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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran hasil penelitian beserta hipotesis 

dengan pembahasan pada akhir bagian bab ini. Hasil penelitian dan pembahasan 

disajikan secara terpisah dan jelas. Penelitian ini menggunakan alat bantu analisis 

yakni perangkat lunak SPSS 21, sebagai saran dalam pengolahan data yang telah 

berhasil dikumpulkan oleh peneliti berupa kuesioner. Adapun penjelasan hasil 

penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

Penelitian ini menggunakan sampel kantor BPKP perwakilan Jawa Tengah 

dan DIY. Berdasarkan purposive sampling yang telah ditetapkan di bab III, maka 

diperoleh sampel sebanyak 61 auditor. Adapun pemilihan sampel adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel  

Kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan DIY 

No Kriteria sampel Jumlah 

1 
Auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY. 
222 

2 Auditor yang bertugas pemeriksaan audit. 82 

3 
Auditor yang memiliki pengalaman kerja sebagai auditor 

minimal 2 tahun. 
70 

4 Auditor yang dapat digunakan sebagai sampel 61 

Sumber: Data diolah peneliti 

Dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan DIY yang menjadi objek 

penelitian ini terbagi dari beberapa bidang, peneliti dapat mengumpulkan data di 
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6 bidang. Peneliti menyebar 61 kuesioner dan seluruhnya dapat dijadikan 

data untuk diolah. 

Tabel 4.2 

Penyebaran Kuesioner 

No Nama BPKP dan Bidang 

Kuesioner 

yang 

disebar 

Kuesioner 

yang 

kembali 

Kuesioner 

yang dapat 

diolah  

1. 
BPKP Perwakilan Jawa 

Tengah 
   

 
a. Bidang IPP (Instansi 

Pemerintah Pusat) 
10 10 10 

 

b. Bidang APD 

(Akuntabilitas 

Keuangan Daerah) 

8 8 8 

 c. Bidang Investigasi 6 6 6 

 
d. Bidang AN 

(Akuntan Negara) 
7 7 7 

 

e. Bidang P3A 

(Program dan 

Pelaporan serta 

Pembinaan APIP) 

10 10 10 

2. BPKP Perwakilan DIY 20 20 20 

 Total 61 

Sehingga peneliti berhasil mendapatkan data dengan jumlah 61 responden 

dengan kriteria yang sudah ditentukan. Adapun rincian untuk responden, dapat 

dilihat pada tabel 4.3: 

Tabel 4.3 

Data Responden 

 

Umur  25-35 th 15 25% 

 36-45 th 19 31% 

 46-55 th 19 31% 

 >55 th 8 13% 

 Total  61 100% 

Jenis kelamin  Laki-laki 28 46% 

 Perempuan  33 54% 

 Total  61 100% 
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Lama bekerja  1-5 th 1 2% 

 6-10 th 9 15% 

 11-20 th 22 36% 

 >20 th 29 48% 

 Total  61 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa auditor yang bekerja di 

kantor BPKP mayoritas berusia lebih dari 36 tahun yang berjumlah 46 orang 

atau 75%. Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin diperoleh informasi 

bahwa mayoritas responden sebanyak 33 orang atau 54% adalah perempuan. 

Sedangkan menurut pengalaman audit menunjukkan bahwa mayoritas 

responden memiliki lebih dari 20 th yaitu sebesar 48% atau sebanyak 29 orang.  

B. Uji Kualitas Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku 

(standar deviation) dari variabel independen dan variabel dependen. Hasil 

statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Locus Of Control 61 6 30 14.66 4.600 

Kinerja 61 7 30 19.38 5.103 

Komitmen Organisasi 61 5 15 10.70 2.355 

Turnover Intention 61 6 20 12.05 3.626 

Etika Auditor 61 16 44 31.80 4.643 

Pengalaman Audit 61 5 36 19.52 8.654 

Penyimpangan Perilaku 

Dalam Audit 

61 14 38 27.48 5.331 

Valid N (listwise) 61     

Sumber : output SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 61 sampel data yang diambil melalui 

penyebaran kuesioner di BPKP perwakilan Jawa Tengah dan DIY yang telah 

ditetapkan sebagai objek dalam penelitian. Total seluruh pertanyaan dalam 

kuesioner adalah 37 pertanyaan dengan rincian 6 pertanyaan untuk variabel 

Locus of control, 6 untuk variabel Kinerja, 3 untuk variabel Komitmen 

Organisasi, 4 untuk variabel Turnover Intention, 9 untuk variabel Etika dan 9 

untuk variabel Disfungsional audit.  

