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ABSTRACT 

 

         The purpose of this study was to examine the effect of locus of control, organizational 

commintment, taks complexity, turnover intention, dan time budgget pressure of  the  dysfunctional  

audit  behavior.  This  study  used dysfunctional  audit  behavior  as  dependent  variable  and  

locus of control, organizational  commitment, taks complexity, turnover intention and time  budget  

pressure, as independent variables.The samples used in this study were auditors who work in public 

accounting firm in Semarang, Solo, and Yogyakarta. The samples were taken by using purposive 

sampling method. Based on the distribution of the questionnaire, 56 respondents were obtained as 

the samples.  

       Statistical methods used in this study were Liniear Regression Analysis. The  result  of  this  

study  shows  that locus of control, task complexity, and time budget pressure have positif affect on 

the audit dysfunctional, the organizational commitment have negative  effect  on  the  audit  

dysfunctional  behavior, and turnover  Intention, do  not  affect  the dysfunctional audit behavior 

and  

 

Keywords: Locus of control, Commitment Organizational, Task Complexity, and Time Budget 

Pressure, Dysfunctional audit Behavior. 

 

PENDAHULUAN 

     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 
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keandalan dan pertanggungjawaban keuangan 

dalam laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen atas hal tersebut maka jasa profesi 

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). 

    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 

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. 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.  
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     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.  

     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. Penelitian 

mengenai perilaku menyimpang dalam audit 

ini sebenarnya telah banyak dilakukan 

termasuk di Indonesia. 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 
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kehilangan rasa takutnya 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. 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 

variabel tambahan kompleksitas tugas yang 

mengacu pada penelitian (Wibowo, 2017). 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah 

dipaparkan, pokok permasalahan dalam 

penelitian ini 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? 

RERANGKA TEORI DAN PENURUNAN 

HIPOTESIS 

Teori Atribusi 

Teori atribusi menjelaskan tentang cara 

bagaimana kita menentukan latar belakang 

maupun penyebab dari perilaku yang ada 

pada diri individu. Teori ini mengacu pada 

bagaimana seseorang menjelaskan penyebab 

perilaku orang lain atau diri sendiri yang 

ditentukan dari pengaruh internal atau 

eksternal pada perilaku individu (Harini et 

al., 2010). Kita membuat sebuah atribusi 

ketika kita mendeskripsikan perilaku 

seseorang dan mencoba menggali informasi 

lebih jauh mengenai alasan mengapa mereka 

berperilaku seperti itu (Febrina, 2012).  

Penelitian ini menggunakan teori atribusi 

karena peneliti melakukan studi empiris 

untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor dalam melakukan 

dysfunctional audit behavior, khususnya 

pada karakteristik personal auditor itu 
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sendiri. Karakteristik personal menjadi 

penentu utama dalam melakukan 

dysfunctional audit behavior karena 

merupakan faktor internal yang mendorong 

seorang individu untul melakukan suatu 

aktivitas (Febrina, 2012). 

 Teori Motivasi X dan Y 

        Motivasi adalah penggerak dari 

dalam hati sesorang untuk mencapai sebuah 

tujuan yang dimilikinya. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Hellriegel et al.  (2001) 

motivasi merupakan sebuah dorongan yang 

ada pada individu untuk bertindak dan 

berperilaku dengan cara tertentu yang 

mengarah pada sebuah tujuan. Menurut teori 

motivasi X dan Y yang ditemukan oleh Mc 

Gregor, individu yang memiliki locus of 

control eksternal akan bertipe X karena 

mereka tidak menyukai tanggung jawab dan 

komitmen, sehingga harus dipaksa agar 

dapat berprestasi, dan juga harus dimotivasi 

oleh lingkungannya. Sedangkan, individu 

yang memiliki locus of control internal akan 

bertipe Y karena mereka menyukai kerja, 

mampu berpikir secara kreatif, dan berusaha 

bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

dilakukannya, sehingga mampu 

mengendalikan diri sesuai dengan target 

tertu. 

