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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah :  

1. Sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Devi 

dan Ramantha (2017) serta Widyawati (2016) yang menyatakan bahwa sifat 

machiavellian berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor.  

2. Pelatihan berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Svanstrom (2015) 

serta Devi dan Ramantha (2017) yang menyatakan pelatihan auditor 

berpengaruh negatif pada perilaku disfungsional auditor.  

3. Komitmen professional tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sugiharto (2014) yang menyatakan bahwa komitmen profesional (afektif, 

kontinu, normatif) tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor.  

4. ESQ berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) serta 

Setyaningrum (2014) dan Araminta (2011) menyatakan ESQ berpengaruh 

negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. 
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5. Kompleksitas Tugas tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Wibowo (2016) yang menyatakan kompleksitas tugas tidak berpengaruh 

terhadap perilaku disfungsional auditor. 

6. Locus of Control tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014), 

Haribowo (2014) bahwa Locus of Control tidak berpengaruh terhadap 

perilaku disfungsional auditor.  

7.  Tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Harjani (2012) dan Haribowo (2014) bahwa tekanan anggaran waktu 

berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

8. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra 

(2014), Wibowo (2016)  serta Srimindarti dan Puspitasari (2012) bahwa 

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

9. Turnover intention berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Megawati (2014), Harjani (2012), Putra (2014), Lumanto (2014), dan 

menolak penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2016).  
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10. Moralitas berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2013) 

11. Etika auditor berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Putra (2014).   

12. Self esteem tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Liantih (2010), 

Mutiara (2008) dan Yuke (2005) yang menyatakan bahwa self esteem tidak 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor 

13. Self rate employee performance berpengaruh negatif terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Mutiara (2008) dan Suryandari (2007).  

14. Intensitas moral tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lumanto 

(2014).  

 

5.2   Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran dalam penelitian ini : 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel baru seperti 

keahlian auditor, stress kerja yang dapat mempengaruhi perilaku 

disfungsional auditor.  
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2. Saran yang dapat peneliti berikan adalah bagi penelitian berikutnya 

sebaiknya dapat melakukan penelitian dengan memperluas wilayah 

penelitian untuk mendapatkan lebih banyak responden.     

 

 

 




