
 
 

8 
 

BAB II 

RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. KERANGKA TEORI  

1. Atribution theory 

Teori atribusi (Atribution theory) menurut Freitz Heider yaitu sebuah 

cara yang dilaksanakan oleh setiap orang untuk memberikan penafsiran 

penyebab dari timbulnya perilaku seseorang (Davis dan Newstorm, 1985:96). 

Pada atribusi terdapat dua sebab yang menjadi penentu perilaku orang lain 

maupun diri sendiri yaitu faktor internal (dispositional attributions) dan 

faktor eksternal (situasional attributions) yang memiliki pengaruh dalam 

perilaku seseorang. Faktor internal merupakan segala sesuatu yang ada pada 

diri seseorang, misalnya kesadaran, kemampuan, dan watak seseorang. 

Faktor eksternal adalah segala sesuatu di lingkungan luar yang memberikan 

pengaruh terhadap munculnya perilaku, seperti pengaruh sosial yang 

menjadikan seseorang melakukan suatu tindakan dikarenakan situasi dan 

kondisi yang sedang dihadapi. Untuk menentukan sebab dari perilaku 

seseorang dapat dilihat pada 3 faktor yaitu: 

a. Perilaku unik, adalah sebuah tingkat dimana individu akan menunjukkan 

perilaku menggunakan cara yang sama pada situasi yang berbeda. 

b. Perilaku konsisten, adalah sebuah tingkat dimana individu dapat 

menunjukkan sebuah kesamaan perilaku dari waktu ke waktu. 
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c. Konsensus, adalah setiap orang mempunyai kesamaan pandangan dalam 

memberikan respon setiap perilaku individu dalam situasi yang sama 

(Ivancevich et al., 2006:124).  

Teori atribusi yang digunakan oleh peneliti mempunyai tujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari sebuah karakter pribadi auditor dalam sebuah 

penyimpangan perilaku audit. Penentu utama pada penelitian ini adalah 

karakteristik personal pada penyimpangan perilaku dalam audit karena 

menjadi faktor internal yang mempengaruhi individu dalam beraktivitas.  

2. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 

Terencana menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat 

berperilaku yang dimiliki seseorang (Ajzen 1991). Ada tiga faktor penentu 

niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the 

behavior, norma subjektif (Subjective norm), dan kontrol perilaku yang 

dipersepsikan (perceived behavioral control).  

a. Sikap terhadap perilaku.  

Keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs) yang kemudian 

menghasilkan sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) adalah 

keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas 

hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation), apakah perilaku 

tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian ini, karakteristik personal 

terhadap penyimpangan dalam audit adalah seberapa besar keyakinan 

auditor atas hasil yang akan diperoleh atas perilaku Disfungtional audit.  
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b. Norma Subjektif  

Keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan tentang harapan 

normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan 

tersebut (normative beliefs and motivation to comply). Keyakinan normatif 

merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif 

(subjective norms). Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang 

pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa 

terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Berkaitan dengan 

studi ini, norma subjektif adalah keyakinan auditor tentang kekuatan 

pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi 

seseorang untuk melakukan perilaku Disfungtional audit.  

c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan  

Keyakinan kontrol (control beliefs) yang kemudian melahirkan kontrol 

perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal 

yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Kontrol perilaku 

yang dipersepsikan dalam studi ini adalah keyakinan auditor tentang 

seberapa kuat sistem pengawasan untuk meminimumkan perilaku 

Disfungtional audit. 

3. Locus of Control 

Kata lain dari itu adalah kepribadian (personility), merupakan 

keyakinan individu dalam mongontrol nasib masing-masing individu. 
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Individu yang memiliki Locus of Control banyak yang kemudian 

menyandarkan seluruh harapan untuk digantungkan pada yang lain, 

kehidupan mereka memiliki kecenderungan dikendalikan oleh power dari 

eksternal, misalnya hal-hal yang menguntungkan.  

Orang yang memiliki nasib mereka sendiri atau tidak bergantung pada 

orang lain, sementara orang yang memiliki kendali eksternal akan merasa 

yakin bahwa apa yang menimpa mereka dalam hidup ini disebabkan oleh 

sebuah keberuntungan atau kebetulan. Jadi Locus of Control ditentukan oleh 

antara lain:  

a. Rasa puas dalam pekerjaan.  

b. Motivasi untuk tetap berprestasi.  

c. Keterlibatan dalam sebuah pekerjaan.  

d. Adanya sistem untuk penilaian kinerja/reward. 

