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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kualitas audit dari KAP dapat dipengaruhi oleh perilaku auditor dalam 

pelaksanaan program audit (Raghunathan, 1991; Kelley dan Margheim, 1990; 

Malone dan Robert, 1996 dalam Silaban 2009). Pelaksanaan prosedur audit 

secara seksama dan cermat dalam program audit membantu KAP untuk dapat 

menghasilkan kualitas jasa yang baik. (McDaniel, 1990; Malone dan Robert, 

1996 dalam Silaban 2009). Namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 

sudah dilakukan, menunjukkan adanya potensi penurunan kualitas audit yang 

disebabkan dari tindakan auditor dalam menyelesaikan tugas audit yang 

melakukan perilaku disfungsional audit 

Perilaku disfungsional audit merupakan tindakan yang dilakukan 

auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi ataupun 

menurunkan  kualitas audit secara langsung ataupun secara tidak langsung 

(Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce, 1996a dalam Silaban 2009). 

Perilaku reduksi kualitas audit (audit quality reduction behaviors) atau RKA 

adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan 

program audit yang dapat mereduksi kualitas audit secara langsung sedangkan 

perilaku yang dilakukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan program 

audit secara tidak langsung adalah uder reporting of time atau URT. 
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Perilaku reduksi kualitas audit dapat dilakukan dengan berbagai 

tindakan; penghentian prematur prosedur audit, tidak menginvestigasi 

kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien, mengurangi pekerjaan 

audit dari yang seharusnya dilakukan, tidak memperluas scope pengauditan 

ketika terdeteksi adanya transaksi atau pos yang meragukan, review yang 

dangkal atas dokumen klien penerimaan atas penjelasan klien yang tidak 

memadai. 

Banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan perilaku disfungsional 

audit, diantaranya adalah kasus Enron yang telah melakukan manipulasi 

laporan keuangan perusahaan dengan melebih-lebihkan keuntungan dan 

menyembunyikan utang-utangnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam 

skandal penipuan tersebut yaitu mantan manajer keuangan Andrew Fastow, 

mantan pimpinan dan CEO Kenneth Lay, dan ketua audit keuangan Enron 

David Duncan. Arthur Andersen, salah satu 3 Kantor Akuntan Publik terbesar 

di dunia pada saat itu (The Big Five), juga ikut terlibat dalam skandal tersebut. 

Jatuhnya Arthur Andersen berdampak besar baik dalam bidang politik maupun 

bagi akuntan publik dan KAP lainnya. (Suantosa, 2016) 

Kasus lainnya adalah terlibatnya dua anggota kantor akuntan publik 

terbesar di dunia Big Four yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda 

jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. KPMG dikenakan 

denda oleh Securities and Exchanges Commission (SEC) karena kegagalan 

auditnya (auditing failure) terhadap perusahaan energi Miller Energy 

Resources yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara 
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signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 

2011. PwC dikenakan denda dan dikecam oleh Financial Reporting Council di 

Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon 

Group di tahun buku 2011. Pengamat laporan keuangan perusahaan terbuka 

bahkan membuat laporan bahwa Kantor Akuntan Publik KPMG, telah 

melakukan audit di bawah kualitas. (Priantara, 2017) 

Kasus disfungsional audit juga terjadi di Indonesia, dalam sebuah 

artikel (detik.com, 20 Januari 2009) dikatakan bahwa Menteri Keuangan Sri 

Mulyani kembali membekukan izin dua AP yaitu atas nama Rutlan Effendi dan 

Muhammad Zen, dan satu KAP yaitu KAP Atang Djaelani karena melakukan 

pelanggaran terhadap SA-SPAP saat melakukan audit. Pembekuan izin 

Akuntan Publik tersebut diberikan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap 

standar-standar tertentu. 

Apabila kita melihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia juga 

terdapat beberapa skandal penyimpangan akuntansi di antara PT Kerata Api 

Indonesia, PT Telkom, PT Kimia Farma, Datascript, PT Raden Motor, PT. 

Samcon, Indo Farma, PT Pupuk Sriwidjaya (Persero), dan lainnya (Purba, 

2011). Dari beberapa kasus tersebut memberikan dampak bahwa kalangan 

masyarakat pengguna jasa profesi akuntan publik menuntut peningkatan 

kualitas audit, meningkatkan mutu dan keandalan informasi yang diberikan 

oleh Kantor Akuntan Publik. 

Kasus gagal audit dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan 

di masa depan. Seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, 
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hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Dezoort dan Lord 2001 

dalam Silaban 2009) Selain itu reputasi auditor dari akuntan publik juga 

menjadi taruhannya. Pencegahan terhadap terjadinya kasus gagal audit 

merupakan kunci utama dalam mempertahankan reputasi. 

