untuk menguji kembali hipotesis tersebut.  

2.3.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit. 

Komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas 

karyawan pada organisasi tempat mereka bekerja. Sehingga anggota organisasi 
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dapat mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta 

kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen organisasi menunjukkan adanya 

kemauan untuk berpihak dan terlibat dalam organisasi, keinginan untuk berusaha 

sekuat tenaga untuk organisasi, termasuk juga keinginan untuk bertahan dalam 

organisasi merupakan orientasi individu terhadap organisasi dalam hal loyalitas, 

identifikasi dan keterlibatan (Setiawan dan Ghozali, 2006:193) . 

Seorang auditor menunjukkan komitmen yang dimilikinya dengan cara 

kerja yang gigih walaupun dibawah tekanan sekalipun. Tidak adanya komitmen 

organisasi berpengaruh tinggi terhadap perilaku disfungsional audit. Dengan 

demikian dalam penelitian ini diprediksiskan bahwa auditor dengan komitmen 

organisasi yang tinggi, akan cenderung menghindari perilaku yang tidak etis jika 

berhadapan dengan tekanan yang dilakukan oleh klien dibandingkan dengan 

auditor yang memiliki komitmen organisasi rendah akan cenderung menerima 

perilaku disfungsional audit.  

Aisyah et al., (2014) dan Basudewa dan Merkusiwati (2015) telah 

melakukan penelitian tentang hubungan komitmen organisasi dengan perilaku 

disfungsional audit yang menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan. 

Sedangkan hasil penelitian Maryanti (2005) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berhubungan positif dan signifikan dengan perilaku disfungsional 

audit, dimana bahwa dysfunctional audit behavior tidak dianggap sebagai perilaku 

yang disfungsional yang merugikan melainkan dianggap sebagai alat untuk 

menunjukan komitmen seorang auditor pada organisasinya dan merupakan alat 

yang potensial untuk mendapatkan promosi. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1: Secara simultan, locus of control eksternal, turnover intention, dan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. 

H2: Secara parsial, locus of control eksternal berpengaruh positif terhadap 

perilaku disfungsional audit. 

H3: Secara parsial, turnover intention berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional audit. 

H4: Secara parsial, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 

perilaku disfungsional audit. 

H3 (+) 

Locus Of Control 

Eksternal  

Turnover Intention  

Komitmen 

Organisasi 

Perilaku 

Disfungsional Audit 

H1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penyebaran daftar pertanyaan 

kepada responden. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan instrumen berupa kuesioner, yang diadopsi dari beberapa penelitian 

terdahulu dan akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 

yang menekankan pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode 

statistik. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kausalitas. Penelitian 

kausalitas adalah penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk 

hubungan sebab akibat (cause-effect) antara beberapa konsep atau beberapa 

variabel atau beberapa strategi yang dikembangkan. Dalam penelitian kauslitas, 

kesimpulan umum ditarik setelah dilakukan pengujian hubungan sebab akibat 

antara beberapa situasi yang digambarkan dalam variabel (Ferdinand, 2014).  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi dapat didefinisikan sebagai gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah 
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semesta penelitian (Ferdinand, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di 

Semarang dengan jumlah 259 auditor yang terdaftar dalam direktori tahun 2015.  

Adapun daftar Kantor Akuntan Publik dan jumlah Auditor di Kota 

Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:  

Tabel 3.1 

Daftar Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang 

No Kantor Akuntan Publik Alamat 
Jumlah 

Auditor 

1. KAP Achmad, Rasyid, 

Hisbullah & Jerry (Cabang) 

Jl. Muara Mas Timur No.242 

Semarang 50177 
10 

2. KAP Bayudi, Yohana, Suzy, 

dan Arie (Cabang) 

Jl. Dr. Wahidin No.85 

Semarang 50253 (Jl. Mangga 

V No.6) 

20 

3. KAP Benny, Tony, Frans & 

Daniel (Cabang) 

Jl. Puri Anjasmoro Blok EE. 

1/6 Semarang 50144 
10 

4. KAP Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 

Jl. Mugas Dalam No. 65 

Semarang 50243 
20 

5. KAP Hadori Sugiarto Adi & 

Rekan (Cabang) 

Jl. Tegalsari Raya No. 53 

Semarang 50231 
12 

6. KAP Drs. Hananta Budianto 

& Rekan (Cabang) 

Jl. Sisingamangaraja No. 20-

22 Semarang 50232 
20 

7. KAP Heliantono & Rekan 

(Cabang) 

Jl. Tegalsari Barat V No. 24 

Semarang 50251 
8 

8. KAP I. Soetikno Jl. Durian Raya No. 20 Kav.3 

Banyumanik Semarang 

50263 

7 

9. KAP Kumalahadi, Kuncara, 

dan Sugeng Pamudji & 

Rekan 

Jl. Bukit Agung Blok AA No. 

1-2 Perumahan Pondok Bukit 

Agung Semarang 50269 

15 

10. KAP Leonard, Mulia & 

Richard (Cabang) 

Jl. Marina No. 8 Komp. 

PRPP Semarang 50144 
40 

11. KAP Dr. Rahardja, M.Si., 

CPA 

Jl. Rawasari No. 2 Srondol 

Semarang 50263 
20 

12. KAP Riza, Adi, Syahril & 

Rekan (Cabang) 

Jl. Taman Durian No.2 Kel. 

Srondol Wetan Kec. 

Banyumanik Semarang 

50263 

10 
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13. KAP Ruchendi, Mardjito dan 

Rushadi 

Jl. Beruang Raya No.48 

Semarang 50161 
10 

14. KAP Sodikin & Harijanto Jl. Pamularsih Raya No.16 

Semarang 50148 
20 

15. KAP Sukardi Hasan & Rekan 

(Cabang) 

Jl. Citarum Tengah No. 22 

Bugangan Semarang 50126 
7 

16. KAP Tarmizi Achmad Jl. Dewi Sartika Raya No.7 

Perumahan UNDIP Sukorejo 

Semarang 50221 

19 

17. KAP Tri Bowo Yulianti, SE, 

BAP 

Jl. MT. Haryono No. 548 

Semarang 50124 
11 

Total Auditor 259 

Sumber: IAPI dan Direktori KAP 2015 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

A. Ukuran Sampel 

Penentuan jumlah sampel menurut Suharsimi (2010) apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya, jika subjeknya lebih dari 100 maka 

dapat 10%-15% atau 20%-25%. Rumus yang digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

n = 20% x N 

n = 20% x 259 

n = 51,8 dibulatkan menjadi 52 

Keterangan: 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 
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Berdasarkan hasil tersebut, maka sampel minimum dalam penelitian ini 

adalah 52 responden auditor baik pada jenjang auditor junior, auditor senior, 

manajer, dan partner. Kuesioner disebarkan mulai tanggal 18 Juli - 31 Juli 2016. 

Pemberian kuesioner disetiap Kantor Akuntan Publik sebanyak 10 kuesioner. 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersedia/mengizinkan auditornya menjadi 

responden dalam penelitian ini sebanyak 10 KAP. Namun tidak seluruh kuesioner 

yang dikirimkan di isi dengan lengkap, ada beberapa kuesioner yang pengisiannya 

tidak lengkap. Terdapat 7 KAP yang tidak bersedia unntuk menerima dan mengisi 

kuesioner sehingga auditor pada KAP tersebut tidak menjadi responden dalam 

penelitian ini. Alasan KAP menolak mengisi kuesioner karena auditor KAP 

sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga auditor tidak memiliki 

waktu untuk mengisi kuesioner serta terdapat KAP yang memang tidak menerima 

kuesioner penelitian. Tabel 3.2 menyajikan daftar Kantor Akuntan Publik yang 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2 

Deskripsi Perolehan Sampel 

No Nama Kantor Akuntan Publik Sampel 

1. KAP Tarmizi Achmad 5 

2. KAP Sodikin & Harijanto 10 

3. KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (Cabang) 5 

4. KAP Benny, Tony, Frans & Daniel (Cabang) 10 

5. KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 

6. KAP Tri Bowo Yulianti, SE, BAP 5 

7. KAP Bayudi, Yohana, Suzy, dan Arie (Cabang) 5 

8. KAP Kumalahadi, Kuncara, dan Sugeng Pamudji & Rekan 10 

9. KAP I. Soetikno 5 

10. KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan (Cabang) 5 

Total Sampel 62 

Sumber: Data primer diolah, 2016 
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B. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara non 

probabilitas (non probability sampling) 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 dalam Harini, 2010). Sehingga sampel 

dalam penelitian ini adalah auditor yang terdapat di Kantor Akuntan Publik, baik 

auditor junior, auditor senior, manajer maupun partner. 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel endogen 

(dependen) berupa perilaku disfungsional audit, dan beberapa variabel eksogen 

(independen) yaitu locus of control eksternal, turnover intention, dan komitmen 

organisasi. 

3.3.1 Perilaku Disfungsional Audit (Y) 

Perilaku disfungsional audit adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor 

dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas 

audit (Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce, 1996 dalam Aisyah et al., 

2014). 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 dioperasionalisasikan dengan mengukur 

seberapa sering responden melakukan sekelompok tindakan-tindakan yang dapat 

mengurangi efektivitas bukti-bukti audit yang dikumpilkan selama pelaksanaan 
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program audit. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini digunakan 

oleh Silaban (2009) yang diadopsi oleh Aisyah (2014). Berikut indikator-indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel perilaku disfungsional audit disajikan 

pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Indikator-indikator Perilaku Disfungsional Audit 

Kode Indikator 

PDA 1 Penghentian prematur prosedur audit. 

PDA 2 Review yang dangkal terhaadap dokumen klien. 

PDA 3 Pengujian terhadap sebagian item sampel. 

PDA 4 
Tidak memperluas scope pengujian ketika terdeteksi suatu pos atau 

akun yang meragukan. 

PDA 5 Menerima penjelasan klien yang kurang memadai. 

PDA 6 
Tidak menginvestigasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang 

diterapkan klien. 

PDA 7 Mengurangi pekerjaan audit dari program audit. 

PDA 8 Merubah atau mengganti prosedur audit. 

PDA 9 Pengandalan lebih terhadap hasil pekerjaan klien. 

PDA 10 Mengurangi dokumentasi bukti audit. 

 

Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 indikator pertanyaan dengan 

skala likert 5 point mulai dari 1 (hampir tidak pernah) sampai 5 (hampir selalu). 

Setiap responden diminta menunjukkan seberapa sering mereka melakukan setiap 

tindakan perilaku disfungsional dalam pelaksanaan program audit. Skor yang 

tinggi menandakan frekuensi perilaku disfungsional audit pada level yang lebih 

tinggi, sebaliknya skor yang rendah menandakan tingkat frekuensi perilaku 

disfungsional audit pada level yang lebih rendah. 

3.3.2 Locus of Control Eksternal (X1) 

Locus of control terkait dengan cara pandang seorang auditor mengenai 

suatu “keberhasilan” dan juga terkait dengan penggolongan individu menjadi dua 
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kategori yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. Dimana 

locus of control internal merupakan individu yang percaya bahwa mereka 

memiliki kendali atas peristiwa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan, locus of 

control eksternal merupakan individu-individu yang percaya bahwa suatu 

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

dan peluang (Harini et al., 2010). Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini dikembangkan oleh Spector (1988) dalam Donelly et al., (2003) dan 

Silaban (2009) yang diadopsi oleh Aisyah (2014). Berikut indikator-indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel locus of control eksternal disajikan 

pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Indikator-indikator Locus of Control Eksternal 

Kode Indikator 

LOC 1 
Pekerjaan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil jika 

dengan pengawasan sungguh-sungguh. 

LOC 2 
Pekerjaan dapat terlaksana dengan baik jika ada perencanaan yang 

baik dari pihak manajer atau atasan. 

LOC 3 
Seorang bawahan harus selalu memberi saran atau pendapat apabila 

dimintai oleh atasannya. 

LOC 4 
Suatu Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik jika adanya satuan 

unit pengawasan.  

LOC 5 
Karyawan yang bekerja dengan baik akan mendapatkan reward dari 

atasannya. 

LOC 6 Memperoleh penghargaan adalah suatu keberuntungan. 

LOC 7 
Untuk memperoleh pekerjaan harus ada teman atau kenalan yang 

membantu. 

LOC 8 Promosi merupakan suatu keberuntungan. 

LOC 9 
Untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai, kenalan atau teman lebih 

penting dari pada kemampuan. 

LOC 10 
Untuk mendapatkan yang diinginkan, seseorang harus kenal dengan 

orang yang tepat. 

LOC 11 Untuk dapat berprestasi diperlukan keberuntungan. 

LOC 12 
Keberuntungan merupakan faktor yang membedakan orang yang 

berhasil dan gagal. 
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Variabel ini diukur dengan menggunakan 12 indikator pertanyaan dengan 

skala likert 5 poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (neteral), 

4 (setuju), dan 5 (sangat setuju). Skor yang lebih tinggi pada skala pengukuran 

mengindikasikan locus of control eksternal tinggi dan skor yang lebih rendah 

mengindikasikan locus of control eksternal rendah.  

3.3.3 Turnover Intention 

Turnover Intention (keinginan berhenti dari organisasi) bermakna suatu 

kesadaran dan kesengajaan untuk meninggalkan organisasi. Dalam hal ini, adanya 

keinginan dari auditor untuk berpindah KAP (Setiawan dan Ghozali, 2006). 

Auditor dengan tingkat turnover intention yang tinggi memiliki kemungkinan 

untuk menerima perilaku disfungsional audit karena menurunnya tingkat 

ketakutan yang ada dalam dirinya atas sanksi yang diberikan jika perilaku tersebut 

terdeteksi oleh KAP. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini 

dikembangkan oleh Scandura da Viator (1994), Aranya et al., (1982), Dillard dan 

Ferris (1979), dan digunakan oleh Donelly et al., (2003) dan Akhsan (2014). 

Berikut indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel turnover 

intention disajikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Indikator-indikator Turnover Intention 

Kode Indikator 

TI 1 Saat memperoleh pekerjaan lebih baik, akan meninggalkan KAP  

TI 2 Meninggalkan KAP dalam 2 tahun 

TI 3 Tetap bekerja di KAP sampai masa pensiun 
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Pengukuran variabel ini menggunakan 3 item pertanyaan berdasarkan 

instrumen yang dikembangkan oleh Scandura da Viator (1994), Aranya et al., 

(1982), Dillard dan Ferris (1979), dan digunakan oleh Donelly et al., (2003) dan 

Akhsan (2014) dengan menggunakan skala likert 5 poin, mulai dari sangat tidak 

setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sampai sangat setuju (5). Jawaban 

dari responden menunjukkan tingkat turnover intention yang rendah untuk 

jawaban pada skala rendah dan sebaliknya tingkat turnover intention yang lebih 

tinggi untuk jawaban pada skala tinggi. 

