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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan terhadap profesi 

akuntan publik dipengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP). Kualitas audit adalah probabilitas auditor dapat menemukan dan 

melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam laporan keuangan 

yang diaudit. Kualitas audit tersebut dipengaruhi oleh kemampuan teknis auditor 

(seperti pendidikan, pengalaman dan profesionalisme), independensi, dan perilaku 

auditor dalam melaksanakan tugas audit (De Angelo dalam Silaban, 2011). 

Penelitian ini difokuskan pada perilaku auditor dalam pelaksanaan program 

audit. Dengan asumsi faktor lain tetap, pelaksanaan program audit yang sesuai 

dengan standar profesional akan tetap dapat menghasilkan kualitas audit yang 

tinggi. Akan tetapi, beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan terdapat 

ancaman atas penurunan kualitas audit sebagai akibat tindakan disfungsional yang 

kadang-kadang dilakukan auditor dalam menyelesaikan tugas audit (Pierce & 

Sweenet, 2004). Kedua perilaku tersebut dapat juga dikategorikan sebagai perilaku 

tidak etis, karena auditor memalsukan laporan pekerjaan mereka, melanggar 

standar profesional, dan kebijakan KAP (Arens, dkk., 2012). 

Perilaku disfungsional dalam audit adalah setiap tindakan yang dilakukan 

auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan 

kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan-tindakan yang 
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dapat mereduksi kualitas audit secara langsung disebut sebagai perilaku reduksi 

kualitas audit (audit quality reduction behaviors), sedangkan yang dapat mereduksi 

kualitas audit secara tidak langsung disebut perilaku under reporting of time. 

Contoh perilaku reduksi kualitas audit adalah penghentian prematur prosedur audit, 

review yang dangkal terhadap dokumen klien, bias dalam pemilihan sampel, tidak 

memperluas scope pengujian ketika terdeteksi ketidakberesan, dan tidak meneliti 

kesesuaian perlakuan dengan akuntansi yang diterapkan klien. Tindakan-tindakan 

tersebut secara langsung mereduksi kualitas audit karena auditor memilih untuk 

tidak melaksanakan seluruh tahapan program audit secara cermat dan seksama 

(Otley & Pierce dalam Silaban, 2011). 

Perilaku under reporting of time adalah tindakan yang dilakukan auditor 

dengan memanipulasi atau tidak melaporkan waktu audit yang sesungguhnya 

digunakan dalam pelaksanaan audit. Tindakan tersebut berhubungan tidak langsung 

dengan penurunan kualitas audit, dimana auditor tidak melaksanakan semua 

tahapan program audit. Perilaku under reporting of time dapat mengakibatkan KAP 

mengambil keputusan internal yang salah, seperti penetapan anggaran waktu audit 

untuk tahun berikutnya yang tidak realistis, evaluasi kinerja staf tidak tepat, dan 

selanjutnya mendorong perilaku reduksi kualitas audit untuk penugasan berikutnya 

(Otley & Pierce dalam Silaban, 2011) 

Penerimaan perilaku disfungsional audit merupakan perilaku seorang 

auditor dalam memanipulasi proses audit untuk mendapatkan capaian kinerja yang 

diinginkan (Donelly, dkk., 2003). Penerimaan perilaku disfungsional audit terjadi 

ketika auditor melakukan reduksi atau penurunan kualitas audit secara langsung 



 

3 
 

maupun tidak langsung (Bryan, dkk dalam Dewi & Suputra, 2019). Penerimaan 

perilaku disfungsional dalam audit saat ini telah menjadi isu yang semakin 

berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang 

dilakukan oleh Akuntan Publik, Akuntan Internal, maupun Akuntan Pemerintah.  

Kasus KAP Pricewaterhouse Coopers (PwC) dalam mengudit laporan 

keuangan PT Jiwasraya (Persero) tahun 2016 memberikan opini wajar tanpa 

pengecualian dianggap sebagai salah satu bentuk perilaku reduksi kualitas audit 

karena “tidak mampu mendeteksi” adanya ketidakberesan kinerja keuangan PT 

Jiwasraya (Persero), bahkan anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade (Dahono, 

2019) menyatakan PwC melakukan kelalaian. PwC “diduga” mendapatkan tekanan 

dari manajemen PT Jiwasraya (Persero) sehingga “tidak melakukan seluruh 

tahapan program audit” secara cermat dan seksama, seperti tidak memperluas scope 

pengujian ketika terdeteksi ketidakberesan. “Ketidakberesan” ini mestinya 

terdeteksi karena terjadinya pertumbuhan peningkatan laba yang tinggi sekali, 

padahal mengacu pada hasil audit BPK 2015-2016, perusahaan berisiko gagal 

bayar. Kondisi PT Jiwasraya (Persero) sebagai berikut: PT Jiwasraya (Persero) 

melaporkan perusahaan laba bersih Rp. 1,7 triliun (2016) dan Rp.1,06 triliun 

(2015). Sementara, pada 10 Oktober 2018 PT Jiwasraya (Persero) mengumumkan 

tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo Rp. 802 

miliar. Atas kondisi tersebut, Rini Soemarno selaku Menteri Negara BUMN 

melaporkan adanya fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya dan negara 

diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp. 13,7 miliar (Kampai, 2020). Hasil 

audit BPK selama 2015-2016 mengungkapkan bahwa investasi PT Jiwasraya dalam 
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bentuk medium term nites (MTN) PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) senilai 

Rp. 680 miliar berisiko gagal bayar. Perusahaan banyak melakukan investasi pada 

aset berisiko dan mengabaikan prinsip kehati-hatian (Dahono, 2019). 