     Penelitian ini menggunakan teori 

motivasi X dan Y karena auditor melakukan 

sebua tindakan penyimpangan dalam audit 

dipengaruhi oleh faktor internal dari dirinya 

sendiri, terutama kepribadian yang dimiliki 

oleh auditor (X atau Y) yang memberikan 

pengaruh besar dibanding faktor situasional. 

Pengaruh Locus Of Control terhadap 

Perilaku Menyimpang dalam Audit  

    Locus of Control merupakan bagian dari 

karakteristik personal seseorang. 

Karakteristik personal sendiri dapat 

diartikan sebagai ciri psikologis dalam diri 

sesorang yang membentuk kepribadian baik 

sikap maupun sifat orang tersebut yang 

berdasar lingkungan sekitarnya (Ikhsan, 

2007). Locus of control ialah ciri khusus 

yang dimiliki oleh seseorang mengenai 

tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan 

yang ia miliki terhadap dirinya sendiri 

terutama dalam hal yang menyangkut 

pengendalian diri yang nantinya akan 
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berpengaruh pada tingkat keberhasilan 

maupun kegagalan dalam diri seseorang.  

Setiap auditor yang memiliki locus of 

control internal akan memberikan kinerja 

terbaiknya dan berusaha keras untuk 

berperan dalam kemajuan organisasi sebab 

auditor tersebut percaya bahwa usaha yang 

ia berikan akan berbanding lurus terhadap 

hasil kinerja yang akan diperolehnya 

Harini., dkk (2010).  

   Sebaliknya individu yang memiliki locus 

of control eksternal biasanya memiliki 

kedudukan dibawah individu yang memiliki 

locus of control internal (Hartati, 2012). 

Sehingga individu dengan locus of control 

eksternal lebih mudah merasa terancam dan 

tidak berdaya serta strategi yang dipilih 

dalam menyelesaikan sebuah permasalahan 

cenderung bersifat reaktif. (Ardiansah 

2003).  

   Penelitian sebelumnya (Harini et al., 2010; 

Sitanggang 2007; Maryanti 2005; dan 

Donelly et al., 2003) menunjukkan bahwa 

locus of control eksternal berpengaruh 

positif terhadap penerimaan perilaku tuna 

fungsi auditor. Maka semakin tinggi locus of 

control eksternal yang dimiliki oleh seorang 

auditor, semakin tinggi pula bagi auditor 

untuk melakukan tindakan menyimpangan 

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. Berdasarkan argumentasi dan 

hasil riset terdahulu, dapat dirumuskan 

hipotesis pertama sebagai berikut : 

   : Locus of Control memiliki pengaruh 

positif terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit. 

     Pengaruh Komitmen Organisasional 

terhadap Perilaku Menyimpang Auditor 

   Komitmen organisasional merupakan 

sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan 

pada organisasi dan berkelanjutan sehingga 

anggota organisasi dapat mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang 

berkelanjutan (Luthans, 2006). Pada 

penelitian (Paino et al., 2011; Triono, 2012; 

Basudewa dan Merkusiwati, 2015) 

menjelaskan bahwa organisational 

commitment berpengaruh negatif terhadap 
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dysfunctional audit behavior. 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. Berdasarkan argumentasi dan 

hasil riset terdahulu maka hipotesis yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

   : Komitmen organisasional memiliki 

pengaruh negatif terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit. 

Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap 

Perilaku Menyimpang Auditor 

    Kompleksitas tugas merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kualitas audit. 

Kompleksitas merupakan tugas yang tidak 

terstruktur, membingunngkan, dan sulit. 

Sebuah tugas akan menjadi kompleks 

apabila tidak ada kesesuaian dalam petunjuk 

dan ketimampuan seseorang dalam 

mengambil keputusan untuk 

menggabungkan petunjuk dan informasi.           

