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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Auditing merupakan suatu proses yang terorganisasi yang digunakan untuk 

menemukan bukti mengenai bebagai macam pernyataan yang berhubungan 

dengan proses akuntansi, nantinya bukti tersebut akan dievaluasi secara objektif 

untuk menyesuaikan pernyataan-pernyataan tersebut dengan standar yang telah 

ditentukan kemudian hasil yang telah didapat akan disampaikan kepada berbagai 

pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2010). Audit merupakan jasa yang 

disediakan oleh Kantor Akuntan Publik yang paling dikenal oleh masyarakat. 

Sebab jasa ini sering sekali digunakan oleh pihak luar seperti investor, maupun 

kreditor, dan pihak lain untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan yang 

berhubungan dengan perusahaan tersebut. 

      Akuntan Publik sendiri merupakan pihak ketiga yang menghubungkan pihak 

manajemen dengan pihak luar perusahaan, yang bertujuan agar pihak luar 

memiliki kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya sebagai landasan saat membuat 

keputusan. Karena dari pihak luar perusahaan memerlukan adanya jasa dari pihak 

ketiga untuk menilai keandalan dan pertanggungjawaban keuangan dalam laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen atas hal tersebut maka jasa profesi 
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akuntan publik sangat dibutuhkan (Mulyadi, 2010). Dengan adanya jasa profesi 

akuntan publik ini masyarakat berharap bahwa penilaian yang dilakukan bebas 

dan tidak memihak pada informasi yang disajikan manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan. Karena pihak luar beranggapan bahwa manajemen memiliki 

kewenangan baik dalam hal keuangan maupan dalam hal lain pada perusahaan 

tersebut. Meski secara langsung auditor tidak memiliki tanggung jawab terhadap 

keberlangsungan hidup sebuah perusahaan, namun dalam menjalankan setiap 

tugasnya, auditor wajib mempertimbangkan keberlangsungan hidup perusahaan 

karena setiap pendapat yang dikeluarkan auditor termasuk diantaranya pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan akan sangat mempengaruhi keputusan dari 

pengguna laporan keuangan, sehingga hal ini akan berdampak secara langsung 

terhadap keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Febrina,2012) 

     Kualitas audit yang dianggap baik ialah audit yang memiliki fungsi untuk 

meningkatkan kualitas laporan sehingga laporan tersebut dapat dikatakan reliable. 

Setelah melaksanakan tugas auditnya seorang auditor akan mengeluarkan laporan 

hasil audit yang sebelumnya telah ditentukan berdasar prosedur dan proses audit. 

Dalam melaksanakan proses audit, terdapat berbagai macam standar yang harus 

dipenuhi oleh seorang auditor yaitu terdiri atas standar umum, standar pekerjaan 

lapangan,dan standar pelaporan kode etik akuntan. Selama proses ini auditor 

harus memberikan kinerjanya secara maksimal sebab dalam kondisi 

sesungguhnya KAP mendapat kepercayaan dari kliennya dan para pengguna 
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laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang 

disajikan pada klien. 

     Bahkan klien dapat memiliki pandangan yang berbeda dengan auditor. Oleh 

karena itu sikap independensi beserta komitmen organisasional sangat diperlukan 

bagi seorang auditor. Semakin kuat komitmen organisasional yang dimiliki oleh 

auditor maka kinerja yang diberikan auditor akan semakin baik dan berkualitas. 

Namun apabila auditor memiliki keinginan yang kuat untuk berpindah tempat 

pekerjaan hal ini akan menimbulkan dampak pada penurunan kualitas kinerja 

auditor, sebab auditor sudah kehilangan rasa takutnya apabila melakukan suatu 

kesalahan.  

     Kepercayaan dari masyarakat juga mengharuskan auditor untuk 

memperhatikan kualitas auditnya disamping efektifitas dan efesiensinya waktu 

pengerjaanya. Oleh karena besarnya tuntutan dan tanggung jawab yang 

dibebankan terhadap auditor dari berbagai pihak, maka dalam melaksanakan 

tugasnya auditor akan cenderung melakukan berbagai macam perilaku 

penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas audit. 

