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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Akuntan publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik memiliki 

independensi terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan perusahaan swasta 

maupun sektor publik. Kebutuhan perusahaan akan jasa akuntan publik semakin 

meningkat, jadi apabila kualitas audit menurun akan sulit untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. Peran auditor sebagai pihak yang netral dan independen 

sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para 

pemakai informasi laporan keuangan. Diharapkan auditor dapat menjalankan 

tugasnya, yakni melakukan pemeriksaan secara sistematis dan kritis terhadap 

laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola suatu entitas beserta catatan-

catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, sehingga pada akhirnya dapat 

memberikan opini yang tepat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut, 

(Jayanti dkk, 2017). Auditor merupakan seorang yang memiliki wewenang untuk 

memeriksa kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Auditor yang 

melakukan audit laporan keuangan pada perusahaan swasta merupakan auditor 

yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Suatu organisasi yang diperiksa oleh auditor sebisa mungkin memberikan 

laporan keuangan dalam keadaan sebaik mungkin agar mendapat opini yang bagus 

dari auditor, oleh karena itu pihak manajemen akan melakukan berbagai hal agar 

laporan keuangan terlihat bagus ketika diperiksa oleh auditor bahkan dengan 
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melanggar hal-hal (kode etik) yang seharusnya tidak dilakukan.  Perilaku tidak etis 

yang dilakukan individu dalam organisasi dapat disebabkan oleh karakteristik 

personal, situasional maupun interaksi antara faktor-faktor tersebut. 

Krisis kepercayaan akan profesi ini semakin terasa karena terjadinya kasus 

British Telecom pada tahun 2017 kemarin menjadi salah satu contoh keterpurukan 

nama akuntan di pandangan masyarakat. Auditor melakukan perilaku yang merusak 

citra profesi akuntan publik sehingga terjadinya krisis kepercayaan masyarakat 

kepada akuntan publik. Laporan keuangan British Telecom yang telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PwC) menjadi bukti 

kebohongan publik yang menurunkan citra Akuntan Publik. Dan kasus yang lebih 

terbaru ialah kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang 

menyeret nama akuntan publik Marlinna, akuntan publik Merliyana Syamsul, serta 

Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Pada bulan Oktober 2018, 

Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif terhadap kedua akuntan 

publik dan satu KAP tersebut. Dalam kasus ini mereka terbukti tidak memberikan 

opini yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.  

Perilaku disfungsional auditor merupakan perilaku menyimpang yang 

dilakukan auditor dalam melaksanakan audit yang tidak sesuai dengan prosedur 

atau menyimpang dari dari standar yang berlaku yang mengurangi kualitas audit 

(Febrina dan Hadiprayitno, 2012) Perilaku menyimpang yang dimaksud antara lain: 

melakukan pengurangan jumlah pekerjaan, tidak melakukan penelitian terhadap 

prinsip akuntansi yang digunakan oleh klien, tidak melakukan review dengan 



 

3 

 

 

sungguh-sungguh terhadap dokumen-dokumen klien, menerima penjelasan klien 

yang lemah, serta underresponting of time. 

Penelitian yang berkaitan dengan disfungsional audit sudah banyak dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wulan 

Oktaviani (2017) menyatakan bahwa locus of control berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku disfungsional auditor. Menurut Melsa (2016) juga menyatakan 

bahwa locus of control juga berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor  

Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2011) yang menyimpulkan bahwa 

tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Namun penelitian yang dilakukan Mahardini, Sujana, Adiputra (2014) ditemukan 

bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional 

audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wirasedana (2015) menyimpulkan 

bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku auditor. Widiarta 

(2013) menyatakan ada tiga hal yang mendasari mengapa pengujian kompleksitas 

tugas terhadap suatu situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas 

diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang auditor. Kedua, sarana dan 

teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan 

sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas 

tugas. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat 

membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf 

dan tugas audit. Dalam penelitian ini disebutkan pula bahwa masih jarang penelitian 

mengenai kompleksitas tugas. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Septiana dan Wirenly (2015), hasil dalam 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku disfungsional audit. Ditambah Ni Wayan Rustiarini (2014) yang 

juga menyatakan stress kerja berpengaruh positif terhadap disfungsional auditor. 

