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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan terhadap para auditor yang bekerja pada beberapa 

Kantor Akuntan Publik yang berada di dua Provinsi yaitu Daerah Istimewa 

Yogyakarta (D.I.Y) dan Jawa Tengah yang meliputi wilayah Solo/Surakarta 

dan Semarang sebagai obyek penelitian. Kriteria dalam pengambilan sampel 

pada penelitian ini meliputi auditor junior, auditor senior, supervisor, partner, 

maupun manager yang telah bekerja minimal selama 1 tahun.  

     Sementara subyek dalam penelitian ini adalalah auditor yang bekerja di 

KAP DIY, Solo, maupun Semarang, meliputi auditor junior, auditor senior, 

supervisor, partner, maupun manager. Pengumpulan data pada penelitan ini 

menggunakan kuisioner. Kuisioner ini tersebar kepada para auditor yang 

bekerja pada 11 KAP yang telah dipilih secara acak. Total hasil sampel yang 

diperoleh berjumlah 58 auditor dalam 11 KAP yang telah dipilih. Penyebaran 

dan pengembalian kuisioner dilaksanakan pada tanggal 1 Augustus 2018 

hingga 21 September 2018. Daftar pendistribusian kuisoner pada setiap KAP 

dijabarkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Data Distribusi Sampel Penelitian 

 

No. Nama Kantor Akuntan Publik Kuisioner 

dikirm 

Kuisioner 

kembali 

KAP di wilayah DIY 

1. Hadori Sugiarto & Rekan 2 2 

2. Indarto Waluyo 2 2 

3. Drs. Soeroso Donosapoetro 5 5 

4. Drs. Bismar, Muntalib & Yunus 5 5 

5. Kumalahadi, Kuncara, Sugeng, 

Pamudji, & Rekan 

3 3 

6. Drs. Henry & Sugeng 2 2 

7. Tarmizi Achmad 5 0 

KAP di wilayah Solo 

1. Dr. Payamta & Rekan 10 10 

2. Wartono & Rekan 8 6 

KAP di wilayah Semarang 

1. I. Soetikno 10 10 

2. Darsono & Budi Cahyo Santoso 10 10 

3. Tri Bowo Yulianto 6 6 

Total 68 61 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Total jumlah tingkat pengembalian kuisioner dapat dilihat dalam tabel 4.2 

sebagai berikut : 

TABEL 4.2 

Hasil Pengembalian Kuisioner 

 

Keterangan Jumlah Presentasi 

Kuisioner yang dikirim 68 100% 

Kuisioner yang kembali 61 90% 

Kuisioner yang tidak kembali 7 10% 

Kuisioner yang tidak dapat diolah 5 7% 

Kuisioner kembali dan dapat diolah 56 82% 

Sumber : Data primer yang diolah,2018 

 

     Sesuai dengan tabel 4.2 di atas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah total 

kuisioner yang dikirim sebanyak 68 buah. Kuisioner yang kembali sejumlah 
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61 buah atau 90 %, sementara kuisioner yang tidak kembali sejumlah 7 buah 

atau 10 %, sedangkan jumlah kuisioner yang tidak yang tidak memiliki 

kelengkapan jawaban yang mengakibatkan kuisioner tidak dapat diolah 

sejumlah 5 buah atau 7 %. Sehingga total jumlah kuisioner yang dapat diolah 

adalah sejumlah 56 buah atau 82 %. 

      Berikut penyajian data demografi responden dalam tabel, yang berisi 

mengenai informasi umum yang dimiliki oleh responden berupa jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja dan jabatan sebagai berikut 

ini :  

1. Jenis kelamin 

     Berdasarkan jenis kelamin responden maka data yang diklasifikasikan pada 

tabel 4.2 sebagai berikut : 

TABEL 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1. Laki – laki 24 43% 

2. Perempuan 32 57% 

Total 56 100% 

 

     Pada Tabel 4.3 dijelaskan bahwa jumlah responden laki-laki terdiri atas 24 

orang atau 43% dari jumlah total keseluruhan responden, sementara responden 

perempuan terdiri atas 32 orang atau 57%  dari jumlah total keseluruhan 

responden. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh auditor wanita. 
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2. Usia 

      Berdasarkan usia masing-masing dari responden, maka dapat 

diklasifikasikan pada tabel 4.4 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

 

No. Usia Jumlah Presentase 

1. 20 – 24 tahun 24 43% 

2. 25 – 29 tahun 16 28% 

3. 30 – 34 tahun 9 16% 

4. > 34 tahun 7 13% 

Total 56 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

    Pada tabel 4.4 dijelaskan bahwa responden yang berusia 20-24 tahun 

berjumlah 24 auditor atau 43% dari total keseluruhan responden, sementara 

pada rentang usia 25-29 tahun berjumlah 16 auditor atau 28%, pada rentang 

usia 30-34 tahun berjumlah 9 auditor atau 16%, dan pada rentang usia > 34 

tahun berjumlah 7 auditor atau 13 % dari total keseluruhan responden. 