Penelitian Otley dan Pierce (1996) menyatakan jika terdapat sistem pengendalian 

dan tuntutan yang berlebihan terhadap auditor seperti adanya time budget 

pressure maka akan menimbulkan terjadinya pertentangan yang memicu 

munculnya perilaku dysfunctional audit behavior. 
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      Beberapa perilaku menyimpang yang sering dilakukan auditor diantaranya 

adalah dilakukannya tindakan penghentian terhadap langkah dalam program 

audit, mengurangi jumlah pekerjaan yang dianggap beralasan oleh auditor, 

autupun tidak melakukan review dengan sungguh-sungguh terhadap dokumen 

klien (Ademarta,2011). Tindakan penyimpangan ini jelas melanggar kode etik 

akuntan dan berdampak secara langsung pada pendapat yang dikeluarkan oleh 

auditor dan akan mempengaruhi kualitas audit. Hal ini akan sangat mudah terjadi 

apabila locus of control internal dalam diri auditor sangat rendah sementara locus 

of control eksternal pada diri auditor lebih tinggi. Perilaku menyimpang ini juga 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al Anfal ayat 27 yang berbunyi : 

ُسىَل َوتَُخىوُىا أََماوَاتُِكْم َوأَْوتُْم تَْعلَُمىنَ يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَُخىوُىا  َ َوالرَّ َّللاَّ  

Artinya : 

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal : 27) 

      Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus senantiasa menjaga amanah dan 

tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap diri kita termasuk sebagai 

seorang auditor yang memiliki beban tanggung jawab dan beban kepercayaan 

yang besar dari berbagai pihak. Maka dari itu seorang auditor harus mampu 

menjalankan setiap tugas yang telah dibebankan padanya sesuai dengan aturan 
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yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan 

apalagi saampai melakukan tindakan menyimpang dan melanggar peraturan yang 

telah ditetapkan. 

      Perilaku menyimpang tersebut menyebabkan berbagai macam ancaman pada 

kualitas audit, sebab bukti audit yang telah terkumpul dianggap tidak kompenten 

dan tidak cukup apabila digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk 

mengeluarkan opini wajar atas laporan yang diaudit (Otley dan Pierce, 1996). 

Maka dari itu kemungkinan auditor menerbitkan opini yang salah akan semakin 

besar. Jika auditor sampai menerbitkan opini yang salah maka auditor tersebut 

akan dianggap melakukan kegagalan dalam fungsi audit. Hal ini juga akan 

memberikan dampak langsung kepada kinerja yang diberikan oleh auditor 

terhadap perusahaan. 

      Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Hwang dan Chang (2010) 

menemukan fakta adanya pengaruh antara situasi keadaan audit dan tekanan dari 

klien terhadap keputusan yang dikeluarkan auditor. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa adanya berbagai tuntutan dan tekanan dari klien menyebabkan 

kemungkinan lebih besar bagi auditor untuk melakukan penyimpangan terhadap 

prosedur audit.  Semakin banyak tuntutan dari klien akan menimbulkan 

kompleksitas tugas pada auditor. Semakin sulit sebuah tugas yang harus 

diselesaikan auditor maka semakin sedikit pula keberhasilan auditor dalam 

menjalankan tugasnya. Sehingga kompleksitas tugas dapat berpotensi 
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meningkatkan perilaku menyimpang dalam audit. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Maulina, 2010) yang menyebutkan adanya fakta 

bahwa 92 persen dari 57 auditor yang ia teliti beranggapan untuk menyetujui 

dilakukannya prematur sign-off.  

      Maraknya perilaku menyimpang dalam audit di Indonesia semakin hari 

semakin mengkhawatirkan. Karena kasus serupa banyak ditemui dan bukan tidak 

mungkin hal ini akan dianggap menjadi sebuah hal yang wajar nantinya. Hal ini 

terbukti dengan adanya fakta yang ditemukan oleh Departemen Keuangan selaku 

pengawas bagi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik yang menyatakan 

bahwa hampir setiap tahun pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan Pembekuan 

Ijin Akuntan Publik.  

