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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Teori  Atribusi 

Teori atribusi memberikan penjelasan proses bagaimana menentukan 

penyebab atau motif  perilaku seseorang (Gibson et al., 1994). Teori ini diarahkan 

untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara kita menilai orang secara 

berlainan, tergantung makna apa yang kita hubungkan (atribusikan) ke suatu 

perilaku tertentu (Kelly, 1972). Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang 

menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri (Luthans, 1998), 

yang ditentukan apakah dari internal atau eksternal maka akan terlihat 

pengaruhnya terhadap perilaku individu (Gibson et al., 1994).  

Penyebab perilaku tersebut dalam persepsi sosial dikenal dengan 

dispositional attributionsdan situational attributions (Luthans, 1998; Gibson et 

al., 1994; Baron dan Greenberg, 1993) atau penyebab internal dan eksternal 

(Robbins, 1996). Dispositional attributions atau penyebab internal mengacu pada 

aspek perilaku individual, sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti sifat 

pribadi, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Situational attributions atau 

penyebab eksternal mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku, 

seperti kondisi sosial, nilai sosial, dan pandangan masyarakat.  

Penentuan atribusi penyebab apakah individual atau situasi dipengaruhi 

oleh tiga faktor (Kelly, 1972): 



13 
 

1. Konsensus (consensus): perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang 

menghadapi situasi serupa merespon dengan cara yang sama. 

2. Kekhususan (distinctiveness): perilaku yang ditunjukan individu berlainan 

dalam situasi yang berlainan. 

3.  Konsistensi (consistency): perilaku yang sama dalam tindakan seseorang 

dari waktu ke waktu (konsisten). 

Salah satu yang menarik dari teori atribusi ini adalah adanya kekeliruan 

(galat, sasatan)  atau prasangka (bias, sikap berat sebelah) yang menyimpang atau 

mendistorsi atribut perilaku (Robbins, 1996). Gibson et al. (1994) menyatakan 

bahwa attributional bias sebagai tendensi untuk lebih menyukai satu tipe penjelas 

perilaku daripada tipe yang lain karena keterbatasan informasi terhadap situasi 

atau individu. Terdapat dua bias dalam atribusi (Robbins, 1996) yaitu:  

1. Kekeliruan atribusi mendasar; kecenderungan meremehkan faktor-faktor 

eksternal dan membesar-besarkan pengaruh faktor internal ketika 

melakukan penilaian perilaku seseorang  

2. Prasangka layanan diri (self-serving bias); kecenderungan bagi individu 

untuk menghubungkan kesuksesan mereka dengan faktor internal 

sementara menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan mereka.  

Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan berpengaruh kuat 

terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya menentukan bagaimana cara 

supervisor memperlakukan bawahannya,dan mempengaruhi sikap dan kepuasan 

individu terhadap kerja mengutamakan keberadaan “sejumlah atribut”, yang 

secara alami berlakusecara internal dalam organisasi, mempengaruhi sikap 
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karyawan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya dan komitmen terhadap 

organisasi. Turnover intentions sebagai akibat dari kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional, ditentukan oleh penyebab dari diri seseorang (atribusi internal) 

dan penyebab luar (atribusi eksternal). Atribusi internal antara lain adalah persepsi 

indvidu terhadap locus of control, sedang atribusi eksternal antara lain konstruksi 

sosial yang memandang peran yang diterima seseorang berdasarkan jenis kelamin, 

sebagai akibat perspektif yang terbentuk dalam sosial.  

 

2.1.2. Defenisi Auditing 

Auditing menurut Arens dan Beasley (2010:4) adalah sebagai berikut:  

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the information 

and established criteria.Auditing should be done by a competent, independent 

person”.  

Artinya auditing adalah pengumpulan dan penelitian bukti mengenai 

informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 

tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen. 

Auditing adalah suatu proses sistematis dan kritis yang dilakukan oleh 

orang yang kompeten dan independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi 

bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan 

kejadian ekonomi (informasi) yang ditetapkan dengan tujuan untuk menentukan 

dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi atau asersi-asersi dengan 
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kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang 

berkepentingan. 

Berdasarkan pengetian di atas, beberapa kata kunci yang terkait dengan 

definisi auditing adalah sebagai berikut:  

1) Proses yang sistematis (systematical process) Artinya proses audit 

menggambarkan serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur 

dan diorganisasikan dengan baik. Selain itu, proses audit dilaksanakan dengan 

formal.  

2)  Asersi (assertion) dan kriteria yang ditetapkan (established criteria), Auditing 

dilakukan terhadap suatu asersi (pernyataan tertulis) yang menjadi tanggung 

jawab pihak tertentu. Asersi ini disebut juga sebagai informasi karena 

mengandung informasi tentang sesuatu yang akan dievaluasi. Selain asersi, 

proses auditing harus didukung dengan standar (kriteria) yang ditetapkan 

(established criteria) yang menunjukkan sesuatu (kondisi) yang seharusnya.  

3)   Pengumpulan dan evaluasi bukti (evidence) Bukti merupakan suatu informasi 

yang dikumpulkan auditor yang digunakan untuk menentukan dan 

melaporkan derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan, 

yang dapat berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

verifikasi catatan-catatan dan dokumen perusahaan, hasil pengamatan fisik 

dan sebagainya.  

4)   Kompeten, independen dan objektif Auditing harus dilakukan oleh orang-

orang yang kompeten, dalam arti mampu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan standar teknis profesi independen dalam arti mampu membebaskan 
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diri dari berbagai kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan penugasan 

audit, sehingga akan menimbulkan perilaku yang objektif seorang auditor. 

Artinya, auditor tersebut tidak akan memihak dan tidak bias dalam 

mengemukakan pendapat dan tidak berprasangka.  

5)   Laporan kepada pihak yang berkepentingan (reporting) Pelaporan hasil 

auditing merupakan hasil akhir proses auditing. Inti laporan auditing adalah 

pernyataan pendapat atau kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian antara 

asersi (informasi) dengan kriteria yang ditetapkan. 

Standar Profesional Akuntan Publik Per 31 Maret 2011 SA Seksi 110.1 

menjelaskan secara umum tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk 

menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam pernyataan yang sama, 

Ikatan Akuntan Publik Indonesia juga menyatakan bahwa auditor bertanggung 

jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik 

yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. 

2.1.3. Locus of control 

2.1.3.1. Defenisi Locus of control 

Locus of control merupakan salah satu variabel kepribadian (personility). 

Kepribadian merupakan jumlah total cara-cara dimana seseorang individu beraksi 

atas dan berinteraksi dengan orang lain (Robbins dan Timothy, 2015). Locus of 

control didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya 
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mengontrol nasib (destiny) sendiri (Kreitner dan Kinicki, 2005). Seseorang yang 

meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya berada dalam kontrolnya 

disebut memiliki locus of control internal, sedangkan yang diluar kontrolnya 

disebut memiliki locus of control eksternal (Lefcourt, 1982).  

Locus of control berperan dalam motivasi, locus of control yang berbeda 

bisa mencerminkan motivasi yang berbeda dan kinerja yang berbeda.Pada 

umumnya, individu yang memiliki locus of control internal memandang kejadian 

atau pengalaman adalah saling berkaitan dan mereka belajar dari pengalaman yang 

berulang, sedangkan individu yang memiliki locus of controleksternal cenderung 

memandang suatu kejadian atau pengalaman tidak berhubungan dengan kejadian 

berikutnya dan mereka tidak belajar dari pengalaman.  