Tingkatan perilaku yang ditentukan berdasar pengaruh keyakinan 

individu pada apa yang terjadi pada mereka disebut Locus of Control. 

Terdapat dua jenis golongan Locus of Control yaitu Locus of Control internal 

dan Locus of Control eksternal. Locus of Control internal adalah karena 

individu tersebut memiliki keyakinan bahwa sepenuhnya mereka mampu 

mengatur dirinya, sehingga nasib ditentukan oleh dirinya sendiri serta apa 

yang terjadi terhadap diri mereka merupakan tanggung jawab pribadi. 

Sedangkan Locus of Control eksternal adalah individu tersebut 

memiliki sebuah keyakinan bahwa sebuah takdir ialah faktor yang berasal 

dari luar diri mereka. Saat berorganisasi, Locus of Control yang terdapat dari 
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dalam tidak membutuhkan banyak controlling seperti keyakinan control dari 

eksternal, hal ini dikarenakan individu tersebut berkeyakinan tiap tingkah 

lakunya dalam bekerja dapat berpengaruh pada hasil yang didapatkan seperti 

halnya kualitas kerja yang akan mempengaruhi gaji, promosi dan lainnya.  

Locus of control adalah variabel kepribadian (personility), yang 

didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya 

mengontrol nasib (destiny) sendiri. Individu dengan locus of control eksternal 

lebih banyak menyandarkan harapannya untuk bergantung pada orang lain, 

hidup mereka cenderung dikendalikan oleh kekuatan di luar diri mereka 

sendiri seperti keberuntungan, serta lebih banyak mencari dan memilih 

kondisi yang menguntungkan. Individu dengan locus of control eksternal 

merasa tidak mampu untuk mendapatkan dukungan kekuatan yang 

dibutuhkannya untuk bertahan dalam suatu organisasi, sehingga mereka 

memiliki potensi untuk mencoba memanipulasi rekan atau objek lainnya 

sebagai kebutuhan pertahanan mereka (Solar dan Bruchl, 1971). Auditor yang 

memiliki kecenderungan locus of control eksternal akan memiliki kinerja 

yang rendah dan auditor yang memiliki kinerja yang rendah akan lebih 

menerima perilaku disfungsional (Kartika dan Wijayanti, 2007). 

4. Kinerja  

Kinerja (Performance) merupakan suatu perilaku individu dalam 

berorganisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. 

Performance merupakan salah satu indikator kesuksesan yang dicapai oleh 

seorang individu dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Ukuran sebuah 
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kesuksesan tidak akan bisa disamakan di setiap individu, terlebih pada result 

seseorang yang sesuai pada takaran yang berlaku dalam bekerja. 

Evaluasi pekerjaan dari seorang auditor sangatlah wajib untuk 

dilaksanakan. Pada saat promosi jabatan bagi organisasi perlu sekali untuk 

melakukan penilaian kinerja sebagai dasarnya agar sesuai dengan hasil 

capaiannya. Performance terdiri dari dua jenis, yaitu kinerja dari individu dan 

organisasi. Kinerja individu merupakan hasil kinerja pegawai dari kualitas 

dan kuantitas berdasar pada standar kerja yang telah ditetapkan, sedangkan 

kinerja organisasi adalah gabungan antara kinerja individu dan kelompok 

yang menjadi kesatuan, oleh karena itu performance dalam berorganisasi 

bergantung pada pegawainya. 

5. Komitmen Organisasi  

Pekerja yang memiliki komitmen tinggi akan sangat jarang 

mengundurkan diri dari pekerjaan dan perusahaannya, sekalipun ada 

ketidakpuasan. Hal ini dikarenakan rasa memiliki, kesetiaan dan keterikatan 

terhadap pekerjaan dan perusahaanya. Sebaliknya, pekerja yang tidak 

memiliki komitmen, akan merasa kurang setia pada organisasi dan memiliki 

kecenderungan pada rendahnya tingkat kehadiran di tempat.  