3.3.4 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta 

berniat mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi tersebut (Lubis, 

2014:54). Variabel ini di operasionalisasikan dengan mengukur seberapa tinggi 

komitmen responden terhadap organisasi tempatnya bekerja. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur variabel ini dikembangkan oleh Mowday (1979) 

dalam Aisyah (2014). Instrumen ini digunakan dalam penelitian sebelumnya 

karena reliabilitas dan validitas yang tinggi (Donelly et al., 2003; Maryanti, 2005). 

Berikut indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen 

organisasi disajikan pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 

Indikator-Indikator Komitmen Organisasi 

Kode Indikator 

KO 1 Kesediaan berusaha lebih keras demi kesuksesan KAP 

KO 2 kebanggaan bahwa KAP merupakan tempat bekerja yang bagus 

KO 3 Kesediaan menerima segala bentuk penugasan agar tetap berada di KAP 

KO 4 Nilai yang berlaku dalam KAP sesuai dengan nilai pribadi 

KO 5 Kebanggaan menjadi bagian dari KAP 

KO 6 KAP memberikan inspirasi untuk bekerja lebih baik 

KO 7 KAP mempunyai nilai yang lebih dari instansi lain 

KO 8 KAP adalah tempat terbaik untuk bekerja 

KO 9 Kepedulian terhadap nasib KAP 

 

Variabel ini diukur dengan menggunakan 9 indikator pertanyaan yang ada 

dengan memilih salah satu dari 5 skala likert. Dimana 1 (sangat tidak setuju) 

sampai 5 (sangat setuju).  Respon dengan skala rendah (nilai 1) menunjukkan 

tingkat komitmen organisasi yang rendah, yaitu tingkat komitmen auditor 

terhadap Kantor Akuntan Publik tempat mereka bekerja. Sedangkan skor (nilai 5) 

menunjukkan tingkat komitmen organisasi yang tinggi dalam setiap tahapan audit. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Data 

primer tersebut dikumpulkan melalui jawaban responden atas pertanyaan-

pertanyaan pada kuesioner penelitian. Dimana sejumlah kuesioner tersebut akan 

dibagikan di 17 KAP yang ada di Semarang. Pertanyaan yang diberikan berkaitan 

dengan data profil responden serta tanggapan mengenai penerimaan atas perilaku 

disfungsional audit, locus of control Eksternal, turnover intention, dan komitmen 

organisasi. 
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Kuesioner diberikan secara langsung kepada auditor dengan cara mengantar 

langsung ke Kantor Akuntan Publik yang ada di Semarang yang merupakan 

obyek dalam penelitian ini. Selain itu, pengambilan kuesioner dijemput langsung 

ke kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan kesepakatan pengambilan. 

Kemudian kuesioner ini menggunakan model pertanyaan tertutup, yaitu bentuk 

pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban. Responden diminta untuk 

memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut. Masing-masing kuesioner 

disertai dengan surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan pada 

responden. Surat permohonan tersebut berisi identitas peneliti, maksud penelitian 

yang dilakukan, dan jaminan kerahasiaan data penelitian. Kuesioner yang 

digunakan diperoleh dari hasil mengadopsi dari beberapa sumber peneliti 

terdahulu yang meneliti variebel yang sama, dengan menyesuaikannya kembali 

sesuai kebutuhan peneliti. 

 

3.5 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sehingga 

kualitas kuesioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting dalam 

penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat 

pengukur variabel yang akan diteliti. Jika alat yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian 

yang diperoleh tidak akan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan uji reliabilitas dan uji validitas. 
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3.5.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2013:52). Pengujian ini dapat dilakukan dengan bantuan SPSS 21. Jika r-hitung 

lebih besar dari r-tabel dan nilainya positif, maka item pertanyaan atau instrumen 

tersebut dinyatakan valid. 

Tabel 3.7  

Ringkasan Hasil Uji Validitas 

Var Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Var Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Var Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Var Corrected 

Item-Total 

Correlation 

PDA1 .832 LoCE1 .679 TI1 .679 KO1 .704 

PDA2 .933 LoCE2 .450 TI2 .500 KO2 .562 

PDA3 .853 LoCE3 .450 TI3 .780 KO3 .471 

PDA4 .903 LoCE4 .659   KO4 .609 

PDA5 .728 LoCE5 .533   KO5 .474 

PDA6 .875 LoCE6 .587   KO6 .791 

PDA7 .908 LoCE7 .716   KO7 .702 

PDA8 .849 LoCE8 .541   KO8 .559 

PDA9 .928 LoCE9 .802   KO9 .600 

PDA10 .880 LoCE10 .901     

  LoCE11 .776     

  LoCE12 .692     

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden penelitian, peneliti telah 

melakukan uji coba validitas. Uji coba tersebut dilakukan dengan memberikan 

kuesioner pada sampel kecil yakni 20 orang auditor untuk kemudian hasil 

kuesioner dari sampel kecil tersebut diuji apakah tiap butir pernyataan yang 

digunakan sudah valid atau belum, dengan cara membandingkan nilai Correlated 

Item–Total Correlation dengan hasil perhitungan r tabel. Berdasarkan Tabel 3.7 

dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan adalah valid, 



61 
 

 

karena nilai Correlated Item–Total Correlation tiap butir pernyataan lebih besar 

dari r tabel=0,378 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:48).  

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan coefficient 

cronbach alpha. Cronbach alpha merupakan teknik pengujian konsistensi 

reliabilitas antar item yang paling populer dan merupakan indeks konsistensi 

reliabilitas yang cukup sempurna. Semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin 

baik pengukuran suatu instrumen. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable 

jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,70 (Ghozali, 2013). Hasil uji 

reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8  

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Cronbach’s Alpha 

Based on Standardized 

Item 

Keterangan 

Perilaku Disfungsional Audit 0,972 Reliable 

Locus of Control Eksternal 0,911 Reliable 

Turnover Intention 0,790 Reliable 

Komitmen Organisasi 0,870 Reliable 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 3.7 tersebut dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

Based on Standardized Item masing-masing variabel lebih besar dibandingkan 
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dengan nilai standar yang dibentuk yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan kelima 

variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data ini, penulis menggunakan data kuantitatif dengan 

memakai alat analisis statistik. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2014:229). Analisis deskriptif yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif 

responden dan analisis deskriptif variabel dari penelitian ini. Analisis deskriptif 

responden pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan data profil responden. Sedangkan 

ukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif variabel antara lain frekuensi, 

minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. 

A. Deskripsi Responden 

Deskripsi mengenai identitas responden digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai keadaan dari diri responden yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Profil responden yang digunakan antara lain usia, jenis kelamin, 

dan pendidikan terakhir. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang 

responden yang digunakan dalam penelitian ini. 
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B. Deskripsi Variabel 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam 

penelitian (Ferdinand, 2014:229). Statistik deskriptif menurut Wahyudin 

(2015:119) merupakan statistik yang menggambarkan profil variabel secara 

individual. Variabel penelitian secara individual akan digambarkan melalui nilai 

mean, standar deviasi, minimum, maksimum dan frekuensi sebagai pengukuran 

deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Analisis deskriptif ini 

digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai pengukuran indikator-

indikator yang digunakan dalam setiap variabel. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari perilaku disfungsional audit (Y), locus of control 

eksternal (X1), turnover intention (X2), dan komitmen organisasi (X3). 

1. Kategori Variabel Perilaku Disfungsional Audit 

1. Rentang 

Skor nilai maksimal adalah = 10 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 50 

Skor nilai minimal adalah = 10 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 10 

2. Banyaknya Kelas 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5 

3. Panjang kelas interval 

  
               

            
                    

(     )  

 
     

Maka panjang kelas interval variabel perilaku disfungsional audit adalah 

8,2 dan dibulatkan menjadi 8. 



64 
 

 

Tabel 3.9 

Kategori Variabel Perilaku Disfungsional Audit 

No Interval Kategori 

1. 10-17 Sangat jarang dilakukan 

2. 18-25 Jarang dilakukan 

3. 26-33 Kadang-kadang dilakukan 

4. 34-41 Sering dilakukan 

5. 42-49 Sangat sering dilakukan 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

2. Kategori Variabel Locus of Control Eksternal 

1. Rentang 

Skor nilai maksimal adalah = 12 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 60 

Skor nilai minimal adalah = 12 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 12 

2. Banyaknya kelas 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5 

3. Panjang kelas interval 

  
               

            
                    

(     )  

 
     

Maka panjang kelas interval variabel locus of control ekternal dibulatkan 

menjadi 10.  
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Tabel 3.10 

Kategori Variabel Locus of Control Eksternal 

No Interval Kategori 

1. 12-21 Locus of control eksternal sangat rendah 

2. 22-31 Locus of control eksternal rendah 

3. 32-41 Locus of control eksternal sedang 

4. 42-51 Locus of control eksternal tinggi 

5. 52-61 Locus of control eksternal sangat tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

3. Kategori Variabel Turnover Intention 

1. Rentang 

Skor nilai maksimal adalah = 3 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 15 

Skor nilai minimal adalah = 3 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 3 

2. Banyaknya kelas 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5 

3. Panjang kelas interval 

  
               

            
                    

(    )  

 
     

Maka panjang kelas interval variabel locus of control ekternal adalah 2,6 

dan dibulatkan menjadi 3.  

  



66 
 

 

Tabel 3.11 

Kategori Variabel Turnover Intention 

No Interval Kategori 

1. 3-5 Turnover Intention sangat rendah 

2. 6-8 Turnover Intention rendah 

3. 9-11 Turnover Intention sedang 

4. 12-14 Turnover Intention tinggi 

5. 15-17 Turnover Intention sangat tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 

4. Kategori Variabel Komitmen Organisasi 

1. Rentang 

Skor nilai maksimal adalah = 9 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 45 

Skor nilai minimal adalah = 9 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 9 

2. Banyaknya kelas 

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya 

kelas yang diinginkan adalah 5 

3. Panjang kelas interval 

  
               

            
                    

(    )  

 
     

Maka panjang kelas interval variabel locus of control ekternal adalah 7,4 

dan dibulatkan menjadi 8.  
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Tabel 3.12 

Kategori Variabel Komitmen Organisasi 

No Interval Kategori 

1. 9-16 Komitmen Organisasi sangat rendah 

2. 17-24 Komitmen Organisasi rendah 

3. 25-32 Cukup berkomitmen 

4. 33-40 Komitmen Organisasi tinggi 

5. 41-48 Komitmen Organisasi sangat tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2016. 

 

3.6.2 Analisis Statistik Inferensial  

A. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan-gangguan sebelum regresi 

dilakukan. 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2013:160). Model regresi yang baik adalah jika 

distribusi datanya normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan statistic non parametric dengan memakai metode One-Sample 

Kalmogorov Smirnov dengan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Jika nilai Sig atau Probabilitas < dari  = 0,05 maka sebaran data tidak 

berdistribusi normal. 

b. Jika nilai signifikan atau probabilitas > dari  = 0,05 maka sebaran data 

berdistribusi normal. 
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Cara lain untuk pengujian normalitas dengan melakukan analisis persebaran 

titik-titik pada grafik P-Plot, variabel dapat dikatakan terdistribusi normal apabila 

titik-titik pada grafik P-Plot tersebar disekitar garis diagonal dan arahnya 

mengikuti garis diagonal tersebut. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang 

linear antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). Ghozali 

(2013:166) mengemukakan bahwa uji ini digunakan untuk melihat apakah 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang 

digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau 

kubik.  

Ada 2 hal yang perlu dilihat yaitu kolom F-linearity dan kolom F-deviation 

from linearity. F-linearity menunjukkan sejauh mana variabel dependen diprediksi 

berbaring persis di garis lurus. Jika hasilnya signifikan (p<0,05) maka model 

linier cocok diterapkan pada hubungan model tersebut. F-deviation from linearity 

menunjukkan semakin signifikan nilai Fnya maka semakin besar kasus devian. 

Jika (p>0,05) pada kolom deviation from linearity maka data dapat dikatakan 

berhubungan secara linier. 

B. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini 

juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang 
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digunakan tidak terdapat multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. 

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar nilai parameter model penduga yang 

digunakan dinyatakan valid. Uji penyimpangan asumsi klasik terdiri dari uji 

multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. 

1. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu 

Variance Inflation Factor (VIF) sebagai berikut: 

a. Jika nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, maka dapat 

dikatakan tidak mempunyai persoalan multikolonieritas. Sehingga bisa 

dilakukan ke pengujian selanjutnya. 

b. Jika nilai tolerance di bawah 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat 

dikatakan terjadi persoalan multikolonieritas. 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2013:139). Dengan kata lain uji heteroskedestitas digunakan 

untuk melihat penyebaran data penelitian. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas dan jika 
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berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya masalah heteroskedasitas pada model regresi dalam penelitian ini 

menggunakan uji Glejser dan Pengujian heteroskedastitas menggunakan 

scatterplot adalah dengan melihat scatterplot (nilai prediksi variabel dependen 

ZPRED dengan residualnya SRESID). Jika pada scatterplot titik-titik menyebar 

dan tidak membentuk pola maka tidak terjadi adanya heteroskedasitas.  

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser adalah dengan 

melihat hasil signifikansi variabel dependen (nilai absolute residual) dan variabel 

independen. Jika nilai signifikansi variabel independen diatas alpha () 5% maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikansi variabel independen 

dibawah 5% maka terjadi heteroskedastisitas.  

C. Model Regresi 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Gujarati yang dikutip oleh Ghozali, 2013).  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda yaitu untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Analisa Regresi Linier Berganda digunakan untuk 

menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. 

Dalam penelitian ini analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 
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variable locus of control eksternal (X1), turnover intention (X2), dan komitmen 

organisasi (X3) terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit (Y).  

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

DAB  0 + 1LOCE + 2TI - 3KO +  

 

Keterangan: 

DAB  Perilaku Disfungsional Audit (Dysfunctional Audit Behavior) 

LOCE  Locus of Control Eksternal 

TI  Turnover Intention 

KO  Komitmen Organisasi 

 = Konstanta 

 = Koefisien regresi, terdiri dari (1,2, dan 3) 

 = Komponen kesalahan random (random error) 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi: 

D. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis linear 

berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara beberapa variabel bebas dan 

untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

Analisis ini menggunakan dua pengujian yaitu uji koefisien determinasi (R²), uji 
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signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikan parameter individual (uji 

statistik t) akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) Simultan 

Koefisien determinan (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Goodness of 

Fit). Nilai dependen (Goodness of Fit). Nilai koefisien determinan adalah antara 

nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Signifikansi-F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013:98). Uji 

ini dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil 

pengujian dengan nilai alpha (α) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebesar 5% (0,05). Kriteria pengujian sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. 