Berdasarkan klasifikasi data pada tabel 4.4 maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh audiotr dengan rentang 

usia 20-24 tahun. 

3. Pendidikan Terakhir 

     Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh para responden, maka data 

yang disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

No. Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase 

1. Strata Satu     (S1) 35 63% 

2. Strata Dua      (S2) 10 17% 

3. Strata Tiga     (S3) 7 13% 

4. Diploma Tiga (D3) 4 7% 

Total 56 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Pada tabel 4.5 dijelaskan bahwa responden yang dengan pendidikan 

terakhir S1 berjumlah 35 auditor atau 63% dari total keseluruhan responden, 

sementara pada pendidikan terakhir S2 berjumlah 10 auditor atau 17%, pada 

pendidikan terakhir S3 berjumlah 7 auditor atau 13%, dan pada pendidikan 

terakhir D3 berjumlah 4 auditor atau 7% dari total keseluruhan responden. 

Berdasarkan klasifikasi data pada tabel 4.5 maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh audiotr dengan 

pendidikan terakhir S1. 

4. Lama Bekerja 

     Berdasarkan lama bekerja para responden, makadisajikan pada tabel 4.6 : 

Tabel 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 

No. Lama Bekerja Jumlah Presentase 

1. < 1 tahun 4 7% 

2. 1-5 tahun 42 75% 

3. 6-10 tahun 10 18% 

4. > 10 tahun 0 0 

Total 56 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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    Pada tabel 4.6 dijelaskan bahwa responden yang bekerja selama < 1 tahun 

berjumlah 4 auditor atau 7% dari total keseluruhan responden, sementara yang 

bekerja selama 1-5 tahun berjumlah 42 auditor atau 75%, yang bekerja selama 

6-10 tahun berjumlah 10 auditor atau 18%, dan tidak ada auditor yang bekerja 

selama > 10 tahun atau 0 % dari total keseluruhan responden. Berdasarkan 

klasifikasi data pada tabel 4.6 maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

responden pada penelitian ini didominasi oleh auditor yang masa bekerjanya 

selama 1-5 tahun. 

5. Jabatan atau Posisi 

     Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh para responden, maka data 

yang disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan atau Posisi 

 

No. Jabatan  Jumlah Presentase 

1. Junior Auditor 36 64% 

2. Senior Auditor 17 30% 

3. Supervisor 1 2% 

4. Partner 0 0% 

5. Manajer 2 4% 

Total 56 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Pada tabel 4.7 dijelaskan bahwa responden yang dengan jabatan junior 

auditor berjumlah 36 auditor atau 64% dari total keseluruhan responden, 

sementara auditor dengan jabatan senior auditor berjumlah 17 auditor atau 

30%, pada penelitian ini tidak ada auditor dengan jabatan supervisor sehingga 
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dapat dikatakan 0%, dan pada jabatan managjer berjumlah 2 auditor atau 4% 

dari total keseluruhan responden. Berdasarkan klasifikasi data pada tabel 4.5 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa responden pada penelitian ini 

didominasi oleh auditor dengan jabatan auditor junior. 

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

     Pada tabel analisis statistik deskriptif variabel penelitian ini bertujuan 

memberikan informasi gambaran berupa rata-rata jawaban dari responden 

yang telah menjawab kuisioner mengenai variabel Locus of control, komitmen 

organisasional, kompleksitas tugas, turnover intention, time budget pressure, 

dan perilaku menyimpang dalam audit. Hasil dari analisis uji statistik variabel 

penelitian pada tabel 4.8 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Std. 

Dvtnt 

Kisaran Teoritis Kisaran Aktual 

Min Max Mean Min Max Mean 

Locusof 

control 

56 7,740 15 75 45 29 67 52,37 

Komitmen 

Organisasi 

56 9,204 12 60 36 32 52 41,43 

Kompleksitas 

Tugas 

56 4,670 6 30 18 18 28 21,14 

Turnover 

Intention 

56 2,569 4 20 12 9 18 12,32 

Time Budget 

Pressure 

56 2,150 6 30 18 10 27 17,96 

Perilaku 

Menyimpang 

Audit 

56 3,847 11 55 33 16 50 29,98 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 