Hasil dari penelitian yang dilakkan oleh 

Prasita dan Adi (2007) menyatakan bahwa 

kompleksitas tugas memiliki pengaruh 

terhadap kualitas audit. Penelitian dari Restu 

dan Indriantoro (2000) mengungkapkan 

peningkatan kompleksitas tugas dapat 

menurunkan kebaerhasilan dari tugas itu 

sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh (Winanda dan Wirasedana, 2017; Restu 

dan Indriantoro, 2000; dan Lasdi 2012) 

menyebutkan bahwa kompleksitas tugas 

berpengaruh terhadap perilaku menyimpang 

dalam audit. Sementara pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo (2015) dan Yuen et 

al., (2013) kompleksitas tugas memiliki 

pengaruh negatif terhadap perilaku 

menyimpang audit. Berdasarkan 

argumentasi dan hasil riset terdahulu maka 

hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai 

berikut : 

  : Kompleksitas tugas berpengaruh positif 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit 
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  Pengaruh Turnover Intention terhadap 

Perilaku Menyimpang Auditor 

    Turnover Intention adalah berhenti 

secara permanen baik secara sukarela atau 

pensiun maupun secara tidak sukarela atau 

pemecatan dari suatu pekerjaan. Dalam 

penelitian Pujaningrum (2012) menjelaskan 

bahwa auditor yang memiliki keinginan 

untuk berpindah kerja lebih mungkin terlibat 

dalam perilaku disfungsional, karena 

penurunan rasa takut dari kondisi yang 

terjadi bila hal tersebut terdeteksi. Irawati et 

al., (2005), Basudewa dan Merkusiwati 

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

(2003) juga menyatakan auditor dengan niat 

untuk meninggalkan perusahaan akan 

cenderung melakukan tindakan 

menyimpang. . Berdasarkan hasil riset 

terdahulu maka hipotesis yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut : 

   : Turnover intention berpengaruh positif 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

Pengaruh Time Budget Pressure 

terhadap Perilaku Menyimpang Auditor 

   Time budget pressure berarti tuntunan 

waktu yang dihadapi oleh auditor dalam 

menjalankan tugas auditnya. Dalam standar 

pekerjaan lapangan butir satu disebutkan 

bahwa mengaharuskan seorang auditor agar 

dapat merencanakan dan mengendalikan 

tugas yang dilakukannya secara efektif (IAI, 

2001). Agar dapat terpenuhinya persyaratan 

yang ditetapkan oleh IAI tersebut maka 

dibuatlah susunan anggaran waktu audit. 

Penelitian ini juga  didukung  dengan  

penelitian  lain  dari Coram  et  al  (2004),  

Weningtyas  et  al (2006),  Basuki et  al  

(2006),  dan  Adanan (2009).  Dengan  

demikian,  diketahui  bahwa anggaran  

waktu  yang  sempit  untuk mengaudit  bisa  

meningkatkan  perilaku disfungsional  

auditor  dalam  memenuhi proses audit yang 

harus dilakukannya. Anggaran  waktu  atau  

batasan  waktu audit  merupakan  aspek  

penting  dalam melaksanakan  program  

audit  pada perusahaan  klien.  Karena  

dengan  anggaran waktu  audit  yang  cukup,  

auditor  bisa mengalokasikan waktu untuk 

melaksanakan program  audit  yang  telah  

dirancang. Berdasarkan argumentasi dan 

hasil riset terdahulu maka hipotesis yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 
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  : Time Budget Pressure berpengaruh 

positif terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit. 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

    Obyek penelitian adalah wilayah atau 

lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan. 

Pada penelitian ini obyek penelitian berupa 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

meliputi dua Provinsi di Indonesia yaitu 

DIY dan Jawa Tengah dengan mencakup 

tiga wilayah berupa Semarang, Solo dan 

Yogyakarta, dengan subyek penelitian 

mencakup seluruh auditor yang bekerja di 

dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) 

tersebut 

Jenis Data 

   Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif  yang 

merupakan jenis data yang digunakan untuk 

meneliti sampel berupa data primer 

dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner. 