Bila Fhitung > Ftabel, variabel independen secara serentak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

 



73 
 

 

2. Berdasarkan Probabilitas. 

Jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (), maka variabel 

independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3. Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji determinasi 

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Signifikansi-t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Uji ini dilakukan dengan membandingkan 

antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai alpha (α) yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 5% (0,05). Adapun kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

1. Membandingkan  antara thitung dengan ttabel 

Bila thitung < ttabel, variabel independen secara individual tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2. Berdasarkan Probabilitas 

Jika probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (), maka variabel 

independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

berlokasi di Kota Semarang. KAP merupakan bentuk organisasi dari akuntan 

publik yang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di 

bidang pemberian jasa profesional dalam praktik sebagai seorang akuntan publik. 

Akuntan publik sendiri merupakan akuntan yang memperoleh izin dari Menteri 

Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan. 

Auditor yang menjadi responden tidak terbatas pada jabatan tertentu, 

melainkan semua tingkatan jabatan mulai dari auditor junior, auditor senior, 

manajer maupun partner. Berikut struktur keorganisasian dari KAP yang menjadi 

objek penelitian. 

1. Akuntan junior atau asisten akuntan, yaitu pelaksana prosedur pemeriksaan 

secara rinci sesuai dengan pengarahan akuntan senior. Tugasnya adalah 

membuat kertas kerja. 

2. Akuntan senior atau koordinator akuntan junior, yaitu akuntan perencanaan 

dan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan 

pemeriksaan dan mengarahkan serta mereview pekerjaan akuntan junior. 

3. Manajer, yaitu pengawas pemeriksa, koordinator dari akuntan senior. 

Tugasnya mereview kertas kerja, laporan audit dan manajemen letter. 
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4. Rekan atau partner, yaitu rekan pimpinan dan rekan yang menduduki 

jabatan tertinggi dalam Kantor Akuntan Publik. Tugasnya bertanggung 

jawab secara keseluruhan terhadap pekerjaan yang ditangani oleh KAP. 

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, 

yang digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu jasa assurance, dan jasa 

nonassurance. Salah satu jasa assurance yang diberikan oleh akuntan publik 

adalah jasa atestasi yang terbagi menjadi lima kategori, diantaranya audit atas 

laporan keuangan historis, atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan, review laporan keuangan, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, 

dan jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. 

Sedangkan jasa nonassurance yang diberikan oleh akuntan publik meliputi jasa 

akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, jasa konsultasi manajemen tertentu, dan 

jasa konsultasi manajemen lainnya. 

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebar 85 kuesioner pada 10 

Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Penyebaran kuesioner penelitian 

dilakukan mulai tanggal 18 Juli sampai 31 Juli 2016. Namun tidak sedikit Kantor 

Akuntan Publik di Kota Semarang yang menolak untuk mengisi kuesioner dengan 

alasan kesibukan auditor sebanyak 6 KAP. Berikut ini akan dijelaskan mengenai 

jumlah kuesioner yang disebar dan yang dapat diolah dalam penelitian dalam 

Tabel 4.1 sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Jumlah kuesioner yang disebar 80 100% 

Jumlah kuesioner yang kembali 70 87,5% 

Jumlah Kuesioner yang tidak kembali 10 12,5% 

Jumlah Kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya 8 10% 

Jumlah kuesioner yang dapat diolah sebagai sampel 62 75,5% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Dari Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah kuesioner yang disebarkan 

sebanyak 80 (100%). Dari jumlah kuesioner yang diberikan tersebut, 70 (87,5%) 

kuesioner diantaranya dapat diperoleh kembali, sedangkan sebanyak 10 (12,5%) 

kuesioner tidak dapat diperoleh kembali oleh peneliti. Dari jumlah kuesioner yang 

dapat diperoleh kembali, terdapat 8 (10%) kuesioner yang pengisiannya tidak 

lengkap sehingga hanya 62 (75,5%) kuesioner yang pengisiannya lengkap dan 

memenuhi syarat untuk diolah. 

4.1.3 Hasil Analisis Data 

A. Hasil Statistik Deskriptif 

1. Deskripsi Responden Penelitian 

Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, umur, tingkat jabatan, 

jenjang pendidikan terakhir, dan lama bekerja sebagai auditor. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. Deskripsi responden ini sangat penting untuk mendukung 

hasil penelitian karena hasil penelitian tersebut berhubungan erat dengan latar 
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belakang responden. Data demografi 62 responden yang dipakai sebagai sampel 

dalam penelitian ini secara lengkap terdapat dalam tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Jenis 

Kelamin 

Usia (Tahun) 
Jumlah % 

20-25 26-30 >30 

Laki-laki 12 14 10 36 58 

Perempuan 18 7 1 26 42 

Jumlah 30 21 11 62 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui jumlah responden laki-laki berjumlah 

36 orang atau sebesar 58% dari total responden dengan rincian usia 20-25 tahun 

sebanyak 12 orang, usia 26-30 tahun sebanyak 14 orang dan usia lebih dari 30 

tahun sebanyak 10 orang. Sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 26 

orang atau 42% dari total responden dengan rincian usia 20-25 tahun sebanyak 18 

orang, usia 26-30 tahun sebanyak 7 orang, dan usia lebih dari 30 tahun sebanyak 1 

orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah responden dilihat dari 

jenis kelamin dapat dikatakan lebih dominan laki-laki dengan selisih jumlah 

responden laki-laki dengan perempuan sebesar 16%. Sementara itu jumlah 

responden dilihat dari rentang usia dapat dikatakan cukup tidak berimbang dengan 

rincian usia 20-25 tahun mencapai 48,4% dari total responden, kemudian rentang 

usia 26-30 tahun mencapai 33,9% dari total responden, dan rentang usia diatas 30 

tahun mencapai 17,7% dari total responden. 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 
Jumlah % 

D3 S1 S2 S3 Lainnya 

Laki-laki 2 28 6 0 0 36 58 

Perempuan 4 20 2 0 0 26 42 

Jumlah 6 48 8 0 0 62 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan 

terakhir D3 hanya sebanyak 6 orang dengan rincian 2 orang laki-laki dan 4 orang 

perempuan. Responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 48 orang 

dengan rincian 28 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Sedangkan responden 

dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 8 orang dengan rincian 6 orang laki-laki 

dan 2 orang perempuan. Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden merupakan lulusan S1 dengan jumlah 48 orang atau 

hampir 77% dari total responden. Responden dengan tingkat pendidikan yang 

tinggi memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik bila dibandingkan 

responden dengan tingkat pendidikan dibawahnya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang cukup untuk menjalankan tugas audit dengan baik. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan 

Jenis 

Kelamin 

Posisi 
Jumlah 

 
% Auditor 

Junior 

Auditor 

Senior 
Manajer Partner 

Laki-laki 26 10 0 0 36 58 

Perempuan 23 3 0 0 26 42 

Jumlah 49 13 0 0 62 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

merupakan auditor junior dengan jumlah 49 (79%) orang dengan rincian 26 orang 

laki-laki dan 23 orang perempuan. Sedangkan responden dengan jabatan sebagai 

auditor senior sebanyak 13 (21%) orang dengan rincian 10 orang laki-laki dan 3 

orang perempuan. Banyaknya auditor junior yang menjadi responden dalam 

penelitian ini dikarenakan pada saat penelitian dilakukan merupakan jadwal sibuk 

auditor untuk melakukan proses audit. Sehingga audior senior banyak yang 

sedang turun lapangan atau bekerja dikantor klien sedangkan yang bekerja di 

KAP adalah auditor junior. 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja Sebagai Auditor 

Jenis 

Kelamin 

Lama Bekerja (Tahun) 
Jumlah % 

1-2 3-4 >4 

Laki-laki 15 9 12 36 58 

Perempuan 17 7 2 26 42 

Jumlah 32 16 14 62 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki 

masa kerja kurang dari 3 tahun yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 52%, dengan 

rincian 15 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Sedangkan responden yang 

memiliki masa kerja 3-4 tahun sebanyak 16 orang atau sebesar 26%, dengan 

rincian 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Kemudian responden yang 

memiliki masa kerja lebih dari 4 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 23%. 

Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini dapat disimpulkan mayoritas 

responden adalah auditor junior yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun. 

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas auditor yang menjadi responden dalam 
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penelitian ini belum memiliki pengalaman kerja yang memadai. Pengalaman kerja 

dalam melaksanakan pekerjaan audit (melaksanakan prosedur audit) sangat 

menentukan tingkat kemahiran auditor dalam pelaksanaan pekerjaannya. Auditor 

yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan lebih mahir dalam melaksanakan 

pekerjaan dan lebih bisa dalam menghadapi tekanan pekerjaan audit yang berat 

serta menguras tenaga dan pikiran. Termasuk tekanan waktu untuk sesegera 

mungkin menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-

masing variabel penelitian sehingga lebih mudah dipahami melalui hasil 

penggambaran data penelitian yang terdiri dari variabel perilaku disfungsional 

audit, locus of control eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi. 

a. Deskripsi Variabel Perilaku Disfungsional Audit 

Berdasarkan jawaban responden, maka hasil analisis deskripsi untuk 

variabel Perilaku Disfungsional Audit disajikan dalam Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Perilaku Disfungsional Audit 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 62 10,00 32,00 18,50 5,32 

Valid N (listwise) 62     

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik secara deskriptif pada Tabel 4.6 

menggambarkan bahwa nilai tertinggi dari Perilaku Disfungsional Audit adalah 
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32 dari 62 jumlah sampel. Sedangkan nilai terendah adalah 10. Rata-rata nilai dari 

perilaku disfungsional audit adalah 18,50 dan standar deviasinya sebesar 5,32. 

Dibawah ini menyajikan frekuensi responden terhadap variabel perilaku 

disfungsional audit auditor secara keseluruhan yang dapat dilihat dalam Tabel 4.7 

berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Disfungsional Audit 

No Interval Skor F % Kategori 
Rata-rata 

skor 

1 10 – 18 35 56,45 Sangat jarang dilakukan 

18,50 

2 19 – 27 24 38,71 Jarang dilakukan 

3 28 – 36 3 4,84 Kadang-kadang dilakukan 

4 37 – 45 0 0,00 Sering dilakukan 

5 46 – 54 0 0,00 Sangat sering dilakukan 

TOTAL 62 100,00 Kategori 

Sangat 

jarang 

dilakukan 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.7 menyajikan data seberapa sering responden 

melakukan perilaku disfungsional audit dilihat dari total skor jawaban responden. 

Dari 62 responden sebanyak 35 (56,45%) responden menjawab pertanyaan untuk 

variabel perilaku disfungsional audit dengan jumlah skor berkisar antara 10 

sampai dengan 18 yang termasuk dalam kriteria sangat jarang dilakukan. 

Sementara itu, sebanyak  24 (38,71%) responden menjawab pertanyaan dengan 

jumlah skor berkisar antara 19 sampai dengan 27 yang termasuk dalam kriteria 

jarang dilakukan. Sedangkan sisanya sebanyak 3 (4,84%) responden menjawab 

pertanyaan dengan jumlah skor berkisar 28 sampai dengan 36 yang termasuk 

dalam kriteria kadang-kadang dilakukan. Sehingga dapat diketahui bahwa 
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sebanyak 95,16% dari total keseluruhan dengan kriteria jarang sampai sangat 

jarang melakukan perilaku disfungsional audit dan hanya sebanyak 4,84% 

responden yang kadang-kadang melakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa perilaku disfungsional audit pada Kantor Akuntan Publik di kota Semarang 

sangat jarang dilakukan oleh auditor.  

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya hampir seluruh 

auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang sangat taat pada prosedur 

dan aturan yang berlaku karena sebagian besar dari auditor tidak setuju untuk 

melakukan bentuk-bentuk manipulasi, kecurangan, dan penyimpangan. Artinya, 

auditor sangat menjaga kualitas hasil audit yang dilakukannya sehingga kualitas 

hasil auditnya dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dalam kenyataan 

dilapangan masih ada 6 (9,68%) responden auditor yang kadang-kadang 

melakukan tindakan perilaku disfungsional audit. Dimana perilaku disfungsional 

audit merupakan perilaku yang negatif dan menyimpang sehingga tidak bisa 

dibenarkan dengan alasan apapun. Kantor Akuntan Publik yang menjadi tempat 

auditor bekerja perlu melakukan antisipasi dan melakukan pencegahan untuk 

dapat menekan dan mencegah terjadinya perilaku disfungsional audit. 

b. Deskripsi Variabel Locus of Control Eksternal 

Berdasarkan jawaban responden, maka hasil analisis deskripsi untuk 

variabel Locus of Control Eksternal disajikan dalam Tabel 4.8 berikut. 
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Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Locus of Control Eksternal 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LOCE 62 25,00 54,00 46,16 5,84 

Valid N (listwise) 62     

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik secara deskriptif pada Tabel 4.8 

menggambarkan bahwa nilai tertinggi dari Locus of Control Eksternal adalah 54 

dari 62 jumlah sampel. Sedangkan nilai terendah adalah 25. Rata-rata nilai dari 

locus of control eksternal adalah 46,16 dan standar deviasinya sebesar 5,84. Tabel 

4.9 dibawah ini menyajikan frekuensi responden terhadap variabel locus of 

control eksternal auditor secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Locus of Control Eksternal 

No 
Interval 

Skor 
F % Kategori 

Rata-rata 

skor 

1 12 – 21 0 0,00 
Locus of control eksternal 

sangat rendah 

46,16 

2 22 – 31 2 3,23 
Locus of control eksternal 

rendah 

3 32 – 41 9 14,52 
Locus of control eksternal 

sedang 

4 42 – 51 43 69,35 
Locus of control eksternal 

tinggi 

5 52 – 61 8 12,90 
Locus of control eksternal 

sangat tinggi 

TOTAL 62 100,00 Kategori 

Locus of 

control 

eksternal 

tinggi 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 62 responden sebanyak 2 

(3,23%) responden menjawab pertanyaan untuk variabel locus of control eksternal 

dengan jumlah skor berkisar antara 22 sampai dengan 31 yang termasuk dalam 

kriteria locus of control eksternal rendah. Sebanyak 9 (14,52%) responden 

menjawab pertanyaan dengan jumlah skor berkisar 32 sampai dengan 41 yang 

termasuk dalam kriteria locus of control ekaternal sedang. Sementara itu sebanyak 