Locus of controladalah persepsi tentang kendali mereka atas nasib, 

kepercayaan diri dan kepercayaan mereka atas keberhasilan diri. LOC memainkan 

peranan penting dalam berbagai kasus, seperti dysfunctionalauditbehavior, job 

satisfaction, kinerja, komitmen organisasi dan turnover intention (Harini et al, 

2010: 13). 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa locus of controladalah tingkat sejauh mana keyakinan yang 

dimiliki oleh individu terhadap sumber penyebab peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam kehidupannya, apakah keberhasilan, prestasi dan kegagalan dalam hidupnya 

dikendalikan oleh prilakunya sendiri (faktor internal) ataupun semua peristiwa-

peristiwa tersebut dikendalikan oleh kekuatan lain seperti pengaruh orang lain 

yang berkuasa, kesempatan keberuntungan dan nasib (eksternal) 
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2.1.3.2. Karakteristik Locus of control 

Teori LOC menggolongkan individu apakah termasuk dalam LOC internal 

atau eksternal. Internal control adalah tingkatan di mana seorang individu 

berharap bahwa reinforcement atau hasil dari perilaku mereka bergantung pada 

perilaku mereka sendiri atau karakteristik personal mereka. External control 

adalah tingkatan di mana seseorang berharap bahwa reinforcement atau hasil 

adalah fungsi dari kesempatan, keberuntungan atau takdir di bawah kendali yang 

lain atau tidak bisa diprediksi. Pandangan hidup menurut internal dan eksternal 

LOC sangat berbeda.  

Menurut Crider (2003) perbedaan karakteristik antaralocus of control 

internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 

1. Locus of control internal 

a. Suka bekerja keras. 

b. Memiliki insiatif yang tinggi. 

c. Selalu berusaha untuk menemukanpemecahan masalah. 

d. Selalu mencoba untuk berfikir seefektif mungkin. 

e. Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin 

berhasil. 

2. Locus of control external 

a. Kurang memiliki inisiatif. 

b. Mudah menyerah, kurang suka berusaha karena mereka percaya 

bahwa faktor luarlah yang mengontrol. 

c. Kurang mencari informasi. 
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d. Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan 

kesuksesan. 

e. Lebih mudah dipengaruhi dan tergantung pada petunjuk orang lain. 

Pengukuran variabel locus of control diukur dengan menggunakan 

instrumen  yang dikembangkan dari studi Rotter (1996) dalam Chi Hsinkuangetal. 

(2010). Locus of controlterbagi menjadilocus of controlinternaldanexsternal. 

1. External locus of control 

Persepsi atau pandangan individu terhadapsumber-sumber diluar dirinya 

yang mengontrol kejadian hidupnya, seperti nasib, keberuntungan, 

kekuasaan atasan, dan lingkungan sekitar. Indikatornya ialah: 

a. Kegagalan yang dialami individu karena ketidakmujuran. 

b. Perencanaan jauh ke depan pekerjaan yang sia-sia. 

c. Kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang 

berkuasa. 

d. Kesuksesan individu karena faktor nasib. 

2.  Internal locus of control 

Persepsi atau pandangan individual terhadap kemampuan menentukan 

nasib sendiri. Indikatornya adalah: 

a. Segalayang dicapai individu hasil dari usaha sendiri. 

b. Menjadi pimpinan karena kemampuan sendiri. 

c. Keberhasilan individu karena kerja keras. 

d. Segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan. 

e. Kemampuan individu dalam menentukan kejadian dalam hidup. 
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f. Kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya. 

g. Kegagalan yang dialami individu akibat perbuatan sendiri. 

2.1.3.3. Tujuan Locus of control 

LOC dapat digunakan untuk memprediksi seseorang, LOC yang berbeda 

bisa mencerminkan motivasi dan kinerja yang berbeda. Internal akan cenderung 

lebih sukses dalam karir mereka daripada eksternal, mereka cenderung 

mempunyai level kerja yang lebih tinggi, promosi lebih cepat dan mendapatkan 

penghasilan lebih. Sebagai tambahan, internal LOC dilaporkan memiliki kepuasan 

yang lebih tinggi dengan pekerjaan mereka dan terlihat lebih mampu menahan 

stres daripada LOC eksternal.  

Locus of controlberperan dalam motivasi, Locus of controlyang berbeda 

biasanya mencerminkan motivasi yang berbeda dan kinerja yang berbeda. Internal 

akan cenderung lebih sukses dalam karier dari pada eksternal, mereka cenderung 

mempunyai level kerja yang lebih tinggi, promosi yang lebih cepat dan 

mendapatkan uang yang lebih. Sebagai tambahan, internal dilaporkan memiliki 

kepuasan yang lebih tinggi dengan pekerjaan mereka dan terlihat lebih mampu 

menahan stres daripada eksternal (Baron & Greenberg, 1990 dalam Puji Maryanti, 

2005).  

Eksternal secara umum berkinerja lebih baik ketika pengendalian 

dipaksakan atas mereka. Teori X dan Y menyatakan bahwa : individu yang 

memiliki external Locus of controlakan bertipe X dikarenakan mereka tidak 

menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi, mereka harus 

dimotivasi oleh lingkungannya, sedangkan untuk internal Locus of controlakan 
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bertipe Y dikarenakan mereka menyukai kerja, kreatif, berusaha 

bertanggungjawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Individu dengan 

Locus of controlinternal memiliki keyakinan bahwa didalam dirinya tersimpan 

potensi besar untuk menentukan nasib sendiri, tidak peduli apakah lingkungannya 

akan mendukung atau tidak mendukung. Individu seperti ini memiliki etos kerja 

yang tinggi, tabah menghadapi segala macam kesulitan baik dalam kehidupannya 

maupun dalam pekerjaannya.  

Meskipun ada perasaan khawatir dalam dirinya tetapi perasaan tersebut 

relatif kecil dibanding dengan semangat serta keberaniannya untuk menentang 

dirinya sendiri sehingga orang–orang seperti ini tidak pernah ingin melarikan diri 

dari tiap–tiap masalah dalam bekerja, sedangkan individu dengan Locus of 

controleksternal yang cukup tinggi akan mudah pasrah dan menyerah jika sewaktu 

waktu terjadi persoalan yang sulit.  Individu semacam ini akan memandang 

masalah-masalah yang sulit sebagai ancaman bagi dirinya, bahkan terhadap orang-

orang yang berada disekelilingnya pun dianggap sebagai pihak yang secara diam-

diam selalu mengancam eksistensinya. Bila mengalami kegagalan dalam 

menyelesaikan persoalan, mereka terkadang menilai kegagalan sebagai semacam 

nasib dan membuatnya ingin lari dari persoalan.  

Locus of controlbaik internal maupun eksternal bukanlah merupakan suatu 

konsep tipologi, melainkan merupakan pengaruh atau sumbangsih dari berbagai 

faktor lingkungan. Artinya Locus of controlbukan berasal sejak lahir melainkan 

timbul dalam proses pembentukan yang berhubungan dengan faktor-faktor 
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lingkungan, sehingga tidak ada orang yang hanya memiliki kontrol internal saja, 

atau hanya memiliki kontrol eksternal saja (Sarita dkk. 2009).  

2.1.3.4.Kelebihan dan kekurangan Locus of control 

Orang yang memiliki orientasi locus of control  cenderung mempunyai  

sikap  pesimis  yang  membuatnya  putus  asa  dalam  menghadapi permasalahan 

hidup. Ia merasa bimbang saat membuat keputusan pribadi, terkadang 

kebimbangan  itu  menjadi  sebuah  kekhawatiran  yang  mendalam  dan  

membentuk karakter seseorang menjadi tidak percaya akan kemampuan diri 

sendiri dan cenderung tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan. Sehingga 

mudah menyalahkan sebab diluar dirinya sebagai sumber dari kegagalannya.  