Perilaku disfungsional merupakan bentuk reaksi auditor ketika merasa 

terbebani dengan tugas dan terkait dengan lingkungan dari penugasan yang 

diberikan (Donelly et al. 2003 dalam Rustiarini 2014). Banyak faktor yang 

mempengaruhi perilaku disfungsional auditor dalam menyelesaikan tugasnya, 

baik bersifat teknis ataupun non teknis. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku disfungsional audit dalam pelaksanaan tugas auditor antara lain 

meliputi sifat kepribadian, stres kerja, turnover intention, posisi auditor, 

intensitas moral, kompleksitas tugas, locus of control, komitmen organisasi 

dan tekanan anggaran waktu. 

Sifat kepribadian dari auditor yang satu dengan auditor lain dapat 

menyebabkan setiap auditor memiliki pandangan yang berbeda dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Sifat kepribadian inilah yang mengakibatkan adanya 

auditor yang mempunyai perilaku disfungsional auditor. 

Auditor bisa menjadi stres ketika menghadapi banyaknya pekerjaan, 

stres pada auditor mengarah pada perilaku positif dan negatif, namun demikian 

seorang auditor diharapkan dapat memberikan jasa audit yang profesional 

kepada masyarakat. Tuntutan kualitas audit yang tinggi menyebabkan auditor 

merasa tidak mampu menghadapi tuntutan pekerjaan sehingga menimbulkan 

stres kerja (Ugoji dan Isele 2009) dalam Rustiarini (2014). 
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Stres kerja yang dialami oleh auditor ada yang berdampak positif 

sehingga dapat memotivasi auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya, dan 

ada yang berdampak negatif sehingga auditor melakukan perilaku 

disfungsional audit sehingga mengurangi kualitas audit (Fevre et al. 2003) 

Rustiarini (2014). 

Turnover intentions adalah keinginan seorang karyawan untuk  

cenderung meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri secara sukarela 

dari pekerjaanya (Bluedorn dalam Grant et al., 2001) dalam Widodo (2010). 

Turnover intention dapat mengakibatkan auditor memiliki kecenderungan 

berperilaku disfungsional. 

Posisi auditor dalam KAP berbeda-beda, hal ini terlihat dari adanya 

tugas, wewenang, tanggung jawab dan kepentingan auditor yang berbeda 

dalam organisasi KAP. Perbedaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan 

kepentingan antara individu auditor dalam organisasi KAP berpengaruh 

terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Intensitas Moral (Moral Intensity), yaitu kondisi yang terjadi pada 

lingkungan sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi pandangan individu 

terhadap permasalahan tersebut dan dapat terkait dengan perilaku individu 

dalam bersikap. Sehingga kecenderungan auditor memiliki perilaku 

disfungsional sangat dimungkinkan apabila kurang memahami moral yang 

dimilikinya. 

Auditor dalam melakukan tugas audit seringkali menghadapi persoalan 

yang kompleks. Kompleksitas tugas dapat menjadi faktor yang berpengaruh 
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terhadap kinerja seorang auditor dalam mengambil keputusan. Semakin 

kompleknya tugas yang dilakukan dapat berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 

Locus of control eksternal cenderung berpengaruh positif terhadap 

perilaku disfungsional audit. Sikap auditor yang berperilaku disfungsional 

merupakan potensi awal seorang auditor melakukan disfungsional. ( Donelly 

et al, 2003 dalam Rustiarini 2014). 

Karyawan yang memiliki komitmen merasa menjadi bagian dalam 

perusahaan sehingga karyawan tidak berpikir untuk meninggalkan perusahaan. 

Komitmen organisasi yang tinggi akan menurunkan keinginan karyawan untuk 

pindah (Steers dan Porter, 1991 : 290 dalam Toly 2001). Namun demikian 

komitmen organisasi dapat berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

Pengaruh tekanan anggaran waktu (time budget pressure) memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku auditor dalam melakukan 

tindakan audit. Tekanan anggaran waktu menyebabkan adanya perubahan 

strategi dalam proses pencarian informasi audit (Paul Coram et al, 2003 dalam 

Marfuah 2011). 

Penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku disfungsional auditor dengan menambahkan dua variable baru yaitu 

sifat kepribadian dan stress kerja. Pada penelitian ini diberi judul: “Pengaruh 

Sifat Kepribadian, Stres Kerja, Turnover Intention, Posisi Auditor, 

Intensitas Moral, Kompleksitas Tugas, Locus of Control, Komitmen 
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Organisasi dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Perilaku 

Disfungsional Auditor” 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1a. Apakah sifat kepribadian openness to experience berpengaruh terhadap 

perilaku disfungsional auditor ? 