43 (69,35%) responden menjawab pertanyaan dengan jumlah skor berkisar antara 

42 sampai dengan 51 yang termasuk dalam kriteria locus of control eksternal 

tinggi. Sedangkan sisanya sebanyak 8 (12,90%) responden menjawab pertanyaan 

dengan jumlah skor berkisar antara 52 sampai dengan 61 yang termasuk dalam 

kriteria locus of control eksternal sangat tinggi. Diketahui bahwa sebanyak 

96,77% dari total keseluruhan responden memiliki locus of control eksternal 

sedang sampai sangat tinggi dan hanya sebanyak 3,23% responden yang memiliki 

locus of control eksternal rendah sampai sangat rendah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor memiliki locus of control 

eksternal pada tingkat tinggi. Artinya, responden dengan locus of control eksternal 

tinggi merasa bahwa apa yang terjadi dalam dirinya karena faktor-faktor yang 

tidak dapat di kendalikan dan merasa keberhasilannya juga disebabkan karena 

faktor keberuntungan dan nasib baik. Auditor yang memiliki locus of control 

eksternal tinggi akan lebih mungkin terlibat dalam tindakan perilaku disfungsional 

audit karena merasa bahwa tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi sehingga 

akan melegalkan perilaku disfungsional audit. 
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c. Deskripsi Variabel Turnover Intention 

Berdasarkan jawaban responden, maka hasil analisis deskripsi untuk 

variabel Turnover Intention disajikan dalam Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 

Statistik Deskriptif Turnover Intention 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2 62 5,00 15,00 9,53 2,38 

Valid N (listwise) 62     

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik secara deskriptif pada Tabel 4.10 

menggambarkan bahwa nilai tertinggi dari Turnover Intention adalah 15 dari 62 

jumlah sampel. Sedangkan nilai terendah adalah 5. Rata-rata nilai dari turnover 

intention adalah 9,53 dan standar deviasinnya sebesar 2,38. Dibawah ini 

menyajikan frekuensi responden terhadap variabel turnover intention auditor 

secara keseluruhan. Distribusi kategori jawaban responden terhadap pertanyaan 

variabel turnover intention dapat dilihat dalam Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Variabel Turnover Intention 

No 
Interval 

Skor 
F % Kategori 

Rata-rata 

skor 

1 3 – 5 2 3,23 Turnover intention sangat rendah 

9,53 

2 6 – 8 20 32,26 Turnover intention rendah 

3 9 – 11 27 43,55 Turnover intention sedang 

4 12 – 14 12 19,35 Turnover intention tinggi 

5 15 – 17 1 1,61 Turnover intention sangat tinggi 

TOTAL 62 100,00 Kategori 

Turnover 

intention 

sedang 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 62 responden sebanyak 

2 (3,23%) responden menjawab pertanyaan untuk variabel turnover intention 

dengan jumlah skor berkisar antara 3 sampai dengan 5 yang termasuk dalam 

kriteria turnover intention sangat rendah. Kemudian sebanyak 20 (32,26%) 

responden menjawab pertanyaan untuk variabel turnover intention dengan jumlah 

skor berkisar antara 6 sampai dengan 8 yang termasuk dalam kriteria turnover 

intention rendah. Sementara itu sebanyak 27 (43,55%) responden menjawab 

pertanyaan dengan jumlah skor berkisar antara 9 sampai dengan 11 yang termasuk 

dalam kriteria turnover intention sedang. Sedangkan sebanyak 12 (19,35%) 

responden menjawab pertanyaan dengan jumlah skor berkisar antara 12 sampai 

dengan 14 yang termasuk dalam kriteria turnover intention tinggi. Dan sisanya 

sebanyak 1 (1,61%) responden menjawab pertanyaan dengan jumlah skor berkisar 

antara 15 sampai dengan 17 yang termasuk dalam kriteria turnover intention 

sangat tinggi. Diketahui bahwa sebanyak 64,51% dari total keseluruhan responden 

memiliki turnover intention sedang sampai sangat tinggi dan hanya sebanyak 

35,49% responden yang memiliki turnover intention rendah sampai sangat 

rendah.  

Keinginan auditor untuk meninggalkan Kantor Akuntan Publik merupakan 

sesuatu yang bersifat disfungsional, terutama bagi auditor yang memiliki 

kemampuan yang tinggi. Namun, bagi auditor yang kemampuannya rendah, 

meninggalkan KAP bukan menjadi masalah yang rumit bagi KAP. Permasalahan 

Sumber Daya Manusia pada KAP akan sangat rumit ketika auditor yang memiliki 
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kemampuan yang tinggi dan baik memilih untuk meninggalkan KAP, sementara 

auditor yang menggantikannya memiliki kemampuan yang lebih rendah. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Turnover Intention auditor 

untuk meninggalkan KAP berada pada tingkat sedang. Artinya, hampir setengah 

dari jumlah responden menyatakan bahwa mereka memiliki turnover intention 

yang tinggi, sementara setengahnya merasa tidak memiliki turnover intention 

rendah. Responden yang memiliki turnover intention rendah artinya hanya sedikit 

auditor yang dalam jangka waktu dekat ingin meninggalkan KAP. Auditor 

mungkin sudah merasa nyaman bekerja di KAP sampai saat ini. Sehingga Kantor 

Akuntan Publik akan dapat lebih lama menggunakan jasa dan kemampuan 

auditornya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, bahkan sampai auditor 

masuk masa pensiun. Berbeda dengan responden yang memiliki tingkat turnover 

intention tinggi. Dimana banyak auditor dalam jangka waktu dekat ingin 

meninggalkan KAP dan lebih dapat terlibat dalam perilaku menyimpang karena 

menurunnya ketakutan akan kemungkinan dijatuhkannya sanksi apabila perilaku 

tersebut terdeteksi. Individu yang berniat meninggalkan perusahaan dapat 

dianggap tidak begitu peduli dengan dampak buruk dari penyimpangan perilaku 

terhadap penilaian kinerja dan promosi. 

d. Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi 

Berdasarkan jawaban responden, maka hasil analisis deskripsi untuk 

variabel Komitmen Organisasi disajikan dalam Tabel 4.12 berikut. 
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Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif Komitmen Organisasi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X3 62 18,00 44,00 34,50 5,20 

Valid N (listwise) 62     

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik secara deskriptif pada Tabel 4.12 

menggambarkan bahwa nilai tertinggi dari komitmen organisasi adalah 44 dari 62 

jumlah sampel. Sedangkan nilai terendah adalah 18. Rata-rata nilai dari komitmen 

organisasi adalah 34,50 dan standar deviasinnya sebesar 5,20. Dibawah ini 

menyajikan frekuensi responden terhadap variabel komitmen organisasi auditor 

secara keseluruhan. Distribusi kategori jawaban responden terhadap pertanyaan 

variabel komitmen organisasi dapat dilihat dalam Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi 

No 
Interval 

Skor 
F % Kategori 

Rata-rata 

skor 

1 9 – 16 0 0 
Komitmen organisasi sangat 

rendah 

34,50 
2 17 – 24 1 1,61 Komitmen organisasi rendah 

3 25 – 32 20 32,26 Cukup berkomitmen 

4 33 – 40 34 54,84 Komitmen organisasi tinggi 

5 41 – 48 7 11,29 Komitmen organisasi sangat tinggi 

TOTAL 62 100,00 Kategori 

Komitmen 

Organisasi 

tinggi 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 62 responden sebanyak 

1 (1,61%) responden menjawab pertanyaan untuk variabel komitmen organisasi 

dengan jumlah skor berkisar antara 17 sampai dengan 24 yang termasuk dalam 

kriteria komitmen organisasi rendah. Sebanyak 20 (32,26%) responden menjawab 

pertanyaan dengan jumlah skor berkisar antara 25 sampai dengan 32 yang 

termasuk dalam kriteria cukup berkomitmen. Sementara itu sebanyak 34 (54,84%) 

responden menjawab pertanyaan dengan jumlah skor berkisar antara 33 sampai 

dengan 40 yang termasuk dalam kriteria komitmen organisasi tinggi. Sedangkan 

sisanya sebanyak 7 (11,29%) responden menjawab pertanyaan dengan jumlah 

skor berkisar antara 41 sampai dengan 48 yang termasuk dalam kriteria komitmen 

organisasi sangat tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa sebanyak 98,39% dari 

total keseluruhan responden cukup berkomitmen sampai berkomitmen sangat 

tinggi terhadap KAP dan hanya sebanyak 1,61% responden yang berkomitmen 

rendah terhadap Kantor Akuntan Publik tempat bekerjanya. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar auditor memiliki komitmen organisasi 

yang tinggi terhadap Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi auditor yang 

menjadi responden dalam penelitian ini adalah tinggi. Sebagian besar auditor 

memiliki komitmen terhadap organisasi yang tinggi dimungkinkan karena adanya 

rasa percaya dan menerima tujuan serta nilai-nilai dari Kantor Akuntan Publik. 

Visi dan misi Kantor Akuntan Publik yang jelas menjadikan auditor akan semakin 

loyal terhadap instansinya. Komitmen terhadap organisasi yang tinggi juga 

memungkinkan auditor akan bertahan dalam jangka waktu yang lama untuk 
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bekerja di instansinya saat ini. Loyalitas dan komitmen terhadap organisasi yang 

dimiliki oleh auditor dimungkinkan terbentuk karena lingkungan kerja yang 

nyaman, rasa dihargai dalam KAP, dan beban kerja yang proporsional. 

Auditor yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap KAP tempatnya 

bekerja memiliki kemauan untuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan 

terbaik untuk menjaga nama baik dan integritas diri sendiri dan Kantor Akuntan 

Publik. Komitmen tinggi yang dimiliki oleh auditor menunjukkan bahwa mereka 

memiliki kegigihan dalam bekerja. Auditor dengan komitmen organisasi yang 

tinggi akan mempunyai keinginan untuk tetap memelihara keanggotaan dalam 

KAP, karena memiliki sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan KAP. 

B. Hasil Statistik Inferensial 

1. Hasil Uji Prasyarat Regresi 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

analisis statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov terhadap masing-masing 

variabel, dan melalui analisis grafik dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

garis diagonal P Plot Regression Standardlized Residual (Ghozali, 2013). Model 

regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Berikut 

disajikan pada gambar 4.1 hasil uji normalitas data dengan analisis grafik Normal 

Probability Plot: 
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Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan Gambar 4.1 grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik 

ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas 

(Ghozali, 2013). Selain menggunakan grafik scatterplot, pengujian normalitas 

data juga menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil 

pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 62 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 4,00239055 

Most Extreme Differences 

Absolute ,068 

Positive ,068 

Negative -,064 

Kolmogorov-Smirnov Z ,535 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,937 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.14 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,535 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,937 dan nilai di atas 5% (=0,05). Hal ini 

berarti data terdistribusi secara normal, atau data dinyatakan memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Hasil  Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mellihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Uji linearitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji linearitas via anova (Ghozali, 2013). 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Linearitas Locus of Control Eksternal 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

PDA * 

LOCE 

Between Groups 

(Combined) 816,490 20 40,825 1,837 ,049 

Linearity 328,272 1 328,272 14,774 ,000 

Deviation 

from Linearity 

488,219 19 25,696 1,156 ,338 

Within Groups 911,010 41 22,220   

Total 1727,500 61    

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Pada Tabel 4.15 terlihat bahwa tingkat signifikansi pada kolom linearity 

berada dalam taraf signifikan yaitu (0,000<0,05). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa model linear cocok diterapkan pada model regresi. Selain itu, kolom 

deviation from linearity menunjukkan hasil yang tidak signifikan (0,338>0,05). 

Maka dapat dikatakan bahwa data berhubungan secara linear. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Linearitas Turnover Intention 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

PDA * 

TI 

Between 

Groups 

(Combined) 760,439 10 76,044 4,010 ,000 

Linearity 410,358 1 410,358 21,641 ,000 

Deviation 

from Linearity 

350,081 9 38,898 2,051 ,052 

Within Groups 967,061 51 18,962   

Total 1727,500 61    

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Pada Tabel 4.16 terlihat bahwa tingkat signifikansi pada kolom linearity 

berada dalam taraf signifikan yaitu (0,000<0,05). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa model linear cocok diterapkan pada model regresi. Selain itu, kolom 

deviation from linearity menunjukkan hasil yang tidak signifikan (0,052>0,05). 

Maka dapat dikatakan bahwa data berhubungan secara linear. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Linearitas Komitmen Organisasi 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

PDA * 

KO 

Between 

Groups 

(Combined) 837,075 18 46,504 2,246 ,015 

Linearity 361,342 1 361,342 17,450 ,000 

Deviation 

from Linearity 

475,733 17 27,984 1,351 ,209 

Within Groups 890,425 43 20,708   

Total 1727,500 61    

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Pada Tabel 4.17 terlihat bahwa tingkat signifikansi pada kolom linearity 

berada dalam taraf signifikansi yaitu (0,000<0,05). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa model linear cocok diterapkan pada model regresi. Selain itu, kolom 

deviation from linearity menunjukkan hasil yang tidak signifikan (0,209>0,05). 

Maka dapat dikatakan bahwa data berhubungan secara linear. 

Berdasarkan Tabel 4.15, Tabel 4.16, dan Tabel 4.17 dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel locus of control eksternal, turnover intention, dan 

komitmen organisasi terdapat hubungan yang linear. Dengan demikian maka 

analisis regresi dapat dilanjutkan. 
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2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel-variabel bebas 

(independen) yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Untuk 

mendeteksi adanya multikolonieritas dengan melihat nilai tolerance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari sama dengan 10% 

dan VIF kurang dari sama dengan 10 maka tidak terjadi multikolonieritas 

(Ghozali, 2013:106). Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini disajikan 

dalam tabel 4.18 sebagai berikut. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 13,658 6,310  2,165 ,035   

LOCE ,208 ,098 ,229 2,125 ,038 ,844 1,185 

TI ,799 ,236 ,357 3,386 ,001 ,876 1,142 

KO -,359 ,104 -,351 -3,446 ,001 ,939 1,065 

a. Dependent Variable: PDA 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas, hal ini dapat 

dilihat dari nilai tolerance untuk semua variabel diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 

10. 
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b. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2013:139). Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil 

scatterplot dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan Gambar 4.2 grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pertimbangan dalam 

menentukan perilaku disfungsional audit berdasarkan variabel independennya 

locus of control eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi. 

Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji 

glejser. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 4.20. Jika nilai 
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signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tetapi 

apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,553 4,102  -,379 ,706 

LOCE -,031 ,064 -,066 -,482 ,631 

TI ,190 ,153 ,167 1,238 ,221 

KO ,119 ,068 ,228 1,749 ,085 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Hasil uji glejser pada Tabel 4.20 diketahui bahwa tidak ada variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen 

AbsUt. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi pada tiap-tiap variabel independen 

seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menunjukkan seberapa 

besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 

2013). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R
2
) berarti semakin tinggi 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap 
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variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada 

Tabel 4.24. 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Koefisien Determinan Simultan 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,659
a
 ,434 ,405 4,10 

a. Predictors: (Constant), KO, TI, LOCE 

b. Dependent Variable: PDA 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Hasil analisis regresi dari Tabel 4.21 dapat diketahui koefisien determinasi 

Adjusted R Square (R
2
) sebesar 0,405. Hal ini berarti 40,5% perilaku 

disfungsional audit dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu locus of 

control eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi. Sedangkan 

perilaku disfungsional audit sebesar 59,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diuji dalam penelitian ini. 

b. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F ini pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Uji ini dilihat dari Fhitung > 

Ftabel, maka Ha diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara locus of 

control eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional audit di KAP Kota Semarang. Berikut 

disajikan hasil uji statistik F pada Tabel 4.22. 
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Tabel 4.22 

Hasil Uji Signifikansi Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 750,333 3 250,111 14,845 ,000
b
 

Residual 977,167 58 16,848   

Total 1727,500 61    

a. Dependent Variable: PDA 

b. Predictors: (Constant), KO, TI, LOCE 

 Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Hasil uji statistik F pada Tabel 4.22 memperoleh Fhitung sebesar 14,845 

dengan nilai signifikansi 0.000. hal ini dapat di interpretasikan dengan tingkat 

signifikansi dibawah 5% (=0,05) dan Fhitung sebesar 14,845 > Ftabel sebesar 3,15 

yang artinya locus of control eksternal, turnover intention, dan komitmen 

organisasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional audit auditor. 

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji determinasi 

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Secara parsial kontribusi variable 

independent terhadapvariable dependent bisa dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.23 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Secara Parsial 

                                                       Coefficients
a
 

Model Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 

(Constant)    

LOCE ,436 ,269 ,210 

TI ,487 ,406 ,334 

KO -,457 -,412 -,340 

a. Dependent Variable: PDA 

 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, diketahui besarnya pengaruh locus of 

control eksternal  terhadap perilaku disfungsional audit adalah 0,072 (7,2%). 

Besarnya pengaruh turnover intention terhadap perilaku disfungsional adalah 

0,164 (16,4%). Sedangkan besarnya pengaruh komitmen organisasi terhadap 

perilaku disfungsional audit adalah 0,169 (16,9%) .  

d. Hasil Uji Parsial (Uji t) dan Model Regresi 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 

independen (locus of control eksternal, turnover intention, dan komitmen 

organisasi) terhadap variabel dependen (perilaku disfungsional audit). Cara 

menganalisis uji t adalah membandingkan nilai signifikansi < 0,05 (=5%) dan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel, termasuk nilai koefisiennya untuk 

menentukan pengaruh variabel independen berpengaruh secara positif atau negatif 

terhadap variabel dependen. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada Tabel 4.23. 
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Tabel 4.24 

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13,658 6,310  2,165 ,035 

LOCE ,208 ,098 ,229 2,125 ,038 

TI ,799 ,236 ,357 3,386 ,001 

KO -,359 ,104 -,351 -3,446 ,001 

a. Dependent Variable: PDA 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Dari Tabel 4.24 dapat dijelaskan: 

1. Hasil Uji t untuk H2, diperoleh hasil thitung sebesar 2,125 dengan signifikansi 

sebesar 0,038. Pada hasil ini menunjukkan nilai signifikansinya yang kurang 

dari 5% (=0,05) dan nilai thitung 2,125 > ttabel sebesar 1,6698 ini berarti 

variabel locus of control eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional audit. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi locus of control eksternal auditor dapat meningkatkan 

penerimaan perilaku disfungsional audit. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa H2 diterima, karena locus of control eksternal yang lebih tinggi 

secara signifikan dapat meningkatkan penerimaan perilaku disfungsional 

audit auditor. 

2. Hasil Uji t untuk H3, diperoleh hasil thitung sebesar 3,386 dengan signifikansi 

sebesar 0,001. Pada hasil ini menunjukkan nilai signifikansinya yang kurang 

dari 5% (=0,05) dan nilai thitung 3,386 > ttabel sebesar 1,6698 ini berarti 

variabel turnover intention berpengaruh secara signifikan terhadap 
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penerimaan perilaku disfungsional audit. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi turnover intention auditor maka dapat meningkatkan 

penerimaan perilaku disfungsional audit. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa H3 diterima, karena turnover intention  yang lebih tinggi secara 

signifikan dapat meningkatkan perilaku disfungsional audit auditor. 

3. Hasil Uji t untuk H4, diperoleh hasil thitung sebesar -3,446 dengan 

signifikansi sebesar 0,001. Pada hasil ini menunjukkan nilai signifikansinya 

yang kurang dari 5% (=0,05) dan nilai thitung -3,446 < ttabel sebesar -1,6698 

ini berarti variabel komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa H4 diterima, karena komitmen organisasi yang lebih 

tinggi secara signifikan dapat mengurangi perilaku disfungsional audit. 

Berdasarkan Tabel 4.23 maka persamaan regresi yang didapatkan adalah 

sebagai berikut: 

Y= 13,658 + 0,208 X1 + 0,799 X2 - 0,359 X3 + e 

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan bahwa: 

1. Konstanta sebesar 13,658 menyatakan bahwa jika variabel locus of control 

eksternal (X1), turnover intention (X2), dan komitmen organisasi (X3) 

dianggap sama dengan nol, maka variabel perilaku disfungsional audit 

auditor pada Kantor Akuntan Publik kota Semarang sama dengan 13,658 

yang termasuk dalam kategori sangat jarang dilakukan. 
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2. Koefisien regresi variabel X1 (Locus of Control Eksternal) bernilai 0,208 

berarti bahwa, jika terjadi kenaikan locus of control eksternal sebesar satu 

satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka perilaku disfungsional 

audit auditor mengalami kenaikan sebesar 0,208. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara locus of control eksternal dengan 

perilaku disfungsional audit. Semakin tinggi locus of control eksternal 

seorang auditor maka semakin sering auditor melakukan perilaku 

disfungsional audit. Begitupun sebaliknya semakin rendah locus of control 

eksternal seorang auditor maka akan sangat jarang auditor melakukan 

perilaku disfungsional audit. 

3. Koefisien regresi variabel X2 (Turnover Intention) bernilai 0,799 berarti 

bahwa, jika terjadi kenaikan turnover intention sebesar satu satuan dengan 

asumsi variabel lain konstan, maka perilaku disfungsional audit auditor 

mengalami mengalami kenaikan sebesar 0,799. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara turnover intention dengan perilaku 

disfungsional audit. Semakin tinggi turnover intention auditor maka 

semakin sering auditor melakukan perilaku disfungsional audit. Sebaliknya 

semakin rendah tingkat turnover intention auditor maka sangat jarang 

auditor melakukan perilaku disfungsional audit. 

4. Koefisien regresi variabel X3 (Komitmen Organisasi) bernilai -0.359 berarti 

bahwa, jika terjadi penurunan komitmen organisasi sebesar satu satuan 

dengan asumsi variabel lain konstan, maka perilaku disfungsional audit 

auditor mengalami penurunan sebesar -0,359. Koefisien bernilai  negatif 
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artinya terjadi hubungan negatif antara komitmen organisasi dengan 

perilaku disfungsional audit. Semakin tinggi komitmen auditor dalam 

organisasi maka akan sangat jarang dalam melakukan perilaku disfungsional 

audit. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan penjelasan hasil uji regresi linear berganda di atas, maka dapat 

diringkas hasil penelitian dalam Tabel 4.24 berikut. 

Tabel 4.25 

Ringkasan Hasil Penelitian 

Hipotesis Koefisien 
Hasil 

( = 5%) 
Keterangan 

H1 :Locus of control eksternal, 

turnover intention, dan 

komitmen organisasi secara 

simultan berpengaruh terhadap 

perilaku disfungsional audit 

 

 0,000 < 0,05 Diterima 

H2 :Locus of control eksternal            

berpengaruh positif terhadap 

perilaku disfungsional audit 

 

0,208 0,038 < 0,05 Diterima 

H3 :Turnover Intention 

berpengaruh positif terhadap 

perilaku disfungsional audit 

 

0,799 0,001 < 0,05 Diterima 

H4 :Komitmen Organisasi 

berpengaruh negatif terhadap 

perilaku disfungsional audit 

 

-0,359 0,001 < 0,05 Diterima 

Sumber: Data Primer diolah 2016 
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4.2.1 Pengaruh Locus of Control Eksternal, Turnover Intention, dan 

Komitmen Organisasi Secara Simultan Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit. 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa locus of control eksternal, turnover 

intention, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional audit. Hasil uji signifikan simultan pada Tabel 4.22 menunjukkan 

Nilai Fhitung sebesar 14,845 > Ftabel sebesar 3,15 dengan tingkat signifikansi 

dibawah 0,05 (sig 0,000). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama 

diterima. 

Locus of control eksternal merupakan salah satu komponen pembentuk 

locus of control yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan 

perilaku disfungsional selama proses audit. Untuk itu agar dapat melaksanakan 

tugas dengan baik dan dapat menghindari perilaku disfungsional selama 

melaksanakan audit, individu setiap auditor sebaiknya mempunyai persepsi atau 

pandangan yang baik terhadap sumber-sumber diluar dirinya yang mengontrol 

hidupnya (seperti nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan, dan lingkungan 

sekitar). Ketika auditor merasa tidak dapat mengendalikan hal-hal yang terjadi 

pada saat melaksanakan prosedur audit, auditor akan lebih mungkin untuk 

meninggalkan satu atau beberapa prosedur audit. Pembenaran atas tindakan 

perilaku disfungsional dilakukannya karena auditor merasa tidak punya kendali 

atas sesuatu yang terjadi pada dirinya. 

Menurut Maryanti (2005) auditor yang mempunyai niat untuk 

meninggalkan organisasi akan kurang peduli terhadap pengaruh potensial dari 



106 
 

 

perilaku disfungsional audit atas penilaian kinerja dan promosi, sehingga auditor 

yang mempunyai keinginan untuk meninggalkan organisasi cenderung untuk lebih 

menerima perilaku disfungsional audit. Karena ketika seorang auditor tidak lagi 

memperhatikan promosi dan kemajuan karirnya pada KAP saat ini maka terdapat 

kemungkinan auditor akan melakukan pekerjaan tanpa kinerja yang memadai 

karena tingkat komitmen terhadap organisasi telah menurun dan seorang auditor 

yang sekedar menjalankan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya akan enggan 

untuk melakukan proses audit sesuai dengan prosedur yang ditentukan. 

Menurut Febrina (2012) jika seorang karyawan sudah berkomitmen 

terhadap organisasinya maka karyawan tersebut akan menganggap 

keanggotaannya  dalam organisasi tersebut lebih dari sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan 

tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 

Berbeda dengan karyawan yang yang berkomitmen rendah, karyaan dengan 

komitmen organisasi rendah lebih tertarik untuk pursuing self-interest (mengejar 

kepentingan pribadi) dibandingkan dengan kepentingan organisasi (Donelly et al., 

2003). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya auditor lebih 

mengedepankan nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme untuk 

menjaga nama baik instansinya dibandingkan dengan mendahulukan kepentinga 

pribadi sehingga perilaku disfungsional audit akan jarang sekali dilakukan oleh 

pemeriksa. 

Teori di atas didukung dengan hasil uji signifikansi simultan yang 

menunjukkan bahwa dari ke tiga variabel independen yaitu locus of control 
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eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi secara simultan 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. 

4.2.2 Pengaruh Locus of Control Eksternal Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menguji apakah locus of control 

eksternal secara parsial berpegaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. 

Hasil penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda pada tabel 

4.24 menunjukkan bahwa variabel locus of control eksternal memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,038 kurang dari 0,05 dan nilai koefisiennya 0,280. Hal ini 

juga dibuktikan dengan besarnya thitung 2,125 > ttabel sebesar 1,6698 yang bahwa 

locus of control eksternal berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional 

audit, sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya auditor yang memiliki locus of 

control eksternal tinggi akan cenderung melakukan perilaku disfungsional audit. 

Selain itu, hasil analisis statistik deskriptif responden juga menunjukkan 

bahwa auditor yang memiliki locus of control eksternal yang tinggi didominasi 

oleh auditor yang bekerja sebagai akuntan selama 1 dan 2 tahun. Kebanyakan dari 

responden memiliki jabatan sebagai auditor junior. Sehingga auditor junior 

merasa adanya tekanan yang besar dalam pekerjaannya yang tidak dapat 

dikendalikannya sehingga membenarkan tindakan perilaku disfungsional audit 

yang digunakannya sebagai bentuk pembelaan untuk melakukan kecurangan. 

Alasan diterimanya hipotesis dalam penelitian ini, sesuai dengan teori 

motivasi X dan Y. Dimana manusia memiliki dasar negatif yang diberi tanda 

sebagai teori X dan yang positif ditandai dengan teori Y (Lubis, 2014). Teori ini 
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mengacu pada bagaimana seseorang dalam menjalankan aktivitasnya terkadang 

dapat melakukan perilaku disfungsional. Hal ini didorong karena adanya 

motivasi-motivasi tertentu sesuai dengan kepribadian dasar seseorang (X atau Y). 

Auditor membenarkan tindakan perilaku disfungsional audit karena memiliki 

locus of conrol eksternal yang tinggi. Terlebih, auditor yang memiliki locus of 

control eksternal merasa tidak berdaya dan tidak punya kendali akan keadaan. 

Ketika auditor merasa tidak dapat mengendalikan hal-hal yang terjadi pada saat 

melaksanakan prosedur audit, auditor akan lebih mungkin untuk meninggalkan 

satu atau beberapa prosedur audit. Pembenaran atas tindakan perilaku 

disfungsional dilakukannya karena auditor merasa tidak punya kendali atas 

sesuatu yang terjadi pada dirinya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paino et 

al., (2012), Hartati (2012), Harini et al., (2010) dan Irawati (2005) yang 

menyatakan bahwa ketika seorang auditor cenderung memiliki locus of control 

eksternal mengalami tuntutan pekerjaan yang tinggi, dia akan merasa cemas dan 

berusaha melakukan tindakan apapun untuk mengurangi ketidaksesuaian kondisi 

tersebut, seperti tindakan perilaku disfungsional audit. Dalam hal ini, tindakan 

perilaku disfungsional audit dilakukan untuk mempertahankan kedudukannya dalam 

Kantor Akuntan Publik. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Donnely et. al. 

(2003) yang menunjukan bahwa semakin tinggi locus of control eksternal seorang 

auditor, semakin besar kemungkinan terjadinya perilaku disfungsional auditor. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryanti 

(2005). Individu dengan locus of control eksternal mempunyai keyakinan dalam 
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dirinya bahwa ia tidak dapat mengendalikan hasil atau outcome dengan usahanya 

sendiri. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang diinginkan mereka lebih 

menerima perilaku disfungsional audit. Perilaku disfungsional audit disini 

dianggap sebagai salah satu jalan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut sudut 

pandang responden locus of control eksternal merupakan salah satu komponen 

pembentuk locus of control yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional selama proses audit. Untuk itu agar dapat 

melaksanakan tugas dengan baik dan dapat menghindari perilaku disfungsional 

selama melaksanakan audit, individu setiap auditor sebaiknya mempunyai 

persepsi atau pandangan yang baik terhadap sumber-sumber diluar dirinya yang 

mengontrol hidupnya (seperti nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan, dan 

lingkungan sekitar). 