Individu yang memiliki locus of controlinternal cenderung memandang 

suatu keadaan atau kondisi sebagai peluang atau kondisi yang tidak menimbulkan 

tekanan, sedangkan individu yang memiliki locus of control eksternal 

menganggap sebagai ancaman atau menimbulkan tekanan. Ketika individu yang 

ber-locus of control internal menghadapi stres potensial, mereka sebelumnya akan 

mempelajari terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang dianggap mengancap 

dirinya, kemudian ia bersikap tertentu secara rasional dalam menghadapi stres 

kerja tersebut.  

Sebaliknya, individu yang ber-locus of controleksternal menganggap 

bahwa segala peristiwa yang ada dalam lingkungan kerja di sekitarnya amat 

memengaruhi dirinya (Wijono, 2012). Individu yang memiliki locus of control 

eksternal, sikap hidupnya amat dikendalikan oleh faktor lingkungan. Mereka 

mempunyai perasaan cemas, mudah stres, depresi, neurosis, pekerjaan dan 
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hidupnya selalu ditentukan oleh nasib yang mengendalikan dirinya (Wijono, 

2012). Dengan demikian, auditor yang memiliki locus of control eksternal 

diprediksi lebih cenderung menerima perilaku disfungsional dibandingkan dengan 

auditor yang memiliki locus of controlinternal (Donnelly et al., 2003; Irawati dkk., 

2005). 

2.1.4. Kinerja Auditor 

2.1.4.1.Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas, yang dicapai sesuai 

dengan tugasnya dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2000).Kinerja merupakan kesuksesan yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Ukuran kesuksesan tidak dapat disamakan pada semua orang, 

lebih merupakan hasil yang dicapai oleh seorang individu menurut ukuran yang 

berlaku sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.  

Penilaian performance (kinerja) auditor sangat penting untuk dilakukan 

bila organisasi ingin melakukan reposisi atau promosi jabatan. Performance 

dibedakan menjadi dua, yaitu performance individu dan organisasi. Performance 

individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan performance 

organisasi adalah gabungan antara performance individu dan kelompok sehingga 

performance organisasi sangat tergantung pada karyawannya. (Husna et al. 

2012:9)  

Berdasarkan job characteristic theory, orang akan dimotivasi oleh 

kepuasan diri yang diperoleh dari pelaksanaan tugas mereka. Ketika mereka 
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menemukan bahwa pekerjaan mereka berarti, orang akan  menyukai pekerjaan 

mereka dan akan termotivasi untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. 

Terdapat tiga sikap psikologi yaitu perasaan bahwa pekerjaan yang dilakukan 

berarti, rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja, dan pengetahuan akan hasil 

kerja akan meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan. Bila seseorang memiliki 

locus of control internal, kinerjanya cenderung lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan locus of control eksternal. Ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya, 

yang menyatakan bahwa locus of control eksternal berhubungan negatif dengan 

performance (Hyatt and Prawitt, 2001; Harini et al, 2010). 

2.1.4.2.Pengukuran Kinerja 

Bernadin (2007:37) menjelaskan bahwa kinerja seseorang dapat diukur 

berdasarkan 6 kriteria yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersangkutan. Keenam 

kriteria tersebut adalah : 1) Kualitas, 2) Kuantitas, 3) Ketepatan waktu, 4) 

Efektifitas, 5) Kemandirian, 6) Komitmen. Banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan.  

Timpe (1999: 95) ada tiga faktor penentu kinerja: 1) Tingkat keterampilan, 

dalam hal ini menyangkut: pengetahuan, kemampuan, kecakapan interpersonal 

serta kecakapan teknis (skill dan ability), 2) Tingkat upaya: karyawan yang hanya 

memiliki ketrampilan yang baik tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik apabila tidak mempunyai upaya sama sekali. Pada intinya, karyawan 

harus memiliki motivasi dalam bekerja, 3) Kondisi-kondisi eksternal: sejauh mana 

kondisi-kondisi eksternal mendukung produktivitas karyawan (lingkungan kerja 

karyawan).  
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Menurut  Robbins  (2006:260)  indikator  untuk  mengukur kinerja 

pegawai secara individu ada 7  indikator, yaitu : 

1. Kualitas 

 Kualitas kerja  diukur  dari  persepsi  pegawai  terhadap  kualitas  

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan pegawai. 

2. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlahunit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Prestasikerja 

Merupakan suatu keberhasilan dari suatu pekerjaan yang dilakukan. 

4. Ketepatan waktu 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat  dari  sudut  koordinasi  dengan  hasil  output  serta  

memaksimalkan  waktu yang  tersedia  untuk  aktivitas  lain. 

5. Efektivitas 

Merupakan  tingkat  penggunaan  sumber  daya  organisasi  (tenaga,  

uang, teknologi,  bahan  baku)  dimaksimalkan  dengan  maksud  

menaikkan  hasil  dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

6. Kemandirian 

Merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya. 
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7. Komitmen kerja 

Komitmen  merupakan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seorang  

individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya 

untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi. 

2.1.5.  Turnover Intention 

2.1.5.1. Pengertian Turnover Intention 

Turnover intentions didefinisikan sebagai kemauan dengan kesadaran dan 

pertimbangan untuk meninggalkan organisasi Turnover intentions merupakan 

elemen kunci dalam model tindakan turnover pegawai dan behavioral intention 

merupakan prediktor terbaik untuk turnover (Michael dan Spector dalam Riyanto, 

2008). Jadi turnover intentions merupakan precursor terbaik untuk turnover. 

Menurut Handoko (2010:322) menyatakan turnover intentions adalah 

kadar atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan 

yang menyebabkan timbulnya turnover intentions ini dan diantaranya adalah 

keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.  

Turnover intention (keinginan berpindah kerja atau berhenti kerja) adalah 

keinginan individu secara sadar untuk meninggalkan organisasi (Pujaningrum dan 

Sabeni, 2012). Keinginan berhenti kerja dapat terjadi karena adanya konflik pada 

organisasi atau profesi. Selain itu “turnover intention juga bias disebabkan oleh 

adanya ketidakpuasan di tempat kerja atau karena mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik” (Panggabean, 2012: 121).  

Keinginan berpindah kerja mengacu pada hasil evaluasi individu mengenai 

kelanjutan hubungannya dengan organisasi dan belum diwujudkan dalam tindakan 
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pasti dan nyata untuk meninggalkan organisasi. “Turnover dapat terjadi secara 

sukarela (voluntary) dan (involuntary) tidak sukarela” (Fitriyani et al., 2010). 

Harnoto (2002: 2) menyatakan bahwa Turnover intention adalah kadar 

atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan yang 

menyebabkan timbulnya turnover intention ini dan diantaranya adalah keinginan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pendapat tersebut juga relatif sama 

dengan pendapat yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa turnover intention 

pada dasarnya adalah keinginan untuk meninggalkan (keluar) dari perusahaan.  

Pasewark dan Strawser  dalam Rachmawati (2007) mendefinisikan 

keinginan berpindah kerja mengacu pada keinginan karyawan untuk mencari 

alternatif pekerjaan lain yang belum diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. 

Jika intensi keluar ini terealisasi, maka perusahaan akan kehilangan karyawannya. 

Harninda (2009: 27), Turnover intention pada dasarnya adalah keinginan 

berpindah karyawan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Pendapat 

tersebut menunjukkan bahwa turnover intention adalah keinginan untuk 

berpindah, belum sampai pada tahap realisasi yaitu melakukan perpindahan dari 

satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya.  

Keinginan untuk berpindah kerja dapat mempengaruhi perilaku karyawan 

dalam bekerja. Apabila karyawan merasa tidak puas, maka mereka tidak akan 

berkomitmen dan berkeinginan untuk pindah kerja dan jika mereka memperoleh 

pekerjaan yang lebih baik di luar, mereka akan pindah kerja. Namun, jika 

kesempatan itu tidak tersedia atau yang tersedia kurang menarik, maka secara 

emosional dan mental mereka akan keluar dari perusahaan, yaitu dengan sering 
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datang terlambat, tidak masuk kerja, kurang antusias atau kurang berusaha. 

