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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peran akuntan dalam penyajian informasi keuangan sangatlah besar. 

Akuntan  atau auditorr merupakan orang yang ada di belakang informasi keuangan 

yang disajikan oleh sebuah perusahaan. Informasi inilah yang nantinya akan 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. Untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan maka informasi keuangan harus disajikan secara 

relevan dan andal. Akuntan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam 

mempersiapkan pelaporan informasi keuangan tersebut sudah semestinya dapat 

dipercaya sebagai orang yang berperilaku professional dan etis sehingga hasil 

pekerjaannya dapat dipercaya relevansi dan keandalannya. Pemakai informasi 

keuangan akan meragukan informasi yang tersaji apabila mereka tidak 

mempercayai kredibilitas akuntan dalam memproses dan menyajikan informasi 

keuangan. (Harini et al, 2010:01). 

Auditor dituntut dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional 

sehingga laporan audit yang dihasilkan akan berkualitas. Kualitas pekerjaan 

auditor berhubungan dengan kualitas keahlian, ketepatan waktu penyelesaian 

pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan, dan sikap independensinya terhadap 

klien. Auditor mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dalam 

membentuk kepercayaan para pemakai informasi pelaporan keuangan.Audit atas 

laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor bertujuan untuk memberikan 
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pendapat atas kewajaran laporan keuangan.Apabila laporan keuangan dinyatakan 

wajar oleh auditor maka para pemakai laporan keuangan dapat mempercayai 

bahwa laporan keuangan tersebut andal dan relevan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. (Husna et al, 2012:2). Hal tersebut didasarkan bahwa 

tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan 

dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen 

perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya.  

 Akuntan publik sebagai profesi yang memberikan jasa assurance tentang 

informasi laporan keuangan historis kepada masyarakat diwajibkan untuk 

memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi serta kualitas pribadi yang 

memadai. Kualitas pribadi tersebut akan tercermin dari perilaku profesinya. 

Perilaku profesional akuntan publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk 

menghindari perilaku menyimpang audit (dysfunctional audit behavior). Perilaku 

disfungsional yang dimaksud di sini adalah perilaku auditor yang menyimpang 

dari standar auditing dalam melaksanakan penugasan audit yang dapat 

menurunkan kualitas hasil audit.  

Perilaku penyimpangan dalam penugasan audit akan menjadi 

permasalahan yang serius. Hal ini dianggap dapat memberikan pengaruh buruk 

berupa penurunan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Karena, kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik mendapat sorotan tajam dari 

masyarakat. Dampak tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap 

profesi akuntansi, serta menurunkan kredibilitas para akuntan publik atas hasil–

hasil audit yang mereka lakukan. (Adrian, 2013). 
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Kepercayaan dari masyarakat atas laporan keuangan yang di audit oleh 

akuntan publik mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit. 

Namun, ketatnya persaingan dan meningkatnya permintaan audit, menimbulkan 

kekhawatiran terhadap ketidakmampuan auditor dalam memenuhi kualitas audit. 

Auditor melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam audit dengan cara 

mengambil jalan pintas yang sudah jelas melanggar kode etik akuntan publik yang 

dapat menurunkan kualitas audit. Bentuk dari perilaku pengurangan kualitas audit 

adalah perilaku menyimpang dalam audit.   

Perilaku menyimpang dalam audit merupakan setiap tindakan yang 

dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat menurunkan 

kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan-tindakan yang 

dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat menurunkan 

kualitas audit secara langsung disebut sebagai perilaku reduksi kualitas audit 

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

audit secara tidak langsung disebut perilaku underreporting of time (Kelley dan 

Margheim, 1990; Otley dan Pierce, 1996).   

Perilaku reduksi kualitas audit merupakan tindakan yang dilakukan auditor 

selama pelaksanaan prosedur audit yang mereduksi efektivitas bukti-bukti audit 

yang dikumpulkan (Kelley dan Margheim, 1990; Malone dan Robert, 1996, Pierce 

dan Sweeney, 2004). Perilaku reduksi kualitas audit dapat dilakukan dengan 

berbagai tindakan misalnya; penghentian prematur prosedur audit, review yang 

dangkal atas dokumen klien, tidak menginvestigasi kesesuaian perlakuan 

akuntansi yang diterapkan klien, penerimaan atas penjelasan klien yang tidak 



4 
 

memadai, mengurangi pekerjaan audit dari yang seharusnya dilakukan, dan  tidak 

memperluas ruang lingkup pengauditan ketika terdeteksi transaksi atau pos yang 

meragukan (Kelley dan Margheim, 1990; Malone dan Robert, 1996; Otley dan 

Pierce, 1996; Pierce dan Sweeney, 2004).   