65 
 

65 
 

     Sesuai dengan tabel 4.8 diatas maka hasil dari uji statistik deskriptif 

variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Locus of Control 

Sesuai tabel 4.8 menjelaskan bahwa hasil uji statistik deskriptif pada 

variabel locus of control memiliki nilai kisaran teoritis sebesar 15-75 dengan 

nilai mean pada kisaran teoritis sebesar 45. Sementara untuk nilai kisaran 

aktual sebesar 29-67 dengan nilai mean pada kisaran aktual sebesar 52,37 dan 

standar deviasi sebesar 9,204. Karena nilai mean aktual lebih tinggi dibanding 

nilai mean teoritis, maka dapat dikatakan bahwa tingkat locus of control 

responden tinggi. 

b) Komitmen Organisasional  

     Sesuai tabel 4.8 menjelaskan bahwa hasil uji statistik deskriptif pada 

variabel komitmen organisasional memiliki nilai kisaran teoritis sebesar 12-60 

dengan nilai mean pada kisaran teoritis sebesar 36. Sementara untuk nilai 

kisaran aktual sebesar 32-52 dengan nilai mean pada kisaran aktual sebesar 

41,43 dan standar deviasi sebesar 4,670. Karena nilai mean aktual lebih tinggi 

dibanding nilai mean teoritis, maka dapat dikatakan bahwa tingkat komitmen 

organisasional responden tinggi. 
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c) Kompleksitas Tugas  

     Sesuai tabel 4.8 menjelaskan bahwa hasil uji statistik deskriptif pada 

variabel kompleksitas tugas memiliki nilai kisaran teoritis sebesar 6-30 

dengan nilai mean pada kisaran teoritis sebesar 18. Sementara untuk nilai 

kisaran aktual sebesar 18-28 dengan nilai mean pada kisaran aktual sebesar 

21,14 dan standar deviasi sebesar 2,569. Karena nilai mean aktual lebih tinggi 

dibanding nilai mean teoritis, maka dapat dikatakan bahwa tingkat 

kompleksitas tugas responden tinggi. 

d) Turnover Intention 

   Sesuai tabel 4.8 menjelaskan bahwa hasil uji statistik deskriptif pada 

variabel turnover intention memiliki nilai kisaran teoritis sebesar 4-20 dengan 

nilai mean pada kisaran teoritis sebesar 12. Sementara untuk nilai kisaran 

aktual sebesar 9-18 dengan nilai mean pada kisaran aktual sebesar 12,32 dan 

standar deviasi sebesar 2,150. Karena nilai mean aktual lebih tinggi dibanding 

nilai mean teoritis, maka dapat dikatakan bahwa tingkat turnover intention 

responden tinggi. 

e) Time Budget Pressure 

     Sesuai tabel 4.8 menjelaskan bahwa hasil uji statistik deskriptif pada 

variabel time budget pressure memiliki nilai kisaran teoritis sebesar 6-30 
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dengan nilai mean pada kisaran teoritis sebesar 18. Sementara untuk nilai 

kisaran aktual sebesar 10-27 dengan nilai mean pada kisaran aktual sebesar 

17,96 dan standar deviasi sebesar 3,847. Karena nilai mean aktual lebih 

rendah dibanding nilai mean teoritis, maka dapat dikatakan bahwa tingkat 

time budget pressure responden rendah. 

f) Perilaku Menyimpang dalam Audit 

   Sesuai tabel 4.8 menjelaskan bahwa hasil uji statistik deskriptif pada 

variabel komitmen organisasional memiliki nilai kisaran teoritis sebesar 11-55 

dengan nilai mean pada kisaran teoritis sebesar 33. Sementara untuk nilai 

kisaran sebenarnya sebesar 16-50 dengan nilai mean pada kisaran sebenarnya 

sebesar 29,98 dan standar deviasi sebesar 7,740. Karena nilai mean 

sebenarnya lebih rendah dibanding nilai mean teoritis, maka dapat dikatakan 

bahwa tingkat penyimpangan dalam audit responden rendah. 

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas Data 

     Pada uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

kuisioner yang digunakan dalam sebuah penelitian. Pada pengujian validitas 

data ini dapat diuji dengan metode Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO MSA) menggunakan nilai factor loading dari setiap butir 

pertanyaan yang ada serta nilai KMO pada setiap variabel. Suatu kuisioner 

dikatakan valid apabila nilai factor loading > 0,4 dan nilai KMO > 0,50. 
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Berdasarkan hasil pengujian validitas data terhadap setiap instrumen 

penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

a) Perilaku Menyimpang dalam Audit (PDA) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Menyimpang dalam Audit 

 

No Butir 

Pertanyaan 

Nilai 

KMO 

Faktor Loading Keterangan 

1. PDA 1  

 

 

 

 

