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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi sebaiknya 

dinyatakan secara jelas agar riset menjadi reliabel.  Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang.   

 Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Semarang. Pemilihan sampel 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria :  

1. Auditor yang bekerja di KAP Semarang dengan masa kerja minimal 1 (satu) 

tahun, dengan alasan auditor tersebut telah lebih mengenal lingkungan kerjanya. 

2. Bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner. 

Tabel 3.1 

Daftar Jumlah yang Bersedia menjadi Responden  

No. Kantor Akuntan Publik Alamat Jumlah 

Auditor 

Auditor yang 

Bersedia 

1 KAP Sodikin & Harijanto  Jl. Pamularsih Raya 

No.16 Gedung 

Dharmaputra Lantai 1 

20 5 

2 KAP Darsono & Budi 

Cahyono ( Cab) 

Jl. Mugas Dalam 

No.65 

30 5 
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3 KAP Tri Bowo Yulianti 

(Cab) 

JL. M.T Haryono 

No.548 

15 5 

4 KAP Bayudi, Yohana, 

Suzy, Arie (Cab) 

Jl. Mangga V No.6, 

Lamper Kidul 

10 5 

5 KAP Endang Dewiwati Jl. Lingkar Tanjung 

Mas A-19 

10 5 

6 KAP Achmad, Rasyid, 

Hisbulaah & Jerry (Cab) 

Jl. Muara Mas Timur 

No. 242 

10 5 

7 KAP Benny, Tonny, 

Frans & Daniel (Cab) 

Jl. Puri Anjasmoro 

Blok EE.1/6 

20 7 

8 KAP Kumalahadi, 

Kuncara, Sugeng Pamudji 

& Rekan (Cab) 

Jl. Bukit Agung Blok 

AA No.1 Perumahan 

Pondok Bukit Agung 

15 5 

9 KAP I.Soetikno Jl. Durian Raya No.20 

Kav 3 Banyumanik 

10 5 

10 KAP Leonard, Mulia & 

Richard (Cab) 

Jl. Marina No.8, 

Komp. PRPP 

30 - 

11 KAP Hananta Budianto 

&Rekan (Cab) 

Jl. Sisimangaraja 

No.20-22 

10 5 

12 KAP Riza, Adi, Syahril & 

Rekan (Cab) 

Jl. Taman Durian No. 2 8 5 

Jumlah 188 57 

Sumber: www.iapi.or.id (2017) 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data    

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer.  Menurut 

Sugiyono (2010) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.  Dengan kata lain data primer merupakan data  yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data primer ini melalui metode kuesioner.  Menurut Sugiyono 

(2010) “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

beberapa pertanyaan atau pernyataan yang dibagikan kepada responden untuk 

menjawabnya”. Susunan pernyataan secara teknis berkaitan dengan variabel sifat 

http://www.iapi.or.id/
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machiavellian, pelatihan auditor, komitmen profesional, dan perilaku disfungsional 

auditor. Media kuesioner ini akan memberikan beberapa pilihan jawaban alternatif 

yang sesuai dengan proporsi dari setiap pertanyaan.   

  

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku disfungsional auditor. 

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para auditor terjadi dalam hal 

penyalahgunaan atau penyelewengan fungsi (dysfungsional) dan pelanggaran 

terhadap kode etik profesi. Pengukuran dari variabel dependen ini menggunakan item 

pertanyaan dari penelitian Rachmawati (2011) dalam Putra (2014). Frekuensi 

perilaku disfungsional auditor dalam variabel dependen ini menggunakan skala likert 

1 – 5, dimana skala 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 

(sangat setuju).  

 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Sifat Machiavellian 

 Kepribadian Machiavellian dideskripsikan sebagai kepribadian yang kurang 

mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, 

dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah, sehingga mempunyai 

kecenderungan untuk memanipulasi orang lain (Christie and Geis, 1970). Akuntan 

(Auditor) dengan skala Machiavellian tinggi cenderung menerima sikap-sikap yang 
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secara etis diragukan. Pengukuran variabel ini menggunakan item pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Christie dan Geis (1970). Pengukuran dari penelitian ini 

menggunakan skala likert 1-5 yang digunakan untuk mengukur respon dari 

responden, yaitu skala 1 (sangat  tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 

(sangat setuju).  

 

3.3.2.2 Pelatihan  

  Pelatihan tersebut berguna untuk kemampuan teknis para auditor dan 

meningkatkan keterampilan. Jenis-jenis pelatihan yang diperlukan oleh auditor seperti 

pelatihan audit, pelatihan perpajakan (brevet), dan pelatihan perbankan (Cholifah, 

2010 dalam Adinda, 2011). Pengukuran variabel ini menggunakan instrument 

penelitian dari Cholifah (2010) dalam Adinda (2011) dengan skala likert 1 – 5, yaitu 

skala 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 (sangat setuju).  