Perilaku penyimpangan dalam penugasan audit akan menjadi 

permasalahan yang serius. Karena, kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik 

mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia.  Krisis kepercayaan terhadap 

profesi ini mulai terasa di Indonesia saat terjadinya Kasus keterkaitan antara 

mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi(SKK Migas ) yaitu Rubi Rubiandini dengan beberapa anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) serta keterkaitannya dengan PT. Kernel Oil Private 

Limited dan PT. Kaltim parma Industri, dimana pada kasus tersebut Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan audit BPK terhadap SKK 

Migas tahun 2015 dengan hasil tidak wajar (adverse), sementara pada 4 tahun 

terakhir SKK Migas selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian 

(bpk.go.id, th.2014).  

Selain itu kasus yang terjadi di Riau dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Sinuraya pada Tahun 2014 yang melakukanaudit diluar kewenangan memeriksa 

perkebunan kelapa sawit milik PT. Barito Riau Jaya (BRJ) yang diagunkan ke 

BNI 46 Cabang Pekanbaru sebagai agunan kredit Rp 17 Miliar dan Rp 23 Miliar. 

KAP Sinuraya hanya memiliki spesifikasi mengaudit laporan keuangan 

perusahaan hanya sampai dimana batas Rp 10 Miliar.KAP Sinuraya beralasan 

tidak mengetahui jika aset atau agunan yang dijaminkan melebihi batas 
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wewenangnya. Selain itu KAP Sinuraya juga mengakui bahwa tidak pernah 

melakukan  perhitungan terhadap laporan keuangan PT. BRJ terkait agunak di 

Desa Pasir Mas, Kuansing seluas 292 Hektare yang menjadi agunan pengajuan 

kredit tersebut (Delik Riau, 2014). KAP Sinuraya dianggap lalai karena tidak 

melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan PT. BRJ dan tidak melakukan 

prosedur audit yang dipelukan.  

Salah satu penyebab  perilaku menyimpang dalam audit adalah Locus of 

control, penelitian yang dilakukan oleh Dewa Gede Agung Basudewa  (2015) dan 

penelitian oleh Yenni Fransisca Limawan dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016) 

menunjukkan bahwa Locus of control berpengaruh positif terhadap penerimaan 

perilaku menyimpang dalam audit.. Locus of control ini dapat berupa internal dan 

eksternal. Ciri pembawaan internal Locus of control adalah mereka yang yakin 

bahwa suatu kejadian selalu berada dalam kendalinya dan akan selalu mengambil 

peran dan tanggung jawab dalam penentuan benar atau salah, sehingga individu 

dengan internal Locus of control akan aktif mencari informasi sebelum mengambil 

keputusan, lebih termotivasi untuk berprestasi dan melakukan usaha lebih besar 

untuk mengendalikan lingkungan mereka. Sebaliknya individu dengan eksternal 

Locus of control percaya bahwa kejadian dalam hidupnya berada di luar 

kontrolnya dan percaya bahwa hidupnya dipengaruhi oleh takdir, keberuntungan, 

dan kesempatan serta lebih mempercayai kekuatan di luar dirinya. Penelitian oleh 

Herdiana Pravitasari (2012) membuktikan bahwa variabel Turnover Intention 

berpengaruh  signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Turnover 

Intention berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku disfungsional audit, 

Sedangkan variabel Locus of control, Kinerja Auditor tidak mempunyai pengaruh 



6 
 

signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Surabaya. 

Sedangkan pada penelitian oleh Dewa Gede Agung Basudewa (2015) 

menyimpulkan bahwa variabel locus of control dan turnover intention 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit dan 

variabel komitmen organisasi dan kinerja auditor berpengaruh negatif terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit. 

Berkaitan dengan faktor kinerja, dinilai juga bahwa kinerja dapat 

mempengaruhi perilaku penyimpangan audit. Solar dan Bruehl (2008) 

menyatakan bahwa individu yang melakukan pekerjaan di bawah standar yang 

ditetapkan lebih mungkin untuk melakukan tindakan penyimpangan sejak mereka 

melihat diri mereka sendiri tidak mampu untuk bertahan dalam pekerjaan melalui 

usaha mereka sendiri. Jadi penyimpangan perilaku dilihat sebagai kebutuhan 

dalam situasi dimana tujuan organisasi atau individual tidak dapat dicapai melalui 

langkah-langkah atau cara-cara umum yang sering dilakukan. 

