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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah auditordi kota Semarangdari 

beberapa KAPyang bersedia mengisi kuesioner penelitianyangberjumlah48 

responden.  

Deskrripsi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

Pria 24 50,0 

Wanita 24 50,0 

Total 48 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

berjenis kelamin pria dan wanita dalam jumlah yang sama yaitu sebanyak 

24responden atau 50,0%. 
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Deskripsi responden berdasarkan umur ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.2 

Umur Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa auditor dari KAP yang dijadikan 

sampel penelitian berumur antara 21 tahun sampai 29 tahun. Rata-rata 

umur responden 24 tahun 6 bulan. Hal ini berarti auditor yang bersedia 

mengisi kuesioner adalah auditor yang masih berusia muda. 

Deskripsi responden berdasarkan latar belakang pendidikan 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Pendidikan Responden 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

D3 7 14,6 

S1 41 85,4 

Total 48 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan auditor 

dari KAP yang dijadikan sampel penelitian sebagian besar S1 yaitu 

sebanyak 41responden atau 85,4 %, sedangkan yang berlatar belakang 

pendidikan D3 sebanyak 7 responden atau 14,6 %. 

Deskripsi responden berdasarkan jabatan auditor yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.4 

Jabatan Responden 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

Senior 0 0,0 

Junior 48 100,0 

Total 48 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua auditor dari KAP yang 

dijadikan sampel penelitian semua masih memiliki jabatan junior yaitu 

sebanyak 48responden atau 100,0 %. Hal ini berarti auditor yang bersedia 

mengisi kuesioner rata-rata masih auditor junior. 

Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja di KAP yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel4.5 

Lama Bekerja Responden 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa auditor dari KAP 

yang dijadikan sampel penelitian memiliki masa kerja antara 12 bulan (1 

tahun) sampai 48 bulan (4 tahun). Rata-rata lama kerja responden adalah 

24.46 (2 tahun 6 bulan). Hal ini berarti auditor yang bersedia mengisi 

kuesioner rata-rata masih baru menjadi auditor. 

4.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data  

4.1.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

kevalidan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. (Saifuddin 

Azwar, 2003). Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.6.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Sifat Kepribadian (X1) 

Openness to Experience 

(O) 

O1.1 0,505 0,240 Valid 

O1.2 0,308 0,240 Valid 

O1.3 0,443 0,240 Valid 

O1.4 0,297 0,240 Valid 

O1.5 0,434 0,240 Valid 

O1.6 0,257 0,240 Valid 

O1.7 0,257 0,240 Valid 

O1.8 0,406 0,240 Valid 

O1.9 0,259 0,240 Valid 

O1.10 0,626 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.1, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabe product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 
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Tabel 4.6.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Sifat Kepribadian (X1) 

Conscientiousness (C) C1.1 0,305 0,240 Valid 

C1.2 0,539 0,240 Valid 

C1.3 0,509 0,240 Valid 

C1.4 0,553 0,240 Valid 

C1.5 0,521 0,240 Valid 

C1.6 0,422 0,240 Valid 

C1.7 0,426 0,240 Valid 

C1.8 0,589 0,240 Valid 

C1.9 0,553 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.2, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 
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Tabel 4.6.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Sifat Kepribadian (X1) 

Extraversion (E) E1.1 0,310 0,240 Valid 

E1.2 0,420 0,240 Valid 

E1.3 0,469 0,240 Valid 

E1.4 0,525 0,240 Valid 

E1.5 0,504 0,240 Valid 

E1.6 0,484 0,240 Valid 

E1.7 0,412 0,240 Valid 

E1.8 0,392 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.3, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel  product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 

= 46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 
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Tabel 4.6.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Sifat Kepribadian (X1) 

Agreeableness (A) A1.1 0,386 0,240 Valid 

A1.2 0,262 0,240 Valid 

A1.3 0,261 0,240 Valid 

A1.4 0,271 0,240 Valid 

A1.5 0,267 0,240 Valid 

A1.6 0,338 0,240 Valid 

A1.7 0,394 0,240 Valid 

A1.8 0,291 0,240 Valid 

A1.9 0,496 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.4, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 
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Tabel 4.6.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Sifat Kepribadian (X1) 

Neuroticism (N) N1.1 0,268 0,240 Valid 

N1.2 0,356 0,240 Valid 

N1.3 0,251 0,240 Valid 

N1.4 0,411 0,240 Valid 

N1.5 0,289 0,240 Valid 

N1.6 0,498 0,240 Valid 

N1.7 0,408 0,240 Valid 

N1.8 0,475 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.5, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 

Tabel 4.6.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Stres Kerja (X2) X2.1 0,860 0,240 Valid 

X2.2 0,848 0,240 Valid 

X2.3 0,834 0,240 Valid 

X2.4 0,810 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Pada tabel 4.6.7, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabelproduct moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 

Tabel 4.6.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Turnover Intention (X3) X3.1 0,705 0,240 Valid 

X3.2 0,780 0,240 Valid 

X3.3 0,747 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Pada tabel 4.6.7, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 

Tabel 4.6.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Posisi Audit (X4) X4.1 0,394 0,240 Valid 

X4.2 0,544 0,240 Valid 

X4.3 0,677 0,240 Valid 

X4.4 0,509 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Pada tabel 4.6.8, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 

Tabel 4.6.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Intensitas Moral (X5) X5.1 0,835 0,240 Valid 