Perilaku karyawan seperti ini tentunya sangat tidak diharapkan oleh perusahaan. 

Panggabean (2012: 71). 

Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi organisasi berupa 

jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu, sedangkan 

keinginan karyawan untuk berpindah mengacu pada hasil evaluasi individu 

mengenai kelanjutan hubungan dengan organisasi dan belum diwujudkan dalam 

tindakan pasti meninggalkan organisasi. Taksonomi turnover tradisional 

mengasumsikan bahwa orang meninggalkan organisasi karena alasan yang 

sukarela dan yang tidak.   

Suhanto (2009) menyatakan proses memasuki organisasi adalah proses 

untuk menyesuaikan individu dan organisasi. Agar proses penyesuaian ini efektif, 

individu dan organisasi harus terlibat secara aktif. Ketidakefektifan penyesuaian 

ini akan mengakibatkan perilaku menarik diri individu dari organisasi. Bersama-

sama dengan karakteristik perusahaan, pengalaman bekerja diperusahaan serta 

prestasi kerja yang dicapainya, maka harapan-harapan individu itu akan 

mempengaruhi reaksi afektifnya terhadap pekerjaan dan perusahaan tersebut. 

Suhanto (2009) menyatakan adanya suasana, prestasi, dan pengalaman kerja yang 

positif serta harapan individu yang dapat terpenuhi di perusahaan itu akan 

membentuk rasa keikatan yang kuat dan keinginan untuk tetap menjadi anggota 

perusahaan itu, tetapi bila sebaliknya yang terjadi, individu akan mengembangkan 

suatu reaksi untuk keluar dari perusahaan itu. Bila ada kesempatan kerja di 
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perusahaan lain yang lebih menarik, ia akan keluar dan berpindah ke perusahaan 

itu. 

Keluarnya karyawan dari organisasi memiliki dampak bagi perusahaan 

karena pekerjaan yang ditinggalkan harus dapat digantikan baik oleh karyawan 

lain maupun oleh karyawan baru yang direkrut. Konsekuensi ini harus ditanggung 

oleh perusahaan dalam bentuk adanya aliran kas keluar untuk proses seleksi 

karyawan baru serta training dan pelatihan. Selain itu dibutuhkan waktu untuk 

beradaptasi bagi karyawan baru untuk dapat memahami pekerjaan baru yang 

ditugaskan serta untuk membina hubungan dengan nasabah. 

2.1.5.2. Faktor yang mempengaruhi Turnover Intention 

Beberapa faktor dapat menjadi pemicu terjadinya keinginan individu untuk 

keluar masuk organisasi menurut Suhanto (2009)  seperti ketidaknyamanan dalam 

bekerja, faktor lingkungan, ketidakseimbangan antara imbalan yang diterima 

dengan pekerjaan yang dilakukan, kepuasan kerja, komitmen terhadap organisasi, 

jarak antara tempat tinggal dan lokasi tempat bekerja, adanya keinginan untuk 

mencari pekerjaan yang lebih baik.  

Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat turnover adalah 

kondisi pasar tenaga kerja, ekspektasi tentang kesempatan pekerjaan alternatif, 

keterlibatan dalam pekerjaan, otonomi pekerjaan, konflik peran serta panjang 

masa jabatan dalam organisasi serta tersedianya kesempatan untuk peningkatan 

karir. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor dominan dalam pengambilan keputusan 

seorang karyawan untuk meninggalkan (quit) dari pekerjaannya saat ini. 
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Irvine dan Evans  dalam rachmawati (2010) mengemukakan adanya 

hubungan kausal yang signifikan antara intensi keluar, kepuasan kerja dan 

komitmen profesi. Penelitian empiris Price dan Muller dalam rachmawati (2010) 

mendukung hipotesisnya bahwa ketidakpuasan atas pekerjaan berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap turnover nyata tetapi melalui pengaruhnya pada 

komitmen organisasional dan komitmen profesi untuk membentuk intensi keluar. 

Dengan demikian komitmen berhubungan langsung dengan intensi keluar. 

2.1.5.3. Dimensi Turnover Intention 

Berdasarkan  model Mobley et al. (1978 dalam Martin 2011:7) turnover 

intention didahului oleh proses dimana adanya keputusan dipertimbangkan 

sebelum keluar dari organisasi, sebagai berikut: 

1. Intention to quit (niat untuk keluar) yaitu mencerminkan individu berniat 

untuk keluar adalah di lihat dari perilaku seseorang selama bekerja, 

biasanya di awali dengan perilaku absensi dan kemangkiran yang tinggi 

sebelum seseorang menentukan sikap untuk keluar dari organisasi. 

2. Job search (pencarian pekerjaan) yaitu mencerminkan individu 

berkeinginan untuk mencari pekerjaan lain. 

3. Thinking of quit (memikirkan keluar) yaitu mencerminkan individu untuk 

memikirkan sebelum mengambil sikap keluar, ia akan berfikir dalam 

rangka keputusannya tersebut, keluar dari pekerjaannya atau tetap berada 

di lingkungan pekerjaannya. Hal ini karena mengingat mempunyai risiko 

kerugian atau keuntungan sebagai akibatnya.  
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Gambar II.1 

Model Turnover Intention 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber: Martin (2011:7) 

2.1.5.4. Indikasi Turnover Intention 

Menurut Harnoto(2002:2) turnover intention di tandai oleh berbagai hal 

yang menyangkut perilaku karyawan yaitu: 

1. Absensi yang meningkat 

Karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, biasanya 

di tandai dengan absensi yang semakin meningkat. Tingkat tanggung 

jawab karyawan dalamfase ini sangat kurang dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

2. Mulai malas bekerja 

Karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, akan 

lebih malas bekerja karena orientasi karyawan ini adalah bekerja di 

tempat lainnya yang dipandang lebih mampu memenuhi semua 
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keinginan karyawan bersangkutan. 

3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja 

Berbagai pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan 

sering dilakukan karyawan yang akan melakukan turnover. Karyawan 

lebih sering meninggalkan tempat kerja ketika jam kerja berlangsung, 

maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya. 

4. Peningkatan protes terhadap atasan. 

Karyawan yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja lebih 

sering melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan 

kepada atasan. Materi protes yang ditekankan biasanya berhubungan 

dengan balas jasa atau aturan lain yang tidak sependapat dengan 

keinginan karyawan. 

5. Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya. 

Karyawan ini mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas 

yang dibebankan, dan jika perilaku positif karyawan ini meningkat 

jauh dan berbeda dari biasanya justru menunjukkan karyawan ini akan 

melakukan turnover. 

2.1.6.  Komitmen Organisasi 

2.1.6.1. pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap 

sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai 

keinginan organisasi; (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan 

organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang direfleksikan loyalitas 
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karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi 

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta 

kemajuan yang berkelanjutan. (Luthans:  2006: 249) 

Komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi (ketertarikan dan 

kepercayaan terhadap tujuan dan nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk 

berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan 

untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh 

seorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya 

lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi 

dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan 

organisasi demi pencapaian tujuan.  

Penelitian-penelitian tentang komitmen organisasional telah menghadirkan 

suatu pandangan yakni munculnya konsensus tentang komitmen organisasi dalam 

konteks multi dimensional. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya menguji 

pengaruh komitmen organisasi terhadap dysfunctional audit behavior, kepuasan 

kerja karyawan, dan kinerja auditor (Husna et al, 2012:8).   

Konstruk komitmen organisasional menurut Allen dan Meyer dalam Husna 

(2012:8 dalam tiga dimensi, yakni :  

1. Affective Commitment yang merupakan keterikatan emosional terhadap 

organisasi di mana pegawai mengidentifikasikan diri dengan organisasi 

dan menikmati keanggotaan dalam organisasi.  