4.2.3 Pengaruh Turnover Intention Terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menguji apakah turnover intention 

secara parsial berpegaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Hasil 

penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda pada tabel 4.24 

menunjukkan bahwa variabel turnover intention memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai koefisiennya 0,799. Hal ini juga 

dibuktikan dengan besarnya thitung 3,386 > ttabel sebesar 1,6698 yang berarti bahwa 

turnover intention berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit, 

sehingga hipotesis ketiga diterima. Artinya auditor yang memiliki turnover 

intention tinggi akan cenderung melakukan perilaku disfungsional audit. 
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Sedangkan auditor yang memiliki turnover intention rendah akan menghindari 

tindakan perilaku disfungsional audit.  

Hasil analisa deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat turnover 

intentions berada pada tingkat sedang sampai dengan tinggi, artinya sebagian 

besar responden tidak ingin bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi di 

KAP tempat bekerjanya. Selain itu hasil penelitian ini didukung dengan data 

demografi responden yang menunjukkan 32 responden (52%) yang terdiri dari 15 

orang laki-laki dan 17 orang perempuan baru bekerja kurang dari 3 tahun. Artinya 

auditor tersebut masih memiliki kemampuan yang rendah dalam menjalankan 

tugas audit yang dibebankan karena masih kurangnya pengalaman kerja. Dan 

berdasarka Tabel 4.7 masih ada auditor yang kadang-kadang melakukan perilaku 

disfungsional audit sebanyak 4,84%. 

Alasan lainnya, sesuai dengan teori motivasi X dan Y yang menyatakan 

bahwa motivasi merupakan dorongan-dorongan individu untuk bertindak yang 

menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu yang mengarah 

pada tujuan. Dimana individu yang bertipe X akan memiliki kecenderungan untuk 

terlibat dalam berbagai perilaku penyimpangan. Karena dianggap tidak begitu 

peduli dengan dampak buruk dari penyimpangan perilaku terhadap penilaian 

kinerja dan promosi. Hal ini dikarenakan menurunnya ketakutan diberikannya 

sanksi sebagai konsekuensi atas tindakan penyimpangan yang mungkin dilakukan. 

Sedangkan individu yang bertipe Y akan cenderung melakukan kinerja dengan 

baik, menghindari perilaku menyimpang, dan sangat menghargai promosi/reward 

yang nantinya diberikan kepada dirinya. Hal ini yang mendorongnya untuk tidak 
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melakukan perilaku menyimpang yang mengakibatkan adanya keinginan 

berpindah tempat kerja. 

Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Donnely et al., (2003) Irawati (2005) dan Basudewa (2015) membuktikan 

bahwa turnover intention memiliki pengaruh postitif dan signifikan pada perilaku 

menyimpang dalam audit. Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Maryanti (2005) menjelaskan bahwa auditor yang mempunyai niat untuk 

meninggalkan organisasi akan kurang peduli terhadap pengaruh potensial dari 

perilaku disfungsional audit atas penilaian kinerja dan promosi, sehingga auditor 

yang mempunyai keinginan untuk meninggalkan organisasi cenderung untuk lebih 

menerima perilaku disfungsional audit. Namun hasil penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Marietza (2010) yang menyatakan bahwa 

variabel turnover intention tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

disfungsional audit. 

Maka dapat disimpulkan bahwa ketika seorang auditor tidak lagi 

memperhatikan promosi dan kemajuan karirnya pada KAP saat ini maka terdapat 

kemungkinan auditor akan melakukan pekerjaan tanpa kinerja yang memadai 

karena tingkat komitmen terhadap organisasi telah menurun. Seorang auditor yang 

sekedar menjalankan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya akan enggan untuk 

melakukan proses audit sesuai dengan prosedur yang ditentukan karena berpikir 

beberapa kemungkinan seperti contohnya auditor tersebut yakin terdapat 

kesalahan pada prosedur yang asli atau prosedur yang asli tidak diperlukan, 

auditor yakin jika pekerjaannya selesai tidak akan ditemukan kesalahan, atau 
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auditor yakin tidak terdapat kesalahan pada bagian sistem/catatan klien tersebut 

sehingga menyebabkan auditor tidak melakukan tes analitis, tes substantif, tidak 

memverifikasi informasi pada catatan kaki, tidak meninjau ulang transaksi klien, 

dan mengurangi jumlah pekerjaan pada tahap audit yang dianggap beralasan. 

4.2.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menguji apakah komitmen 

organisasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional 

audit. Hasil penelitian dengan menggunakan model regresi linear berganda pada 

tabel 4.24 menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,003 kurang dari 0,05 dan nilai koefisiennya -0,288. Hal ini 

juga dibuktikan dengan besarnya thitung -3,054 < ttabel sebesar -1,6698 yang berarti 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional 

audit, sehingga hipotesis keempat diterima. Artinya semakin tinggi komitmen 

yang dimiliki seseorang terhadap organisasinya, maka semakin rendah 

kemungkinan seseorang untuk melakukan perilaku disfungsional audit. Begitupun 

sebaliknya, semakin rendah komitmen yang dimiliki seseorang terhadap 

organisasinya, maka semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk melakukan 

perilaku disfungsional audit. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa komitmen organisasi rata-tara 

berada pada tingkat tinggi yaitu sebesar 34 (54,84%) responden, artinya auditor 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap Kantor Akuntan Publik. Sementara 

untuk hasil analisis deskriptif menunjukkan sebagian besar auditor  sangat jarang 
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melakukan perilaku disfungsional audit. Sehingga dapat disimpulkan ketika 

seorang auditor memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka auditor tersebut 

akan sangat jarang melakukan perilaku disfungsional audit. 

Alasan lainnya, sesuai dengan teori motivasi X dan Y yang menyatakan 

bahwa motivasi merupakan dorongan-dorongan individu untuk bertindak yang 

menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu yang mengarah 

pada tujuan. Dimana individu yang bertipe X akan memiliki kecenderungan untuk 

terlibat dalam berbagai perilaku penyimpangan. Karena dianggap tidak begitu 

peduli terhadap kepentingan instansinya dan lebih mengutamakan kepentingan 

pribadi. Sedangkan individu yang bertipe Y akan cenderung menjaga nama baik 

instansinya, dengan menaati prosedur-prosedur dan kode etik yang berlaku, serta 

menghindari perilaku disfungsional audit. Hal ini yang mendorong auditor untuk 

tidak melakukan perilaku menyimpang yang dapat mengakibatkan tercorengnya 

nama baik instansinya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah et al (2014) 

dan Febrina (2012) yang menyatakan bahwa jika seorang karyawan sudah 

berkomitmen terhadap organisasinya maka karyawan tersebut akan menganggap 

keanggotaannya  dalam organisasi tersebut lebih dari sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan 

tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 

Berbeda dengan karyawan yang yang berkomitmen rendah, karyaan dengan 

komitmen organisasi rendah lebih tertarik untuk pursuing self-interest (mengejar 

kepentingan pribadi) dibandingkan dengan kepentingan organisasi (Donelly et al., 
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2003). Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyaningrum dan Murtini (2014) yang menyatakan bahwa variabel komitmen 

organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku disfungsional audit.  

Dengan demikian, saat seorang auditor yang berkomitmen tinggi terhadap 

instansinya, yaitu Kantor Akuntan Publik, melakukan audit dan mendapat tekanan 

dari pihak yang diaudit yang memiliki kepentingan tertentu, auditor tersebut tidak 

akan terpengaruh karena auditor tahu jika auditor tersebut bersedia melakukan apa 

yang diinginkan oleh kliennya tersebut maka auditor akan melanggar prosedur-

prosedur dan kode etik yang ada. Sehingga auditor akan menolak tekanan tersebut 

karena demi menjaga nama baik instansinya dan tidak ingin mengorbankan 

integritas instansinya. 

Hal tersebut akan berbeda ketika dialami oleh auditor yang berkomitmen 

rendah. Karena auditor ini tidak begitu peduli terhadap kepentingan instansinya 

dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi, maka saat pihak yang mempunyai 

kepentingan bersedia memberikan imbalan yang cukup besar untuk meloloskan 

kepentingannya auditor tersebut tentu tidak akan menolak permintaan tersebut. 

Sehingga auditor akan memanipulasi laporan auditnya sesuai permintaan pihak 

yang memberinya imbalan. Dengan demikian pemeriksa tersebut telah melakukan 

perilaku disfungsional audit. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya auditor lebih mengedepankan 

nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme untuk menjaga nama baik 

instansinya dibandingkan dengan mendahulukan kepentinga pribadi sehingga 

perilaku disfungsional audit akan jarang sekali dilakukan oleh pemeriksaan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh locus of 

control eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional audit di kota Semarang, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Locus of control eksternal, turnover intention, dan komitmen organisasi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perilaku 

disfungsional audit. 

2. Locus of control eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku disfungsional audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

locus of control eksternal yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi 

kemungkinan seseorang untuk melakukan perilaku disfungsional audit. 

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah locus of control eksternal yang 

dimiliki seseorang, maka semakin rendah kemungkinan seseorang untuk 

melakukan perilaku disfungsional audit. 

3. Turnover intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan 

perilaku disfungsional audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

turnover intention seseorang, maka semakin tinggi kemungkinan seseorang 

untuk melakukan perilaku disfungsional audit. Begitu juga sebaliknya, 



116 
 

 

semakin rendah turnover intention seseorang, maka semakin rendah 

kemungkinan seseorang untuk melakukan perilaku disfungsional audit. 

4. Komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku 

disfungsional audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen 

yang dimiliki seseorang terhadap organisasinya, maka semakin rendah 

kemungkinan seseorang untuk melakukan perilaku disfungsional audit. 

Begitu juga sebaliknya, semakin rendah komitmen yang dimiliki seseorang 

terhadap organisasinya, maka semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk 

melakukan perilaku disfungsional audit. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: mayoritas dari 

responden adalah auditor junior, dan banyak kuesioner yang pengisiannya tidak 

lengkap sehingga tidak dapat diolah. Sehingga, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Akuntan Publik (Auditor) 

 Untuk mengurangi terjadinya perilaku disfungsional audit, seorang 

auditor yang bekerja pada KAP hendaknya memahami secara benar 

kode etik profesi yang terdiri dari prinsip-prinsip etika. Selain itu 

seorang akuntan publik harus memenuhi standar teknis yang terdiri dari 

standar umum, pemenuhan standar, dan prinsip-prinsip akuntansi yang 

ada. 
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 Untuk meningkatkan locus of control internal yang dimiliki oleh 

seorang auditor, sebaiknya auditor mengikuti pelatihan dalam bentuk 

program audit, dan pelatihan atau seminar tentang PSAK dan IFRS 

secara berulang kali. Sehingga dengan demikian dapat menurunkan 

kecenderungan auditor dalam menerima perilaku disfungsional audit. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik 

 Diharapkan untuk menekankan pada semua personel auditor untuk 

bekerja profesional dengan memberikan prioritas yang tinggi dalam 

evaluasi kinerja, kompensasi, promosi, dan keputusan untuk 

mempertahankan pegawai.  

 Diharapkan pihak Manajemen, untuk menghindari auditor yang 

memiliki turnover intention tinggi, dapat dilakukan dengan membuat 

suasana lingkungan kerja yang kondusif dan  nyaman. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Jumlah responden dalam penelitian ini 62 responden dan kuesioner 

yang dapat diolah hanya sebesar 75,5% sedangkan sisanya 

pengisiannya tidak lengkap. Jumlah tersebut karena bertepatan dengan 

waktu sibuk KAP melakukan pekerjaan. Sehingga peneliti selanjutnya 

disarankan untuk melakukan penelitian pada waktu ketika pekerjaan 

auditor sedikit (tidak terlalu sibuk) di bulan Agustus - November. 
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Lampiran 1 

UJI INSTRUMEN 

1. Uji Validitas 

a. Perilaku Disfungsional Audit 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PDA1 16.1500 57.713 .832 .779 .969 

PDA2 16.3500 56.239 .933 .974 .966 

PDA3 16.2500 59.250 .853 .864 .969 

PDA4 16.3000 57.589 .903 .981 .967 

PDA5 16.1000 62.516 .728 .672 .973 

PDA6 16.1000 56.726 .875 .824 .968 

PDA7 16.4000 57.200 .908 .984 .967 

PDA8 16.2500 55.671 .849 .831 .969 

PDA9 16.3000 57.274 .928 .973 .966 

PDA10 16.2500 55.882 .880 .910 .968 
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b. Locus of Control Eksternal 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

LOCE1 26.6000 60.253 .679 .734 .903 

LOCE2 26.5000 65.632 .450 .852 .912 

LOCE3 26.5000 65.632 .450 .809 .912 

LOCE4 26.5500 60.787 .659 .924 .904 

LOCE5 26.6000 64.674 .533 .819 .909 

LOCE6 25.0500 66.892 .587 .819 .910 

LOCE7 26.0000 58.211 .716 .931 .901 

LOCE8 25.7500 62.303 .541 .898 .910 

LOCE9 26.1000 55.253 .802 .985 .897 

LOCE10 26.1500 54.871 .901 .988 .891 

LOCE11 25.8500 57.397 .776 .892 .898 

LOCE12 25.8500 60.450 .692 .950 .903 

 

 

c. Turnover Intention 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TI1 5.2000 .274 .679 .529 .654 

TI2 5.4000 .568 .500 .298 .833 

TI3 4.3000 .326 .780 .608 .484 
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d. Komitmen Organisasi 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KO1 29.3000 13.589 .704 .769 .842 

KO2 29.3500 15.503 .562 .585 .856 

KO3 29.4500 15.945 .471 .671 .864 

KO4 29.4000 14.463 .609 .692 .852 

KO5 29.1500 14.976 .474 .349 .867 

KO6 29.2000 13.221 .791 .785 .832 

KO7 29.0500 14.366 .702 .754 .843 

KO8 29.0500 15.945 .559 .536 .857 

KO9 28.8500 16.134 .600 .459 .856 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

a. Perilaku Disfungsional Audit 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.971 .972 10 

 

b. Locus of Control Eksternal 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.912 .911 12 
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c. Turnover Intention 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.773 .790 3 

 

d. Komitmen Organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.867 .870 9 
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Lampiran  2 