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa untuk variabel 

independen yaitu locus of control menunjukkan angka rata-rata 14.66, dengan 

jawaban responden berkisar antara tidak setuju dan netral setiap pernyataan 

untuk variabel tersebut dengan menggunakan skala likert 1-5 dan tidak 

menyebar diluar kisaran tersebut. Sedangkan untuk variabel kinerja jawaban 

responden terhadap yang digunakan cenderung berkisar antara setuju dan 

netral. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban responden yang memiliki nilai 
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rata-rata sebesar 19.38. Maka, dapat dikatakan bahwa jawaban responden 

sesuai dengan ekpektasi peneliti dalam penelitian ini.  

Kemudian untuk variabel komitmen organisasi jawaban responden 

memiliki nilai rata-rata sebesar 10.70 menunjukkan bahwa responden 

memberikan jawaban pada pilihan netral dan setuju. Maka, dapat dikatakan 

bahwa jawaban responden sesuai dengan ekpektasi peneliti dalam penelitian 

ini. Kemudian untuk variabel turnover intention jawaban responden memiliki 

nilai rata-rata sebesar 12.05 menunjukkan bahwa responden memberikan 

jawaban pada pilihan netral. Maka, dapat dikatakan bahwa jawaban 

responden sesuai dengan ekpektasi peneliti dalam penelitian ini. Kemudian 

untuk variabel etika auditor jawaban responden memiliki nilai rata-rata 

sebesar 31.80 menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban pada 

pilihan netral dan setuju. Maka, dapat dikatakan bahwa jawaban responden 

sesuai dengan ekpektasi peneliti dalam penelitian ini. Penyimpangan perilaku 

dalam audit (disfungsional Audit) menunjukkan angka rata-rata 27.48 

menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban pada pilihan netral. 

Maka, dapat dikatakan bahwa jawaban responden sesuai dengan ekpektasi 

peneliti dalam penelitian ini. 

2. Pengujian Instrument Penelitian  

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan dan 

kelayakan data untuk digunakan dalam sebuah penelitian, apakah data 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 
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(Sugiono, 2004:137), sehingga instrument yang dipilih itu valid dalam 

penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 21 menggunakan uji KMO 

an Bartlett’s, sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of 

Sampling 

Adequacy 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. 

Chi-

Square 

df Sig. 

Locus Of Control 0,927 322,251 15 ,000 

Kinerja 0,915 408,008 15 ,000 

Komitmen 

organisasi 
0,764 147,342 3 ,000 

Etika 0,901 366,037 36 ,000 

Turnover Intention 0,767 200,217 6 ,000 

Disfungsional Audit 0,924 464,476 36 ,000 

 

Tabel KMO and Bartlett’s Test ini menunjukkan apakah variabel 

dan sampel yang digunakan sudah valid atau belum. Tabel KMO diatas 

menunjukkan angka 0.000 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan data atau 

variabel dan sampel yang digunakan pada penelitian ini dapat dianalisis 

lebih jauh atau valid.  

b. Uji Reliabilitas 

Setelah uji validitas dan data dinyatakan valid, maka selanjutnya 

dilakukan uji reliabilitas. Cronbach’s Alpha merupakan sebuah ukuran 

keandalan yang memiliki nilai berkisar dari nol sampai satu (Hair et al., 

2010:92). Uji reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini 

menunjukkan hasil sebagai berikut:  
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Tabel 4.6 

Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Locus Of Control  0,949 6 

Kinerja 0,962 6 

Komitmen organisasi  0,933 3 

Etika 0,928 9 

Turnover Intention 0,930 4 

Disfungsional Audit  0,951 9 

 

Pada table 4.6 diatas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha variabel 

Locus Of Control (0.949); Kinerja (0.962); Komitme Organisasi (0.933); 

Turnover Intention (0.930); Etika Auditor (0.928); Pengalaman Audit 

(0.951) > 0.7 maka data dikatakan reliabel. 

3. Uji Hipotesis Dan Analisis Data  

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual 

yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau 

tidak. Nilai residual dikatakan destribusi normal jika mendekati nilai 

rata-ratanya. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan 

uji Kolmogorov-Smirnov, sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N  61 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

 Std. Deviation 2.97509747 

Most Extreme Differences Absolute .148 

 Positive .087 

 Negative -.148 

Kolmogorov-Smirnov Z  1.155 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .139 

Sumber Output SPSS 21.0 

Berdasarkan table 4.7 diatas dilihat dari nilai sig dari table One 

Simple K-S menunjukkan angka 0.139 > alpha 0.05. Sehingga dapat 

disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi 

normal.  