2. Continuance commitment yang merupakan biaya yang dirasakan yaitu 

berkaitan dengan biaya-biaya yang terjadi jika meninggalkan organisasi.   
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3.  Normative Commitment merupakan suatu tanggung jawab untuk tetap 

berada dalam organisasi.   

Affective commitment mempunyai hubungan signifikan dengan hasil suatu 

pekerjaan dibandingkan dengan tipe komitmen organisasional lain. Affective 

commitment dalam profesi akuntansi mempunyai hubungan yang lebih signifikan 

dengan turnover intention dan kepuasan kerja dibandingkan tipe organisasional 

lain.  

Komitmen individu ditunjukkan oleh kerja yang gigih (persistence) 

walaupun di bawah tekanan sekalipun. Individu yang mempunyai komitmen 

organisasi akan bekerja lebih baik daripada yang tidak berkomitmen. Tidak 

adanya komitmen organisasi berpengaruh tinggi terhadap perilaku RAQ. RAQ 

dapat berupa manipulasi atau kecurangan seperti dysfunctional audit behavior.  

Komitmen organisasi adalah hasil kerja yang penting pada tingkat individu 

yang dihubungkan dengan hasil kerja lain seperti absensi pegawai, turnover, usaha 

kerja (effort), dan kinerja. Komitmen organisasi mempunyai implikasi pada 

individu dan organisasi. Dari sudut pandang individu, komitmen seseorang 

terhadap organisasi membuat seseorang lebih dapat memilih dalam penerimaan 

reward ekstrinsik seperti bonus dan award dan juga reward intrinsik seperti 

kepuasan kerja dan hubungan lebih baik dengan rekan kerja.  

Dari perspektif organisasi, komitmen pegawai yang tinggi akan 

mengurangi keterlambatan, tingkat ketidakhadiran (abseinteism) dan turnover, 

serta meningkatkan usaha dan kualitas kinerja pegawai. Hal ini pada akhirnya 

akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Turnover berkurang 
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akibat menurunnya kecenderungan mereka untuk aktif mencari posisi lain karena 

mereka telah nyaman bekerja pada posisinya sekarang.  Komitmen organisasi juga 

dipengaruhi kuat oleh faktor situasional di lingkungan kerja. Misalnya, individu 

yang lebih puas dengan supervisor mereka, dengan penghargaan kinerja yang adil 

(fairness), dan seseorang yang merasa bahwa organisasi mereka peduli tentang 

kesejahteraan mereka, akan mempunyai komitmen organisasi tinggi.  

2.1.6.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Komitmen karyawan pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi 

melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Komitmen karyawan pada 

organisasi juga ditentukanoleh sejumlah faktor. Steers (dalam Supriyanto, 

2000) mengidentifikasikan ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen 

karyawan pada organisasi, yaitu :  

1. Ciri pribadi pekerja, termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan variasi 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan. 

2. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan 

kerja. 

3. Pengalaman kerja, seperti keterandalan dalam organisasi di masa lampau dan 

cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan 

perasaannya mengenai organisasi.  

Steers dan Porter (2000) mengemukakan ada sejumlah faktor yang 

mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu :  
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1. Faktor personal yang meliputi job expectation, psychological contract, job 

choice factors, karakteristik personal. Keluhan faktor ini akan membentuk 

komitmen awal. 

2. Faktor organisasi, meliputi initial works experience, job scope, supervision, 

goal consistency organizational. Semua faktor itu akan membentuk 

atau memunculkan tanggung jawab. 

3. Non-organizational factors, yang meliputi availability of alternative jobs. Faktor 

yang bukan berasal dari dalam organisasi, misalnya ada tidaknya alternatif 

pekerjaan lain. Jika ada dan lebih baik, tentu karyawan akan 

meninggalkannya.  

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasional adalah :  

(1) Faktor personal ;  

(2) Faktor organisasional ;  

(3) Faktor yang bukan berasal dari dalam organisasi 

 Komitmen organisasional menurut Luthans (2002) Sebagai sebuah 

sikap komitmen organisasi sering didefiniskan sebagai aspek-aspek yang 

menandai tingginya komitmen seseorang terhadap organisasinya, yaitu :  

(1) Keinginan yang kuat untuk tetap bertahan sebagai anggota organisasi  

(2) Kemauan untuk mengerahkan segenap kemampuannya bagi suksesnya 

organisasi), dan  

(3) Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi  
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Menurut Porter (1982) terdapat beberapa faktor penentu 

komitmen seseorang terhadap organisasinya.  

a)   Komitmen dipengaruhi oleh beberapa aspek dalam lingkup pekerjaan itu 

sendiri yang disebut faktor organisasi. Faktor ini akan membentuk sikap 

bertanggung jawab terhadap kuLerhasilan tugas yang diemban.  

b)  Komitmen organisasi dipengaruhi oleh alternatif kesempatan kerja yang 

dimiliki pekerja yang disebut faktor non-organisasi. Semakin besar peluang 

untuk berpindah kerja dan semakin besar hasratnya terhadap alternatif 

pekerjaan di tempat lain, komitmen pekerja pada organisasinya cenderung 

semakin rendah.  

c)    Komitmen pekerja pada organisasinya dipengaruhi oleh faktor karakteristik 

diri pekerja. Faktor ini membentuk komitmen inisial, yaitu komitmen awal 

yang timbul pada saat pekerja baru saja mulai masuk sebagai anggota 

organisasi. Seseorang yang mempunyai komitmen tinggi, pada saat mulai 

bekerja mempunyai kecenderungan untuk tidak berpindah pekerjaan untuk 

jangka waktu relatif lama. Termasuk faktor ini adalah kepuasan kerja, usia 

senioritas, dan lama bekerja. Semakin usia tua pekerja atau semakin lama 

bekerja dan semakin senior, serta semakin tinggi kepuasan terhadap 

karyawanya orang tersebut cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi 

2.1.6.3. Indikator Komitmen 

Tiga komponen utama mengenai komitmen organisasi 

(Ikhsan,2010:55) yaitu: Affective commitmen (komitmen afektif), terjadi apabila 

pegawai ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional atau 
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psikologis terhadap organisasi.Continuance commitmen (komitmen berkelanjutan) 

muncul apabila pegawai tetap bertahan pada suatu organisasi karena 

membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau pegawai tersebut tidak 

menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, pegawai tersebut tinggal di 

organisasi tersebut karena dia membutuhkan organisasi tersebut. Normative 

commitmen (komitmen normatif) timbul dari nilai-nilai diri pegawai.  

Pegawai bertahan manjadi anggota suatu organisasi karena mamiliki 

kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi tersebut merupakan hal memang 

harus dilakukan. Jadi, pegawai tersebut tinggal di organisasi itu karena ia merasa 

berkewajiban untuk itu. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan 

mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa 

komitmen terhadap organisasi merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu komitmen 

dipandang merefleksikan orientasi efektif terhadap organisasi, pertimbangan 

kerugian jika meninggalkan organisasi, dan beban moral untuk terus berada dalam 

organisasi. 

Allen dan Meyer (1993) dalam Eva Kris (2009) mengemukakan bahwa 

ada tiga komponen indikator komitmen organisasional, yaitu :  

1. Affective commitment, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari 

organisasi karena adanya ikatan emosional. 

2. Continuance commitment, muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu 

organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau 

karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. 
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3. Normative commitment, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan 

bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa 

komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. 

2.1.7. Perilaku Menyimpang dalam Audit 

2.1.7.1.Pengertian Perilaku Menyimpang Audit (Dysfunctional Audit 

Behavior) 

Menurut Arens (2008: 43) menjelaskan perilaku disfungsional adalah : 

“Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam 

pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit 

secara langsung maupun tidak langsung”. 