X5.2 0,859 0,240 Valid 

X5.3 0,893 0,240 Valid 

X5.4 0,787 0,240 Valid 

X5.5 0,652 0,240 Valid 

X5.6 0,861 0,240 Valid 

X5.7 0,816 0,240 Valid 

X5.8 0,808 0,240 Valid 

X5.9 0,565 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.9, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 
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Tabel 4.6.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Kompleksitas Tugas (X6) X6.1 0,762 0,240 Valid 

X6.2 0,889 0,240 Valid 

X6.3 0,869 0,240 Valid 

X6.4 0,888 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.10, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 

Tabel 4.6.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Locus of Control (X7) X7.1 0,694 0,240 Valid 

X7.2 0,552 0,240 Valid 

X7.3 0,686 0,240 Valid 

X7.4 0,623 0,240 Valid 

X7.5 0,628 0,240 Valid 

X7.6 0,298 0,240 Valid 

X7.7 0,561 0,240 Valid 

X7.8 0,666 0,240 Valid 

X7.9 0,555 0,240 Valid 

X7.10 0,714 0,240 Valid 

X7.11 0,703 0,240 Valid 

X7.12 0,719 0,240 Valid 

X7.13 0,613 0,240 Valid 

X7.14 0,514 0,240 Valid 

X7.15 0,425 0,240 Valid 
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Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

X7.16 0,505 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.11, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabe lproduct moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 

Tabel 4.6.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Komitmen Organisasi 

(X8) 

X8.1 0,797 0,240 Valid 

X8.2 0,747 0,240 Valid 

X8.3 0,729 0,240 Valid 

X8.4 0,788 0,240 Valid 

X8.5 0,748 0,240 Valid 

X8.6 0,702 0,240 Valid 

X8.7 0,697 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.12, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 
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Tabel 4.6.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Tekanan Anggaran 

Waktu (X9) 

X9.1 0,660 0,240 Valid 

X9.2 0,462 0,240 Valid 

X9.3 0,651 0,240 Valid 

X9.4 0,495 0,240 Valid 

X9.5 0,643 0,240 Valid 

X9.6 0,617 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.13, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation 

/rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila 

dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan =5%, df=n- 2=48 - 2 = 

46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen 

penelitian yang digunakan adalah valid. 

 

Tabel 4.6.14 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Perilaku Disfungsional 

Audit (Y) 

Y1.1 0,734 0,240 Valid 

Y1.2 0,698 0,240 Valid 

Y1.3 0,704 0,240 Valid 

Y1.4 0,685 0,240 Valid 

Y1.5 0,754 0,240 Valid 

Y1.6 0,716 0,240 Valid 

Y1.7 0,733 0,240 Valid 

Y1.8 0,742 0,240 Valid 



 

81 

 

Variabel Item/ 

Kode 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

Y1.9 0,809 0,240 Valid 

Y1.10 0,765 0,240 Valid 

Y1.11 0,726 0,240 Valid 

Y1.12 0,731 0,240 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.6.14, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner, 

dengan program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total 

Correlation /rhitung. Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung 

lebih besar bila dibandingkan rtabel product moment=0,240 (dengan 

=5%, df=n- 2=48-2= 46) maka dapat dikatakan bahwa semua butir 

pertanyaan instrumen penelitian yang digunakan adalah valid. 

4.1.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan 

menghitung koefisien (Cronbach) alpha dari masing-masing instrumen 

dalam satu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut 

dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien Cronbach alpha lebih 

dari 0,60 (Nunnaly dalam Imam Ghozali, 2011).Adapun hasil uji 

reliabilitas dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

No. Variabel Cronbach 

Alpha 

1. 
Sifat Kepribadian (X1) 
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Openness to Experience (O) 

0,706 

 
Conscientiousness (C) 

0,799 

 
Extraversion (E) 

0,730 

 
Agreeableness (A) 

0,646 

 
Neuroticism (N) 

0,680 

2. Stres Kerja (X2) 
0,930 

3. Turnover Intention (X3) 
0,857 

4. Posisi Audit (X4) 
0,735 

5. Intensitas Moral (X5) 
0,945 

6. Kompleksitas Tugas (X6) 
0,936 

7. Locus of Control (X7) 
0,910 

8. Komitmen Organisasi (X8) 
0,916 

9. Tekanan Anggaran Waktu (X9) 
0,822 

10. Perilaku Disfungsional Audit (Y) 
0,939 

           Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui bahwa dari variabel 

Sifat Kepribadian (X1) yang meliputi: Openness to Experience(O), 

Conscientiousness (C), Extraversion (E), Agreeableness (A) dan 

Neuroticism (N), Stres Kerja (X2), Turnover Intention (X3), Posisi 

Audit (X4), Intensitas Moral (X5), Kompleksitas Tugas (X6), 

Locus of Control (X7), Komitmen Organisasi (X8),  Tekanan 

Anggaran Waktu (X9)danPerilaku Disfungsional Audit(Y)masing-

masing memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 maka 

dapat diartikan bahwa instrumen penelitian variabel Sifat 
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Kepribadian (X1) yang meliputi: Openness to Experience (O), 

Conscientiousness (C), Extraversion (E), Agreeableness (A) dan 

Neuroticism (N), Stres Kerja (X2), Turnover Intention (X3), Posisi 

Audit (X4), Intensitas Moral (X5), Kompleksitas Tugas (X6), 

Locus of Control (X7), Komitmen Organisasi (X8),  Tekanan 

Anggaran Waktu (X9)danPerilaku Disfungsional Audit (Y)dapat 

dikatakan handal (reliabel) untuk digunakan sebagai alat ukur. 