Teknik Pengambilan Sampel 

   Teknik pengambilan sampel dengan cara 

purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel menggunakan suatu kriteria 

tertentu.(Sugiyono, 2014). 

Teknik Pengumpulan Data 

    Metode yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data adalah metode survey 

yang dilakukan dengan cara mendatangi 

secara langsung setiap KAP. 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Perilaku Menyimpang Dalam Audit 

(Dysfunctional Audit Behavior) 

     Perilaku menyimpang dalam atau disebut 

dysfuncional audit behavior adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh auditor pada 

saat menjalankan tugas maupun 

kewajibannya sebagai seorang auditor 

namun tidak sesuai dengan kententuan yang 

berlaku dilakukan auditor dalam 

melaksanakan proses audit. Dalam kuisioner 

perilaku menyimpang dalam audit ini 

diindikasikan menjadi tiga perilaku, yaitu: 

(1) Premature sign off, (2) Underrepotting 

of time, (3) Altering of audit procedure. 

Pengukuran dalam kuisioner ini 

menggunakan skala likert 5 poin yang 

menyatakan (1) = STS/ Sangat Tidak Setuju, 

(2) = TS/ Tidak Setuju, (3) = N/ Netral, (4) 
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= S/Setuju, dan (5) SS/ Sangat Setuju. 

Variabel ini diukur dengan  instrumen 

pertanyaan yang dikembangkan oleh 

Donelly et al. (2003). Apabila poin 5 terisi 

maka menunjukkan auditor akan melakukan 

perilaku menyimpang semakin tinggi dan 

sebaliknya apabila semakin rendah poin 1 

maka auditor dapat dikatakan tidak 

melakukan perilaku menyimpang. 

Locus Of Control  

   Locus Of Control merupakan karakteristik 

personalitas yang menggambarkan tingkat 

keyakinan seseorang tentang sejauh mana 

mereka dapat mengendalikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan yang dialaminya. Variabel ini 

diukur melalui 2 indikator, yaitu: locus of 

control internal dan locus of control 

eksternal. Pengukuran Locus Of Control 

pada auditor ini diadopsi dari penelitian 

yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

Donnelly et al., (2003).  

Variabel ini terdiri atas 16 item pertanyaan 

dengan menggunakan skala Likert yang 

menyatakan poin 1 (sangat tidak setuju) dan 

poin 5 (sangat setuju). Pada pertanyaan 

nomor 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, dan 15 item 

pertanyaan nya disusun dengan skor 

terbalik. Skor yang lebih tinggi dalam skala 

pengukuran menunjukkan locus of control 

eksternal, sementara skor yang rendah 

menunjukkan locus of internal. Dan pada 

butir pertanyaan yang terbalik skor yang 

lebih tinggi dalam skala pengukuran 

menunjukkan locus of control internal, 

sedangkan yang rendah menunjukkan locus 

of control internal. 

Komitmen Organisasional 

   Komitmen Organisasional merupakan 

sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan 

pada organisasi dan berkelanjutan sehingga 

anggota organisasi dapat mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang 

berkelanjutan. Variabel ini diukur melalui 3 

indikator, yaitu: keterlibatan auditor, 

loyalitas auditor dan keterikatan auditor. 

Variabel ini terdiri atas 12 item pertanyaan 

yang telah dikembangkan oleh Meyer and 

Allen (1984) dan menggunakan 5 point 

skala likert dengan point 1 berarti sangat 

tidak setuju sampai dengan point 5 yang 
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berarti sangat setuju yang memberikan 

indikasi bahwa tingkat komitmen organisasi 

suatu individu tersebut tinggi. 

Kompleksitas Tugas  

   Kompleksitas tugas adalah sulitnya tugas 

yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 

pandangan setiap individu, maka setiap 

individu memiliki perbedaan ukuran 

masing-masing untuk menetukan seberapa 

kompleksnya tugas yang mereka miliki. 