 

3.3.2.3 Komitmen Profesional 

Komitmen profesional dipandang sebagai konstruk multidimensi yang terdiri 

dari komitmen profesional afektif (KPA), komitmen profesional kontinu (KPK), dan 

komitmen profesional normatif (KPN). Konstruk ini diukur dengan mengadopsi 

instrumen yang dikembangkan oleh Meyer et.al, (1993). Pengukurannya variabel ini 

menggunakan penelitian yang dikembangkan oleh (Meyer et al., 1993) dalam 

Nugroho (2011) dengan skala likert 1-5, yaitu skala 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak 

setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 (sangat setuju). 
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3.3.2.4 ESQ 

 ESQ merupakan gabungan dari Emotional Quotient dan Spriritual Quotient. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sehingga dapat 

mengatur perasaan dan memotivasi diri sendiri untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya, memiliki rasa empati, dan mampu mengelola emosi dengan baik. 

Sedangkan kecerdasan spiritual adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan 

jiwa sehingga dapat mengembangkan dirinya secara utuh melalui penerapan yang 

positif. Variabel ini diukur dengan isntrumen pertanyaan yang dikembangkan dari 

penelitian Marta (2016) dengan skala likert 1(sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 

(netral); 4 (setuju); 5 (sangat setuju). 

 

3.3.2.5 Kompleksitas Tugas 

 Kompleksitas audit adalah persepsi auditor tentang kesulitan suatu tugas 

audit yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan 

untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang auditor tersebut 

(Jamilah, 2007 dalam Muhshyi 2013). Variabel ini diukur dengan isntrumen 

pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Jamilah (2007) dalam Muhshyi (2013) 

dengan skala likert 1(sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 

(sangat setuju). Untuk pertanyaan nomor 2,3,5,6 dilakukan recoding sehingga skor 

dan pengukurannya akan dibalik menjadi 5 (sangat tidak setuju); 4(tidak setuju); 

3(netral); 2(setuju); 1(sangat setuju).  
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3.3.2.6 Locus of Control 

 Locus of control adalah persepsi tentang kendali mereka atas nasib, 

kepercayaan diri dan kepercayaan mereka atas keberhasilan diri. Instrumen untuk 

mengukur variabel ini dikembangkan dari penelitian Husna et al., (2012) dalam 

Wahyudi (2013) yang diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak 

setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 (sangat setuju).  

 

3.3.2.7 Tekanan Anggaran Waktu 

 Tekanan anggaran waktu adalah bentuk tekanan yang muncul dari 

keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan pada 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran variabel ini menggunakan item 

pertanyaan yang dikembangkan oleh Kelley & Seiler (1982) dalam Sampetoding 

(2014) dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 

(setuju); 5 (sangat setuju). Untuk pertanyaan nomor 8 dilakukan recoding sehingga 

skor dan pengukurannya akan dibalik menjadi 5 (sangat tidak setuju); 4(tidak setuju); 

3(netral); 2(setuju); 1(sangat setuju).  

 

 

3.3.2.8 Komitmen Organisasi 

 Mowday, et.al (1979) dalam Nugroho (2011) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai keyakinan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, keamanan 

menggunakan segala upaya untuk mewujudkan kepercayaan pada organisasi, serta 
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keyakinan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Pengukuran variabel ini 

menggunakan item pertanyaan yang dikembangkan oleh Mowday (1979) dalam 

Nugroho (2011), dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 

(netral); 4 (setuju); 5 (sangat setuju). Komitmen organisasi yang dimiliki oleh auditor 

rendah dan semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh auditor tinggi.  

 

3.3.2.9 Turnover Intention 

  Turnover intention mengacu pada keinginan individu auditor untuk mencari 

alternatif pekerjaan lain akan tetapi seseorang tersebut belum berpindah ke organisasi 

lain, melainkan masih hanya sekedar rencana dan pemikiran semata (Rachmawati, 

2011 dalam Putra, 2014). Instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini dikembangkan dari  penelitian Rachmawati (2011) dalam Putra (2014) 

dengan skala likert 1(sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 

(sangat setuju).  

 

3.3.2.10 Moralitas 

   Moralitas merupakan suatu ajaran yang baik dan buruk yang mempengaruhi  

individu dalam menentukan baik atau buruk, benar atau salah yang memengaruhinya dalam 

mengambil sebuah keputusan.Variabel moraitas diukur dengan item pertanyaan 

dikembangkan dari penelitian Januarti dan Faisal (2010) dalam Alkam (2013) yang 
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menggunakan instrument dari Multidimensional Ethics Scale (MES) dengan ukuran 

langsung yang telah dimodifikasi dengan lima skala. 