 

4.1.3. Statistik Deskriptif 

Berikut adalah tabel yang menjelaskan statistik deskriptif dari 

penelitian yang dilakukan: 

Tabel 4.8. 

Statistik Deskriptif 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keteran

gan Rendah Sedang Tinggi 

Sifat Kepribadian (X1) 

Openness toExperience (O) 10-50 35-45 39,83 10 - 23 24 - 37 38 - 50 Tinggi 

Conscientiousness (C) 9-45 28-38 34,60 9 - 21 22 - 33 34–45 Tinggi 

Extraversion (E) 8-40 25-33 30,94 8 - 18 19 - 29 30–40 Tinggi 

Agreeableness (A) 9-45 31-40 35,83 9 - 21 22 - 33 34–45 Tinggi 

Neuroticism (N) 8-40 27-37 31,25 8 - 18 19 - 29 30–40 Tinggi 

Stres Kerja (X2) 4-20 8-20 13,70 4 - 9 10 - 15 16 - 20 Sedang 

Turnover Intention (X3) 3-15 4-15 11,40 3 - 7 8 - 11 12 - 15 Tinggi 

Posisi Audit (X4) 4-20 11-20 15,58 4 - 9 10 - 15 16 - 20 Tinggi 

Intensitas Moral (X5) 9-45 24-45 33,65 9 - 21 22 - 33 34 - 45 Tinggi 

Kompleksitas Tugas (X6) 4-20 8-20 14,33 4 - 9 10 - 15 16 - 20 Sedang 

Locus of Control (X7) 16-80 55-76 63,67 16 - 37 38 - 59 60 - 80 Tinggi 

Komitmen Organisasi (X8) 7-35 22-35 29,77 7 - 16 17 - 26 27 - 35 Tinggi 

Tekanan Anggaran Waktu (X9) 6-30 18-29 22,83 6 - 14 15 - 22 23 - 30 Tinggi 

Perilaku Disfungsional Audit (Y) 12-60 36-59 46,77 12 - 28 29 - 44 45 - 60 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Sifat kepribadian merupakan dasar kepribadian individu yang 

melandasi pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya (Barrick dan Mount 2005).Sifat Kepribadianterdiri 

dari lima komponen yaitu: openness to experience (O), conscientiousness 

(C), extraversion (E), agreeableness (A) dan neuroticism (N). 

Skor rata-rata teoritis jawaban responden untuk variabel sifat 

kepribadiandari openness to experience (O)sebesar 39,83 termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki sifat 

kepribadiandengan kreativitas yang tinggi, sifat ingin tahu, berwawasan 

luas, imajinatif, terbuka dengan berbagai cara-cara baru. 

Skor rata-rata teoritis jawaban responden untuk variabel sifat 

kepribadiandari conscientiousness (C)sebesar 34,60 termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki sifat yang 

dapat dipercaya, sifat pantang menyerah,  sifat kompeten, bertanggung 

jawab, disiplin, patuh, rajin dan juga efisien. 

Skor rata-rata teoritis jawaban responden untuk variabel sifat 

kepribadiandari extraversion (E)sebesar 30,94 termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki kecenderungan 

banyak komunikasi, semngat, enegik, memiliki emosi positif, menyukai 

tantangan, mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Skor rata-rata teoritis jawaban responden untuk variabel sifat 

kepribadiandari agreeableness (A)sebesar 35,83 termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki pribadi yang 
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menyenangkan, toleransi, suka menolong, mudah memaafkan, penuh 

perhatian, dan kooperatif. 

Skor rata-rata teoritis jawaban responden untuk variabel sifat 

kepribadiandari neuroticism (N)sebesar 31,25 termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki kecenderungan 

sering merasa tertekan, depresi, khawatir, gelisah, dan memiliki emosi tidak 

stabil sehingga mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. 

Stres kerja (job stress) diartikan sebagai kesadaran atau perasaan 

dari individu yang disebabkan oleh hal-hal yang menganggu perasaannya 

antara lain adalah tidak nyaman, tidak diinginkan, atau dianggap sebagai 

ancaman di tempat kerja (Montgomery et al. 1996).Skor rata-rata teoritis 

jawaban responden untuk variabel stress kerja sebesar 13,70 yang termasuk 

dalam kategori sedang. artinya responden dalam penelitian ini masih 

memiliki kemampuan untuk mengatasi dan mengelola stres kerja, walaupun 

ada beberapa auditor juga dapat mengalami stres kerja, namun tetap dapat 

menjalankan tugas audit dengan baik sehingga tidak melakukan 

disfungsional audit. 

Turnover intentions (keinginan berpindah) mencerminkan 

keinginan individu untuk meninggalkan organisasi dan mencari alternatif 

pekerjaan (Zeffane, 1994 dalam Widodo 2010).Skor rata-rata teoritis 

jawaban responden untuk variabel turnover intention sebesar 11,40 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini 
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tidak memiliki keinginan untuk berpindah tugas atau kantor sehingga dapat 

melakukan tugas audit dengan baik dan tidak melakukan disfungsional audit. 

Posisi auditor menunjukkan adanya perbedaan tugas, wewenang, 

tanggung jawab dan kepentingan auditor dalam organisasi KAP pada 

tingkat level masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya (Setiawan 

dan Ghozali, 2006 dalam Silaban 2009). Skor rata-rata teoritis jawaban 

responden untuk variabel posisi audit sebesar 15,58 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memahami 

posisinya sebagai auditor sehingga dalam melakukan tugas tidak melakukan 

disfungsional audit. 