Variabel ini diukur dengan dua indikator 

yaitu kesulitan tugas dan struktur tugas. 

Kedua indikator tersebut diuraikan menjadi 

6 item pertanyaan yang diadopsi dari 

penelitian (Dewi dan Wirasedana, 2015). 

 Kuisioner ini menggunakan 5 point skala 

likert, point 1 menunjukkan “sangat tidak 

setuju” dan point 5 menunjukan “sangat 

setuju”. Semakin tinggi point 5 terisi maka 

semakin rendah tingkat kompleksitas yang 

dialami auditor, dan sebaliknya apabila point 

1 terisi maka semakin tingginya 

kompleksitas yang dialami seorang auditor. 

Turnover intention. 

Turnover intention adalah berhenti atau 

keluar dari organisasi secara permanen baik 

sukarela seperti pensiun, atau tidak sukarela 

seperti pemecatan. Variabel ini diukur 

melalui 4 indikator, yaitu: peluang 

berpindah, keaktifan, keinginan untuk 

berpindah dan rencana untuk pindah. 

Variabel  turnover  intention  diukur  dengan  

4  item pertanyaan  yang  dikembangkan  

oleh  Donelly  et  al.,  (2003).  Kuesioer  ini 

menggunakan skala likert 5 poin yaitu 1 

mewakili “sangat tidak setuju” dan 5  

mewakili  “sangat  setuju”.  Semakin  skor  

skala  likert  terisi  angka  5 menunjukkan  

bahwa  turnover  intention  seorang  auditor  

semakin  tinggi, sebaliknya apabila skor 

terisi dengan angka 1 menunjukkan bahwa 

turnover intention auditor semakin rendah. 

Time Budget Pressure  

Variabel  time budget pressure  terdiri dari  

indikator,  yaitu  1)  Suatu  kewajiban untuk  

melaksanakan  atau  menyelesaikan suatu  

prosedur  audit  tertentu  pada  batas 

anggaran waktu, 2) Pelaksaan prosedur audit 

tertentu  dalam  batas  anggaran  waktu 

merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk 

dicapai,  3)  Anggaran  waktu  audit  sebagai 

kendala  untuk  pelaksanaan  atau 
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penyelesaian  prosedur  audit  tertentu,  4) 

Pelaksanaan  atau  penyelesaian  prosedur 

audit  tertentu  dalam  batas  anggaran  

waktu audit  sulit  untuk  dipenuhi,  5)  

Anggaran waktu  audit  untuk  pelaksanaan  

suatu prosedur  audit  tertentu  tidak  

mencukupi,  6) Anggaran  waktu  audit  

untuk  pelaksanaan prosedur  audit  tertentu  

sangat  ketat.  

   Intrumen yang digunakan mengukur 

tekanan anggaran waktu terdiri dari 6 item 

pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian 

Kelley dan Seiler (1982); Otley dan Pierce 

(1996); dan Coram et al,.(2003); Pierce 

dan Sweeney (2004). Kuisioner ini 

menggunakan skala likert 5 poin mulai dari 

poin 1 (hampir tidak pernah) sampai poin 5 

(hampir selalu). 

Uji Kualitas intrumen dan data 

Uji Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif Demografi 

Responden 

Statistik deskriptif demografi responde 

bertujuan untuk memberikan informasi 

berupa data demografi dari responden. 

Adapun gambaran data demografi tersebut 

terdiri atas jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, masa kerja, jabatan dalam 

KAP. Analisis ini bersifat uraian yang 

berisi mengenai penjelasan dengan cara 

membuat tabel, mengelompokkan, dan 

menganalisis data sesuai dengan hasil 

jawaban dari responden dalam kuisioner 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  

 Statistik Deskriptif pada variabel 

penelitian bertujuan untuk memberikan 

gambaran informasi mengenai nilai 

maksimum, minimum, mean, standar 

deviasi, teoritis, dan kisaran empiris 

berdasar kuisioner yang telah diisi oleh 

responden. Analisis ini bersifat uraian yang 

berisi mengenai penjelasan dengan cara 

membuat tabel, mengelompokkan, dan 

menganalisis data sesuai dengan hasil 

jawaban dari responden dalam kuisioner 

dengan menggunakan tabulasi data. 