 

3.3.2.11 Etika Auditor 

Etika adalah seperangkat pedoman, aturan atau norma yang mengatur 

tingkah laku seseorang, baik yang dilakukan atau ditinggalkan yang dianut oleh 

sekelompok atau profesi (Ida Suraida, 2003 dalam Nasution, 2013). Variabel etika 

auditor ini diukur dengan item pertanyaan yang dikembangkan oleh  Ida Suraida 

(2003) dalam Nasution (2013) dengan skala likert 1-5, yaitu skala 1 (sangat tidak 

setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 (sangat setuju), dengan sub variabel 

kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi.   

 

3.3.2.12 Self Esteem  

 Self esteem merupakan suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan 

evaluasi diri secara keseluruhan (Gardner et.al., 2004 dalam Ertanto, 2011). Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka semakin tingkat harga diri pada subjek. Instrumen 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel ini dikembangkan dari 

penelitian Gardner et.al., (2004) dalam Ertanto (2011) dengan skala likert 1(sangat 

tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 (sangat setuju). 
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3.3.2.13 Self Rate Employee Performance  

  Self rate employee performance adalah tingkat kinerja pribadi dari seorang 

karyawan. Kinerja tugas merupakan kesuksesan yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Kesuksesan yang dimaksudkan tersebut ukurannya 

tidak dapat disamakan pada semua orang, namun lebih merupakan hasil yang dicapai 

oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku sesuai dengan pekerjaan yang 

ditekuninya. Instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel ini 

dikembangkan dari penelitian Chrisman (2010) dengan skala likert 1(sangat dibawah 

rata-rata); 2 (dibawah rata-rata); 3 (rata-rata); 4 (diatas rata-rata); 5 (sangat diatas 

rata-rata).     

 

3.3.2.14 Intensitas Moral 

 Intensitas moral merupakan ukuran seberapa besar dan kuatnya dorongan 

seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan moral setiap dihadapkan dengan 

berbagai isu moral (Dewi dan Gudono, 2007 dalam Lumanto, 2014). Instrumen 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel ini dikembangkan dari 

penelitian Dewi dan Gudono (2007) dalam Lumanto (2014) dengan skala likert 

1(sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (netral); 4 (setuju); 5 (sangat setuju). 

Semakin besar skornya menunjukkan semakin tinggi intensitas moralnya. 
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3.4 Metode Analisis Data 

 Analisis data  adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

dapat diinterpretasikan atau dengan kata lain upaya untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk 

solusi permasalahan, tertutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.  Data yang 

dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan diubah menjadi informasi, 

didiskripsikan menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data 

yang didapatkan dari sampel.  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 

kuantitatif.  Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan alat uji statistik dengan 

menggunakan software SPSS, dengan pengujian sebagai berikut :  

 

3.4.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen 

kuesioner, agar data yang diperoleh relevan atau sesuai dengan tujuan uji validitas 

yang digunakan. Uji validitas tersebut dengan menghitung kolerasi antara skor 

masing-masing butir pertanyaan dengan masing-masing skor setiap konstruknya 

(Ghozali, 2015). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan corrected item-total 

correlation yaitu dengan mengukur skor total yang diperoleh dengan menjumlahkan 

semua skor pertanyaan. Kriteria kuesioner dikatakan valid jika r hitung > r tabel 

dengan tingkat signifikansi 5%.  
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3.4.2 Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel yang diteliti  (Ghozali, 2015). Pengujian 

dalam kuesioner ini dikatakan handal jika jawaban dari responden terhadap 

pertanyaan tersebut konsisten. Uji reliabilitas ini menggunakan alat uji statistik 

Crobach Alpha (α) dengan kriteria nilai α > 0,60 dikatakan reliabel. 

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik  

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik.  

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menghindari perolehan yang bias serta 

memastikan data yang dihasilkan memiliki distribusi normal dan tidak  terdapat 

multikolinearitas dan heterokedastisitas. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

3.4.3.1 Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2015) uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual 

yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menguji 

normalitas data dari masing-masing variabel. Model regresi dikatakan baik, jika 

model memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat α = 0,05. 

Kriteria pengujiannya adalah jika asymp.sig (1-tailed) > 0,05, maka data berdistribusi 

normal. 
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3.4.3.2 Uji Heterokedastisitas 

    Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2015). Model 

regresi yang baik adalah yang homoskesdastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heterokedastitas pada penelitian ini menggunakan uji Park, 

yang dilakukan dengan cara meregresi nilai residual terhadap variabel independen. 

Jika  nilai Sig variabel independen > α (0,05), maka tidak terjadi  heterokedastitas.   