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

A. DESKRIPSI VARIABEL PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 62 10,00 32,00 18,50 5,32 

Valid N (listwise) 62     

 

Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Disfungsional Audit 

No Interval Skor F % Kategori 
Rata-rata 

skor 

1 10 – 18 35 56,45 Sangat jarang dilakukan 

18,50 

2 19 – 27 24 38,71 Jarang dilakukan 

3 28 – 36 3 4,84 Kadang-kadang dilakukan 

4 37 – 45 0 0,00 Sering dilakukan 

5 46 – 54 0 0,00 Sangat sering dilakukan 

TOTAL 62 100,00 Kategori 

Sangat 

jarang 

dilakukan 

 

 

B. DESKRIPSI VARIABEL LOCUS OF CONTROL EKSTERNAL 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LOCE 62 25,00 54,00 46,16 5,84 

Valid N (listwise) 62     
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Distribusi Frekuensi Variabel Locus of Control Eksternal 

No 
Interval 

Skor 
F % Kategori 

Rata-rata 

skor 

1 12 – 21 0 0,00 
Locus of control eksternal 

sangat rendah 

46,16 

2 22 – 31 2 3,23 
Locus of control eksternal 

rendah 

3 32 – 41 9 14,52 
Locus of control eksternal 

sedang 

4 42 – 51 43 69,35 
Locus of control eksternal 

tinggi 

5 52 – 61 8 12,90 
Locus of control eksternal 

sangat tinggi 

TOTAL 62 100,00 Kategori 

Locus of 

control 

eksternal 

tinggi 

 

 

C. DESKRIPSI VARIABEL TURNOVER INTENTION 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2 62 5,00 15,00 9,53 2,38 

Valid N (listwise) 62     

 

Distribusi Frekuensi Variabel Turnover Intention 

No 
Interval 

Skor 
F % Kategori 

Rata-rata 

skor 

1 3 – 5 2 3,23 Turnover intention sangat rendah 

9,53 

2 6 – 8 20 32,26 Turnover intention rendah 

3 9 – 11 27 43,55 Turnover intention sedang 

4 12 – 14 12 19,35 Turnover intention tinggi 

5 15 – 17 1 1,61 Turnover intention sangat tinggi 

TOTAL 62 100,00 Kategori 

Turnover 

intention 

sedang 
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D. DESKRIPSI VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X3 62 18,00 44,00 34,50 5,20 

Valid N (listwise) 62     

 

Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi 

No 
Interval 

Skor 
F % Kategori 

Rata-rata 

skor 

1 9 – 16 0 0 
Komitmen organisasi sangat 

rendah 

34,50 

2 17 – 24 1 1,61 Komitmen organisasi rendah 

3 25 – 32 20 32,26 Cukup berkomitmen 

4 33 – 40 34 54,84 Komitmen organisasi tinggi 

5 41 – 48 7 11,29 
Komitmen organisasi sangat 

tinggi 

TOTAL 62 100,00 Kategori 

Komitmen 

organisasi 

tinggi 
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Lampiran  3 

ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL 

A. UJI PRASYARAT 

1. UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 62 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 4,00239055 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,068 

Positive ,068 

Negative -,064 

Kolmogorov-Smirnov Z ,535 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,937 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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2. UJI LINEARITAS 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

PDA * 

LOCE 

Between 

Groups 

(Combined) 816,490 20 40,825 1,837 ,049 

Linearity 328,272 1 328,272 14,774 ,000 

Deviation 

from Linearity 

488,219 19 25,696 1,156 ,338 

Within Groups 911,010 41 22,220   

Total 1727,500 61    

 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

PDA * 

TI 

Between 

Groups 

(Combined) 760,439 10 76,044 4,010 ,000 

Linearity 410,358 1 410,358 21,641 ,000 

Deviation 

from Linearity 

350,081 9 38,898 2,051 ,052 

Within Groups 967,061 51 18,962   

Total 1727,500 61    

 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

PDA * 

KO 

Between 

Groups 

(Combined) 837,075 18 46,504 2,246 ,015 

Linearity 361,342 1 361,342 17,450 ,000 

Deviation 

from Linearity 

475,733 17 27,984 1,351 ,209 

Within Groups 890,425 43 20,708   

Total 1727,500 61    
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B. UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI MULTIKOLONIERITAS 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 13,658 6,310  2,165 ,035   

LOCE ,208 ,098 ,229 2,125 ,038 ,844 1,185 

TI ,799 ,236 ,357 3,386 ,001 ,876 1,142 

KO -,359 ,104 -,351 -3,446 ,001 ,939 1,065 

a. Dependent Variable: Perilaku Disfungsional Audit 

 

2. UJI HETEROKEDASTISITAS 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,553 4,102  -,379 ,706 

LOCE -,031 ,064 -,066 -,482 ,631 

TI ,190 ,153 ,167 1,238 ,221 

KO ,119 ,068 ,228 1,749 ,085 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 

C. UJI HIPOTESIS 

1. UJI KOEFISIEN DETERMINASI SIMULTAN 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,659
a
 ,434 ,405 4,10460 

a. Predictors: (Constant), KO, TI, LOCE 

 

2. UJI SIMULTAN (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 750,333 3 250,111 14,845 ,000
b
 

Residual 977,167 58 16,848   

Total 1727,500 61    

a. Dependent Variable: PDA 

b. Predictors: (Constant), KO, TI, LOCE 
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3. UJI KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL 

                                                      Coefficients
a
 

Model Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 

(Constant)    

LOCE ,436 ,269 ,210 

TI ,487 ,406 ,334 

KO -,457 -,412 -,340 

a. Dependent Variable: PDA 

 

 

4. UJI PARSIAL (Uji t) dan Model Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13,658 6,310  2,165 ,035 

LOCE ,208 ,098 ,229 2,125 ,038 

TI ,799 ,236 ,357 3,386 ,001 

KO -,359 ,104 -,351 -3,446 ,001 

a. Dependent Variable: PDA 
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Lampiran  4 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Oleh: 

Deva Laksmi Dian Grahita 

7211412028 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Kepada Yth: 

Bapak/Ibu Auditor Eksternal 

Di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Deva Laksmi Dian Grahita 

NIM   : 7211412028 

Prodi   : Akuntansi, S1 

Perguruan Tinggi  : Universitas Negeri Semarang 

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk kiranya dapat berpartisipasi 

dalam mengisi kuesioner penelitian berikut, berkaitan dengan penyusunan skripsi 

yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Judul skripsi adalah “Analisis 

Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Penerimaan Perilaku 

Disfungsional Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota 

Semarang”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan yang bermanfaat 

dalam rangka penyusunan skripsi yang saya susun. Oleh karena itu, dimohon 

kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-

jujurnya. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi tidak untuk 

dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat 

dijaga.  

Atas kerjasama yang baik dan kesediaan Bapak/Ibu dalam 

mengisi/menjawab kuesioner ini, kami sampaikan terimakasih. 

Contact Person : 0878 0234 4416 (Deva Laksmi Dian Grahita) 

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

Deva Laksmi Dian Grahita 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Kuesioner ini terbagi menjadi dua bagian: 

1. Identitas Responden. 

2. Daftar Pertanyaan. 

 

Identitas Responden 

Petunjuk: Dimohon dengan hormat bapak/ibu sebagai auditor untuk mengisi 

identitas anda secara lengkap dan isilah jawaban dari pertanyaan berikut dengan 

memberi tanda cek list (√) pada tiap pertanyaan. Setiap pertanyaan diharapkan 

hanya satu jawaban. 

1. Nama (bisa dikosongkan) : ............................................................. 

2. Jenis Kelamin: 

 Laki-laki 

 Perempuan 

3. Umur   Tahun 

4. Jabatan Bapak/Ibu/Sdr di Kantor Akuntan Publik (KAP) saat ini: 

 Auditor Junior 

 Auditor Senior 

 Manajer 

 Partner 

5. Pendidikan Terakhir 

 D3 

 S1 

 S2 

 S3 

 Lainnya 

6. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Sdr bekerja pada KAP ini? 

............ Tahun 
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PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT 

Pertanyaan pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan 

dengan tindakan-tindakan tertentu yang Bapak/Ibu lakukan pada pelaksanaan 

prosedur audit atas audit keuangan. Mohon Bapak/Ibu/Sdr menjawab pertanyaan 

berikut dengan memberikan tanda silang () pada pilihan jawaban yang sesuai 

dengan pengalaman Bapak/Ibu pada tempat yang disediakan.  

1 = Hampir Tidak Pernah (HTP) 

2 = Jarang (J) 

3 = Kadang-kadang (K) 

4 = Sering (S) 

5 = Hampir Selalu (HS) 

 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

HTP J K S HS 

1. Seberapa sering Bapak/Ibu tidak 

melaksanakan atau mengabaikan satu atau 

beberapa prosedur audit yang ditentukan 

dalam program audit? 

     

2. Seberapa sering Bapak/Ibu kurang memberi 

perhatian terhadap validitas dan keakuratan 

dokumen klien? 

     

3. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan 

pengujian hanya pada sebagian item sampel 

dari item sampel yang ditentukan pada 

program audit? 

     

4. Seberapa sering Bapak/Ibu tidak memperluas 

scope pengujian ketika terdeteksi suatu pos 

atau akun yang meragukan? 
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5. Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan 

penjelasan klien yang lemah (kurang 

memadai) sebagai pengganti bukti yang tidak 

dapat diperoleh selama pelaksanaan audit? 

     

6. Seberapa sering Bapak/Ibu tidak melakukan 

investigasi atas kesesuaian perlakuan 

akuntansi yang diterapkan auditee dengan 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara? 

     

7. Seberapa sering Bapak/Ibu mengurangi 

pekerjaan audit dari yang seharusnya 

dilaksanakan sebagaimana ditetapkan pada 

program audit? 

     

8. Seberapa sering Bapak/Ibu menghentikan 

(tidak melanjutkan) prosedur audit dari 

ketentuan yang ditetapkan pada program audit 

tanpa mengganti dengan prosedur audit yang 

lebih sesuai? 

     

9. Seberapa sering Bapak/Ibu mengandalkan 

hasil pekerjaan klien sebagai pengganti 

prosedur audit yang ditetapkan pada program 

audit? 

     

10. Seberapa sering Bapak/Ibu tidak melakukan 

dokumentasi bukti audit atas pelaksanaan 

suatu prosedur audit yang disyaratkan sesuai 

dengan program audit? 
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LOCUS OF CONTROL EKSTERNAL 

Pertanyaan pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

bagaimana Bapak/Ibu mempertautkan antara keberhasilan atau kegagalan dalam 

suatu lingkungan pekerjaan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal 

tersebut. Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling 

sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu pada tempat yang tersedia. 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 

1. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi kehidupannya jika dengan  

pengawasan sungguh-sungguh. 

     

2. Suatu tugas dapat dikerjakan dengan baik, apabila 

didukung dengan perencanaan yang baik oleh 

manajer atau atasan. 

     

3. Jika seorang bawahan merasa tidak puas dengan 

keputusan yang dibuat atasannya, maka bawahan 

tersebut hanya bersedia memberikan saran ketika 

diminta oleh atasannya. 

     

4. Pada umumnya seseorang dapat mengerjakan 

tugasnya dengan baik bila ada pengawasan. 

     

5. Pada umumnya, karyawan yang melaksanakan 

suatu pekerjaan dengan baik akan mendapatkan 

penghargaan atau reward dari atasannya. 
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6. Jika seseorang mendapatkan uang atau 

penghargaan, hal tersebut merupakan suatu 

keberuntungan. 

     

7. Dalam upaya memperoleh suatu pekerjaan atau 

posisi yang lebih baik, seseorang harus 

mempunyai anggota keluarga atau teman yang 

menduduki posisi penting. 

     

8. Promosi dalam karier merupakan suatu 

keberuntungan. 

     

9. Dalam memperoleh suatu pekerjaan yang sesuai, 

kenalan atau teman lebih penting daripada 

kemampuan yang kita miliki. 

     

10. Untuk dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 

seperti uang atau kekayaan, seseorang harus 

mempunyai kenalan atau teman yang tepat. 

     

11. Untuk menjadi karyawan yang berprestasi 

diperlukan suatu keberuntungan. 

     

12. Keberuntungan merupakan faktor utama yang 

membedakan orang yang berhasil dan gagal dalam 

tugasnya. 
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TURNOVER INTENTION  

Pertanyaan pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

bagaimana Bapak/Ibu dengan adanya keinginan untuk meninggalkan Kantor 

Akuntan Publik tempatnya bekerja saat ini untuk mencari alternatif pekerjaan 

ditempat lain yang menurutnya lebih baik. Kami mohon beri tanda silang (X) 

pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu pada tempat 

yang tersedia. 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 

1. Jika saya memperoleh kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di KAP 

lain, saya akan menyetujuinya. 

     

2. Saya akan meninggalkan KAP tempat saya 

bekerja 2 tahun lagi. 

     

3. Saya akan tetap berada pada KAP tempat saya 

bekerja sampai masa pensiun. 
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KOMITMEN ORGANISASI  

Pertanyaan pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

bagaimana Bapak/Ibu terhadap institusi tempat Bapak/Ibu mengabdi selama ini. 

Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai 

dengan pendapat Bapak/Ibu pada tempat yang tersedia. 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

No Pernyataan 
Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 

1. Saya berani menyatakan kepada teman saya 

bahwa KAP tempat kerja saya merupakan 

tempat kerja yang terbaik bagi diri saya. 

     

2. Dengan lapang dada, saya bisa menerima 

hampir semua jenis penugasan kerja apapun 

dalam rangka menjaga lancarnya pekerjaan 

tersebut pada KAP tempat saya kerja. 

     

3. Saya benar-benar bahagia dan puas bahwa saya 

memilih KAP tempat saya bekerja daripada 

KAP tempat kerja lain sewaktu proses 

pertimbangan mencari kerja. 

     

4. Bagi saya, KAP tempat saya bekerja 

merupakan organisasi tempat kerja terbaik di 

antara semua KAP tempat kerja yang mungkin 

bagi saya. 

     

5. Saya benar-benar menaruh perhatian dan ikut 

menjaga kelangsungan organisasi ini. 
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6. Saya benar-benar merasa bahwa nilai-nilai 

dalam diri saya telah cocok dengan nilai-nilai 

yang ada dalam organisasi tempat saya bekerja. 

     

7. Saya merasa bangga menyatakan kepada 

teman-teman saya bahwa saya adalah bagian 

dari organisasi tempat saya bekerja. 

     

8. Organisasi tempat saya bekerja benar-benar 

memberi inspirasi dan semangat bagi saya. 