1b. Apakah sifat kepribadian conscientiousnes berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional auditor ? 

1c. Apakah sifat kepribadian extraversion berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional auditor ? 

1d. Apakah sifat kepribadian agreeableness berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional auditor ? 

1e. Apakah sifat kepribadian neuroticism berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional auditor ? 

2. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor ? 

3. Apakah turnover intention berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor ? 

4. Apakah posisi auditor berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor ? 

5. Apakah intensitas moral berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor ? 

6. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor ? 
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7. Apakah locus of control berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor ? 

8. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor ? 

9. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional auditor ? 

10. Apakah sifat kepribadian, stress kerja, turnover intention, posisi auditor, 

intensitas moral, kompleksitas tugas, locus of control, komitmen organisasi 

dan tekanan anggaran waktu secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

perilaku disfungsional auditor ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1a. Menganalisis pengaruh sifat kepribadian openness to experience 

terhadap perilaku disfungsional auditor. 

1b. Menganalisis pengaruh sifat kepribadian conscientiousnes terhadap 

perilaku disfungsional auditor. 

1c. Menganalisis pengaruh sifat kepribadian extraversion terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 

1d. .Menganalisis pengaruh sifat kepribadian agreeableness terhadap 

perilaku disfungsional auditor. 

1e. Menganalisis pengaruh sifat kepribadian neuroticism terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 
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1. Menganalisis pengaruh stress kerja terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

2. Menganalisis pengaruh turnover intention terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 

3. Menganalisis pengaruh posisi auditor terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

4. Menganalisis pengaruh intensitas moral terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

5. Menganalisis pengaruh kompleksitas tugas terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 

6. Menganalisis pengaruh locus of control terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

7. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 

8. Menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 

9. Menganalisis pengaruh sifat kepribadian, stress kerja, turnover intention, 

posisi auditor, intensitas moral, kompleksitas tugas, locus of control, 

komitmen organisasi dan tekanan anggaran waktu secara bersama-sama 

terhadap perilaku disfungsional auditor. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1.1.Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dasar pertimbangan dalam mengatasi dan menghadapi perilaku 

disfungsional auditor yang terjadi pada para auditor agar tidak menganggu 

fungsinya sebagai audit. 

1.4.2. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi mengenai teori 

sifat kepribadian, stress kerja, turnover intention, posisi auditor, intensitas 

moral, kompleksitas tugas, locus of control, komitmen organisasi, tekanan 

anggaran waktu dan perilaku disfungsional auditor.  

1.5. Kerangka Pikir  

 Kerangka pemikiran penelitian yang dikembangkan dalam 

penelitian ini mengacu pada penjelasan landasan teori. Perilaku 

disfungsional audit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dalam penelitian 

ini faktor-faktor yang mempengaruhi disfungsional audit diantaranya 

adalah sifat kepribadian, stress kerja, turnover intention, posisi auditor, 

intensitas moral, kompleksitas tugas, locus of control, komitmen organisasi 

dan tekanan anggaran waktu. Berdasarkan landasan teori maka kerangka 

penelitian yang akan dikembangkan adalah seperti pada gambar di bawah 

ini: 
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SIFAT KEPRIBADIAN 

NEUROTICISM  (+) 

STRES KERJA  ( + ) 

TURNOVER INTENTION  ( + ) 

POSISI AUDITOR  ( - ) 

OPENNES TO EXPERIENCE  ( - ) 

CONSCIENTIOUSNES  ( - ) 

EXTRAVERSION  ( - ) 

AGREEABLENESS ( - ) 

TEKANAN ANGGARAN WAKTU  ( + ) 

KOMITMEN ORGANISASI  ( - ) 

LOCUS OF CONTROL   

KOMPLEKSITAS TUGAS  ( + ) 

INTENSITAS MORAL  ( - ) 

PERILAKU 

DISFUNGSIONAL 

AUDITOR 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematikan penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang konsep teoritis sebagai acuan 

untuk menganalisis permasalahan yang ada  yang merupakan hasil 

studi pustaka, kerangka pikir dan definisi operasionla. 

BAB III : METODE PENNELITIAN 

  Bab ini berisi populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

  Bab ini berisi gambaran umum sampel penelitian dan 

responden, serta analisis data. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkum 

dari bab-bab sebelumnya. 

  