     Salah satu kasus terkemuka mengenai perilaku menyimpang dalam audit 

adalah kasus pembekuan yang terjadi pada  KAP Drs. Tahir Hidayat dan AP 

Dody Hapsoro yang dibekukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 

2008. Pembekuan yang dilakukan pada KAP Drs. Tahrir Hidayat berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KM.I/2008 yang terhitung mulai dari 

tanggal 11 Juni 2008. Sedangkan pada AP Dody Hapsoro dibekukan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 409/KM.1/2008 yang terhitung mulai dari 

tanggal 20 Juni 2008. Pembekuan yang dilakukan terhadap KAP Drs. Tahrir 

Hidayat merupakan bentuk tindak lanjut atas pencabutan ijin usaha KAP yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sehingga diputuskan KAP Drs. Tahrir 
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Hidayat dibekukan selama 24 bulan dan untuk AP Dody Hapsoro, dikenakan 

sanksi pembekuan selama 6 bulan.  

      Pembekuan izin yang terjadi pada KAP Drs. Tahrir Hidayat dan AP Dody 

Harsono bermula saat adanya pelanggaran terhadap prinsip etika profesi 

akuntansi. Pada saat  KAP Drs Tahrir Hidayat dan AP Dody Harsono 

melaksanakan tugas auditnya atas laporan keuangan konsolidasi pada PT Pupuk 

Sriwidjaya beserta anak perusahaannya di tahun buku 2005. Akuntan Publik yang 

saat itu bertugas adalah Dody Harsono namun beliau tidak menjalankan tugasnya 

berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan yaitu Standar Auditing 

(SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).  

      Tentu saja hal ini dapat berpengaruh terhadap hasil audit atas laporan 

keuangan Konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya yang dapat menyesatkan bagi para 

pengguna laporan keuangan PT Pupuk Sriwidjaya di antaranya adalah masyarakat 

pemberi modal (investor), pemerinta serta manajemen perusahaan. Sehingga 

selama masa pembekuan tersebut KAP Drs Tahrir Hidayat dan AP Dody Hapsoro 

dilarang memberikan jasa akuntan publik. Keduanya juga dilarang memberikan 

jasa audit lainnya. Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang telah 

terjadi hal ini membuktikan bahwa kasus penyimpangan dalam audit benar-benar 

ada dan terjadi di Indonesia. Di karenakan meningkatnya berbagai perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh auditor banyak praktisi dan peneliti dalam 

bidang audit khususnya berusaha memberikan kinerja terbaiknya guna 
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mengembalikan stigma positif serta kepercayaan masyarakat pada profesi auditor 

(Febrina, 2012) 

      Penelitian mengenai perilaku menyimpang dalam audit ini sebenarnya telah 

banyak dilakukan termasuk di Indonesia. Seperti pada penelitian mengenai locus 

of control yang dilakukan oleh (Irawati, 2006) yang menyebutkan bahwa semakin 

tinggi locus of control eksternal seseorang maka semakin tinggi pula kesempatan 

untuk melakukan penyimpangan, pada penelitian mengenai komitmen organisasi 

terhadap perilaku menyimpang audit yang dilakukan oleh Maryanti (2005) yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh antara komitmen organisasi terhadap 

perilaku menyimpang audit.  

     Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Donelly (2003) 

mengungkapkan bahwa komitmen tidak berpengaruh terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit. Sedangkan dalam kompleksitas tugas menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Winanda dan Wiraseda (2017) kompleksitas tugas 

berpengaruh positif terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Sebab adanya 

kompleksitas tugas akan menimbulkan tekanan dan beban bagi auditor.  

      Penelitian yang mengenai turnover intention yang dilakukan oleh Aranya dan 

Ferris (1984) menemukan fakta bahwa tingginya keinginan seseorang untuk 

melakukan perpindahan tempat kerja akan berpengaruh pada perilaku 

menyimpang audit karena dalam hal ini seseorang akan kehilangan rasa takutnya 
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apabila melakukan kesalahan apabila ia dikenakan saksi atas kesalahan yang ia 

perbuat maka ia akan lebih memilih meninggalkan tempat kerja lamanya hal itu 

juga dapat memicu seorang auditor untuk melakukan kesalahan lebih sering agar 

dirinya dapat lebih mudah meninggalkan perusahaan.  

      Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dari setiap penelitian yang telah dilakukan memiliki hasil 

yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya kasus yang terjadi mengenai perilaku 

menyimpang dalam audit maka dari itu perlu adanya peninjauan ulang, 

kebanyakan dari penelitian yang telah  dilakukan hanya meneliti pengaruh 

perilaku menyimpang berdasarkan faktor internal auditor yaitu karakteristik 

personal auditor namun dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menjelaskan 

mengenai beberapa faktor yang lain baik dari segi internal maupun eksternal 

auditor. 

      Pada penelitian sebelumnya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

auditor untuk melakukan tindakan menyimpang dalam audit tidak disebutkan 

secara terperinci dan mendetail, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ini secara lebih mendalam. Selain menggunakan variabel locus of 

control, komitmen organisasi, turnover intention, yang mengacu pada penelitian 

Basudewa et al., (2015) peneliti juga menggunakan tambahan variabel penelitian 

yaitu time budget pressure yang mengacu pada penelitian Tanjung (2013) dan 
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variabel tambahan kompleksitas tugas yang mengacu pada penelitian (Wibowo, 

2017). 

      Time budget pressure ini merupakan faktor eksternal dalam diri auditor. 

Sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai macam 

faktor mengapa auditor melakukan tindakan menyimpang dalam audit. Setelah 

diketahui berbagai macam penyebabnya maka diharapkan hasil dari penelitian ini 

dapat mengurangi terjadinya perilaku menyimpang dalam audit, serta apakah 

ditemukan fakta mengenai pengaruh-pengaruh lain selain karakteristik personal 

auditor yang dapat berhubungan dengan dilakukannya perilaku menyimpang 

dalam audit.  

      Perilaku menyimpang dalam audit ini adalah perilaku yang tidak sesuai 

dengan standar audit dalam melaksanakan penugasan audit. Hal ini dapat 

dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja yang menimbulkan penurunan 

pada kualitas audit Diantara faktor yang berpengaruh terhadap tindakan 

menyimpang yang dilakukan auditor adalah locus of control, komitmen 

organisasi,kinerja auditor, turnover intention, dan karakteristik personal auditor. 

Sehingga berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Locus of control, komitmen organisasional, 

kompleksitas tugas, turnover intention, dan time budget pressure terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit (Studi empiris pada KAP Semarang, 

Solo, dan Yogyakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah pada penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah locus of control berpengaruh terhadap perilaku menyimpang auditor? 

2. Apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap perilaku 

menyimpang auditor? 

3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap perilaku menyimpang 

auditor? 

4. Apakah turnover intention berpengaruh terhadap perilaku menyimpang 

auditor? 

5. Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap perilaku menyimpang 

auditor? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan diatas adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh 

locus of control terhadap perilaku menyimpang auditor. 
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2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen 

organisasi terhadap perilaku menyimpang auditor. 

3. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh 

kompleksitas tugas terhadap perilaku menyimpang auditor. 

4. menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh turnover 

intention terhadap perilaku menyimpang auditor. 

5. Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh 

time budget pressure terhadap perilaku menyimpang auditor. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan 

akuntansi keprilakuan dan auditing. 

b.  Penilitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan maupun 

referensi mengenai teori yang berkaitan dengan perilaku menyimpang 

pada auditor. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Akuntansi Publik (KAP) 
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Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan 

kemahiran, kejujuran serta profesionalitas auditor melalui peningkatan 

pengetahuan, pengalaman dan pelatihan pada auditor. 

 

b. Bagi Auditor 

Hasil dari penelitian ini harapkan mampu meningkatkan kesadaran dan 

tanggung jawab bagi auditor sehingga nantinya auditor baik senior 

maupun junior dalam menjalankan tugasnya selalu berdasar pada prinsip 

akuntansi yang ada dan selalu menjunjung tinggi kode etik akuntan 

sebagai seorang akuntan publik. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku menyimpang 

auditor, khusunya dalam bidang akuntansi keperilakuan dan juga 

auditing, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

perilaku menyimpang pada auditor. 



14 
 

 
 

 