 

3.4.3.3 Uji Multikolinearitas  

Menurut Ghozali (2015) uji multikolinaritas bertujuan untuk menguji apakah 

di dalam model regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel bebas 

(independen) di antara satu dengan lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinear.  Pengambilan 

keputusan uji mulikolinearitas yaitu dengan menggunakan VIF (Variance Inflation 

Factor), dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Jika nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas antara 

variabel independen.  

b.Jika tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka tidak akan terjadi multikolinearitas 

antara variabel independen. 
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3.4.4 Uji F (Model Fit) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan berpangaruh signifkan terhadap variabel dependen. Data dikatan fit jika nilai 

sig. F < 0,05 (Ghozali, 2015). 

 

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau untuk 

mengetahui kontribusi dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan 

melihat adjusted R square-nya. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai 

Adjusted R2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel dependennya sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2015).  

Dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen menggunakan nilai Adjusted R2 karena setiap 

tambahan satu variabel nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun, tidak seperti R2 yang 

nilainya akan meningkat setiap tambahan satu variabel independen (Ghozali, 2015).  

Untuk menentukan nilai koefisien determinasi dinyatakan dengan nilai Adjusted R 

Square. Adapun rumus koefisien determinasi adalah :  

 R2 = (r2 ) x 100%  
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Kriteria pengambilan keputusan dalam Adjusted R2 yang mampu menerangkan 

variasi variabel dependen berdasarkan variasi variabel independen adalah jika bernilai 

> 0.50 (50%). Nilai Adjusted R2 berada di antara nol hingga satu, dimana semakin 

mendekati satu maka model semakin baik dalam menjelaskan hubungan antara 

variabel dependen dan independen.  

 

3.4.6 Uji Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model uji regresi berganda.  Model 

regresi berganda merupakan alat uji yang menggunakan lebih dari satu variabel 

penjelas atau variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala 

pengukuran interval.  Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah : 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 +  𝛽7𝑋7 + 𝛽8𝑋8

+ 𝛽9𝑋9 + 𝛽10𝑋10 + 𝛽11𝑋11 + 𝛽12𝑋12 + 𝛽13𝑋13 + 𝛽14𝑋14

+ 𝑒 

Dimana: 

Y  : Perilaku Disfungsional Auditor 

α  : Konstanta 

β1,β2 : Koefisien Regresi 

X1  : Sifat Machiavellian 

X2  : Pelatihan  

X3  : Komitmen Profesional 

X4  : ESQ 

X5  : Kompleksitas Tugas 

X6  : Locus of Control 



57 

 

 
 

X7  : Tekanan Anggaran Waktu 

X8  : Komitmen Organisasi 

X9  : Turnover Intention 

X10  : Moralitas 

X11  : Etika Auditor 

X12  : Self Esteem 

X13  : Self Rate Employee Performance 

X14  : Intensitas Moral 

e  : Eror 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini maka digunakan beberapa 

pengujian yaitu uji t. Uji-T digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesisnya  :  

a. Melihat tingkat signifikansi t (sig/2)  

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Melihat Nilai Beta (𝛽)  

Pengujian Hipotesis  
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1) Ho2, Ho3, Ho4= 𝛽 < 0 ; Pelatihan, komitmen professional, ESQ berpengaruh 

positif terhadap perilaku disfungsional auditor.  

Ha2, Ha3, Ha4 = 𝛽 > 0 ;  Pelatihan, komitmen professional, ESQ 

berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor.   

Hipotesis dalam Variabel Kontrol :  

Ho8, Ho10, Ho11, Ho13, Ho14 =  𝛽 < 0 ; komitmen organisasi, moralitas, 

etika auditor, self rate employee performance, intensitas moral berpengaruh 

positif terhadap perilaku disfungsional auditor.  

Ha8, Ha10, Ha11, Ha13, Ha14 = 𝛽 > 0 ;  komitmen organisasi, moralitas, 

etika auditor, self rate employee performance, intensitas moral berpengaruh 

negatif terhadap perilaku disfungsional auditor.   

2) Ho1, Ho4 = 𝛽 < 0 ; sifat Machiavellian, kompleksitas tugas berpengaruh 

negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Ha1, Ha4= 𝛽 > 0 ;  sifat Machiavellian, kompleksitas tugas berpengaruh 

positif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Hipotesis dalam Variabel Kontrol :  

Ho6, Ho7, Ho9, Ho12= 𝛽 < 0; locus of control, tekanan anggaran waktu, 

turnover intention, self esteem berpengaruh negatif terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 
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Ha6, Ha6, Ha9, Ha12=𝛽 > 0;  locus of control, tekanan anggaran waktu, 

turnover intention, self esteem berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




