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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konsep Good Corporate Governance (GCG) telah diterapkan secara luas 

di Indonesia. Syakhroza (2003) dalam Wulandari (2009) mendefinisikan GCG 

sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan 

pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun 

produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Chtourou et al. 

(2001) dalam Simanjuntak (2008) menyimpulkan bahwa penerapan prinsip 

corporate governance akan menjadi constrain manipulasi yang dilakukan 

manajemen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Abbott et al. (2000) dalam 

Simanjuntak (2008) yang membuktikan adanya hubungan positif antara penerapan 

corporate governance dengan berkurangnya kecurangan (fraud) pada pelaporan 

keuangan (financial reporting) yang dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan yang dipublikasikan perusahaan.  

Fungsi audit merupakan sebuah bagian yang sangat penting dari sistem 

corporate governance sehingga sangatlah penting bagi auditor untuk memberikan 

jasa audit yang berkualitas. Akuntan Publik adalah pihak profesional independen 

yang memberikan jasa atestasi dan non atestasi, salah satunya yaitu jasa auditing. 

Jasa audit ini memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya atas 

kewajaran suatu laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.  
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Laporan keuangan diharapkan bebas dari salah saji material, dapat 

dipercaya, dan telah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga bisa 

menjadi dasar yang kuat guna pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan 

keuangan. Akuntan publik yang independen dan objektif diperlukan untuk 

mengaudit laporan keuangan perusahaan. Opini auditor tentang kewajaran laporan 

keuangan dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah 

saji material dan dapat dipercaya. 

Auditor dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar 

audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, 

standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum mencerminkan 

kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan 

auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam 

melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar 

pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya 

yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk 

menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara 

keseluruhan.  

Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal, yaitu : (SA 

Seksi 150 SPAP, 2011) 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 
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3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

Ada kalanya opini audit kurang mendapat respon yang positif dikarenakan 

adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku oleh seorang auditor 

dalam proses audit (Donnelly et al, 2003 dalam Petronila dan Irawati, 2006). 

Mereka mengemukakan penyimpangan perilaku yang biasanya dilakukan oleh 

seorang auditor antara lain melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih 

pendek daripada waktu yang sebenarnya (underreporting of audit time), 

mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan 

(replacing and alerting original audit procedures), dan penyelesaian langkah-

langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur 

(premature signing-off of audit steps without completion of the procedure). 

Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor 

dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas 

audit secara langsung maupun tidak langsung (Kelley dan Margheim, 1990; Otley 

dan Pierce, 1996 dalam Inapty, 2007). Dalam Kelley dan Margheim (1990), 

perilaku disfungsional digambarkan dengan underreporting of audit time dan 

tindakan reduksi kualitas audit (audit quality reduction acts). Sedangkan Otley 

dan Pierce (1996) menggambarkan perilaku disfungsional dengan penghentian 

prematur (premature sign-off), underreporting of time, dan audit quality reduction 

behavior. 

Otley dan Pierce (1996) menyatakan premature sign-off terjadi ketika 

auditor menghentikan langkah audit yang diperlukan, tidak dicakup dengan 
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langkah audit yang lain, tanpa benar-benar menyelesaikan pekerjaan atau 

mencatat yang tidak dicantumkan. Perilaku underreporting of time (URT) terjadi 

ketika auditor melaporkan waktu audit yang lebih singkat (underreport) dari 

waktu aktual yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas audit tertentu 

(Lightner et al, 1982; Otley dan Pierce, 1996 dalam Silaban, 2009). Sedangkan 

audit quality reduction act adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor selama 

pelaksanaan prosedur audit yang mereduksi efektivitas bukti-bukti audit yang 

dikumpulkan (Kelley dan Margheim, 1990; Malone dan Robert, 1996; Pierce dan 

Sweeney, 2004 dalam Silaban, 2009). 