Komitmen organisasi erat kaitannya dengan hasil kerja yang dilakukan 

dan dicapai setiap individu seperti presensi pegawai, turnover, usaha kerja 

(effort), dan kinerja. Implikasi dari komitmen organisasi akan berimbas pada 

individu dan organisasi.  
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Komitmen bagi organisasi mampu membuat angka keterlambatan hadir 

berkurang, tingkat ketidak hadiran (abseinteism) berkurang dan keinginan 

untuk keluar dari pekerjaan menjadi berkurang, juga peningkatan usaha dan 

kualitas kerja dari karyawan. Ini menjadi sangat berpengaruh pada kinerja 

organisasi secara keseluruhan.  

Komitmen berorganisasi berhubungan pada sejauh mana seseorang itu 

tetap berada dan bertahan pada profesinya. Komitmen organisasi yang 

berkelanjutan merupakan sebuah bentuk komitmen seseorang terhadap 

profesinya yang berdasarkan pada pertimbangan biaya-biaya yang terjadi jika 

seseorang akan meninggalkan profesi. 

6. Turnover Intention  

Keinginan untuk berhenti bekerja ialah perilaku yang dipunyai seorang 

dalam pengunduran diri atau keluar dari suatu organisasi. Keinginan tersebut 

terjadi didahului dengan adanya niat atau intensitas turnover intention. 

Adanya kepuasaan, keinginan, peluang yang diharapkan saat bekerja adalah 

faktor utama dari intensitas (Fitriany et al., 2010).  

Tanda dari adanya keinginan untuk berhenti bekerja ditunjukkan oleh 

beberapa poin yang terkait dengan perilaku auditor, seperti kemalasan saat 

bekerja, munculnya keberanian melakukan pelanggaran aturan, berani 

melawan atasan, dan menyelesaikan pekerjaan terlihat tidak sama seperti 

biasa (Anita et al., 2016:119). 

Terdapat dua pendorong yang mempengaruhi munculnya keinginan 

yang intens, yaitu keinginan mencari dan keinginan untuk keluar. Namun 
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yang menjadi pendorong utama dari turnover adalah keinginan yang intens 

untuk keluar dari pekerjaan. Faktor penting dalam keinginan yang intens yaitu 

adalah kesenangan, tertarik dalam bekerja waktu ini dan tertarik pada peluang 

pekerjaan yang lainnya (Fitriany et al, 2010:13). 

Keinginan untuk berhenti dari pekerjaan saat ini bisa menjadikan 

individu apatis terhadap segala hal yang dilakukannya di organisasi. Perilaku 

tersebut menjadikan pekerja melakukan kerja yang tidak baik dan sangat 

mungkin terjadi perilaku yang menyimpang dalam proses audit. 

7. Etika Audit  

Etika yang terdapat pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008), mempunyai 3 makna yang salah satu diantaranya ialah nilai yang 

berkaitan dengan kebenaran dan ketidakbenaran yang diyakini kelompok 

masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut bisa ditelaah bahwa etika 

merupakan sekumpulan aturan, pedoman pengaturan perilaku individu, yang 

dilaksanakan maupun dipatuhi oleh segolongan atau sebuah profesi. 

Mempunyai etika yang baik saat melaksanakan setiap tugas sangat penting 

bagi seorang auditor.  

Perilaku yang etis adalah suatu keharusan pada profesi. Mencegah 

adanya etika yang menyimpang, perusahaan dan juga kelompok organisasi 

memberlakukan berbagai kode etik untuk profesinya sebagai tata aturan 

dalam tingkah laku manajemen ataupun pegawainya. 

Pengaturan etika profesi para akuntan di Indonesia pada sebuah kode 

etik untuk para akuntan Indonesia. Peraturan etik ini mengikat anggota IAI 
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dan yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Suatu kode etik yang 

dirumuskan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang meliputi juga delapan etika 

yang diatur dan ditaati untuk setiap anggota IAI, dan juga peraturan etika dan 

penginterpretasian pedoman tentang etika yang ditaati oleh setiap anggota 

kompartemen. 