0,779 > 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,802 Valid 

2. PDA 2 0,785 Valid 

3. PDA 3 0,805 Valid 

4. PDA 4 0,705 Valid 

5. PDA 5 0,848 Valid 

6. PDA 6 0,685 Valid 

7. PDA 7 0,799 Valid 

8. PDA 8 0,695 Valid 

9. PDA 9 0,590 Valid 

10. PDA 10 0,608 Valid 

11. PDA 11 0,417 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Sesuai dengan tabel 4.9 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada variabel 

perilaku menyimpang dalam audit memiliki nilai KMO sebesar 0,779 yang 

artinya lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Sedangkan dari 

total 11 butir pertanyaan yang ada pada variabel perilaku menyimpang dalam 

audit memiliki kisaran nilai faktor loading lebih besar dari 0,4 sehingga dapat 

dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang ada pada variabel perilaku 

menyimpang dalam audit adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. 
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b) Locus of Control (LOC) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Locus of Control 

 

No Butir 

Pertanyaan 

Nilai 

KMO 

Faktor Loading Keterangan 

1. LOC 1  

 

 

 

 

 

 

 

0,795 > 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,616 Valid 

2. LOC 2  0,711 Valid 

3. LOC 3 0,662 Valid 

4. LOC 4 0,673 Valid 

5. LOC 5 0,799 Valid 

6. LOC 6 0,706 Valid 

7. LOC 7 0,612 Valid 

8. LOC 8 0,596 Valid 

9. LOC 9 0,732 Valid 

10. LOC 10 0,654 Valid 

11. LOC 11 0,797 Valid 

12. LOC 12  0,786 Valid 

13. LOC 13 0,811 Valid 

14. LOC 14 0,779 Valid 

15. LOC 15 0,677 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Sesuai dengan tabel 4.10 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada 

variabel Locus of Control memiliki nilai KMO sebesar 0,795 yang artinya 

lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Sedangkan dari 15 item 

butir pertanyaan yang ada pada variabel Locus of Control memiliki kisaran 

nilai faktor loading lebih besar dari 0,4 sehingga dapat dikatakan bahwa 

seluruh item pertanyaan yang ada pada variabel komitmen organisasional 

adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. 

 



70 
 

70 
 

c) Komitmen Organisasional (KO) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasional 

 

No Butir 

Pertanyaan 

Nilai 

KMO 

Faktor Loading Keterangan 

1. KO 1  

 

 

 

 

 

0,755 > 0,5 

 

 

 

 

 

 

0,572 Valid 

2. KO 2 0,473 Valid 

3. KO 3 0,665 Valid 

4. KO 4 0,597 Valid 

5. KO 5 0,842 Valid 

6. KO 6 0,671 Valid 

7. KO 7 0,610 Valid 

8. KO 8  0,688 Valid 

9. KO 9 0,755 Valid 

10. KO 10 0,512 Valid 

11. KO 11 0,565 Valid 

12. KO 12 0,725 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Sesuai dengan tabel 4.11 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada 

variabel komitmen organisasional memiliki nilai KMO sebesar 0,755 yang 

artinya lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Sedangkan dari 12 

item butir pertanyaan yang ada pada variabel komitmen organisasional 

memiliki kisaran nilai faktor loading lebih besar dari 0,4 sehingga dapat 

dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang ada pada variabel komitmen 

organisasional adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. 
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d) Kompleksitas Tugas (KT) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompleksitas Tugas 

 

 

  

No Butir 

Pertanyaan 

Nilai 

KMO 

Faktor Loading Keterangan 

1. KT 1  

 

0,671 > 0,5 

0,463 Valid 

2. KT 2 0,682 Valid 

3. KT 3 0,666 Valid 

4. KT 4 0,700 Valid 

5. KT 5 0,692 Valid 

6. KT 6 0,791 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Sesuai dengan tabel 4.12 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada 

variabel kompleksitas tugas memiliki nilai KMO sebesar 0,671 yang artinya 

lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Sedangkan dari 6 item 

butir pertanyaan yang ada pada variabel kompleksitas tugas memiliki kisaran 

nilai faktor loading lebih besar dari 0,4 sehingga dapat dikatakan bahwa 

seluruh item pertanyaan yang ada pada variabel komitmen organisasional 

adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. 
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e) Turnover Intention (TI) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Turnover Intention 

 

No Butir  

Pertanyaan 

Nilai  

KMO 

Faktor Loading Keterangan 

1. TI 1  

 

0,711 > 0,5 

0,750 Valid 

2. TI 2 0,586 Valid 

3. TI 3 0,733 Valid 

4. TI 4 0,838 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

     Sesuai dengan tabel 4.12 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada 

variabel turnover intention memiliki nilai KMO sebesar 0,711 yang artinya 

lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Sedangkan dari 4 item 

butir pertanyaan yang ada pada variabel turnover intention memiliki kisaran 

nilai faktor loading lebih besar dari 0,4 sehingga dapat dikatakan bahwa 

seluruh item pertanyaan yang ada pada variabel komitmen organisasional 

adalah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur. 
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f) Time Budget Pressure (TBP) 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Variabel Time Budget Pressure 