Fenomena perilaku disfungsional memang sangat menarik untuk dikaji, 

hal ini dikarenakan banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal individu 

yang dapat mempengaruhinya. Sejumlah penelitian telah menyelidiki variabel apa 

yang menyebabkan praktik-praktik ini terjadi. Donnelly et al (2003) menemukan 

locus of control eksternal, kinerja, dan intensi turnover yang merupakan faktor 

internal auditor, berpengaruh terhadap perilaku disfungsional. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu tekanan anggaran waktu (Basuki dan Mahardani, 2006 dan 

Liyanarachchi, 2008) dan gaya kepemimpinan yang terdiri dari struktur dan 

konsiderasi (Paino et al., 2011) juga mempengaruhi perilaku disfungsional. 

Performance atau kinerja merupakan hasil dari perilaku anggota 

organisasi, dimana tujuan aktual yang dicapai adalah dengan adanya perilaku. 

Solar & Bruehl (1971) dalam Kartika dan Wijayanti (2007) menyatakan bahwa 

individu yang melakukan sebuah kinerja dibawah ekspektasi atasannya akan 

cenderung terlibat untuk melakukan perilaku disfungsional karena mereka tidak 
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melihat dirinya sendiri dapat mencapai tujuan yang diperlukan untuk bertahan 

dalam sebuah perusahaan melalui usahanya sendiri, sehingga perilaku 

disfungsional dianggap perlu dalam situasi ini.  

Locus of control menggambarkan karakteristik personal auditor. Individu 

dengan locus of control internal meyakini bahwa keberhasilan atau kesuksesan 

dalam hidupnya berada dalam kontrol mereka. Sebaliknya, individu dengan locus 

of control eksternal meyakini bahwa keberhasilan atau kesuksesan dalam 

hidupnya di luar kontrol mereka (Lefcourt, 1982 dalam Silaban, 2009). Penelitian 

Donnelly et al (2003), Petronila dan Irawati (2006), Kartika dan Wijayanti (2007), 

Wahyudin dkk (2010), dan Paino et al (2011)  menemukan bahwa individu 

dengan locus of control eksternal lebih cenderung untuk menerima perilaku 

disfungsional audit. 

Intensi turnover merupakan variabel yang menggambarkan keinginan 

suatu individu untuk berhenti bekerja dalam suatu organisasi. Keinginan ini dapat 

membuat seseorang kurang peduli terhadap apa yang ia lakukan di dalam 

organisasinya. Sikap ini  dapat mengakibatkan kinerja yang buruk bagi individu 

tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya perilaku disfungsional (Petronila 

dan Irawati, 2006). Intensi tunover juga dikarenakan menurunnya ketakutan akan 

kemungkinan seseorang akan dikenakan sanksi apabila suatu penyimpangan 

terdeteksi. 

Dalam bekerja auditor dihadapkan dengan adanya tekanan waktu (time 

pressure). Margheim (2005) dalam Kusumo (2011) menyatakan bahwa ada dua 

bentuk tekanan waktu, yaitu : tekanan anggaran waktu (time budget pressure) dan 
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tekanan batas waktu (time deadline pressure). Ketika time budget yang sudah 

ditentukan untuk suatu pekerjaan audit mampu dicapai oleh seorang auditor maka 

hal tersebut tidak akan menimbulkan konflik sehingga kemungkinan dysfunctional 

behaviors tidak akan dilakukan. Penelitian Coram et al (2000), Basuki dan 

Mahardani (2006), Liyanarachchi (2008), dan Sososutikno (2010) menunjukkan 

signifikannya time budget pressure dalam menjelaskan perilaku disfungsional. 

Tekanan yang diberikan oleh manajemen dalam menentukan anggaran waktu 

diperkirakan merupakan faktor yang terlibat penting dalam perilaku auditor.  

Gaya kepemimpinan terdiri dari struktur dan konsiderasi kepemimpinan. 