Intensitas Moral (Moral Intensity) adalah sebuah bentuk gambaran 

situasi yang terjadi di lingkungan sosial (Jones, 1991 dalam Dewi 

2007) .Skor rata-rata teoritis jawaban responden untuk variabel intensitas 

moral sebesar 33,65 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

responden dalam penelitian ini memahami tentang situasi di lingkungan 

kerjanya sehingga dalam melakukan tugas audit tidak melakukan 

disfungsional audit. 

Kompleksitas tugas dapat didefinisikan sebagai fungsi dari tugas itu 

sendiri.Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak mempunyai 

struktur, membingungkan, dan sulit dipahami rata-rata teoritis jawaban 

responden untuk variabel kompleksitas tugas sebesar 14,33 yang termasuk 

dalam kategori sedang. Artinya artinya responden dalam penelitian ini 

masih memiliki kemampuan untuk mengelola kompleksitas tugas, 
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walaupun ada beberapa auditor yang belum bias mengelola kompleksitas 

tugas, namun tetap dapat menjalankan tugas audit dengan baik sehingga 

tidak melakukan disfungsional audit. 

Locus of control individual mencerminkan keyakinan seseorang 

terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan dapat mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan mereka. Skor rata-rata teoritis jawaban 

responden untuk variabel locus of control sebesar 63,67 yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki 

keyakinan dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak melakukan 

disfungsional audit. 

Komitmen organisasi sebagai perasaan yang dimilikiseorang yang 

bersifat relatif dari individu mengenai keterlibatan dirinya ke dalam bagian 

organisasi (Porter, et al, 1982 dalam Toly 2001). Skor rata-rata teoritis 

jawaban responden untuk variabel komitmen organisasi sebesar 29,77 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini 

merasa memiliki tanggung jawab organisasi dalam menyelesaikan tugas 

auditnya sehingga tidak melakukan disfungsional audit. 

Tekanan anggaran waktu adalah kondisi dimana auditor 

mendapatkan tekanan di tempat kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan 

pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Skor 

rata-rata teoritis jawaban responden untuk variabel tekanan anggaran waktu 

sebesar 22,83 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden 

dalam penelitian ini memiliki kemampuan untuk mengelola waktu yang 
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disediakan dalam menyelesaikan tugas audit sehingga tidak melakukan 

disfungsional audit. 

Perilaku disfungsional audit adalah tindakan disfungsional yang 

dilakukan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit (Pierce dan 

Sweeney, 2004 dalam Silaban 2009). Skor rata-rata teoritis jawaban 

responden untuk variabel perilaku disfungsional audit sebesar 46,77 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini 

dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan 

disfungsional audit. 

4.1.4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik. Model regresi yang baik adalah model 

yang dapat memenuhi asumsi klasik yang disyaratkan. Adapun pengujian 

terhadap asumsi klasik dengan program SPSS yang dilakukan pada 

penelitian ini meliputi : 

4.1.4.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Adapun hasilnya 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.9. 

Hasil Pengujian Kolmogorv-SmirnovdanShapiro-Wilk 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai 

signifikansiuntukunstandardized residualpada penelitian ini baik 

Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro Wilk> 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data padapenelitian ini berdistribusi normal. 

4.1.4.2. Uji Multikolinieritas 

Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan 

dengan menganalisis matrik korelasi variable-variabel independen, jika 

antar variable independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di 

atas 0,95) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas 

namun apabila korelasi masih di bawah (0,95) maka tidak terindikasi 

adanya multikolinieritas. Nilai matrik korelasi, ringkasan hasil output 

ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.10. 

Hasil Uji Multikolinearitas Berdasarkan Matrik korelasi 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Terlihat untuk semua variabel bebas/independent, nilai 

korelasinya masih di bawah (0,95).Sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi adanya multikolinieritas antar variabel bebas/independent dalam 

model regresi. 

4.1.4.3. Uji Heteroskedatisitas 

Pengujian heteroskedastisitasdilakukan dengan uji Glejser yang 

hasil pengujiannya sebagai berikut: 
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Tabel 4.11. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.11tersebut dapat diketahui bahwa nilai masing-

masingvariabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga 

dapatdikatakan bahwa data pada penelitian ini telah bebas dariheteroskedastisitas.  

4.1.5. Uji Model Fit 

Hasil uji model fit dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.12. 

Hasil Uji ModelFit 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansiF 

sebesar0,000< 0.05 yang artinya uji model fit dapat dijelaskan bahwa 

variabel independen dapatdigunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

4.1.6. Koefisien Determinasi(adjusted R2) 

Koefisiendeterminasi (adjustedR2) dipergunakan untuk mengetahui 

sampai seberapa besar prosentase variasi variabel bebas pada model dapat 

diterangkan oleh variabel terikat (Gujarati, 1995). Koefisien determinasi 

(adjustedR2) dinyatakan dalam prosentase. Nilai R2 ini berkisar antara 0 < 

R2< 1.  