     

9. Saya berusaha keras dengan kualitas di atas 

normal dari yang diharapkan organisasi tempat 

saya bekerja dalam rangka mencapai 

kesuksesan organisasi. 
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Lampiran  5 

TABULASI DATA RESPONDEN 

NAMA KANTOR 

AKUNTAN PUBLIK 
NO 

JENIS 

KELAMIN 
UMUR JABATAN 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

LAMA 

BEKERJA 

KAP Darsono & Budi 

Cahyo Santoso 

1. Laki-Laki 27 Th 
Auditor 

Junior 
S1 3 Tahun 

2. Perempuan 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 3 Tahun 

KAP Bayudi, Yohana, 

Suzy, dan Arie 

(Cabang) 

3. Perempuan 22 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

4. Perempuan 23 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

5. Laki-Laki 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

6. Perempuan 23 Th 
Auditor 

Junior 
S1 1 Tahun 

7. Perempuan 22 Th 
Auditor 

Junior 
S1 1 Tahun 

KAP Achmad, Rasyid, 

Hisbullah & Jerry 

(Cabang) 

8. Perempuan 26 Th 
Auditor 

Senior 
S1 5 Tahun 

9. Laki-Laki 24 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

10. Perempuan 23 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

11. Perempuan 28 Th 
Auditor 

Junior 
S1 4 Tahun 

12. Perempuan 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2,8 Tahun 

KAP Tarmizi Achmad 

13. Laki-Laki 39 Th 
Auditor 

Senior 
S1 5 Tahun 

14. Laki-Laki 27 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

15. Perempuan 35 Th 
Auditor 

Senior 
S1 2 Tahun 

16. Perempuan 28 Th 
Auditor 

Senior 
S1 3 Tahun 

17. Laki-Laki 34 Th 
Auditor 

Senior 
S2 3 Tahun 
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NAMA KANTOR 

AKUNTAN PUBLIK 
NO 

JENIS 

KELAMIN 
UMUR JABATAN 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

LAMA 

BEKERJA 

KAP I. Soetikno 

18. Perempuan 28 Th 
Auditor 

Junior 
S1 4 Tahun 

19. Laki-Laki 35 Th 
Auditor 

Senior 
S1 5 Tahun 

20 Laki-Laki 39 Th 
Auditor 

Senior 
S1 6 Tahun 

21. Perempuan 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 3 Tahun 

22. Laki-Laki 30 Th 
Auditor 

Senior 
S1 4 Tahun 

KAP Riza, Adi, 

Syahril & Rekan 

(Cabang) 

23. Laki-Laki 32 Th 
Auditor 

Junior 
S1 3 Tahun 

24. Laki-Laki 26 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

25. Perempuan 24 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

26. Laki-Laki 24 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2,5 Tahun 

27. Laki-Laki 28 Th 
Auditor 

Junior 
S1 3 Tahun 

KAP Tri Bowo 

Yulianti 

28. Laki-Laki 26 Th 
Auditor 

Junior 
S1 5 Tahun 

29. Laki-Laki 28 Th 
Auditor 

Junior 
D3 6 Tahun 

30. Perempuan 22 Th 
Auditor 

Junior 
D3 1 Tahun 

31. Perempuan 24 Th 
Auditor 

Junior 
D3 2 Tahun 

32. Perempuan 29 Th 
Auditor 

Junior 
S1 6 Tahun 
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NAMA KANTOR 

AKUNTAN PUBLIK 
NO 

JENIS 

KELAMIN 
UMUR JABATAN 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

LAMA 

BEKERJA 

KAP Benny, Tony, 

Frans & Daniel 

(Cabang) 

33. Laki-Laki 24 Th 
Auditor 

Junior 
S1 1 Tahun 

34. Perempuan 24 Th 
Auditor 

Junior 
S1 1 Tahun 

35. Laki-Laki 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 1,5 Tahun 

36. Laki-Laki 23 Th 
Auditor 

Junior 
S1 1 Tahun 

37. Perempuan 25 Th 
Auditor 

Junior 
D3 1 Tahun 

38. Laki-Laki 24 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

39. Laki-Laki 23 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

40. Laki-Laki 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

41. Laki-Laki 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

42. Laki-Laki 22 Th 
Auditor 

Junior 
S1 1 Tahun 

KAP Sodikin & 

Harijanto 

43. Laki-Laki 40 Th 
Auditor 

Senior 
S2 6 Tahun 

44. Laki-Laki 26 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

45. Laki-Laki 24 Th 
Auditor 

Junior 
D3 2 Tahun 

46. Perempuan 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

47. Laki-Laki 28 Th 
Auditor 

Junior  
S1 3,5 Tahun 

48. Laki-Laki 30 Th 
Auditor 

Junior 
S1 4 Tahun 

49. Perempuan 26 Th 
Auditor 

Junior 
S1 4 Tahun 

50. Laki-Laki 35 Th 
Auditor 

Senior 
S2 5 Tahun 

51. Perempuan 24 Th 
Auditor 

Junior 
D3 2 Tahun 

52. Laki-Laki 39 Th 
Auditor 

Senior 
S2 6 Tahun 
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NAMA KANTOR 

AKUNTAN PUBLIK 
NO 

JENIS 

KELAMIN 
UMUR JABATAN 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

LAMA 

BEKERJA 

KAP Kumalahadi, 

Kuncara, dan Sugeng 

Pamudji & Rekan 

53. Laki-Laki 27 Th 
Auditor 

Junior 
S1 5 Tahun 

54. Laki-Laki 30 Th 
Auditor 

Junior 
S1 5 Tahun 

55. Perempuan 24 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

56. Laki-Laki 35 Th 
Auditor 

Senior 
S2 6 Tahun 

57. Laki-Laki 28 Th 
Auditor 

Junior 
S1 4 Tahun 

58. Perempuan 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

59. Perempuan 26 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

60. Laki-Laki 29 Th 
Auditor 

junior 
S1 4 Tahun 

61. Perempuan 25 Th 
Auditor 

Junior 
S1 2 Tahun 

62. Laki-Laki 32 Th 
Auditor 

Senior 
S2 6 Tahun 
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Lampiran 6 

DATA UJI INSTRUMEN PENELITIAN 

RES 
PDA 

1 

PDA 

2 

PDA 

3 

PDA 

4 

PDA 

5 

PDA 

6 

PDA 

7 

PDA 

8 

PDA 

9 

PDA 

10 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

6 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

8 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 

12 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 

13 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

16 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 

17 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

18 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

19 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 

20 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 

 

RES LoC

E 1 

LoC

E 2 

LoC

E 3 

LoC

E 4 

LoC

E 5 

LoC

E 6 

LoC

E 7 

LoC

E 8 

LoC

E 9 

LoC

E 10 

LoC

E 11 

LoC

E 12 

1 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 3 

2 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 3 3 

3 1 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 

4 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

6 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 

7 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 3 2 

8 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 1 2 

9 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 

10 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 3 
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11 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 

12 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 

13 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 

14 3 4 2 2 2 4 3 2 4 4 3 4 

15 2 2 3 2 2 4 3 4 4 4 3 4 

16 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 

17 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 

18 1 1 1 1 2 3 3 4 3 3 4 3 

19 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

20 2 1 2 2 1 3 4 4 4 3 3 3 

 

RES TI 1 TI 2 TI 3 KO 1 KO 2 KO 3 KO 4 KO 5 KO 6 KO 7 KO 8 KO 9 

1 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 

2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 

3 2 2 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 

4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 3 2 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 

6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 

8 2 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 

9 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 

11 3 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 

12 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 

13 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 

14 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 

15 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

16 2 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 

17 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

18 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

19 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 

20 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
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Lampiran 7 

DATA PENELITIAN 

TABULASI VARIABEL PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT 

NO PDA1 PDA2 PDA3 PDA4 PDA5 PDA6 PDA7 PDA8 PDA9 PDA10 JMLH 

1. 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 14 

2. 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 17 

3. 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 26 

4. 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 16 

5. 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 23 

6. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7. 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 

8. 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 17 

9. 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 25 

10. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

11. 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 18 

12. 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 13 

13. 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 23 

14. 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 17 

15. 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 23 

16. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17. 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1 21 

18. 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 17 

19. 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 18 

20. 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 16 

21. 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 23 

22. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

23. 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 18 

24. 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 21 

25. 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 20 

26. 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 19 

27. 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 

28. 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 17 

29. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 

30. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

31. 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 15 

32. 2 1 3 2 2 3 3 2 1 1 20 

33. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

34. 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 27 

35. 3 2 3 1 1 3 2 1 2 1 19 
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36. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12 

37. 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 21 

38. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 12 

39. 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 25 

40. 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 13 

41. 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 24 

42. 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 18 

43. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

44. 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 23 

45. 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 16 

46. 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 14 

47. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

48. 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 17 

49. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

50. 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 18 

51. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

52. 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 18 

53. 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 24 

54. 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 14 

55. 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 19 

56. 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 18 

57. 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 18 

58. 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 17 

59. 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 22 

60. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

61. 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 32 

62. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 
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TABULASI VARIABEL LOCUS OF CONTROL EKSTERNAL 

No 
LoC

E1 

LoC

E2 

LoC

E3 

LoC

E4 

LoC

E5 

LoC

E6 

LoC

E7 

LoC

E8 

LoC

E9 

LoC

E10 

LoC

E11 

LoC

E12 
JMLH 

1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 48 

2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 50 

3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 51 

4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 40 

5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 40 

6 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 3 49 

7 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 51 

8 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 51 

9 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 53 

10 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 52 

11 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 51 

12 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 51 

13 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 39 

14 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 48 

15 4 5 4 3 3 3 5 4 3 5 4 3 46 

16 5 5 4 5 5 2 2 3 3 3 3 2 42 

17 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 50 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

22 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 29 

23 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 47 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

25 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 47 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

27 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 2 46 

28 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 52 

29 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 51 

30 4 5 4 4 5 4 4 2 4 5 2 2 45 

31 4 5 4 4 5 4 4 2 4 5 2 2 45 

32 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 4 48 

33 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 45 

34 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 43 

35 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 33 

36 4 4 5 5 4 2 3 2 4 4 3 4 44 

37 4 4 5 5 4 2 3 4 2 4 3 4 44 
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38 5 5 4 4 5 3 3 2 3 4 3 4 45 

39 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 51 

40 5 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 48 

41 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 54 

42 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 48 

43 5 4 4 5 5 3 2 2 2 3 2 3 40 

44 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 52 

45 5 5 5 5 5 2 2 2 3 2 2 2 40 

46 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 48 

47 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 54 

48 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 50 

49 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 50 

50 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 48 

51 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 25 

52 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 34 

53 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 45 

54 5 5 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 38 

55 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 47 

56 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 54 

57 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 43 

58 4 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 46 

59 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 48 

60 5 5 4 5 5 3 2 2 2 3 3 2 41 

61 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 52 

62 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 42 
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TABULASI VARIABEL TURNOVER INTENTION 

NO TI1 TI2 TI3 JMLH 

1. 3 3 3 9 

2. 4 3 4 11 

3. 4 4 5 13 

4. 2 3 2 7 

5. 4 4 3 11 

6. 2 2 3 7 

7. 5 5 4 14 

8. 3 4 4 11 

9. 3 4 4 11 

10. 4 5 4 13 

11. 3 3 3 9 

12. 3 3 3 9 

13. 4 3 3 10 

14. 3 3 3 9 

15. 3 4 3 10 

16. 2 2 3 7 

17. 4 4 4 12 

18. 4 4 4 12 

19. 4 4 4 12 

20. 2 3 3 8 

21. 4 5 4 13 

22. 2 1 2 5 

23. 3 3 3 9 

24. 4 4 4 12 

25. 3 4 4 11 

26. 3 3 4 10 

27. 2 2 3 7 

28. 2 2 3 7 

29. 3 3 4 10 

30. 4 3 4 11 

31. 2 3 3 8 

32. 2 3 3 8 

33. 4 4 4 12 

34. 4 3 5 12 

35. 2 2 3 7 

36. 2 2 2 6 

37. 2 2 3 7 

38. 2 2 2 6 



156 
 

 

39. 3 4 4 11 

40. 2 2 3 7 

41. 4 3 3 10 

42. 4 3 3 10 

43. 1 2 2 5 

44. 3 4 3 10 

45. 3 2 3 8 

46. 3 3 4 10 

47. 4 4 5 13 

48. 4 3 4 11 

49. 3 3 3 9 

50. 2 2 2 6 

51. 3 4 4 11 

52. 2 2 3 7 

53. 3 3 3 9 

54. 2 2 3 7 

55. 3 3 2 8 

56. 2 2 3 7 

57. 2 3 2 7 

58. 3 3 4 10 

59. 3 3 4 10 

60. 3 3 4 10 

61. 4 5 5 14 

62. 5 5 5 15 
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TABULASI VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI 

NO KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 JMLH 

1. 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38 

2. 3 3 4 4 3 3 3 4 3 30 

3. 3 2 2 2 3 3 4 3 5 27 

4. 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32 

5. 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30 

6. 4 4 5 4 5 4 3 4 5 38 

7. 4 4 4 5 4 4 5 5 4 39 

8. 4 5 4 4 5 4 5 4 5 40 

9. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 

10. 4 5 4 4 5 4 5 4 4 39 

11. 4 5 4 4 5 4 5 4 4 39 

12. 4 5 4 4 5 5 5 4 4 40 

13. 3 3 3 3 3 2 4 3 4 28 

14. 3 3 3 3 4 5 3 4 3 31 

15. 3 2 3 3 4 4 3 3 4 29 

16. 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 

17. 3 3 5 5 4 4 5 4 3 36 

18. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

19. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

20. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

21. 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 

22. 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 

23. 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34 

24. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

25. 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 

26. 3 4 4 4 3 3 4 4 3 32 

27. 4 4 5 4 4 4 5 5 4 39 

28. 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 

29. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 

30. 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 

31. 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 

32. 3 4 3 3 3 4 3 3 4 30 

33. 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 

34. 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 

35. 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 

36. 4 4 4 3 4 5 4 5 5 38 

37. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

38. 3 5 4 4 4 5 5 3 3 36 
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39. 4 4 4 4 4 3 3 4 5 35 

40. 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30 

41. 2 2 2 3 4 3 3 3 3 25 

42. 3 4 4 4 5 4 5 4 3 36 

43. 4 5 4 4 5 5 4 5 5 41 

44. 3 3 4 4 3 3 3 2 2 27 

45. 4 4 4 3 3 3 4 5 5 35 

46. 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30 

47. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

48. 3 3 4 4 5 4 4 4 3 34 

49. 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 

50. 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 

51. 5 4 4 4 5 4 5 4 4 39 

52. 4 5 4 4 4 5 4 3 3 36 

53. 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30 

54. 4 5 5 5 5 4 5 4 5 42 

55. 4 3 4 5 5 3 4 4 4 36 

56. 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32 

57. 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 

58. 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 

59. 4 5 4 4 3 3 3 4 3 33 

60. 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 

61. 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 

62. 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 
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Lampiran  8 
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Lampiran  9 
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