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas 

 Uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode Kaiser Meyer 

Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO MSA). Dalam metode KMO ini 
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persyaratan valid atau tidaknya suatu 

instrumen adalah apabila nilai KMO > 

0,50 dan nilai loading factornya > 0,40 

berarti instrumen tersebut dapat dikatakan 

valid (Nazaruddin dan Basuki, 2017).  

Uji Reliabilitas 

    Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dipakai dua kali untuk mengukur gejala 

yang sama dan hasil pengukurannya relatif 

sama maka alat ukur tersebut reliabel. 

Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan 

konsistensi suatu alat ukur dalam 

mengukur gejala yang sama (Jamaludin, 

Ancok, 1989). Suatu instrumen dinyatakan 

reliable apabila memiliki cronbach alpha 

lebih dari 0,6 (Nazaruddin & Basuki, 

2017).  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

    Uji normalitas bertujuan untuk melihat 

residual dalam penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. Uji  ini  dilakukan  

dengan menggunakan  statistic  non  

parametric dengan  memakai  metode  

Kalmogorof-Smirnov  dengan  pedoman  

pengambilan keputusan  berikut:  a.  Jika  

nilai  Sig  atau Probabilitas  <  dari  α  =  

0,05  maka  sebaran data tidak berdistribusi 

normal.  b.  Jika nilai Sig  atau  

Probabilitas  >  dari  α  =  0,05  maka 

sebaran data berdistribusi normal. 

(Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

Uji Multikolinieritas 

    Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen penelitian. Untuk  menguji  

adanya  multikolinearitas dilakukan  

dengan  melihat  nilai  VIF (Variance 

Inflating Factor). Jika nilai VIF  < 10  dan  

>  toleransi 0,1  maka  variabel tersebut 

tidak terdapat  multikolinearitas 

(Nazaruddin dan Basuki, 2017) 

Uji Heterokedastitas 

Uji heterokedastisitas  bertujuan  untuk  

menguji apakah  dalam  model  regresi  

terjadi ketidaksamaan  varian  dari  

residual  satu pengamatan  ke  residual  

satu  pengamatan yang lain (nilai erornya).  

Untuk  menguji  tidaknya  

heterokedastisitas, penelitian  ini  
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menggunakan  uji  Gletser. Apabila  sig  >  

0,05  maka  tidak  terdapat gejala  

heterokedastisitas. (Nazaruddin dan 

Basuki, 2017) 

Analisa Data dan Uji Hipotesis 

   Hipotesis dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan regresi linear 

berganda. Tujuan dari analisis ini ialah 

untuk mengetahui arah hubungan dalam 

variabel independen dan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel memiliki 

pengaruh positif atau negatif (Ghozali, 

2016). Persamaan model regresi berganda 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted   
) 

    Menurut Ghozali  (2007),  koefisien  

determinasi (  )  mengukur  seberapa  jauh  

kemampuan model  dalam  menerangkan  

variasi  model dalam  menerangkan  variasi  

variabel dependen. Apabila nilai    kecil  

berarti  kemampuan  dari tiap variabel 

independen  dalam  menjelaskan  variasi 

variabel dependen amat terbatas. 

Sementara pada nilai    yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independen 

mampu memberikan hampir dari 

keseluruhan informasi yang dibutuhkan 

guna memprediksi variasi variabel 

dependen. 

Uji F 

    Uji  F  dilakukan  untuk  menguji 

apakah variabel  independen telah mampu  

menjelaskan  variabel  dependen secara  

baik  atau  untuk  menguji  apakah model  

yang digunakan  telah  sempurna  atau  

tidak. Apabila nilai  sig F <  alpha 0,05. 