 

No Butir 

Pertanyaan 

Nilai 

KMO 

Faktor Loading Keterangan 

1. TI 1  

 

 

0,757 > 0,5 

0,739 Valid 

2. TI 2 0,567 Valid 

3. TI 3 0,746 Valid 

4. TI 4 0,798 Valid 

5. TI 5 0,814 Valid 

6. TI 6 0,844 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

     Sesuai dengan tabel 4.14 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada 

variabel time budget pressure memiliki nilai KMO sebesar 0,757 yang artinya 

lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Sedangkan dari 6 item 

butir pertanyaan yang ada pada variabel time budget pressure memiliki 

kisaran nilai  

faktor loading lebih besar dari 0,4 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh 

item pertanyaan yang ada pada variabel komitmen organisasional adalah valid 

dan layak digunakan sebagai alat ukur. 

2. Uji Reliabilitas Data 

     Pada penelitian ini uji reliabilitas yang digunakan adalah cronbach’s alpha 

yang memiliki tarif signifikan sebesar 5%. Suatu instrumen dinyatakan 

reliabel apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0,6 (Nazaruddin & 
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Basuki, 2017). Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data terhadap setiap 

variabel penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Realibilitas Data 

 

No. Variabel Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

1. Perilaku menimpang dalam 

Audit 

0,900 Reliabel 

2. Locus of Control 0,924 Reliabel 

3. Komitmen Organisasional 0,871 Reliabel 

4. Kompleksitas Tugas 0,714 Reliabel 

5. Turnover Intention 0,691 Reliabel 

6. Time Budget Pressure 0,849 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

     Sesuai dengan tabel 4.15 di atas nilai cronbach’s alpha dari masing-masing 

variabel yaitu variabel perilaku menyimpang dalam audit, locus of control, 

komitmen organisasional, kompleksitas tugas, turnover intenton, dan time 

budget pressure memiliki nilai lebih dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reliabel. 

D. Uji Asumsi Klasik 

     Pada uji asumsi klasik ini digunakan agar tidak ada bias yang terjadi pada 

nilai estimator dari model penelitian yang digunakan. Uji asumsi klasik yang 

digunakan pada penelitian ini terdiri atas : uji normalitas, uji multikolinieritas, 

uji heterokedasitas. 
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1. Uji Normalitas  

     Pada penelitian ini uji normalitas yang digukanakan adalah Kolmogrov-

Smirnov. Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.16, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Normalitas 

 

One 

Kolmogorovsmirnov 

Nilai Sig Keterangan 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 Berdistribusi normal 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

    Pada uji normalitas data berdistribusi normal apabila nilai sig lebih dari 

0,05. Sesuai pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk 

uji normalitas dengan metode kolmogrov-smirnov pada penelitian ini 

diperoleh hasil sebesar 0,200 yang artinya nilai signifikansi tersebut lebih dari 

0,05. Maka dapat diartikan bahwa residual berdistribusi secara normal. 

Sehingga dapat simpulkan bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk 

pengujian stastistik yang selanjutnya. 

2. Uji Multikolinieritas 

    Pada penelitian ini uji multikolinearitas dengan syarat apabila nilai VIF < 

10 dan nilai tolerance > 0,1 maka tidak terjadinya adanya multikolinieritas 

diantara variabel. Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 

4.17, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Independen Collinierity 

Statistic 

Keterangan 

Tolerance VIF 

Locus of Control 0,540 1,853 Tidak Multikolinearitas 

Komitmen Organisasional 0,893 1,120 Tidak Multikolinearitas 

Kompleksitas Tugas 0,673 1,486 Tidak Multikolinearitas 

Turnover Intention 0,556 1,797 Tidak Multikolinearitas 

Time Budget Pressure 0,681 1,468 Tidak Multikolinearitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

     Sesuai dengan tabel 4.18 di atas maka diketahui bahwa data tersebut tidak 

mengalami multikolinearitas. Sebab nilai keseluruhan dari VIF yang ada pada 

tabel tersebut kurang dari 10 dan nilai tolerance yang ada lebih besar dari 0,1. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara setiap variabel independen pada 

model regresi tidak mengalami adanya multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

     Pada penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan metode uji gletser 

dengan syarat apabila nilai signifikansi > 0,01 maka tidak terjadinya adanya 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 

4.18, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel 

 

Nilai sig Keterangan 

Locus of Control 0,566 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Komitmen Organisasional 0,154 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Kompleksitas Tugas 0,655 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Turnover Intention 0,909 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Time Budget Pressure 0,788 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

     Sesuai tabel 4.1 bahwa hasil dari keseluruhan variabel memiliki nilai 

signifikansi > 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi adanya 

heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini. 

E. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted R) 

     Berdasarkan hasil pengujian Koefisiensi Determinasi pada tabel 4.19, 

maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R Square Adjusted R Square 

1 0,604 0,564 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

    Sesuai data pada tabel 4.20 menjelaskan bahwa nilai adjusted R square 

sebesar 0,564 atau 56,4 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa variable 
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menyimpang dalam perilaku audit  dapat  menjelaskan variable locus of 

control, komitmen organisasional, kompleksitas tugas, turnover intenton, dan 

time budget pressure sebesar 56,4%.  Sedangkan sisanya sebesar 43,6 % 

dijelaskan oleh factor yang lain diluar yang tidak tersedia dalam penelitian ini. 

2. Uji Nilai F 

     Berdasarkan hasil pengujian uji nilai F pada tabel 4.20, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Simultan (Uji Nilai F) 

Model F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

15,241 0,000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Sesuai data pada tabel 4.20 menjelaskan bahwa nilai F sebesar 15,241 

dengan nilai sig sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga dapat 

dikatakan  variabel perilaku menyimpang dalam audit memiliki pengaruh 

bersama-sama dengan variabel atau 56,4 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variable locus of control, komitmen organisasional, kompleksitas tugas, 

turnover intenton, dan time budget pressure. 
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3. Uji Hipotesis secara parsial ( Uji t) 

     Berdasarkan hasil pengujian uji nilai t pada tabel 4.21, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Parsial (Uji Nilai t) 

 

Model 

 

B 

 

Sig 

1 (Constant) 18,729 0,072 

LOC 0,222 0,034 

KO -0,615 0,000 

KT 0,660 0,049 

TI 0,087 0,840 

TBP 0,560 0,013 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel 4.22 maka dirumuskan persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut : 

PDA = 18,729 + 0,222 LOC - 0,615 KO + 0,660 KT + 0,087 TI + 0,560 TBP 

+ e 

a.  Pengujian Hipotesis Pertama (  ) 

     Berdasarkan pengunjian yang telah dilakukan dan tertera pada tabel 4.22 

bahwa variabel  locus of control memiliki nilai koefisien sebesar 0,222 dengan  

nilai  signifikansi 0,034 < alpha 0,05. Maka, dapat diartikan bahwa locus of 

control berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam audit, sehingga  

dapat diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesis pertama adalah diterima. 



80 
 

80 
 

b.  Pengujian Hipotesis Kedua (  ) 

    Berdasarkan pengunjian yang telah dilakukan dan tertera pada tabel 4.22 

bahwa variabel  komitmen organisasional memiliki nilai koefisien sebesar -

0,615 dengan  nilai  signifikansi 0,000 < alpha 0,05. Maka, dapat diartikan 

bahwa komitmen organisasional berpengaruh terhadap perilaku menyimpang 

dalam audit, sehingga  dapat diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesis kedua 

adalah diterima. 

c.  Pengujian Hipotesis Ketiga (  ) 

     Berdasarkan pengunjian yang telah dilakukan dan tertera pada tabel 4.22 

bahwa variabel  kompleksitas tugas memiliki nilai koefisien sebesar 0,660 

dengan  nilai  signifikansi 0,049 < alpha 0,05. Maka, dapat diartikan bahwa 

kompleksitas tugas berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam audit, 

sehingga  dapat diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesis ketiga adalah 

diterima. 

d.  Pengujian Hipotesis Keempat (  ) 

    Berdasarkan pengunjian yang telah dilakukan dan tertera pada tabel 4.22 

bahwa variabel  turnover intention memiliki nilai koefisien sebesar 0,087 

dengan  nilai  signifikansi 0,840 > alpha 0,05. Maka, dapat diartikan bahwa 

turnover intention tidak berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam 
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audit, sehingga  dapat diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesis keempat 

adalah ditolak. 

e.  Pengujian Hipotesis Kelima (  ) 

     Berdasarkan pengunjian yang telah dilakukan dan tertera pada tabel 4.22 

bahwa variabel  time budget pressure memiliki nilai koefisien sebesar 0,560 

dengan  nilai  signifikansi 0,013 < alpha 0,05. Maka, dapat diartikan bahwa 

time budget pressure berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit, sehingga  dapat diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesis kelima 

adalah diterima. 

F. Pembahasan (Interpretasi) 

     Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuat suatu 

pembahasan atau interpretasi yang menjelaskan penelitian saat ini dan 

membandingkan hasilnya dengan penelitian sebelumnya. Maka ringkasan dari 

hasil penelitian ini yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.23 sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.22 

Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis Hasil 

H1 : Locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit. 