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas yaitu munculnya peluang diantara beberapa 

variabel bebas untuk saling berkorelasi, pada praktiknya 

multikolinearitas tidak dapat dihindari. Mengukur multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilaiVIF tinggi karena VIF = 

1/tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak 

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance > 0.10 atau sama 

dengan VIF <10.  
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Tabel 4.8 

Uji Multikolinearitas 

 Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 39.012 5.200  7.502 .000   

Locus Of 

Control 

.241 .100 .208 2.403 .020 .771 1.297 

Kinerja 
-.221 .105 -

.212 

-

2.099 

.041 .567 1.763 

Komitmen 

Organisasi 

-.416 .200 -

.184 

-

2.078 

.042 .738 1.355 

Turnover 

Intention 

.297 .148 .202 2.013 .049 .571 1.750 

Etika 

Auditor 

-.241 .110 -

.210 

-

2.186 

.033 .626 1.598 

Pengalaman 

Audit 

-.115 .055 -

.187 

-

2.084 

.042 .714 1.401 

Sumber: Output SPSS 21.0 

Diketahui bahwa model regresi akan dinyatakan tidak terkena 

multikolinearitas apabila memenuhi kriteria nilai tolerance >0,1 dan 

nilai VIF < 10. Berdasarkan table diatas, nilai tolerance variabel 

independen (bebas) Locus Of Control = 0.771, Kinerja = 0.567, 

Komitme Organisasi = 0.738, Turnover Intention = 0.571, Etika 

Auditor = 0.626, Pengalaman Audit = 0.714. Dapat disimpulkan bahwa 

seluruh nilai tolerance variabel independen (bebas) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah > 0.1 sehingga data tidak terkena 

multikolinearitas. Untuk nilai VIF, variabel Locus Of Control = 1.297, 

Kinerja = 1.763, Komitme Organisasi = 1.355, Turnover Intention = 

1.750, Etika Auditor = 1.598, Pengalaman Audit = 1.401. berdasarkan 

keterangan tersebut seluruh variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian memiliki nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan data 

yang digunakan dalam penelitian ini tidak terkena multikolinearitas.  
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3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi klasik yang 

mempunyai tujuan untuk melihat apakah data yang akan diuji regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. 

Apabila data yang digunakan dalam uji regresi memiliki kesamaan atau 

variance maka data tersebut terkena heteroskedastisitas. Deteksi 

terhadap terjadinya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji Glejser 

(Handayani, 2013). Uji Glejser untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.9 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 4.147 3.512  1.181 .243 

Locus Of Control -.135 .068 -.283 -1.991 .052 

Kinerja -.134 .071 -.312 -1.887 .065 

Komitmen 

Organisasi 

.096 .135 .103 .708 .482 

Turnover Intention -.052 .100 -.086 -.523 .603 

Etika Auditor .033 .074 .069 .437 .664 

Pengalaman Audit .050 .037 .197 1.337 .187 

Sumber : Output SPSS 21.0 

Apabila nilai signifikansi variabel independen dari hasil uji 

Glejser lebih dari nilai signifikansi α = 0,05 maka dapat disimpulkan 

model regresi terbebas dari heteroskedastisitas dan sebaliknya. 

Berdasarkan tabel diatas, nilai sig keenam variabel independen pada 
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penelitian ini adalah > 0.5. sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

tidak terkena heteroskedastisitas. 

b. Uji Analisi Data 

1) Uji R Square 

Koefisien determinasi atau R square (R2) merupakan besarnya 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi 

koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Hasil uji 

R square pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.10  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .830a .689 .654 3.136 

Sumber : Output SPSS 21.0 

Berdasarkan uji R square ini dilihat dari tabel Model Summary 

adalah prosentase kecocokan model, atau nilai yang menunjukkan 

seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. 

Pada tabel diatas menunjukkan Adjusted R square 0.654 yang artinya 

variabel dependen sebesar 65.4%, sedangkan 34.6% dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak terdapat dalam model. 