Contoh kedua, kasus KAP Delloite yang dianggap gagal mendeteksi adanya 

skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance dengan memberikan opini 

wajar tanpa pengecualian. Awalnya peringkat efek SNP Finance Desember 2015 

sampai Desember 2017 adalah A- kemudian naik menjadi A di Maret 2018. Namun 

tidak lama kemudian turun menjadi CCC, bahkan di bulan yang sama turun menjadi 

SD (Selective Defauld) (Kampai, 2020).  

Contoh ketiga adalah kasus KAP Ernest Young (EY) yang mendapatkan 

sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STT) selama satu tahun dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT 

Hanson Internasional Tbk (MYRX). KAP EY dianggap telah melakukan kesalahan 

penyajian (overstatement) dengan nilai mencapai Rp. 613 miliar karena adanya 

pengakuran pendapatan dengan metode akrual penuh (full accrual method) atas 

transaksi dengan nilai gross Rp. 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan 

tersebut juga tidak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

atas Kavling Siap Bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh 

PT Hanson Internasional Tbk sebagai penjual (Kampai, 2020).   

Contoh keempat adalah kasus kelalaian Akuntan Publik (AP) dari KAP 

Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan dalam mengaudit laporan 

keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Akibat kelalaian 

tersebut, dua orang komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria 
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menolak untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan tahun 

2018, serta AP bersangkutan mendapatkan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi 

Keuangan (PPPK) (Kampai, 2020). 

Beberapa kasus di atas memperlihatkan adanya fenomena penerimaan 

perilaku disfungsional yang pada akhirnya dapat menimbulkan keraguan apakah 

auditor mampu memberikan kinerja yang optimal ketika justru auditornya 

melakukan perilaku menyimpang. Penerimaan perilaku disfungsional tidak hanya 

menurunkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, namun juga masa 

depan profesi akuntan (Hanifah, 2017), karena perilaku tersebut memengaruhi 

kualitas audit secara negatif dari segi akurasi dan reliabilitas (Pujaningrum & 

Sabeni, 2012). Oleh karenanya, setiap KAP yang auditornya melakukan perilaku 

disfungsional akan mendapatkan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Auditor atau KAP yang 

melakukan perilaku disfungsional akan mendapatkan teguran sampai 3 kali selama 

48 bulan. Apabila masih melakukan perilaku disfungsional, KAP tersebut akan 

langsung dibekukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri 

Keuangan (Hartanto, 2016). Adanya fenomena penerimaan perilaku disfungsional 

audit dan dampak negatif yang ditimbulkannya, maka penting dilakukan penelitian. 

Penerimaan perilaku disfungsional audit dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti internal locus of control, komitmen organisasi, turnover intention, dan time 

budget pressure. Menurut Donelly, dkk (2003) mengungkapkan bahwa locus of 

control merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan perilaku 

disfungsional audit. Locus of control merupakan cara pandang individu terhadap 
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sumber yang mengendalikan peristiwa baik maupun peristiwa buruk yang terjadi di 

dalam hidupnya. Locus of control ada dua, yaitu internal locus of control dan 

external locus of control. Individu dengan internal locus of control memiliki 

kemampuan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang timbul dari lingkungan dan 

berusaha memecahkan permasalahan dengan optimis dan yakin dengan 

kemampuan mereka sendiri. Individu dengan locus of control eksternal lebih 

mudah terancam dan penyelesaian masalah cenderung reaktif. Pada penelitian ini 

yang dimaksud dengan locus of control adalah locus of control internal. Hasil 

penelitian Rahmawati dan Halmawati (2020), Erawati (2017) dan Anita dkk (2016) 

mengungkapkan bahwa auditor yang memiliki internal locus of control tinggi 

cenderung memiliki penerimaan perilaku disfungsional audit yang rendah. 

Sementara, Sitorus, dkk (2019) mengungkapkan tidak adanya pengaruh internal 

locus of control terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit. Beberapa hasil 

penelitian tersebut memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan peran internal locus 

of control terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.  

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan perilaku disfungsional 

audit adalah komitmen organisasi (Anita, dkk., 2016). Komitmen organisasi pada 

auditor merupakan kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu 

terhadap organisasi. Komitmen ini merupakan faktor penting yang berpengaruh 

terhadap perilaku auditor dalam melakukan tugas audit (Shaub dkk dalam Silaban, 

2011), termasuk penerimaan perilaku disfungsional audit. Hasil penelitian Anita, 

dkk (2016), Febriana (2011) dan Hery (2011) mengungkapkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan perilaku disfungsional dalam 
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audit. Sementara, Erawati (2017), Utami dan Rejeki (2016), serta Pujaningrum dan 

Sabeni (2017) mengungkapkan tidak adanya pengaruh dari komitmen organisasi 

terhadap penerimaan perilaku disfungsional dalam audit. Beberapa hasil penelitian 

tersebut memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan peran komitmen organisasi 

terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit. 

Faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap penerimaan perilaku 

disfungsional audit adalah turnover intention (Anita, dkk., 2016; Pujaningrum & 

Sabeni, 2012; dan Suryandari, 2017). Turnover intention adalah keinginan 

berpindah kerja seseorang, dalam hal ini, keinginan auditor untuk berpindah KAP. 

Auditor yang memiliki keinginan berpindah kerja lebih dapat terlibat dalam 

perilaku disfungsional karena menurunnya tingkat ketakutan yang ada dalam 

dirinya terhadap sanksi yang didapat bila perilaku tersebut dideteksi. Hasil 

penelitian Anita, dkk (2016), Pujaningrum dan Sabeni (2012), dan Suryandari 

(2017) mengungkapkan bahwa turnover intention berpengaruh positif terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional dalam audit. Sementara, Sitorus dkk (2019), 

Erawati (2017), serta Utami dan Rejeki (2016) mengungkapkan tidak adanya 

pengaruh dari turnover intention terhadap penerimaan perilaku disfungsional dalam 

audit. Beberapa hasil penelitian tersebut memperlihatkan adanya 

ketidakkonsistenan peran turnover intention terhadap penerimaan perilaku 

disfungsional audit. 

Time budget pressure adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk 

melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah ditetapkan (Margheim & 

Kelley dalam Dewi & Suputra, 2019). Auditor yang terjebak antara pemenuhan 
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tugas dan kendala alokasi waktu akan mengalami dilema, sehingga meningkatkan 

stres yang pada akhirnya mendorong mendorong auditor mengeksploitasi berbagai 

perilaku disfungsional audit untuk mencapai anggaran yang ditetapkan. Semakin 

tinggi time budget pressure yang dialami oleh auditor, maka semakin tinggi 

penerimaan perilaku disfungsional dalam audit (Sari, dkk., 2016). Hasil penelitian 

Dewi & Suputra (2019) mengungkapkan adanya pengaruh positif dari time budget 

pressure terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.  

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH INTERNAL LOCUS OF CONTROL, KOMITMEN 

ORGANISASI, TURNOVER INTENTION, DAN TIME BUDGET PRESSURE 

TERHADAP PENERIMAAN PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT: STUDI 

KASUS DI KAP KOTA SEMARANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah internal locus of control berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

perilaku disfungsional audit? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan 

perilaku disfungsional audit? 

3. Apakah turnover intention berpengaruh positif terhadap penerimaan perilaku 

disfungsional audit? 

4. Apakah time budget pressure berpengaruh positif terhadap penerimaan perilaku 

disfungsional audit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh internal locus of control terhadap penerimaan 

perilaku disfungsional audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penerimaan 

perilaku disfungsional audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh turnover intention terhadap penerimaan perilaku 

disfungsional audit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap penerimaan 

perilaku disfungsional audit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis memberikan bukti empiris mengenai pengaruh internal locus of 

control, komitmen organisasi, turnover intention, dan time budget pressure 

terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit, sehingga Akuntansi 

Auditing semakin berkembang. 

2. Secara praktis memberikan informasi dan referensi untuk menurunkan 

penerimaan perilaku disfungsional audit dalam kaitannya dengan internal locus 

of control, komitmen organisasi, turnover intention, dan time budget pressure.  
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1.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan telaah pustaka maka dikembangkan kerangka pikir 

penelitian seperti yang digambarkan 1.1: 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa internal locus of control, komitmen 

organisasi, turnover intention, dan time budget pressure berpengaruh terhadap 

penerimaan perilaku disfungsional audit. Internal locus of control dan 

komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan perilaku 

disfungsional audit; sedangkan turnover intention dan time budget pressure 

berpengaruh positif terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab yang penjabaran isinya 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kerangka pikir, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan pengembangan 

hipotesis. Tinjauan pustaka berisi mengenai teori dan konsep yang 

digunakan dalam penelitian, berupa teori atribusi, teori X dan Y, 

penerimaan perilaku disfungsional audit, internal locus of control, 

komitmen organisasi, turnover intention, dan time budget pressure. 

Pengembangan hipotesis menjelaskan mengenai hubungan logis antara 

masing-masing variabel bebas dengan variabel tergantung dengan 

didukung hasil-hasil penelitian terdahulu, dan akhirnya memunculkan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, validitas 

dan reliabilitas, serta metode analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 

menguraikan mengenai gambaran umum responden, hasil uji validitas 

dan reliabilitas, hasil deskriptif statistif dari masing-masing variabel 

penelitian, hasil uji asumsi klasik, hasil uji model fit, hasil uji koefisien 

determinasi, dan hasil uji hipotesis.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenasi kesimpulan dan saran. 