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan 

yang telah diselesaikan oleh auditor dalam waktu tertentu (Mangkunegara, 

2011:67). Kinerja auditor adalah suatu hasil yang dicapai oleh seorang auditor 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankannya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan 

mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam menilai hasil 

audit yang dilakukan (Basudewa, 2015:3). Penelitian yang dilakukan oleh Hartati 

(2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kinerja auditor secara 

parsial terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Berbeda dengan penelitian 

Husna (2012) dan Irawati (2005) yang menyatakan bahwa kinerja memiliki 

pengaruh negatif terhadap penerimaan perilaku menyimpang dalam audit. 
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Faktor keinginan untuk berhenti bekerja juga dinilai dapat mempengaruhi 

penyimpangan perilaku auditor. Menurunnya ketakutan akan kemungkinan 

jatuhnya sanksi apabila perilaku tersebut terdeteksi menjadikan seorang auditor 

yang memiliki keinginan untuk meninggalkan perusahaan lebih dapat terlibat 

dalam perilaku menyimpang dalam audit (Malone dan Robert, 2010: 41). 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:125), perputaran adalah proses dimana 

karyawan  meninggalkan  organisasi  dan  harus  digantikan.  Sedangkan  menurut 

Rivai  (2009:238) turnover  merupakan  keinginan  karyawan  untuk  berhenti 

kerja dari perusahaan secara sukarela atau pindah dari satu tempat ke tempat kerja 

yang lain menurut pilihannya  sendiri.  Menurut Siregar (2006:214) Turnover 

Intention adalah kecenderungan atau niat  karyawan  untuk  berhenti  bekerja  dari  

pekerjaannya  secara  sukarela  menurut pilihannya sendiri. Penelitian Maryanti 

(2005) dan Sitanggang (2007) membuktikan bahwa turnover intention memiliki 

pengaruh postitif pada perilaku menyimpang dalam audit. Sedangkan dalam 

penelitian Harini dkk (2010) menolak pernyataan tersebut karena auditor 

cenderung masih memiliki tingkat idealisme tinggi.  

Selanjutnya komitmen organisasi merupakan suatu kekuatan relatif 

menjelaskan individual terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam 

organisasi tersebut. karyawan yang memiliki komitmen akan bekerja lebih giat, 

tetap tinggal dalam organisasi, dan memberikan kontribusi yang lebih efektif pada 

organisasi (Donelly at all, 2008). Hasil penelitian Rachmawati dkk (2010: 19) 

menunjukkan bahwa auditor yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi 

menunjukkan kinerja yang tinggi dan memiliki kecenderungan yang rendah untuk 

mengundurkan diri dari organisasi.  
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Dari hasil penelitian Irawati (2010), komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit sementara hasil penelitian Pricilia 

(2014) komitmen organisasi berhubungan negatif dengan perilaku menyimpang 

dalam audit. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Herdiana (2012) dimana pada 

penelitian tersebut terdapat tiga variabel independen yaitu Locus of control, 

Kinerja Auditor dan Turnover Intention sedangkan pada penelitin ini menambah 

variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.Penambahan variabel 

komitmen organisasi  ini dikarenakan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya 

sudah menyebutkan bahwa komitmen organisasi  berpengaruh negatif terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit. Perbedaan lainnya adalah sampel yang 

digunakan, penelitian ini akan menggunakan responden auditor yang berada di 

KAP Pekanbaru. 

Berdasarkan beberapa tinjauan terhadap latar belakang tersebut, menarik 

penulis untuk melakukan penelitian kembali dengan judul PENGARUH LOCUS 

OF CONTROL,  KINERJA AUDITOR DAN TURNOVER INTENTION 

TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG DALAM AUDIT DENGAN 

KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA 

KAP DI PEKANBARU. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah  Locus of control berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

2. Apakah kinerja auditor berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

3. Apakah turn over intention berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

4. Apakah komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan  Locus of 

control dengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

5. Apakah komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan  kinerja auditor 

dengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

6. Apakah komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan  turn over 

intention dengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:  

1. Menguji pengaruh Locus of control terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit pada KAP di Pekanbaru. 

2. Menguji pengaruh kinerja auditor terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit pada KAP di Pekanbaru.  

3. Menguji pengaruh turnover intention terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit pada KAP di Pekanbaru.  

4. Menguji komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan locus of 

control dengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru.  
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5. Menguji komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan kinerja auditor 

dengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru.  

6. Menguji komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan turn over 

intention dengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentinganantara lain:  

1. Untuk praktisi : 

a. Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang dalam 

audit sehingga dapat memperbaikinya dimasa yang akan datang 

serta dapat meningkatkan kualitas audit. 

b. Perusahaan pengguna jasa audit,  hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan kepada akuntan 

publik dalam melaksanakan audit. 

2. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama  

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih 

mudah dan lebih jelas bagi para pembaca dalam memahami tulisan ini. Dari 

masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari 

munculnya permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan 

berbagai teori yang mendasari penelitian, grand teori, penelitian 

terdahulu, desain penelitian hipotesis dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data,definisi variabel operasional 

dan analisis data 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan tentang pengujian atas hipotesis dan 

menyajikan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, serta 

pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan alat uji 

yang digunakan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta 

saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan 

penelitian ini. 

 

 