Uji t 

    Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh 

dari variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Dalam uji t 

hipotesis akan diterima apabila nilai 

profitabilias signifikan t < alpha 0,05 dan 

koefisien (β) searah dengan hipotesis. 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Statistik Deskriptif  

     Tabel 1  

Hasil Tingkat Pengembalian 

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% 

 

     Sesuai dengan tabel di atas maka dapat 

dijelaskan bahwa jumlah total kuisioner 

yang dikirim sebanyak 68 buah. Kuisioner 

yang kembali sejumlah 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 %. 

 

 

 

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

              Tabel 2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Std. 

Dvtnt 

Kisaran Aktual 

Min Max Mean 

PDA 56 7,740 29 67 52,37 

LOC 56 9,204 32 52 41,43 

KO 56 4,670 18 28 21,14 

KT 56 2,569 9 18 12,32 

TI 56 2,150 10 27 17,96 

TBP 56 3,847 16 50 29,98 

    

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas  

     Tabel 3  

         Hasil Uji Validitas 

 

Variabel KMO  

PDA 0,779 dan 0,000 

LOC 0,795 dan 0,000 

KO 0,775 dan 0,000 

KT 00,671 dan0,000 

TI 0,711 dan 0,000 

TBP 0,755 dan 0,00 

 

     Sesuai dengan tabel di atas nilai 

cronbach’s alpha dari masing-masing 
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variabel yaitu variabel perilaku 

menyimpang dalam audit, locus of control, 

komitmen organisasional, kompleksitas 

tugas, turnover intenton, dan time budget 

pressure memiliki nilai KMO lebih dari 

0,5. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

keseluruhan variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah valid. 

Uji Reliabilitas 

         Tabel 4 

  Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbach Alpha 

PDA 0,900 

LOC 0,924 

KO 0,871 

KT 0,714 

TI 0,691 

TBP 0,849 

 

     Sesuai dengan tabel 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 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

     Tabel 5 

              Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One 

Kolmogorovsmirno

v 

Nilai 

Sig 

Keteranga

n 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

0,20

0 

Berdistribus

i normal 

 

     Berdasarkan tabel 5 diatas didapatkan 

hasil bahwa nilai Sig sebesar 0,200 >α 

(0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa data pada penelitian ini berdistribusi 

normal. 

Uji Multikolinearitas  

Tabel 6 

Hasil Uji Multikolinearitas  

Variabel VIF Tolerance Keterangan 

LOC 0,540 
1,853 

Bebas 

Multikol 

KO 0,893 1,120 

 

Bebas 

Multikol 

KT 0,673 
1,486 

Bebas 

Multikol 

TI 0,556 
1,797 

Bebas 

Multikol 

TBP 
0,681 1,468 

Bebas 

Multikol 
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    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. 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel 

 

Nilai sig Keterangan 

LOC 0,566 Tidak herteros 

KO 0,154 Tidak herteros 

KT 0,655 Tidak herteros 

TI 0,909 Tidak herteros 

TBP 0,788 Tidak herteros 

 

     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. 

 

 

 

Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R Square Adjusted R 

Square 

1 0,604 0,564 

 

    Sesuai data pada tabel 4.20 menjelaskan 

bahwa nilai adjusted R square sebesar 

0,564 atau 56,4 %. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa variable 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. 

Uji Nilai F 

Tabel 9 

Hasil Uji Simultan (Uji Nilai F) 

 

Model F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

15,241 0,000 
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     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. 