Menurut Edy Sujana dan Tjiptohadi S. (2009: 38) perilaku menyimpang 

dalam audit merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh auditor dalam 

melaksanakan audit.   

Yuniarti (2012: 19) mengatakan “perilaku menyimpang bukan hanya 

sekedar perilaku irasional individu, tetapi bisa menjadi tindakan yang lebih 

rasional untuk mengendalikan dan merespon proses yang ada.”  

Provita (2007: 5)mengutip penjelasan SAS No 82 yang menjelaskan 

bahwa sikap auditor menerima perilaku menyimpang merupakan indikator 

perilaku menyimpang aktual.Paino et al., (2012: 1434) dari hasil penelitiannya 

menyimpulkan “perilaku menyimpang dalam audit merupakan masalah yang 

diterima berkaitan dengan penurunan kualitas audit.”  

Dysfunctional audit behavior adalah perilaku auditor dalam proses audit 

yang tidak sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan atau menyimpang 
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dari standar yang telah ditetapkan. Perilaku ini merupakan reaksi terhadap 

lingkungan, misalnya controlling system. Dysfunctionalauditbehavior 

berhubungan dengan menurunnya kualitas audit (Harini et al, 2010: 5).  

Menurut Edy Sujana dan Tjiptohadi S. (2009), perilaku disfungsional 

auditor merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh auditor dalam 

melaksanakan audit. Perilaku disfungsional didefinisikan sebagai perilaku akuntan 

publik yang menyimpang yang dilakukan selama melakukan proses audit yang 

dapat merugikan pihak lain.   

2.1.7.2.Indikator Perilaku Menyimpang Audit (Dysfunctional Audit Behavior) 

Ada beberapa perilaku menyimpang dalam audit yang membahayakan 

kualitas audit diantaranya yaitu : Underreporting of time, premature sign off, 

altering/ replacament of audit procedure. Underreporting of time menyebabkan 

keputusan personel yang kurang baik, menutupi revisi anggaran, dan 

menghasilkan time pressure untuk audit di masa datang yang tidak diketahui. 

Premature sign-off merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor 

menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam prosedur 

audit tanpa menggantikan dengan langkah yang lain (Irawati et al., 2009: 929). 

Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Paino et al. (2011: 23), yang 

menyatakan bahwa dysfunctional audit behavior dapat mempengaruhi 

kemampuan KAP dalam memperoleh pendapatan, memenuhi kualitas kerja 

profesional, dan mengevaluasi kinerja pegawai dengan akurat. Dalam jangka 

panjang, isu ini akan merusak kualitas audit.   
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SAS No. 82 menyatakan bahwa sikap auditor dalam menerima 

dysfunctional audit behavior merupakan indikator perilaku disfungsional aktual. 

Indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1. premature sign off  

2. underreporting of time 

3. altering/replacement of audit procedure  

Dysfunctional audit behavior yang membahayakan kualitas audit secara 

langsung yaitu altering/replacement of audit procedure dan premature sign off, 

sedangkan underreporting of time mempengaruhi hasil audit secara tidak 

langsung. Pemerolehan bukti yang kurang, pemrosesan kurang akurat, dan 

kesalahan dari tahapan-tahapan audit juga merupakan dampak dari perilaku 

disfungsional audit.     

 Altering/replacing of audit procedure adalah penggantian prosedur audit 

yang telah ditetapkan dalam standar auditing. Hal ini berpengaruh secara langsung 

terhadap kualitas audit dan dapat mengubah hasil audit.  Premature sign off dari 

tahapan-tahapan audit tanpa penyelesaian prosedur dan penggantian dengan 

langkah lain berpengaruh langsung terhadap hasil audit dan melanggar standar 

profesional auditor. Premature sign off merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang 

diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantinya dengan langkah lain (Harini 

et al, 2010:6).  

Suatu proses audit sering gagal karena penghapusan prosedur audit yang 

penting dari prosedur audit daripada prosedur audit tidak dilakukan secara 
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memadai untuk beberapa item. Underreporting of Time (URT) juga berpengaruh 

tidak langsung pada mutu audit (Harini et al, 2010: 7).  

URT terjadi ketika auditor melakukan tugas audit tanpa melaporkan waktu 

yang sebenarnya. URT menyebabkan keputusan personel kurang baik, menutupi 

kebutuhan revisi anggaran, dan menghasilkan time pressure untuk audit di masa 

datang yang tidak diketahui. Time budget yang disebabkan oleh URT tahun 

sebelumnya dapat menyebabkan auditor gagal untuk mengumpulkan cukup bukti, 

penemuan yang signifikan, dan prosedur dokumen yang tidak mereka lakukan 

(Kartika dan Wijayanti, 2007:45).  

2.1.8. Perilaku Menyimpang dalam perspektif Islam 

Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, 

jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan 

ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan dapat merugikan orang lain. Dalam 

hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-

Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi: 

أَْوفُىا الَْكيَْل َوََل تَُكىنُىا ِمَن اْلُمْخِسِزينَ ۞ َوِسنُىا بِاْلقِْسطَاِس اْلُمْستَقِيِم ۞ َوََل 

تَْبَخُسىا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم َوََل تَْعثَْىا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِذينَ ۞ َواتَّقُىا الَِّذي َخلَقَُكْم 

لِينَ   َواْلِجبِلَّةَ اْْلَوَّ

(Asy-Syu'ara :181-184) 

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang 

yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 
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muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah 

Menciptakan kamu dan umt-umat yang dahulu.” 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, juga 

menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba 

perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar 

dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang 

disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh 

sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa 

melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan 

kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng 

kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan 

pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. 

Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan 

dalam ilmu Auditing. Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut "tabayyun" 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:  

تُ  فَ ةٍ الَ هَ َج ابِ ًم ْى تُِصيبُىاقَ نْ َ نُىاأ يَّ بَ تَ ٍفَ إ بَ نَ بِ ٌ ق اِس فَ ْم كُ اَء َج نُىاإِ نْ آَم ينَ ِذ َّ اال هَ يُّ َ اأ يَ

ينَ  ِم اِد نَ ْم ُ ت لْ َع افَ َم ٰى َ ل ُحىاَع بِ  ْص

(Al-Hujuraat : 6) 

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.” 
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Allah SWT melarang hamba-Nya untuk bersikap putus asa (pesimis), 

karena sikap berputus asa bukanlah ciri hati seorang mukmin akan tetapi lebih 

dekat dengan hatinya orang kafir. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf 

ayat 87: 

 ۖ ِ ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوََل َتْيأَُسوا ِمْن َرْوِح َّللاَّ َيا َبنِيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

ِ إَِلَّ  ُه ََل َيْيأَُس ِمْن َرْوِح َّللاَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِرونَ  إِنَّ  

 (Yusuf:87) 

Artinya : “Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf 

dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang 

kafir.  

Dalam surat Ali Imran ayat 139, telah dijelaskan bahwa manusia yang 

beriman adalah  makhluk  yang  paling  tinggi  derajatnya,  oleh  karenanya  

Allah  melarang manusia yang beriman menjadi seorang yang lemah, mudah 

putus asa. Keimanan dapat  memberikan  kekuatan  bagi  setiap  orang,  

sehingga  menjadikannya  tahan menghadapi  ujian dalam hidup dan mampu 

menerima keadaan dirinya dengan apa adanya.  Dan dirinya akan terhindar  dari 

sikap pesimis dan mudah putus asa.  Sebagaimana firman-Nya  dalam surat Ali 

Imran ayat 139: 
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ََ وا َوََل َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم اْْلَْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَوََل َتِهنُ   

(Imran: 139) 

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah (pesimis), dan jangan lah (pula) kamu 

bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang-orang yang beriman” (Depag, RI 2008: 68). 