Diterima 

H2 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit 

Diterima 

H3 : Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit 

Diterima 

H4 : Turnover intention berpengaruh positif terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit 

Ditolak 

H5 : Time budget pressure berpengaruh positif terhadap 

perilaku menyimpang dalam audi 

Diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

     Berdasarkan tabel 4.22 maka hasil penelitian diinterpretasikan sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh Locus of Control terhadap Perilaku Menyimpang dalam 

Audit 

     Pada hasil pengujian hipotesis pertama (  ) menyatakan bahwa locus of 

control berpengaruh positif terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Locus 

of Control dinyatakan mampu mempengaruhi perilaku menyimpang dalam 

audit, apabila seseorang dengan locus of control eksternal tinggi merasa 

terancam dan tidak berdaya ketika menghadapi sebuah permasalahan dan 

sebuah tekanan maka individu tersebut akan cenderung bersifat reaktif dan 

tidak berpikir panjang akibatnya mereka lebih mudah untuk berperilaku tidak 

etis sebagai bentuk cara mereka untuk melindungi diri maupun dalam 

menyelesaikan suatu permasalah, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya 
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kontrol terhadap diri mereka, sehingga kepribadian auditor dengan locus of 

control eksternal yang tinggi akan berakibat pada semakin tinggi pula 

kesempatan bagi auditor untuk melakukan tindak penyimpangan dalam audit. 

Dan apabila locus of control internal yang dimiliki oleh auditor semakin tinggi 

maka semakin rendah pula peluang bagi auditor untuk melakukan tindakan 

menyimpang. 

      Hal ini dikarenakan auditor dengan locus of control internal dikenal 

sebagai individu yang loyal terhadap perusahaan dan mampu mengendalikan 

dirinya dengan baik, sehingga ketika dihadapkan terhadap sebuah 

permasalahan auditor dengan locus of control internal yang tinggi akan 

memiliki cara berpikir dan pandangan yang baik untuk mengatasi maupun 

mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Sebab ketika 

auditor dengan locus of control internal yang tinggi menerima pekerjaan ia 

akan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya dan 

bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan kepadanya. 

      Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Harini et al., 

(2010); Sitanggang (2007); Maryanti (2005); dan Donelly et al., (2003) yang 

menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh positif terhadap penerimaan 

perilaku tuna fungsi auditor. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian Setyaningrum dan Murtini (2014) dan Aisya et al. (2014) locus of 

control tidak berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam audit.  
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2. Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Perilaku Menyimpang 

Auditor 

   Pada pengujian hipotesis kedua (  )  menunjukkan bahwa komitmen 

organisasional berpengaruh positif terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit, sebab komitmen organisasional menunjukan kekuatan serta pengaruh 

seseorang dalam suatu organisasi. Auditor dengan komitmen organisasional 

yang tinggi akan berusaha menjalankan tugasnya sebagai auditor secara 

maksimal meski dalam berbagai kendala. Apabila seorang auditor memiliki 

komitmen organisasional yang kuat, auditor tersebut tidak akan melakukan 

tindakan menyimpang sebab semakin tinggi komitmen organisasional seorang 

auditor maka semakin tinggi pula tanggung jawab dan komitmen yang ia 

berikan agar tetap bertahan di dalam organisasi tersebut, maka auditor akan 

cenderung berhati-hati serta selalu berusaha memberikan kinerja terbaiknya. 

Hal ini dikarenakan auditor memahami nilai, tujuan dan perannya dalam 

sebuah organisasi 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan 

oleh  Otley dan Pierce (2012); Paino et al., (2011); Triono (2012); Basudewa 

dan Merkusiwati, (2015) yang menjelaskan bahwa organisational commitment 

berpengaruh negatif terhadap dysfunctional audit behavior. Namun hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Setyaningrum dan 

Murtini (2014) yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara 

komitmen organisasional dengan perilaku menyimpang dalam audit. 
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3. Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Perilaku Menyimpang 

Auditor 

      Pada hasil hipotesis ketiga (  ) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif antara kompleksitas tugas dan perilaku menyimpang audit, hal ini 

terjadi  apabila tingkat kompleksitas tugas semakin tinggi maka potensi 

terjadinya perilaku menyimpang dalam audit juga akan semakin tinggi dan 

sebaliknya apabila kompleksitas tugas yang dialami auditor semakin rendah 

maka akan semakin rendah pula potensi terjadinya perilaku menyimpang.  

     Hal ini terjadi dikarenakan apabila kompleksitas tugas yang dialami oleh 

auditor tinggi maka auditor akan mengalami kesulitan, semakin sulit tugas 

yang dilakukan auditor justru hal itu akan mengurangi keberhasilan auditor 

dalam menyelesaikan tugasnya. Sementara auditor seringkali mendapatkan 

posisi dilematis akibat adanya beban tugas yang kompleks dan tuntutan dari 

klien. Maka untuk memenuhi berbagai macam tuntutan tersebut auditor 

seringkali melakukan perilaku menyimpang agar dapat menyelesaikan 

tugasnya meski dihadapkan pada kompleksitas tugas yang tinggi. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang dalam audit akan lebih 

berpotensi apabila auditor mengalami kompleksitas tugas. 

       Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya 

dilakukan oleh Prasita dan Adi (2007); Restu dan Indriantoro (2000); Lasdi 

(2012); Winanda dan Wirasedana, (2017); Wibowo (2015) yang menyatakan 
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bahwa kompleksitas tugas memiliki pengaruh terhadap perilaku menyimpang 

dalam audit. Sementara penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh dan Yuen et al., (2013) yang menyatakan bahwa kompleksitas 

tugas memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku menyimpang audit. 

4. Pengaruh Turnover Intention terhadap Perilaku Menyimpang Auditor 

     Hasil pengujian hipotesis keempat (  ) menyatakan bahwa turnover 

intention tidak berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

Turnover Intention disebut dapat mempengaruhi perilaku menyimpang dalam 

audit apabila nilai turnover intention seorang auditor tinggi dan perilaku 

menyimpang dalam diri auditor juga tinggi sebab auditor tersebut telah 

kehilangan rasa takut akan kemungkinan dipecat.. Namun hasil dalam 

penelitian ini tidak menunjukkan bahwa turnover intention berpengaruh 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar dari responden yang ada merupakan auditor junior atau auditor yang 

memiliki masa kerja selama 1-5 tahun yang berada pada rentan usia 21-25 

tahun dengan pendidikan terakhir S1. Maka dapat disimpulkan bahwa 

kebanyakan responden dari penelitian ini adalah auditor yang baru saja 

menyelesaikan pendidikan S1 atau fresh graduate dan baru memulai karirnya 

sebagai seorang auditor.  

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa turnover intention tidak 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. Karena pada saat memulai 
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karirnya auditor ini masih berpegang teguh terhadap prinsip dan idealisme 

yang tinggi. Sehingga auditor akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

aturan dan prosedur yang berlaku. Auditor-auditor ini akan merasa takut dan 

khawatir apabila melakukan sebuah kesalahan baik yang sengaja maupun 

tidak yang nantinya akan berdampak pada kemajuan karir mereka sebagai 

auditor.  

Penelitian ini mendukung hassil penelitian yang sebelumnya dilakukan 

oleh Utami dan Rejeki (2016); Harini et al. (2010); Evanauli dan Nazaruddin 

(2013) yang menyatakan bahwa turnover intention tidak berpengaruh terhadap 

perilaku menyimpang auditor. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Irawati et al., (2005); Basudewa dan 

Merkusiwati (2015); Pribadi (2016); dan Donelly et al., (2003) yang 

menyatakan auditor dengan niat untuk meninggalkan perusahaan akan 

cenderung melakukan tindakan menyimpang. 

5. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Perilaku Menyimpang 

Auditor 

Hasil dari hipotesis kelima (  ) menyatakan bahwa time budget pressure 

berpengaruh positif terhadap perilaku menyimpng dalam audit. Hal ini dapat 

terjadi karena time budget pressure yang dialami auditor tinggi sehingga 

menyebabkan tingginya perilaku menyimpang dalam audit yang dilakukan 

oleh auditor. Semakin sempitnya  anggaran  waktu  audit,  maka  tidak semua  

program  audit  bisa  terlaksana  sesuai rencana  dan  auditor  akan  melakukan 
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perilaku  disfungsional agar seluruh tugas audit dapat terpenuhi sesuai dengan 

anggaran waktu yang telah ditetapkan.  Penetapan anggaran  waktu yang  

tidak  realistis  pada  tugas audit  khusus  akan  berdampak  kurang efektifnya  

pelaksanaan  audit  atau  auditor pelaksana cenderung akan  mempercepat  

prosedur audit dan melakukan tindakan penyimpangan agar dapat memenuhi 

tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  

Sebaliknya,  bila  penetapan  anggaran  waktu terlalu lama, hal ini akan 

berdampak negatif pada biaya dan efektifitas pelaksanaan audit. Sehingga,  

semakin  cukup  waktu  yang dimiliki auditor, maka semua program audit bisa 

terlaksana dengan baik.  

     Hasil dari penelitian ini juga  didukung  dengan  penelitian  lain  dari 

Coram  et  al  (2004);  Weningtyas  et  al (2006); Basukiet et  al  (2006);  dan  

Adanan (2009) yang  menunjukkann  tekanan anggaran  waktu  audit  

berhubungan  positif dengan perilaku disfungsional. Namun hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2011) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara time budget pressure 

dengan perilaku menyimpang dalm audit. 

 




