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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Auditor merupakan salah satu profesi kepercayaan masyarakat yang 

diharapkan memiliki penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap 

informasi yang disajikan instansi ataupun manajemen perusahan. Hasil 

informasi yang dihasilkan oleh proses auditing digunakan oleh perusahaan 

sebagai dasar pertimbangan stakeholder untuk pengambilan keputusan. 

Kualitas hasil dari pengerjaan laporan auditor akan memberikan pengaruh 

pada final result dari pekerjaan audit dan berpengaruh juga bagi stakeholder 

dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hasil penyajian data informasi 

yang akurat dan relevan oleh auditor menjadi sangatlah penting.  

Auditor memiliki peranan yang vital dalam diri yang bisa berpengaruh 

dalam melakukan penyimpangan pada audit. Locus of Control adalah salah satu 

karakteristik personalitas yang menggambarkan tingkat keyakinan seseorang 

tentang sejauh mana dapat atau kegagalan yang dialami (Pertiwi dkk, 2015).  

Pujaningrum (2012) dan Hadi (2014) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa keyakinan untuk gagal dan sukses mempunyai pengaruh positif secara 

signifikan terhadap tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit. 

Akan tetapi Hartati (2012) dan Wahyudin (2011) melakukan penelitian yang 

hasilnya adalah keyakinan untuk gagal dan sukses secara signifikan tidak 

mempengaruhi penerimaan penyimpangan perilaku pada audit.  
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Menurut riset yang dilakukan oleh Pujaningrum (2012) yaitu adanya 

pengaruh kinerja pada penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, sedang 

menurut Hartati (2012) hasil penelitiannya menunjukkan tidak berpengaruh 

secara signifikan pada penerimaan penyimpangan perilaku audit. Menurut riset 

yang dilakukan oleh Anita et al. (2016) hasilnya adalah sebuah komitmen 

dalam berorganisasi memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

perilaku penyimpangan dalam audit. Dalam perspektif islam, komitmen 

seseorang tercermin dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Komitmen dalam 

menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah SWT merupakan wujud 

dari komitmen seorang manusia sebagai makhluk Allah SWT. Seperti dalam 

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al Mudatsir (74:38): yang memiliki 

arti “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”. 

Pada ayat tersebut menerangkan bahwa apa yang telah dikerjakan setiap 

manusia maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan kata lain 

seorang auditor yang telah melakukan pemeriksaan keuangan maka akan 

dipertanggungjawabkan hasil kerjanya, sehingga seorang auditor harus 

melakukan pemeriksaan sesuai dengan kode etik, dan prosedur pemeriksaan 

yang telah disepakati.   

Turnover intention adalah cara bagi setiap individu berhenti bekerja 

dalam meyelesaikan permasalahan yang terjadi disebabkan perilaku yang 

menyimpang dalam audit, hal ini karena rasa takut adanya sanksi jika 

permasalahan tersebut terdeteksi. Penelitian yang dihasilkan oleh Hartati 

(2012) yaitu tidak ada pengaruh keinginan berhenti bekerja dalam 



3 
 

 
 

penyimpangan perilaku audit. Pernyataan itu membuktikan tingginya keinginan 

auditor berhenti bekerja, maka akan cenderung terjadi penyimpangan perilaku 

pada audit, dan begitu juga sebaliknya. 

Etika adalah disiplin ilmu berasal dari filsafat yang membahas tentang 

nilai dan norma moral yang mengarahkan manusia pada perilaku hidupnya 

(Harahap, 2011:17 dalam Mahardini 2014). Komitmen moral yang tinggi dan 

dituangkan dalam bentuk aturan khusus sangatlah diperlukan bagi tiap-tiap 

profesi. Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan IAPI dan dianggap menjadi 

kode etik perilaku akuntan Indonesia adalah (1) tanggung jawab, (2) 

kepentingan masyarakat, (3) integritas, (4) obyektifitas dan independen, (5) 

kompetensi dan ketentuan profesi, (6) kerahasiaan, dan (7) perilaku 

profesional. Semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik maka semakin 

baik pula pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ida Suraida (2015) dalam Nasution (2013) menyatakan adanya 

pengaruh etika auditor atas perilaku Disfungtional audit. Sedangkan pada 

penelitian Robin R. Radtke et. al. (2004) dalam Nasution (2013) menyatakan 

tidak ada pengaruh antara etika auditor atas perilaku Disfungtional audit. 