2) Uji F 

Uji F merupakan pengujian atas seluruh variabel independen 

dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah variabel-

variabel tersebut memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel 
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dependennya, dan uji F ini dilakukan dengan menggunakan 

significance level pada tabel ANOVA 0,05 (α=5). Kriteria dalam uji F 

ini, apabila nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis akan diterima, itu 

berarti keempat variabel independen yang ada di penelitian ini secara 

simultan akan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya apabila nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis akan ditolak 

secara simulatan keenam variabel ini tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependennya. Berikut adala tabel ANOVA pada tabel 4.11 :  

Tabel 4.11 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1174.141 6 195.690 19.898 .000b 

Residual 531.072 54 9.835   

Total 1705.213 60    

Sumber : Output SPSS 21.0 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diperoleh nilai signifikan 0.00 < 

0.05. Dengan mengancu pada analisis tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen yaitu Locus Of Control, Kinerja, Komitmen 

Organisasi, Trunover Intention, Etika Auditor, Pengalaman Audit 

berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

dependen yaitu Perilaku Disfungsional Audit (Y).  

3) Uji t 

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis pada uji t ini adalah 

apabila nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis akan ditolak, yang artinya 

bahwa secara parsial variabel independen tersebu tidak memiliki 
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pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya, 

apabila nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis akkan diterima dan 

artinya bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependennya. Berikut ini adalah tabel 

uji t beserta hasilnya:  

Tabel 4.12 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 39.012 5.200  7.502 .000 

Locus Of Control .241 .100 .208 2.403 .020 

Kinerja -.221 .105 -.212 -2.099 .041 

Komitmen 

Organisasi 

-.416 .200 -.184 -2.078 .042 

Turnover Intention .297 .148 .202 2.013 .049 

Etika Auditor -.241 .110 -.210 -2.186 .033 

Pengalaman Audit -.115 .055 -.187 -2.084 .042 

Sumber : Output SPSS 21.0 

Berdasarkan pengujian tabel 4.12 dapat dirumuskan model 

regresi sebagai berikut:  

Y = 39.012 + 0.241 – 0.221 – 0.416 + 0.297 – 0.241 – 0.115 + 5.200 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas hasil pengujian hipotesis satu 

sampai dengan enam dijelaskan sebagai berikut:  
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a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1) Pengaruh Locus Of Control 

terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Hasil uji t menunjukkan variabel locus of control mempunyai 

nilai sig 0.020 > alpha 0.05 dan arah koefisien regresi positif 0.241 

yang artinya variabel locus of control berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang 

menyatakan bahwa locus of control berpengaruh positif terhadap 

perilaku disfungsional audit dinyatakan diterima.  

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. Penelitian sejalan dengan 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. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika individu 

atau auditor merasa bahwa kemampuannya tidak sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan, maka individu tersebut cenderung melakukan 

perilaku menyimpang dalam audit atau perilaku disfungsional untuk 

mempertahankan kedudukannya. Dengan kata lain, auditor dapat 

melakukan perilaku menyimpang dalam audit ketika merasakan 



47 
 

 
 

ketidakpercayaan pada diri sendiri atau dengan lingkungannya 

dalam menyelesaikan sebuah tugas audit. 

b) Pengujian Hipotesis Kedua (H2) Pengaruh Kinerja terhadap 

Perilaku Disfungsional Audit 

Hasil uji t menunjukkan variabel kinerja mempunyai nilai sig 

0.041 > alpha 0.05 dan arah koefisien regresi negative 0.221 yang 

artinya variabel kinerja berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional. Dengan demikian hipotesis pertama (H2) yang 

menyatakan bahwa kinerja berpengaruh negative terhadap perilaku 

disfungsional audit dinyatakan diterima. 

Penelitian sejalan dengan hasil penelitian Cahyadini dkk. 

(2017) dan Wahyudin (2012) menemukan bahwa terdapat pengaruh 

negatif Antara kinerja pada disfungtional audit. Individu yang 

beranggapan tidak baik terhadap kinerjanya dapat diperkirakan lebih 

tinggi tingkat penerimaan atas disfungtional audit. Sedangkan 

individu yang memiliki anggapan yang baik atas kinerjanya 

diperkirakan akan memiliki kecenderungan untuk menolak 

disfungtional audit. 

Hal ini menunjukkan bahwa individu yang melakukan 

pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan tidak mungkin 

melakukan perilaku menyimpang dan akan menyelesaikan 

pekerjaan dengan usahanya sendiri serta dengan hasil kerja yang 

berkualitas. Dengan kata lain seorang auditor dengan tingkat 



48 
 

 
 

pelaksanaan tugas pemeriksaan dilapangan yang tinggi atau diatas 

standar akan cenderung menolak untuk melakukan perilaku 

menyimpang dalam audit karena auditor merasa mampu untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. 