Adapun nilai koefisien determinasi dari variabel Sifat Kepribadian 

(X1) yang meliputi: openness to experience (O), conscientiousness (C), 

extraversion (E), agreeableness (A) dan neuroticism (N), Stres Kerja (X2), 

Turnover Intention (X3), Posisi Audit (X4), Intensitas Moral (X5), 

Kompleksitas Tugas (X6), Locus of Control (X7), Komitmen Organisasi 
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(X8),  Tekanan Anggaran Waktu (X9)terhadapPerilaku Disfungsional Audit 

(Y) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.13. 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Besarnya koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0,995atau 99,5 

persen, dapat diartikan bahwa 99,5 persen variasi variabel tidak bebas yaitu 

variabel perilaku disfungsional audit pada model dapat diterangkan oleh 

variabel bebas yaitu (sifat kepribadian yang meliputi: openness to 

experience (O), conscientiousness (C), extraversion (E), agreeableness (A) 

dan neuroticism (N), stres kerja, turnover intention, posisi audit, intensitas 

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

tekanan anggaran waktu), sedangkan sisanya 0,5 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model. 

4.1.7. Analisis Regresi 

Modelpersamaan regresi dari hasil olah data mengenai pengaruh 

sifat kepribadian yang meliputi: openness to experience (O), 

conscientiousness (C), extraversion (E), agreeableness (A) dan neuroticism 

(N), stres kerja, turnover intention, posisi audit, intensitas moral, 

kompleksitas tugas, locus of control, komitmen organisasi dan tekanan 
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anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional audit dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 4.14. 

Model Persamaan Regresi 

 

   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

Sig/2 

 

 

Keterangan B Std. Error Beta 

1 (Constant) -27.636 6.892  -4.010 .000 .0000  

Open .228 .077 .062 2.973 .005 .0025 Diterima 

Cons .210 .059 .085 3.541 .001 .0005 Diterima 

Extra .134 .059 .041 2.276 .029 .0145 Diterima 

Agree .405 .094 .099 4.329 .000 .0000 Diterima 

Neuro .143 .068 .046 2.084 .045 .0225 Diterima 

Stres .117 .053 .072 2.198 .035 .0175 Diterima 

Turn .125 .056 .056 2.215 .034 .0170 Diterima 

Posisi .100 .041 .041 2.461 .019 .0095 Diterima 

Intens .086 .037 .084 2.297 .028 .0140 Diterima 

Komplek .246 .061 .156 4.063 .000 .0000 Diterima 

Locus .282 .050 .290 5.649 .000 .0000 Diterima 

Komit .075 .034 .052 2.221 .033 .0165 Diterima 

Tekan .166 .055 .076 2.999 .005 .0025 Diterima 

       

Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 

 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan program SPSS, maka 

didapatkan persamaan akhir sebagai berikut : 
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Y = 0,228Open + 0,210Cons + 0,134Extra + 0,405Agree + 0,143Neuro 

+0,117Stres + 0,125Turn+ 0,100Posisi + 0,086Intens + 

0,246Komplek + 0,2825Locus  + 0,0775O + 0,166Tekan 

dimana :  

Y  : Perilaku Disfungsional Audit 

Sifat Kepribadian 

Open   : Openness to Experience (O) 

Cons  : Conscientiousness (C) 

Extra  : Extraversion (E) 

Agree  : Agreeableness (A) 

Neuro  : Neuroticism (N) 

Stres  : Stres Kerja 

Turn  : Turnover Intention 

Posisi  : Posisi Audit 

Intens  : Intensitas Moral 

Komplek : Kompleksitas Tugas 

Locus  : Locus of Control 

Komit  : Komitmen Organisasi 

Tekan  : Tekanan Anggaran Waktu 
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4.1.8. Uji Hipotesis 

4.1.9.1. Pengaruh Sifat Kepribadian Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

a. Pengaruh Openness to Experience (O) Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel sifat 

kepribadian (X1) dari openness to experience (O) memiliki nilai sig/2 

sebesar 0,0025  yang lebih kecil dari 0,05 Dengan demikian hipotesis 

1a yang menyatakan sifat kepribadian openness to experience (O) 

berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit dapat 

diterima. 

 

b. Pengaruh Conscientiousness (C) Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel sifat 

kepribadian (X1) dari conscientiousness (C) memiliki nilai sig/2  

sebesar 0,0005 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar 0,210. 

Dengan demikian  hipotesis 1b yang menyatakan sifat kepribadian 

conscientiousness (C) berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku 

disfungsional audit dapat diterima. 
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c. Pengaruh Extraversion(E) Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel sifat 

kepribadian (X1) dari extraversion (E) memiliki nilai sig/2  sebesar 

0,0145 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  hipotesis 1c 

yang menyatakan sifat kepribadian extraversion (E) berpengaruh 

negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit dapat diterima. 

 

d. Pengaruh Agreeableness (A)Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel sifat 

kepribadian (X1) dari agreeableness (A) memiliki nilai sig/2  sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  hipotesis 1d yang 

menyatakan sifat kepribadian agreeableness (A) berpengaru negatif 

(-) terhadap perilaku disfungsional audit dapat diterima. 

 

e. Pengaruh Neuroticism (N)Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel sifat 

kepribadian (X1) dari neuroticism (N )memiliki nilai sig/2 sebesar 

0,0225 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  hipotesis 1e 
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yang menyatakan sifat kepribadian neuroticism (N) berpengaruh 

positif (+) terhadap perilaku disfungsional audit dapat diterima. 

4.1.9.2. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel stres kerja 

(X2) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0175 yang lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan stres kerja 

berpengaruh positif (+) terhadap perilaku disfungsional audit dapat 

diterima. 

4.1.9.3. Pengaruh Turnover Intention Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel turnover 

intention (X3) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 

0,05 dan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan turnover 

intention berpengaruh  positif (+) terhadap perilaku disfungsional audit 

dapat diterima. 

4.1.9.4. Pengaruh Posisi Audit Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel posisi 

audit (X4) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0095 yang lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan posisi audit 

berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit dapat 

diterima. 
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4.1.9.5. Pengaruh Intensitas Moral Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel intensitas 

moral (X5) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05 . 

Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan intensitas moral 

berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit dapat 

diterima. 

 

4.1.9.6. Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel 

kompleksitas tugas (X6) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05 dan β sebesar 0,246.  Dengan demikian  hipotesis keenam 

yang menyatakan kompleksitas tugas berpengaruh positif (+) terhadap 

perilaku disfungsional audit dapat diterima. 

4.1.9.7. Pengaruh Locus of Control Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel locus of 

control (X7) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05Dengan demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan locus of 

control berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit dapat diterima. 
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4.1.9.8. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel komitmen 

organisasi (X8) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0165 yang lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian hipotesis kedelapan yang menyatakan komitmen 

organisasi berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit 

dapat diterima. 

4.1.9.9. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan tabel 4.14, didapatkan hasil bahwa variabel tekanan 

anggaran waktu (X9) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0025 yang lebih kecil 

dari 0,05 Dengan demikian hipotesis kesembilan yang menyatakan 

tekanan anggaran waktu berpengaruh positif (+) terhadap perilaku 

disfungsional audit dapat diterima. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Sifat Kepribadian terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

a. Pengaruh Openness to Experience (O) Terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan 

bahwa sifat kepribadia openness to experience (O) berpengaruh negatif 
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(-) terhadap perilaku disfungsional audit.Sifat kepribadian (X1) openness 

to experience (O)memiliki nilai sig/2 sebesar  0,0025 yang lebih kecil 

dari 0,05, yang berarti variabel sifat kepribadian openness to experience 

(O) berpengaruh  negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit. Hal 

ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi nilai kepribadian 

openness to experiencedari seorang auditormaka auditor tersebut 

semakin dapat menggunakan kreativitas, wawasan dan dapat 

berimajinasi dalam menyelesaikan tugas audit sehingga tidak melakukan 

disfungsional audit. 

Berdasarkan skor jawaban responden, sifat kepribadianopenness 

to experience termasuk dalam kategori tinggi, artinya responden dalam 

penelitian ini memiliki kreativitas yang tinggi, sifat ingin tahu, 

berwawasan luas, imajinatif, terbuka dengan cara-cara baru. Hasil 

penelitian inimenyatakan bahwasifat kepribadian berpengaruh negatif  (-) 

terhadap perilaku disfungsional audit. Hal inisesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rustiarini (2014) yang menyatakan bahwa sifat 

kepribadian openness to experiencedapat berpengaruh positif (-) 

terhadap disfungsional audit.  

b. Pengaruh Conscientiousness (C) Terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan 

bahwa sifat kepribadian conscientiousness (C) berpengaruh negatif (-) 

terhadap perilaku disfungsional audit.Sifat kepribadian (X1) 
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conscientiousness (C) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0005 yang lebih 

kecil dari 0,05  yang berarti variabel sifat kepribadian conscientiousness 

(C) berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit.Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi nilai kepribadian 

conscientiousness dari seorang auditor maka auditor tersebut semakin 

berkompeten, bertanggung jawab dan efisien dalam menyelesaikan tugas 

audit sehingga tidak melakukan disfungsional audit. 

Berdasarkan skor jawaban responden, sifat kepribadian 

conscientiousness termasuk dalam kategori tinggi, artinya responden 

dalam penelitian ini memiliki kepribadianyang dapat dipercaya, 

berkompeten, pantang menyerah, bertanggung jawab, disiplin, rajin, 

patuh, dan efisien.Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Donnely (2003) dalam Rustiarini (2014) yang menunjukkan bahwa 

sifat kepribadianconscientiousness dapat berpengaruh negatif (-) 

terhadap disfungsional audit. 

c. Pengaruh Extraversion(E) Terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan 

bahwa sifat kepribadian extraversion (E) berpengaruh negatif (-) 

terhadap perilaku disfungsional audit. Sifat kepribadian (X1) 

extraversion (E) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0145 yang lebih kecil dari 

0,05, yang berarti variabel sifat kepribadian extraversion (E) 

berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit.Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi nilai kepribadian 
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extraversion dari seorang auditor maka auditor tersebut semakin energik, 

semangat serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sehingga memiliki 

kecenderungan untuk tidak melakukan disfungsional audit. 

Berdasarkan skor jawaban responden, sifat 

kepribadianextraversion termasuk dalam kategori tinggi, artinya 

responden dalam penelitian ini memiliki kecenderungan banyak bicara, 

energik, semangat, memiliki emosi positif, menyukai tantangan, serta 

mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar.Hasil penelitian 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Berry et al (2007) dalam 

Rustiarini (2014) yang menunjukkan bahwa sifat kepribadian 

extraversion dapat berpengaruh negatif (-) terhadap disfungsional audit. 

d. Pengaruh Agreeableness (A) Terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan 

bahwa sifat kepribadian agreeableness (A) berpengaruh negatif (-) 

terhadap perilaku disfungsional audit. Sifat kepribadian (X1) 

agreeableness (A) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,000 yang lebih kecil 

dari 0,05, yang berarti variabel sifat kepribadian agreeableness (A) 

berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit.Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan semakin baik sifat kepribadian 

agreeableness dari seorang auditor maka auditor tersebut semakin 

memiliki toleransi, suka menolong, perhatian dan kooperatif dalam 

menyelesaikan tugas audit sehingga tidak melakukan perilaku 

disfungsional audit. 
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Berdasarkan skor jawaban responden, sifat 

kepribadianagreeablenesstermasuk dalam kategori tinggi, artinya 

responden dalam penelitian ini memiliki pribadi yang menyenangkan, 

toleransi, suka menolong, mudah memaafkan, penuh perhatian, dan 

kooperatif. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Skyrme et al (2005) dalam Rustiarini (2014) yang menunjukkan bahwa 

sifat kepribadian agreeableness dapat berpengaruh negatif (-) terhadap 

disfungsional audit. 