Penelitian-penelitian tentang auditing menunjukkan bahwa semakin 

banyak pengalaman seorang auditor, maka semakin mampu dia menghasilkan 

kinerja yang lebih baik, sekalipun tugas-tugas yang lebih kompleks. Dalam 

pustaka auditing dan psikologi menunjukkan efek delusi pada proses audit 

mampu diminimalisir oleh seorang audit yang memiliki banyak pengalaman. 

Hal tersebut, dikarenakan struktur pengetahuan dan wawasan auditor yang baik 
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dan pengalaman yang banyak dapat membuat auditor mampu 

mengesampingkan hal-hal yang tidak diperlukan. Pengalaman seorang auditor 

menjadi sorotan tersendiri dalam kegiatan audit, khusunya dalam menunjukkan 

kualitas dari seorang auditor. Sebagaimana yang diatur dalam Standar 

Profesional Akuntansi Publik (SPAP) paragraf ketiga SA (Standar Audit) seksi 

210 tentang pelatihan dan keahlian auditor independen disebutkan bahwa untuk 

melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus 

senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntan dan bidang 

auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya 

yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktek 

audit (SPAP, 2001 dalam nasution 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2013) hasilnya yaitu terdapat 

pengaruh pengalaman auditor pada penyimpangan perilaku dalam audit. 

Sebaliknya hasil riset yang dilakukan oleh Intiyas (2007) dalam Nasution 

(2013) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara pengalaman auditor 

pada tingkah laku auditor saat berhadapan dalam konflik audit.  

BPKP sebagai lembaga audit milik pemerintah yang menjalankan fungsi 

kontrolingnya. Sebagai lembaga, BPKP mempunyai peran dalam mewujudkan 

pemerintahan yang baik, dengan cara mengusahakan proses-proses yang sesuai 

dengan tugasnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN 

(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). BPKP berfungsi menjalankan proses audit 

laporan keuangan (umum) dan audit forensic (khusus).  
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Salah satu hasil audit BPKP adalah kesimpulan tentang indikasi ada atau 

tidaknya tindak pidana maupun perdata yang dapat menyebabkan kerugian 

pada kekayaan negara. Maka audit yang dilakukan oleh BPKP haruslah akurat.  

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait karakteristik personal 

audit pada perilaku penyimpangan dalam audit selama ini lebih menekankan 

kepada auditor independen dan sedikit yang melakukan penelitian dengan 

subjek akuntan pemerintah seperti Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP).  

Menurut Samelson et al. (2006) dalam Andani (2014) persyaratan untuk 

melakukan penelitian pada audit pemerintahan sangat khusus, sehingga temuan 

penelitian kualitas audit disektor private tidak dapat menjadi gambaran secara 

umum diseluruh sektor pemerintah. Hal tersebut membuat penulis melakukan 

penelitian pada kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan DIY. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Cahyadini dkk (2017) yang mana penelitian tersebut menyatakan bahwa 

karakter personal seorang auditor memiliki pengaruh pada penyimpangan 

perilaku dalam audit. Perbedaan pada riset-riset terdahulu adalah penelitian ini 

dilakukan di kantor BPKP perwakilan provinsi Jawa tengah dan DIY. 

Penelitian ini juga menambah 2 variabel independen berupa etika audit dan 

pengalaman auditor.  

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap 
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Perilaku Disfungtional audit Study Empiris pada Auditor yang Bekerja di 

BPKP di Jawa Tengah dan DIY. 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Locus of Control memiliki pengaruh terhadap Perilaku 

Disfungtional audit? 

2. Apakah kinerja memiliki pengaruh terhadap Perilaku Disfungtional audit? 

3. Apakah komitmen berorganisasi memiliki pengaruh terhadap Perilaku 

Disfungtional audit? 

4. Apakah turnover intention memiliki pengaruh terhadap Perilaku 

Disfungtional audit? 

5. Apakah etika auditor memiliki pengaruh terhadap Perilaku Disfungtional 

audit? 

6. Apakah pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap Perilaku 

Disfungtional audit? 

C. TUJUAN  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Locus of Control terhadap perilaku 

Disfungtional audit. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh kinerja terhadap perilaku Disfungtional audit. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap perilaku 

Disfungtional audit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh turnover intention terhadap perilaku 

Disfungtional audit. 

5. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap perilaku Disfungtional 

audit. 

6. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap perilaku 

Disfungtional audit. 

D. MANFAAT  

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah 

pemikiran pengembangan keilmuan, terutama dalam perilaku Disfungtional 

audit.  

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan BPKP 

dalam perencanaan program profesi dan menjalankan praktek manajemen 

guna mempengaruhi kualitas audit dan good government bisa dicapai. 

 

 

 