Dalam Islam, kualitas kerja yang mantap atau perfect merupakan sifat 

pekerjaan Tuhan (baca: Rabbani), kemudian menjadi kualitas pekerjaan yang 

islami yang berarti pekerjaan mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu, 

diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Dalam konteks ini, 

Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmunya 

dan tetap berlatih. Sehubungan dengan ini, optimalisasi nilai hasil kerja berkaitan 

erat dengan konsep ihsan. Ihsan berkaitan dengan etos kerja, yaitu melakukan 

pekerjaan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin atau seoptimal mungkin.  

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Najm ayat 39 :  

ْنَساِن إَِلَّ َما َسَعى    َوأَْن َلْيَس لِْْلِ

(Al-Najm: 39) 

 

Artinya : dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya, 

Dalam bekerja menuntut adanya sikap baik budi, jujur dan amanah, 

kesesuaian upah serta tidak diperbolehkan menipu, merampas, mengabaikan 

sesuatu dan semena-mena, pekerjaan harus mempunyai komitmen terhadap 
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agamanya, memiliki motivasi untuk menjalankan seperti bersungguh-sungguh 

dalam bekerja dan selalu memperbaiki muamalahnya.  

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1.1. 

berikut ini: 

Tabel II.1. 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

/tahun 

Judul 

Penelitian/Sampel 

Hasil Penelitian Persamaan/ 

Perbedaan 

Nadirsyah 

(2009) 

 

Jurnal 

Telaah & 

Riset 

Akuntansi 

Vol 2 No. 

2  

Locus of control,  Time 

Budget Pressure Dan   

Penyimpangan 

Perilaku Dalam Audit 

 

Variabel Independen: 

-Locus of control 

-Time Budget Presure 

 

Variabel Dependen : 

-Perilaku 

Menyimpang Dalam 

Audit 

 

Sampel : 85 orang 

auditor BPKP provinsi 

Aceh 

 

Metode Analisis: 

regresi linier berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

locus of control dan Time 

budget pressure 

berpengaruh terhadap 

penerimaan 

penyimpangan perilaku 

dalam audit pada auditor 

BPKP Provinsi Aceh 

Persamaan dengan 

penelitian ini adalan 

pada variabel 

independennya yaitu 

locus of control  dan 

variabel dependennya 

adalah perilaku 

menyimpang dalam 

audit 

Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

pada variabel 

independen yaitu locus 

of control dan time 

budget 

presuresedangkan 

variabel independen 

pada penelitian ini 

adalah locus of 

control, kinerja, dan 

turnover intention 

serta variabel moderasi 

komitmen organisasi 

 

Ida 

Perwati 

(2016)  

 

 

 

 

Pengaruh Locus of 

control Dan Perilaku 

Disfungsional Audit 

Terhadap Kualitas 

Audit Pada Kantor 

Akuntan Publik Di 

Semarang 

Dari hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa 

locus of control dengan 

sig.0,147 dan variabel 

perilaku sig disfugioal 

tanda dini off dengan nilai 

sig.0,597, Menunjukkan 

Persamaan dengan 

penelitian ini terdapat 

pada variabel 

independen locus of 

control . Perbedaan 

dengan penelitian ini 

terletak pada variabel 
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Jurnal 

Akuntansi 

Indonesia 

Vol. 5 

No. 2 Juli 

2016  

Variabel 

Independen: 

-Locus of 

Control 

- Perilaku 

Menyimpang 

Performance 

 

Variabel 

Dependen 

-Kualitas Audit 

 

Sampel : 134 orang 

auditor yang bekerja 

pada Kantor Akuntan 

Publik KAP di 

Semarang 

 

Metode Analisis: 

regresi linier berganda 

 

bahwa kedua variabel 

tersebut tidak signifikan 

mempengaruhi kualitas 

audit, dengan sig. -.058, 

memiliki kualitas audit 

effecton negatif 

independen adalah 

perilaku 

menyimpang,kinerjada

nvariabel dependen 

adalah kualitas audit 

sedangkan variabel 

independen pada 

penelitian ini adalah, 

kinerja, turnover 

intention variabel 

dependen adalah 

perilaku menyimpang 

serta variabel 

moderating komitmen 

organisasi. 

Dewa 

Gede 

Agung 

Basudewa

, Ni Kt. 

Lely 

Aryani 

Merkusiw

ati (2015) 

 

E-Jurnal 

akuntansi 

vol 13 no 

3 

Desembe 

2015 

Pengaruh Locus of 

control, Komitmen 

Organisasi, Kinerja 

Auditor, Dan Turnover 

Intention Pada Perilaku 

Menyimpang Dalam 

Audit 

 

Variabel Independen 

-Locus of control 

-Komitmen Organisasi 

-Kinerja Auditor 

-Turnover Intention 

 

Variabel Dependen 

-Perilaku  

Menyimpang Dalam 

Audit 

 

Sampel : 53 orang 

Auditor di seluruh 

KAP di Bali 

 

Metode analisis : 

Regresi linier berganda 

Locus of control dan 

Turnover Intention 

berpengaruh positif dan 

signifikan pada Perilaku 

Menyimpang dalam audit 

Komitmen Organisasi dan 

Kinerja Auditor Auditor 

berpengaruh negatif dan 

signifikan pada perilaku 

menyimpang dalam audit. 

Persamaan pada 

Variabel independen 

locus of control, 

kinerja auditor dan 

turn over intention dan 

variabel dependen 

perilaku menyimpang 

dalam audit. Perbedaan 

dengan penelitian ini 

adalah komitmen 

organisasi menjadi 

variabel moderasi 

hubungan antara Locus 

of control , kinerja 

auditor dan Turnover 

Intention denagn 

Perilaku Menyimpang 

dalam audit 
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Desi 

Chairunni

sa, Drs. 

Zulbahrid

ar, 

M.Si,Ak., 

Ca 

Dra. Hj. 

Rahmiati 

Idrus,Ak.,

Ca. 

(2014) 

 

Jurnal 

Online 

Mahasisw

a fakultas 

Ekonomi  

Pengaruh Locus of 

control, Komitmen 

Organisasi, Kinerja 

Auditor, Dan Turnover 

Intention Pada Perilaku 

Menyimpang Dalam 

Audit (Studi empiris 

pada Kantor Akuntan 

publik di Pkenbaru dan 

Padang) 

 

Variabel Independen 

-Locus of control 

-Komitmen Organisasi 

-Kinerja Auditor 

-Turnover Intention 

 

Variabel Dependen 

-Perilaku  

Menyimpang Dalam 

Audit 

 

Sampel : 59 orang 

Auditor di Pekanbaru 

dan Padang 

 

Metode analisis : 

Regresi linier berganda 

 

Locus of control , kinerja 

auditor dan Turnover 

Intention berpengaruh  

positif dan signifikan 

pada Perilaku 

Menyimpang dalam audit 

Komitmen Organisasi 

Auditor tidak 

berpengaruh pada 

perilaku menyimpang 

dalam audit 

Persamaan pada 

variabel dependen dan 

variabel 

independennya locus 

of control, kinerja 

auditor dan turn over 

intention Perbedaan 

dengan penelitian ini 

adalah komitmen 

organisasi menjadi 

variabel moderasi 

hubungan antara Locus 

of control , kinerja 

auditor dan Turnover 

Intention denagn 

Perilaku Menyimpang 

dalam audit 

 

Herdiana 

Pravitasar

i (2012) 

 

Skripsi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universit

as 

Sebelas 

Maret 

 

Pengaruh Kinerja 

Auditor, Lokus 

Kontrol, Dan 

Keinginan Berpindah 

Terhadap  Perilaku 

Disfungsional Audit 

Variabel Independen 

-Locus of control 

-Kinerja Auditor 

-Turnover Intention 

Variabel Dependen 

-Perilaku  

Menyimpang Dalam 

Audit 

Sampel : 59 orang 

Auditor pada KAP  di 

Surakarta dan 

Yogyakarta 

Metode analisis : 

Regresi dan analisa 

jalur  

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa: 

 (1) kinerja auditor 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 

perilaku disfungsional 

audit,  

(2) keinginan berpindah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

perilaku disfungsional 

audit,  

(3) lokus kontrol 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 

perilaku disfungsional 

audit. 