Skeptisisme profesional auditor adalah sikap auditor yang selalu meragukan 

dan mempertanyakan segala sesuatu secara kritis terhadap bukti audit. Skeptisisme 

bukan berarti tidak percaya tetapi mencari pembuktian sebelum dapat mempercayai 

suatu pernyataan (Center for Audit Quality, 2010). Erawati (2017) melakukan 

penelitian yang hasilnya adalah skeptisisme seorang auditor berpengaruh negatif 

terhadap perilaku disfungsional auditor   

Komitmen organisasi yang tinggi menunjukann sikap loyal seorang auditor 

terhadap suatu organisasi.  Penelitian lain juga dilakukan oleh Hariani dan Adri (2017) 

di DKI Jakarta. Hasilnya ditemukan bahwa variabel komitmen organisasional memiliki 

pengaruh signifikan terhadap penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit ke arah 

positif. Sedangkan menurut Limawan dan Mimba (2016), hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa komitmen organisasi suatu KAP berpengaruh negatif dan 

signifikan pada penerimaan perilaku underreporting of time.  

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini ingin menguji kembali faktor-faktor 

yang mempengaruhi disfungsional auditor dengan menggabungkan beberapa 

penelitian terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul:  

“Pengaruh Locus of Control, Tekanan Anggaran Waktu, Kompleksitas 

Tugas, Stres Kerja, Skeptisisme Profesional Auditor, dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 

2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 

3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor? 

4. Apakah stres kerja berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional 

auditor? 

5. Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh negatif terhadap 

perilaku disfungsional auditor? 

6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap perilaku 

disfungsional auditor ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh personalitas auditor terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

2. Mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 
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3. Mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsional 

auditor. 

4. Mengetahui pengaruh stress kerja terhadap perilaku disfungsional auditor. 

5. Mengetahui pengaruh skeptisisme profesional audiotr terhadap perilkau 

disfungsional auditor 

6. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap perilaku 

disfungsional auditor. 

  

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

sebagai referensi yang berkaitan dengan sifat kepribadian, tekanan 

anggaran waktu, kompleksitas tugas, kompetensi, motivasi, stres kerja, 

komitmen organisasi dan perilaku disfungsional auditor. 

2. 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. Kerangka Pikir 

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap disfungsional audit 

diantaranya adalah sifat kepribadian, tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas, 
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kompetensi, motivasi, stres kerja, komitmen organisasi. Untuk itu penelitian ini 

hanya berfokus pada pengaruh personalitas auditor, tekanan anggaran waktu, 

kompleksitas tugas, stres kerja, audit fee, dan komitmen organisasi terhadap 

disfungsional audit. 

Untuk itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

  

 

 

                                             Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan dalam tiap bab 

dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematik 

penulisan. 

Locus of Control 

 

 

Perilaku 

Disfungsional Audit 

H1 

H2+ 

H4+ 

 

Tekanan Anggaran Waktu 

 

Kompleksitas Tugas 

 

Stres Kerja 

 

Komitmen Organisasi 

 

H3+  

H5-  

Skeptisisme Profesional 

Auditor 

 
H6-  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori disfungsional audit, locus of control, 

tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas, stres kerja, skeptisisme 

profesional auditor, dan komitmen organisasi. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai pengaruh locus of control, tekanan 

anggaran waktu, kompleksitas tugas, stres kerja, skeptisisme profesional 

auditor, dan komitmen organisasi terhadap disfungsional audit. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang 

dilaksanakan, dan saran yang dapat diberikan untuk dijadikan sebagai 

masukan bagi pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


