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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh kinerja auditor, locus of control eksternal, intensi turnover, tekanan 

anggaran waktu, dan gaya kepemimpinan terhadap perilaku disfungsional. 

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian 

ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis 1 ditolak, artinya kinerja auditor mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Hal ini menunjukkan bahwa auditor percaya bahwa perilaku disfungsional 

akan mengarah pada evaluasi kinerja yang lebih baik. Hasil ini selaras 

dengan penelitian Paino et al. (2011) yang menemukan bahwa kinerja 

auditor berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

2. Hasil pengujian hipotesis 2 diterima, artinya locus of control eksternal 

individu berpangaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil ini selaras dengan penelitian Kartika dan 

Wijayanti (2007) yang menyatakan bahwa auditor yang memiliki 

kecenderungan locus of control eksternal akan lebih memberikan toleransi 

atau menerima perilaku disfungsional audit.  Wahyudin dkk (2011) juga 

menemukan adanya pengaruh positif locus of control eksternal terhadap 

perilaku disfungsional auditor. 
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3.  Hasil pengujian hipotesis 3 ditolak, artinya intensi turnover tidak 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Individu yang 

mengalami  unavoidable voluntary turnover akan menghindari perilaku 

disfungsional dalam pekerjaannya. Hasil ini selaras dengan penelitian 

Wahyudin dkk. (2011) yang menemukan bahwa intensi turnover tidak 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. 

4. Hasil pengujian hipotesis 4 ditolak, artinya tekanan anggaran waktu tidak 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Dalam kondisi 

tekanan anggaran waktu, auditor memberikan respon fungsional 

dibanding disfungsional yaitu dengan bekerja lebih baik dan 

menggunakan waktu sebaik-baiknya. Hasil pengujian ini juga selaras 

dengan penelitian Malone dan Roberts (1996) yang menemukan bahwa 

tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional.  

5. Hasil pengujian hipotesis 5a diterima, artinya struktur kepemimpinan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil ini selaras dengan penelitian Otley dan Pierce 

(1996) serta Paino et al. (2011) yang menemukan adanya pengaruh positif 

struktur kepemimpinan terhadap perilaku disfungsional auditor. 

6. Hasil pengujian hipotesis 5b diterima, artinya konsiderasi kepemimpinan 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil ini selaras dengan penelitian Otley dan Pierce 

(1996) serta Paino et al. (2011) yang menemukan adanya pengaruh 
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negatif konsiderasi kepemimpinan terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

 
5.2. Keterbatasan 

Kuesioner Gaya Kepemimpinan nomor 1 memiliki makna yang ambigu, 

sehingga seharusnya tidak di-recording. 

 
5.3. Saran 

1. Untuk menghindari individu dengan locus of control eksternal menerima 

adanya perilaku disfungsional dalam audit, diperlukan pengawasan yang 

lebih baik dalam perekrutan karyawan seperti melakukan tes kepribadian, 

dan dalam satu tim, auditor harus terdiri dari orang dengan kepribadian 

yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi. 

2. Pemimpin dalam KAP dapat menerapkan gaya kepemimpinan konsiderasi 

dibanding gaya kepemimpinan struktur, agar bawahan dapat merasa 

nyaman dan dihargai sehingga tidak melakukan perilaku disfungsional.  

3. Untuk penelitian berikutnya yang ingin menggunakan topik yang sama 

maka bisa menambahkan variabel baru seperti komitmen profesional, 

komitmen organisasional, dan self esteem yang mungkin dapat 

mempengaruhi perilaku disfungsional. 
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