Dalam setiap profesi tentu sangat diperhatikan yang berkaitan dengan 

kualitas dari jasa yang diberikan pada masyarakat. Haryono menyatakan 

(2005:28) etika profesional mencakupi tiap tingkah bagi orang profesional 

yang dibuat dalam rangka tujuan yang praktis ataupun untuk tujuan yang 

idealis. Begitu juga yang diberlakukan bagi auditor. Batasan terkait etika 

untuk auditor ditetapkan agar bisa membatasi tingkah laku para auditor dalam 

melaksanakan setiap tanggung jawabnya. Maka dari itu, pengetahuan terkait 

etika profesi auditor perlu ada agar dapat menghindari adanya berbagai 

penyimpangan perilaku. 

8. Pengalaman Auditor  

Kusumawati menyatakan (2008), pengalaman merupakan rangkaian 

pelajaran yang diambil hikmah oleh individu atas berbagai macam kejadian 

yang terjadi pada kehidupannya. Pengalaman yang didasarkan pada lamanya 

waktu dalam pekerjaan ialah pengalaman dari para akuntan publik yang 

terhitung berdasar dari waktu/tahun bekerjanya. Maka dari itu, akuntan publik 

yang sudah lama dalam bekerja menjadi auditor bisa dikatakan sebagai 

auditor yang berpengalaman. Semakin lama waktu bekerja menjadi auditor, 
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maka akan semakin dapat menambah dan memperluas terkait pengetahuan 

para auditor dibidang akuntansi dan juga auditing. 

Mengimplementasikan suatu aktivitas audit, auditor diharuskan untuk 

melaksanakan pekerjaannya dengan profesionalitas yang lumayan baik. 

Kemampuan yang juga dimiliki para auditor tidak hanya dipengaruhi oleh 

pengetahuan yang formal saja akan tetapi ditentukan juga oleh berbagai faktor 

lain yang menjadi pengalamannya.  

Tubbs (1992) dalam Dewi (2018) menyebutkan bahwa auditor yang 

berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, 

memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan. 

Pernyataan Harhinto (2004) dalam Dewi (2018) yang mendeskripsikan 

bahwa pengalaman auditor dapat menambah keterampilan dan 

pengembangan dalam struktur pengetahuan. Sehingga auditor yang semakin 

mempunyai banyak pengalaman dan profesional maka pengambilan 

keputusan akan semakin dapat dipertanggungjawabkannya. Auditor yang 

telah berpengalaman diharap dapat memberikan tingkat kredibilitas yang 

lebih tinggi bagi para pemakai laporan auditan. 

Pernyataan Choo dan Trotman (1991) dalam Nasution (2013) memberi 

bukti empiris bahwa seorang auditor mampu berpengalaman lebih banyak 

menemukan item-item yang tidak umum (atypical) dibandingkan dengan 

auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara seorang auditor yang 

berpengalaman dengan yang kurang pengalamannya tidak jauh berbeda 

dalam menemukan item-item yang umum (typical).  
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9. Perilaku Disfungtional audit 

Ketidaksesuaian dari program dan standar yang diterapkan selama 

menjalankan proses audit adalah penyimpangan dalam berperilaku audit. Hal 

ini dipandang sebagai suatu tanggapan pada lingkungan contohnya, kontrol 

yang bila tindakan ini dilaksanakan bisa memberikan pengaruh dalam 

kualitas hasil audit.  

Penyimpanan-penyimpangan perilaku yang mempengaruhi kualitas 

audit adalah penghentian prematur atau Premature sign off prosedur audit 

tanpa menjalankan prosedur audit yang lain, altering or replacing audit 

procedures atau penggantian prosedur audit yang ada pada standar auditing, 

dan underreporting of time atau tidak melaporkan waktu yang sesungguhnya 

(Harini, 2010; Basudewa, 2015). 

Saat melakukan sebuah prosedur audit tidak jarang para auditor 

melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Penyimpangan perilaku 

adalah perilaku auditor yang dilakukan selama menjalankan suatu program 

audit yang bisa berdampak pada penurunan kualitas audit secara langsung 

maupun tidak langsung (Mahardini, 2014). 

 

B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh Locus of Control terhadap perilaku Disfungtional audit. 

Locus of Control adalah karakteristik individual yang memperlihatkan 

tingkat keyakinan individu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan individu (Triono, 2012). Hal ini disebabkan, 
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kurang percaya pada kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Ketika individu berpikir bahwa kemampuan yang dimilikinya tidak dapat 

memenuhi tuntutan kerja, maka individu tersebut akan melakukan perilaku. 