e. Pengaruh Neuroticism (N) Terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan 

bahwa sifat kepribadian neuroticism (N) berpengaruh positif (+) terhadap 

perilaku disfungsional audit. Sifat kepribadian (X1) neuroticism (N) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0225 yang lebih kecil dari 0,05, yang 

berarti variabel sifat kepribadian neuroticism (N) berpengaruh positif (+) 

terhadap perilaku disfungsional audit.Hal ini mengindikasikan bahwa 

dengan semakin tinggi nilai kepribadian neuroticismdari seorang auditor 

maka auditor tersebut merasa tertekan, gelisah dan  tidak mampu 

menyesuaikan dengan lingkungan sehingga memiliki kencenderungan 

untuk melakukan perilaku disfungsional audit. 

Berdasarkan skor jawaban responden, sifat kepribadian 

neuroticism termasuk dalam kategori tinggi, artinya responden dalam 

penelitian ini tidak dapat mengatasi masalah kecenderungan sering 

merasa tertekan, depresi, khawatir, gelisah, dan memiliki emosi stabil 
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sehingga mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan.Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Skyrme et al. (2005) dalam Rustiarini (2014) yang menyatakan 

bahwa sifat kepribadian neuroticism dapat berpengaruh positif (+) 

terhadap disfungsional audit.Auditor yang memiliki kepribadian 

neuroticism yang tinggi memiliki kecenderungan mudah tegang, cemas, 

dan depresi sehingga akan melakukan penyimpangan perilaku audit 

sehingga auditor tersebut melakukan perilaku disfungsional audit. 

 

4.2.2. Pengaruh Stres Kerja terhadap Perilaku Disfungsional Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

stres kerja berpengaruh terhadap perilaku positif (+) disfungsional audit. 

Stres kerja (X2) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0175 yang lebih kecil dari 

0,05, yang berarti variabel stres kerja berpengaruh positif (+) terhadap 

perilaku disfungsional audit.Hal ini mengindikasikan bahwa auditor yang 

semakin merasa mengalami stres kerja maka auditor tersebut akan 

melakukan disfungsional audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, stres kerja termasuk dalam 

kategori sedang, artinya responden dalam penelitian ada beberapa auditor 

juga dapat mengalami stres kerja, sehingga ada kemungkinan melakukan 

disfungsional audit. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa stres kerja 

berpengaruhpositif (+) terhadap perilaku disfungsional audit. Hal inisesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana dan Wirenly (2015) dalam 
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Rustiarini (2014) yang menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh positif 

(+) dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Hasil penelitian ini 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amy et al (2014), 

Matthew et al (2014), Conway et al (2015) yang menyatakan bahwa stress 

kerja dapat berpengarug positif (+) perilaku disfungsional audit. 

 

4.2.3. Pengaruh Turnover Intention terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

turnover intentionberpengaruh positif (+) terhadap perilaku disfungsional 

audit. Turnover intention (X3) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,017 yang lebih 

kecil dari 0,05, yang berarti variabel turnover intention berpengaruh positif 

(+) terhadap perilaku disfungsional audit.Hal ini mengindikasikan bahwa 

auditor yang semakin memiliki keyakinan untuk berpindah tugas atau 

berpindah kerja akan melakukan disfungsional audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, turnover intention termasuk 

dalam kategori tinggi, artinya responden dalam penelitian ini memiliki 

keinginan untuk berpindah tugas atau kantor sehingga tidak  melakukan 

tugas audit dengan baik dan  melakukan disfungsional audit.Hasil penelitian 

inimenyatakan bahwaturnover intention berpengaruh positif (+) terhadap 

perilaku disfungsional audit. Hal in isesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hariani dan Adri (2015) yang menunjukkan bahwa turnover 

intention berpengaruh positif (+) terhadap penyimpangan perilaku dalam 
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audit. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Meral Elci et al (2012), Choi 

Sang Long et al (2012), Abdali (2011) yang menunjukkan bahwa turnover 

intention dapat mempengaruhi perilaku disfungsional audit. 

 

4.2.4. Pengaruh Posisi Auditor terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

posisi auditor berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit. 

Posisi auditor (X4) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0095 yang lebih kecil dari 

0,05, yang berarti variabel posisi auditor berpengaruh negatif (-) terhadap 

perilaku disfungsional audit.Hal ini mengindikasikan bahwa auditor yang 

semakin dapat memahami posisinya akan bertindak dengan baik dalam 

menyelesaikan pekerjaan audit dan tidak melakukan disfungsional audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, posisi auditor termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden dalam penelitian ini memahami posisinya 

sebagai auditor serta memahami tugas dan juga wewenangnya dalam posisi 

auditor tersebut sehingga dalam melakukan tugas tidak melakukan 

disfungsional audit. Hasil penelitian inimenyatakan bahwa posisi auditor 

berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit. Hal inisesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2009) yang menunjukkan 

bahwa posisi auditor berpengaruh  negatif (-) terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil penelitian ini di dukung oleh Cook dan Kelly 
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(1988), Raghunatan (1991) yang menunjukkan bahwa posisi auditor dapat 

mempengaruhi perilaku disfungsional auditor. 