Struktur yang tinggi sering digambarkan dengan pengendalian yang ketat dan time 

budget yang tidak realistis. Adanya pengendalian yang ketat untuk aturan dan 

prosedur suatu pekerjaan akan berpengaruh pada kinerja dan akan menciptakan 

stress bagi auditor. Time budget yang tidak realistis akan menambah stress auditor 

sehingga kemungkinan auditor akan menerima perilaku disfungsional. Sedangkan 

konsiderasi kepemimpinan berhubungan dengan fleksibelnya prilaku pimpinan 

ketika time budget suatu pekerjaan audit terlewati, sehingga menurunkan 

dysfunctional behaviors (Pierce dan Sweeney, 2004 dalam Inapty, 2007). 

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyudin dkk. (2011), Petronila dan Irawati (2006), dan Sososutiksno (2010). 

Penelitian-penelitian tersebut menguji beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku disfungsional auditor. Wahyudin dkk (2011) menemukan adanya 

pengaruh dari variabel locus of control eksternal dan kinerja terhadap perilaku 

disfungsional. Petronila dan Irawati (2006) menemukan bahwa locus of control 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


7 

 

 

 

eksternal dan intensi turnover berpengaruh terhadap perilaku disfungsional. 

Sedangkan Sososutiksno (2010) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor.  

Sebagai pembeda dengan ketiga penelitian tersebut, peneliti juga 

menambahkan variabel independen lain dalam penelitian ini, yaitu variabel gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dimaksud terdiri dari gaya 

kepemimpinan struktur dan konsiderasi. Jadi variabel yang akan diteliti dalam 

penelitian ini ialah kinerja auditor, locus of control eksternal, intensi turnover, 

tekanan anggaran waktu, serta gaya kepemimpinan yang terdiri dari struktur dan 

konsiderasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil 

judul “PENGARUH KINERJA AUDITOR, LOCUS OF  CONTROL 

EKSTERNAL, INTENSI TURNOVER, TEKANAN ANGGARAN WAKTU, 

DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PERILAKU 

DISFUNGSIONAL (Studi Empiris pada Auditor KAP di Semarang)“. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian yang ada di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja auditor berpengaruh negatif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 

2. Apakah locus of control eksternal berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 
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3. Apakah intensi turnover berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 

4. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 

5. Apakah struktur kepemimpinan berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 

6. Apakah konsiderasi kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah : 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kinerja auditor berpengaruh 

negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah locus of control eksternal 

berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah intensi turnover berpengaruh 

positif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah tekanan anggaran waktu 

berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

5. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah struktur kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

6. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah konsiderasi kepemimpinan 

berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi auditor atau para praktisi akuntansi 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, 

pengertian dan pemahaman bagi para auditor dan praktisi akuntansi 

tentang perilaku disfungsional auditor, sehingga profesi dapat menerapkan 

praktik audit yang lebih berkualitas.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di 

bidang auditing untuk menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Dapat 

dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam penelitian-penelitian yang 

akan datang sehingga dapat memperbaiki kelemahan dan keterbatasan 

dalam penelitian ini. 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena mengenai perilaku disfungsional auditor memang sangat 

menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi individu untuk melakukan perilaku disfungsional dalam 

penugasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut bisa berasal dari dua 

sumber, yaitu dari dalam diri auditor (internal) maupun dari luar diri auditor 

(eksternal) yaitu yang berasal dari faktor lingkungan di dalam organisasi. 

Penelitian ini bermaksud mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku disfungsional auditor dari kedua sumber, yaitu dalam dan luar diri 

auditor. Dari dalam diri auditor, penelitian ini bermaksud menguji faktor kinerja, 

locus of control eksternal, dan intensi turnover. Sedangkan dari luar diri auditor, 

H1 (-) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5a (+) 

H5b (-) 

H2 (+) 

Tekanan Anggaran 
Waktu 

Locus of Control 
eksternal 

Kinerja Auditor 

Perilaku 

Disfungsional 

Intensi Turnover 

Gaya Kepemimpinan 

Struktur 
Kepemimpinan 

Konsiderasi 
Kepemimpinan 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


11 

 

 

 

penelitian ini menggunakan faktor tekanan anggaran waktu dan gaya 

kepemimpinan (struktur dan konsiderasi). 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

akan menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan 

jenis data yang akan digunakan, gambaran umum obyek 

penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan 

dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis 

yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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