Seperti ketika audior berkeinginan untuk melakukan perubahan data, tujuan 

kinerja dapat dicapai secara maksimal sehingga penurunan kualitas hasil audit 

bisa disebut sebagai perlakuan yang harus dilakukan auditor agar dapat 

mempertahankan dirinya di lingkungan pekerjaannya. 

Individu yang memiliki locus of control eksternal cenderung untuk 

menerima perilaku disfungsional atas prosedur audit (Hartanti, 2012). Hal ini 

dikarenakan auditor yang memiliki locus of control eksternal kurang percaya 

akan kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan suatu pekerjaan. Hasil 

penelitian Donnelly et al. (2003); Resky (2014), yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi locus of control eksternal seorang auditor, semakin besar 

kemungkinan penerimaan perilaku disfungsional auditor.  

Pada saat auditor merasa bahwa kemampuannya tidak sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan dan cenderung memandang suatu keadaan atau kondisi 

sebagai ancaman, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan (stress) pada 

auditor tersebut. Dengan demikian hal tersebut akan mengakibatkan auditor 

tidak melaksanakan tugas audit sesuai dengan prosedur sebagaimana 

mestinya. Individu dengan locus of control eksternal lebih mudah terlibat 

dengan penerimaan perilaku perilaku Disfungtional audit. Penerimaan 

perilaku ini dipilih apabila mereka tidak mendapatkan dukungan untuk 

mempertahankan pekerjaan. Penelitian sebelumnya Srimindarti (2014), 



20 
 

 
 

menyatakan bahwa auditor dengan locus of control eksternal akan cenderung 

menerima perilaku perilaku Disfungtional audit karena auditor yang 

memiliki locus of control eksternal meyakini bahwa hasil yang diperoleh 

lebih banyak ditentukan oleh faktor diluar dirinya seperti peluang, 

keberuntungan serta nasib dan bukan dari usahanya sendiri.  

Cahyadini dkk. (2017) dan Hartanto (2012) menemukan bahwa locus 

of Control berpengaruh positif terhadap perilaku Disfungtional audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Limawan dkk, (2012) menyatakan bahwa 

Locus of Control yang memiliki auditor merupakan pandangan terhadap suatu 

keadaan atau kondisi sebagai ancaman sehingga tidak mampu menanggulangi 

tingkat strees yang dihadapi dan lebih mudah menerima perilaku 

Disfungtional audit. Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:  

H1: Locus of Control berpengaruh positif terhadap perilaku Disfungtional 

audit. 

 

2. Pengaruh kinerja terhadap perilaku Disfungtional audit. 

Perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kinerja 

pegawainya. Begitu pula dengan kinerja auditor. Auditor dengan kinerja yang 

rendah, akan menimbulkan pemikiran untuk memaksimalkan kinerja dengan 

berbagai tindakan perilaku yang tidak sesuai, seperti menghilangkan prosedur 

audit tanpa diganti dengan langkah yang lain untuk mencapai waktu tugas 

yang telah ditentukan. (Basudewa, 2015). 
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Cahyadini dkk. (2017) dan Wahyudin (2012) menemukan bahwa 

terdapat pengaruh negatif Antara kinerja pada perilaku Disfungtional audit. 

Individu yang beranggapan tidak baik terhadap kinerjanya dapat diperkirakan 

lebih tinggi tingkat penerimaan atas perilaku Disfungtional audit. Sedangkan 

individu yang memiliki anggapan yang baik atas kinerjanya diperkirakan 

akan memiliki kecenderungan untuk menolak perilaku Disfungtional audit. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan hipotesis kedua 

dalam penelitian ini adalah:  

H2: Kinerja berpengaruh negatif terhadap perilaku Disfungtional audit. 

 

3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap perilaku Disfungtional audit. 

Komitmen terhadap profesi dan organisasi adalah karakteristik 

profesionalitas personal yang dimiliki auditor. Hal ini ditunjukkan oleh 

kekuatan dalam diri auditor untuk memihak dan terlibat, serta keinginan 

untuk mempertahankan dirinya dalam organisasi.  