Uji Nilai t 

Tabel 10 

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 

 

    Berdasarkan data pada tabel 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 bahwa variabel  locus of control 

memiliki nilai koefisien sebesar 0,222 

dengan  nilai  signifikansi 0,034 < alpha 

0,05. Maka, locus of control berpengaruh 

terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit, sehingga  dapat diambil kesimpulan 

bahwa hasil hipotesis pertama adalah 

diterima. 

b.  Pengujian Hipotesis Kedua (  ) 

    Berdasarkan pengunjian yang telah 

dilakukan bahwa variabel  komitmen 

organisasional memiliki nilai koefisien 

sebesar -0,615 dengan  nilai  signifikansi 

0,000 < alpha 0,05. Maka, 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 variabel  kompleksitas tugas 

memiliki nilai koefisien sebesar 0,660 

dengan  nilai  signifikansi 0,049 < alpha 

0,05. Maka,  kompleksitas tugas 

berpengaruh terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit, sehingga  dapat 
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diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesis 

ketiga adalah diterima. 

d.  Pengujian Hipotesis Keempat (  ) 

    Berdasarkan pengunjian yang telah 

dilakukan variabel  turnover intention 

memiliki nilai koefisien sebesar 0,087 

dengan  nilai  signifikansi 0,840 > alpha 

0,05. Maka, turnover intention tidak 

berpengaruh terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit, sehingga  dapat 

diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesis 

keempat adalah ditolak. 

e.  Pengujian Hipotesis Kelima (  ) 

     Berdasarkan pengunjian yang telah 

dilakukan variabel  time budget pressure 

memiliki nilai koefisien sebesar 0,560 

dengan  nilai  signifikansi 0,013 < alpha 

0,05. Maka time budget pressure 

berpengaruh terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit, sehingga  dapat 

diambil kesimpulan bahwa hasil hipotesis 

kelima adalah diterima. 

 

 

Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil pengujian pengaruh 

locus of control, komitmen organisasional, 

kompleksitas tugas, turnover intenton, dan 

time budget pressure terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit dan analisis, 

serta pembahasan pada penelitian ini. 

Maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

diantaranya :  

1. Locus of control berpengaruh positif 

terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit. 

2. Komitmen organisasional berpengaruh 

negatif terhadap perilaku menyimpang 

dalam audit. 

3. Kompleksitas tugas berpengaruh 

positif terhadap perilaku menyimpang 

dalam audit. 

4. Turnover intention tidak berpengaruh 

terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit. 

5. Time budget pressure berpengaruh 

positif terhadap perilaku menyimpang 

dalam audit. 
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Keterbatasan Penelitian 

      Pada penelitian ini memiliki 

berbagai keterbatasan yang 

memungkinkan dapat disempurnakan 

oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan 

yang ada pada penelitian ini 

diantaranya adalah : 

1. Sedikitnya sampel data yang 

diperoleh. 

2. Penelitian ini hanya memiliki 5 

variabel yang digunakan untuk 

menguji perilaku menyimpang 

dalam audit. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 

kuisioner dalam memperoleh data. 

4. Penelitian ini dilakukan hanya 

menggunakan sampel auditor yang 

terbatas. 

Saran 

     Berdasarkan hasil dari 

pembahasan, kesimpulan, serta 

keterbatasan maka diperoleh beberapa 

saran yang dapat digunakan oleh 

peneliti selanjutnya diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya 

mempertimbangkan periode 

penyebaran kuisioner agar tidak 

bertepatan dengan masa sibuk 

auditor menjelang akhir tahun. 

Sehingga diharapkan jumlah KAP 

dan auditor yang bersedia ikut 

serta dalam mengisi kuisioner 

lebih banyak. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menambah variabel lain 

yang memiliki pengaruh terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit 

berupa faktor internal auditor 

seperti : pengalaman auditor, 

gender, komitmen profesional, 

tingkat stress kerja, kepuasan kerja 

dan lain sebagainya. Serta faktor 

eksternal seperti : gaya 

kepemimpinana, fee audit, dan lain 

sebagainya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan 

untuk menggabungkan metode 

kuisioner dan wawancara sehingga 

informasi yang di peroleh dari 
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responden dapat lebih lengkap dan 

representative. 
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