Sebaliknya auditor dengan tingkat kinerja dibawah standar memiliki 

kemungkinan yang lebih besar terlibat perilaku disfungsional karena 

menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk 

bertahan di organisasi terkait dan cenderung akan melakuakn segala 

cara untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara yang tidak wajar 

dan tidak sesuai dengan etika atau standar yang berlaku. 

c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) Pengaruh Komitmen 

Organisasi terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Hasil uji t menunjukkan variabel komitmen organisai 

mempunyai nilai sig 0.042 > alpha 0.05 dan arah koefisien regresi 

negative 0.416 yang artinya variabel komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional. Dengan demikian 

hipotesis pertama (H3) yang menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh negative terhadap perilaku disfungsional 

audit dinyatakan diterima. 

Penelitian sejalan dengan hasil penelitian Cahyadini dkk. 

(2017) dan Pujaningrum (2012) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh negatif antara komitmen organisasi pada disfungtional 

audit. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Istianah, 
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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. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa individu yang cenderung 

memiliki loyalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan, akan cenderung 

menolak untuk melakukan perilaku menyimpang dalam audit. Hal 

tersebut dilakukan karena didalam diri individu terdapat sikap 

profesional, sehingga memiliki kewajiban untuk bertahan dalam 

organisasi tersebut. Ketika individu memiliki komitmen organisasi 

yang rendah maka akan cenderung melak ukan perilaku 

menyimpang dalam audit, hal ini di indikasikan karena individu 

menganggap remeh sikap loyalitas yang seharusnya diberikan oleh 

organisasi. 

d) Pengujian Hipotesis Keempat (H4) Pengaruh Turnover Intention 

terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Hasil uji t menunjukkan variabel turnover intention 

mempunyai nilai sig 0.049 > alpha 0.05 dan arah koefisien regresi 

positif 0.297 yang artinya variabel turnover intention berpengaruh 

terhadap perilaku disfungsional. Dengan demikian hipotesis pertama 
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(H4) yang menyatakan bahwa turnover intention berpengaruh positif 

terhadap perilaku disfungsional audit dinyatakan diterima. 

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. Penelitian sejalan dengan hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Cahyadini dkk. (2017) dan 

Wahyudin (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara turnover intention pada disfungtional audit. 

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa, mengingat tugas auditor 

adalah sebagai pemeriksa sehingga memiliki beban mental yang 

lebih untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil audit. Dengan 

demikian hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki 

keinginan untuk meninggalkan organisasi lebih dapat terlibat dalam 

penyimpangan perilaku karena memiliki rasa tertekan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga perilaku menyimpang 

dilakukan sebagai jalan pintas untuk memudahkan dalam 
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menyelesaikan pekerjannya dan tidak memikirkan risiko apa yang 

diterima apabila perilaku menyimpang tersebut terdeteksi. 

e) Pengujian Hipotesis Kelima (H5) Pengaruh Etika Auditor 

terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Hasil uji t menunjukkan variabel etika auditor mempunyai 

nilai sig 0.033 > alpha 0.05 dan arah koefisien regresi negative 0.241 

yang artinya variabel etika auditor berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional. Dengan demikian hipotesis pertama (H5) yang 

menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh negative terhadap 

perilaku disfungsional audit dinyatakan diterima. 

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 disfungtional 

audit. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntan publik harus 

menjunjung tinggi etika profesionalnya sehingga memberikan 

kepercayaan publik dan mendorong kesadaran akan tanggung jawab 

akuntan publik pada transparansi pelaporan. Tanggung jawab ini 

tergantung pada integritas, dan integritas tergantung pada perilaku 

dan kepercayaan etis. Dengan demikian menunjukkan hal ini 
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menunjukkan bahwa semakin rendahnya etika seorang auditor, 

maka tingkat penerimaan penyimpangan perilaku lebih tinggi. 

f) Pengujian Hipotesis Keenam (H6) Pengauh Pengalaman Audit 

terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Hasil uji t menunjukkan variabel pengalaman audit 

mempunyai nilai sig 0.042 > alpha 0.05 dan arah koefisien regresi 

negative 0.115 yang artinya variabel pengalaman audit berpengaruh 

terhadap perilaku disfungsional. Dengan demikian hipotesis pertama 

(H6) yang menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh 

negative terhadap perilaku disfungsional audit dinyatakan diterima. 

Penelitian sejalan dengan hasil penelitian 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. 

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketika auditor lebih 

berpengalaman, maka (1) auditor menjadi sadar terhadap kekeliuran, 

(2) auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang 

kekeliuran yang tidak lazim. 

Dengan demikian hal ini menunjukkan semakin kurangnya 

pengalaman, seorang auditor maka tingkat penerimaan 

penyimpangan perilaku auditnya lebih tinggi. 


