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BAB V 

PENUTUP 

  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sifat kepribadian openness to experience (O) berpengaruh terhadap 

perilaku disfungsional audit, hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 

0,0025 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2014) yang menyatakan 

bahwa sifat kepribadian openness to experience dapat berpengaruh 

terhadap disfungsional audit. 

2. Sifat kepribadian conscientiousness (C) berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional audit, hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0,0005 

yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Donnely (2003) yang menunjukkan bahwa sifat 

kepribadian conscientiousness dapat berpengaruh terhadap 

disfungsional audit. 

3. Sifat kepribadian extraversion (E) berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional audit, hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0,0145 

yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Berry et al (2007) yang menunjukkan bahwa sifat 
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kepribadian extraversion dapat berpengaruh terhadap disfungsional 

audit. 

4. Sifat kepribadian agreeableness (A) berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional audit, hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Skyrme et al (2005) yang menunjukkan bahwa sifat 

kepribadian agreeableness dapat berpengaruh terhadap disfungsional 

audit. 

5. Sifat kepribadian neuroticism (N) berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional audit, hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 sebesar 0,0225 

yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Skyrme et al. (2005) yang menyatakan bahwa sifat 

kepribadian neuroticism dapat berpengaruh terhadap disfungsional audit. 

6. Stres kerja berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit, hal ini 

ditunjukkan dari nilai sig/2 stres kerja sebesar 0,0175 yang lebih kecil 

dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Septiana dan Wirenly (2015) yang menunjukkan bahwa stres kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. 

7. Turnover intention berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit, 

hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 turnover intention sebesar 0,017 yang 

lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Hariani dan Adri (2015) yang menunjukkan bahwa 
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turnover intention berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku dalam 

audit. 

8. Posisi auditor berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit, hal ini 

ditunjukkan dari nilai sig/2 posisi auditor sebesar 0,0095 yang lebih 

kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Silaban (2009) yang menunjukkan bahwa posisi auditor 

berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor. 

9. Intensitas moral berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit, hal 

ini ditunjukkan dari nilai sig/2 intensitas moral sebesar 0,014 yang lebih 

kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Gudono (2007) yang menunjukkan bahwa 

intensitas moral berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku 

disfungsional audit. 

10. Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit, 

hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 kompleksitas tugas sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Fitriani dan Daljono (2012) yang menunjukkan 

bahwa tekanan terhadap ketaatan dan kompleksitas tugas berpengaruh 

terhadap perilaku auditor. 

11. Locus of Control berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit, hal 

ini ditunjukkan dari nilai sig/2  locus of control sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
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dilakukan oleh Hariani dan Adri (2015) yang menunjukkan bahwa locus 

of control berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku seorang auditor. 

12. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

audit, hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2  komitmen organisasi sebesar 

0,0165 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Julianingtyas (2012) yang menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional audit. 

13. Tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

audit, hal ini ditunjukkan dari nilai sig/2 tekanan anggaran waktu 

sebesar 0,0025 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2011) yang 

menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dapat berpengaruh 

terhadap perilaku disfungsional auditor. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian 

ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut ; 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan 

mencari variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap perilaku 

disfungsional audit seperti karakteristik personal auditor yang berupa 

harga diri dalam kaitannya dalam ambisi. Harga diri yang tinggi mampu 

membuat auditor memiliki ambisi yang tinggi dan dapat membuat 

auditor tersebut melakukan segala cara untuk mencapai ambisinya 
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sehingga berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Variabel 

selanjutnya adalah etika audit, auditor  yang tidak memiliki etika audit 

akan memiliki potensi untuk melakukan penyimpangan audit sehingga 

berpengaruh dengan perilaku disfungsional auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