Cahyadini dkk. (2017) dan Pujaningrum (2012) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi pada perilaku 

Disfungtional audit. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan 

Istianah, 2013 menyatakan bahwa tingkat komitmen tinggi yang dimiliki oleh 

Auditor dalam organisasi dapat diperkirakan akan menerima dan meyakini 

maksud dan tujuan organisasi, berusaha sekuat-kuatnya demi kepentingan 

organisasi, dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Dari 
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uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini adalah:  

H3: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap perilaku 

Disfungtional audit 

 

4. Pengaruh turnover intention terhadap perilaku Disfungtional audit. 

Turnover intention adalah cara bagi setiap individu untuk berhenti 

bekerja dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi disebabkan perilaku 

Disfungtional audit, hal ini dilakukan karena rasa takut adanya sanksi jika 

permasalahan tersebut terdeteksi. Salah satu karakteristik Turnover intention 

terjadi ditandai dengan meningkatnya ketidakhadiran, malas kerja, tidak 

mematuhi tata tertib kerja, tidak patuh pada atasan, dan serius untuk 

menjalankan tanggung jawabnya yang sangat berbeda seperti biasanya (Anita 

dkk, 2016:119). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Istianah, 2013 

menyatakan bahwa keinginan untuk berhenti bekerja menyebabkan tingkat 

kepedulian individu terhadap apa yang dilakukan pada organisainya 

berkurang, sehingga dapat diperkirakan tingkat keterlibatan atas perilaku 

menyimpang dalam audit akan meningkat, karena tidak takut pada jatuhnya 

sangsi jika perilaku tersebut diketahui organisasi. Untuk menghindari 

individu yang berkeinginan seperti itu, dapat dihindari dengan membangun 

iklim lingkungan kerja yang kondusif. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Cahyadini dkk. (2017) dan Wahyudin (2013) menunjukkan bahwa 
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terdapat pengaruh positif antara turnover intention pada perilaku 

Disfungtional audit. Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:  

H4: Turnover intention berpengaruh positif terhadap perilaku Disfungtional 

audit. 

 

5. Pengaruh etika auditor terhadap perilaku Disfungtional audit. 

Auditor wajib beretika dalam melakukan tugas-tugas auditnya. 

Menurut Harahap (2011) dalam Mahardini (2014), etika merupakan salah 

satu disiplin ilmu dalam filsafat yang membahas tentang nilai dan norma 

moral yang ditujukan pada manusia dan perilaku hidupnya. Perusahaan 

maupun organisasi sebagai usahanya untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan etika, telah ditetapkannya kode etik untuk setiap profesi 

sebagai aturan dan pedoman untuk mengatur perilaku manajemen dan 

individu. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Mahardini, (2014) 

menyatakan bahwa auditor yang telah memiliki pemahaman yang baik akan 

etika profesinya, dapat menurukan terjadinya perilaku disfungsional. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istianah (2013) 

dan Mahardini (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara 

etika pada perilaku Disfungtional audit. Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

dapat menyimpulkan hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:  

H5: etika audit berpengaruh negatif terhadap perilaku Disfungtional audit 
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6. Pengaruh pengalaman auditor terhadap perilaku Disfungtional audit. 

Auditor yang berpengalaman, tingkat kesadaraan terhadap kekeliuran 

akan semakin cepat serta kesalahan terhadap pemberian opini akan lebih 

sedikit. Auditor berpengalaman dapat terlihat dari tingginya kemampuan 

selektif pada bukti yang lebih relevan. Tingginya pengalaman yang dimiliki 

Auditor akan memiliki kemampuan menentukan kekeliruan tertentu yang 

terjadi pada siklus tertentu.  

Intiyas (2007) dalam Nasution (2013) menemukan bahwa pengalaman 

tidak berpengaruh pada perilaku auditor untuk menghadapi situasi konflik 

audit. Hal ini dikarenakan dalam penelitiannya, jumlah responden sebagian 

besar adalah auditor tingkat junior. Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:  

H6: Pengalaman auditor berpengaruh negatif terhadap penyimpangan 

perilaku audit 

C. Kerangka Penelitian  

 

H1(+) 

H2(-) 

H3(-) 

H4(+) 

H5(-) 

H6(-) 

Locus of control 

Kinerja 

Komitmen organisasi 

Turnover intention 

Etika auditor 

Pengalaman audit 

Penyimpangan perilaku 

dalam audit  