 

4.2.5. Pengaruh Intensitas Moral terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

intensitas moral berpengaruh  negatif (-) terhadap perilaku disfungsional 

audit. Intensitas moral (X5) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,014 yang lebih 

kecil dari 0,05, yang berarti variabel intensitas moral berpengaruh negatif 

(-) terhadap perilaku disfungsional audit.Hal ini mengindikasikan bahwa 

auditor yang semakin dapat memahami situasi di lingkungan kerjanya akan 

bertindak secara professional dan tidak melakukan disfungsional audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, intensitas moral termasuk 

dalam kategori tinggi, artinya responden dalam penelitian ini memahami 

tentang situasi serta kewajiban dan haknya di lingkungan kerjanya sehingga 

dalam melakukan tugas audit tidak melakukan disfungsional audit. Hasil 

penelitian inimenyatakan bahwa intensitas moral berpengaruh negatif (-) 

terhadap perilaku disfungsional audit. Hal inisesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Gudono (2007) yang menunjukkan bahwa 

intensitas moral berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku 

disfungsional audit. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Bora Yildis et al (2015), Suryanto dan Suwardi (2017) yang 
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menyatakan bahwa intensitas moral dapat mempengaruhi perilaku 

disfungsional audit. 

 

4.2.6. Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

kompleksitas tugas berpengaruh positif (+) terhadap perilaku disfungsional 

audit. Kompleksitas tugas (X6) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05,  yang berarti variabel kompleksitas tugas berpengaruh 

positif (+) terhadap perilaku disfungsional audit.Hal ini mengindikasikan 

bahwa auditor belom memahami tugas  yang diberikan sehingga  melakukan 

disfungsional audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, kompleksitas tugas termasuk 

dalam kategori sedang, artinya responden dalam penelitian ini beberapa 

auditor yang belom memahami tugas yang diberikan  sehingga  melakukan 

disfungsional audit. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompleksitas 

tugas berpengaruh positif (+) terhadap perilaku disfungsional audit. Hal 

inisesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Daljono (2012) 

yang menunjukkan bahwa tekanan terhadap ketaatan dan kompleksitas 

tugas berpengaruh terhadap perilaku auditor. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bashir dan Durrani (2014) dan 

penelitian Mappanyuki (2016) yang menunjukkan bahwa kompleksitas 

tugas auditor dapat menyebabkan terjadinya disfungsional pada auditor. 
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4.2.7. Pengaruh Locus of Control terhadap Perilaku Disfungsional 

Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

locus of control berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. Locus 

of control (X7) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 

dan , yang berarti variabel locus of control berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional audit.Hal ini mengindikasikan bahwa auditor yang semakin 

memiliki keyakinan untuk dapat menyelesaikan tugas audit dengan baik 

maka auditor tersebut tidak akan melakukan disfungsional audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, locus of control termasuk 

dalam kategori tinggi, artinya responden dalam penelitian ini memiliki 

keyakinan dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak melakukan 

disfungsional audit. Hasil penelitian inimenyatakan bahwa locus of control 

berpengaruh  terhadap perilaku disfungsional audit. Hal inisesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hariani dan Adri (2015) yang menunjukkan 

bahwa locus of control berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku 

seorang auditor. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Robert (1996) dan Shapeero et al (2003) yang menunjukkan 

locus of control berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional 

audit. 
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4.2.8. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku 

disfungsional audit. Komitmen organisasi (X8) memiliki nilai sig/2 sebesar 

0,0165 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel komitmen organisasi 

berpengaruh negatif (-) terhadap perilaku disfungsional audit. Hal ini 

mengindikasikan bahwa auditor yang semakin memiliki komitmen terhadap 

organisasinya akan bertindak secara profesional dan tidak melakukan 

disfungsional audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, komitmen organisasi 

termasuk dalam kategori tinggi, artinya responden dalam penelitian ini 

merasa memiliki tanggung jawab organisasi dalam menyelesaikan tugas 

auditnya sehingga tidak melakukan disfungsional audit. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh nrgatif (-) terhadap 

perilaku disfungsional audit. Hal inisesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Julianingtyas (2012) yang menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhar dan 

Hoseinzadeh (2016), Bashir dan Durrani (2014) yang menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi dapat berpengaruh negatif (-) terhadap terhadap 

perilaku disfungsional auditor. 



 

112 

 

 

4.2.9. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku 

Disfungsional Audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

tekanan anggaran waktu berpengaruh positif (+) terhadap perilaku 

disfungsional audit. Tekanan anggaran waktu (X9) memiliki nilai sig/2 

sebesar 0,0025 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel tekanan 

anggaran waktu berpengaruh positif (+) terhadap perilaku disfungsional 

audit. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor yang tidak dapat 

menyelsaikan tugasnya dengan  waktu yang disediakan akan melakukan 

disfungsional audit. 

Berdasarkan skor jawaban responden, tekanan anggaran waktu 

termasuk dalam kategori tinggi, artinya responden dalam penelitian ini tidak 

dapat  menyelesaikan tugas audit dengan waktu yang tersedia sehingga t 

melakukan disfungsional audit.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2011) yang 

menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dapat berpengaruh positif (+) 

terhadap perilaku disfungsional auditor. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Tenriwaru et al (2016), Halim et al (2014) 

yang menunjukkan bahwa tekanan anggaran berpengaruh positif (+) 

terhadap perilaku auditor disfungsional. 

  