Persamaan pada 

variabel independen 

yaitu locus of control 

dan kinerja auditor dan 

variabel devenden 

perilaku menyimpang 

dalam audit. Perbedaan 

dengan penelitian ini 

yaitu pada variabel 

moderasi komitmen 

organisasi. 
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Meilinda 

Hariani 

(2014) 

 

Jurnal 

Ekonomi 

Universit

as 

Bina 

Nusantara 

Pengaruh locus of 

control, turnover 

Intention, kinerja dan 

komitmen 

Organisasi terhadap 

penerimaan 

Penyimpangan 

perilaku dalam audit 

Pada kantor akuntan 

publik Berafiliasi di 

DKI Jakarta 

 

Variabel Independen 

-Locus of control 

-Komitmen Organisasi 

-Kinerja Auditor 

-Turnover Intention 

 

Variabel Dependen 

-Perilaku  

Menyimpang Dalam 

Audit 

 

Sampel : 72orang 

Auditor di Pekanbaru 

dan Padang 

 

Metode analisis : 

Regresi linier berganda 

 

 

Locus of control , 

Turnover Intention dan 

komitmen organisasi 

berpengaruh  signifikan 

pada Perilaku 

Menyimpang dalam audit 

sementara variabel kinerja 

auditor tidak berpengaruh 

pada perilaku 

menyimpang dalam audit 

Persamaan pada 

variabel independen 

yaitu locus of control 

dan kinerja auditor dan 

variabel devenden 

perilaku menyimpang 

dalam audit. Perbedaan 

dengan penelitian ini 

yaitu pada variabel 

moderasi komitmen 

organisasi. 

Sumber : Data olahan: 2017  
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2.3. Disain Penelitian 

Disain Penelitian adalah sebagai berikut: 

Gambar II.2 

Model Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis 

1.  Pengaruh  Locus of controldengan Perilaku Menyimpang Dalam Audit  

Rotter et al.  dalam Husna (2012: 10) mendefinisikan Locus of 

controlsebagai berikut : ”Internal control maupun external control adalah 

tingkatan dimana seorang individu berharap bahwa reinforcement atau hasil dari 

perilaku mereka bergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik 

personal mereka atau tingkatan dimana seseorang berharap bahwa reinforcement 

atau hasil adalah fungsi dari kesempatan, keberuntungan atau takdir dibawah 

kendali yang lain atau tidak bisa diprediksi”.  

Perilaku 

Menyimpang 

Dalam Audit (Y) 

 

Kinerja Auditor (X2) 

Locus of Control (X1) 

Komitmen Organisasi (X4)                                                         

 

Turnover intentions (X3)                                                         
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Pengujian mengenai locus of controlini sebelumnya oleh Dewa Gede 

Agung (2015) menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh positif pada 

perilaku menyimpang dalam audit  dimana nilai signifikasi uji t sebesar 0,00 lebih 

kecil dari α 0,05 dan t hitung sebesar 7,849 lebih besar dari t tabel 2,01063. 

Penelitian Chairunnisa (2014) menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh 

positif pada perilaku menyimpang dalam audit  dimana nilai signifikasi uji t 

sebesar 0,00 lebih kecil dari α 0,05 dan t hitung sebesar 5,985 lebih besar dari t 

tabel 1,674.  

Selain itu peneltian oleh Nadirsyah (2009) menunjukkan bahwa locus of 

controltidak berpengaruh pada perilaku menyimpang dalam audit dimana nilai 

signifikasi uji t sebesar 0,115 lebih besar dari α 0,05 dan t hitung sebesar 1,594 

lebih kecil dari t tabel 2,01063 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi locus of 

control eksternal individu, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut 

melakukan periaku menyimpang.Hasil penelitian Pravitasari (2012) dengan hasil 

Nilai t sebagai hasil uji kecocokan model pengaruh secara individu dari variabel 

lokus kontrol terhadap perilaku disfungsional audit menunjukkan nilai sebesar 

0,348 dengan tingkat signifikansi 0,729lebih besar dari α 0,05 menunjukkan 

bahwa pengaruh antara locus of contol  terhadap perilaku disfungsional auditt idak 

signifikan,Berdasarkan pernyataan tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut. 

H1 : Locus of controlberpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

menyimpang dalam Audit pada KAP di Pekanbaru 

 



52 
 

2.  Pengaruh  Kinerja Auditor dengan Perilaku Menyimpang Dalam Audit 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas, yang dicapai sesuai 

dengan tugasnya dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2000). Kinerja adalah tingkatan dimana tujuan secara aktual dicapai. Kinerja bisa 

melibatkan perilaku yang abstrak (Supervisi, planning, decision making). Kinerja 

melibatkan tingkatan yang mana anggota organisasi menyelesaikan tugasnya yang 

berkontribusi pada tujuan organisasi. Kinerja termasuk juga dimensi kualitas dan 

kuantitas. Kinerja adalah fungsi yang jelas dari usaha (effort). Tanpa usaha, 

kinerja tidak akan dihasilkan. Usaha sendiri tidak bisa menyebabkan kinerja: 

banyak faktor yang diperlukan, yang pertama atau utama dalam penyelesaian 

tugasnya. Seseorang adalah pekerja keras tetapi tidak melakukan pekerjaan, 

menjelaskan situasi dimana usaha tinggi tetapi kinerja rendah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa (2014)menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh kinerja auditor dengan perilaku menyimpang dalam 

audit dibuktikan dengan hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 2,858 >t tabel 

sebesar 1,674. Selain itu pada penelitian Basudewa (2015) menyimpulkan bahwa 

kinerja auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku dalam audit 

dimana tingkat signifikansi sebesar 0,001 <α 0,05.. 

Sedangkan penelitian oleh Pravitasari (2012) dengan hasil  Nilai t sebagai 

hasil uji kecocokan model pengaruh secara individu dari var iabel kinerja auditor 

terhadap perilaku disfungsional audit menunjukkan nilai sebesar 1,510 dengan 

tingkat signifikansi 0,138 lebih besar dari α 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pengaruh antara kinerja auditor terhadap perilaku disfungsional audit tidak 
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signifikan. Penelitian Hariani (2014) dengan hasil nilai t hitung sebesar 0,875 dan 

nilai sig sebesar 0,385. Ini berarti t hitung > ttabel dan sig >α 0,05 menunjukkan 

bahwa kinerja tidak berpengaruh terhadap penerimaan perilaku menyimpang 

dalam audit. 

H2 : Kinerja auditor berpengaruh signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit pada KAP di Pekanbaru. 

3.  Pengaruh Turnover Intention dengan Perilaku Menyimpang Dalam Audit 

Handoko (2010:322) menyatakan turnover intentions adalah kadar atau 

intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan, banyak alasan yang 

menyebabkan timbulnya turnover intentions ini dan diantaranya adalah keinginan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 

Penelitian Pravitasari(2012) membuktikan bahwa turnover intention 

memiliki pengaruh postitif pada perilaku menyimpang dalam auditdibuktikan 

dengan hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 4,048 > t tabel sebesar 2,00204 

sedangkan pada penelitian Basudewa (2015) menyimpulkan bahwa turnover 

intention berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku dalam audit dimana 

tingkat signifikansi sebesar 0,001 <α 0,05. Penelitian oleh Hariani (2014) didapat 

thitung sebesa2,101 dan nilai sig sebesar 0,039 Ini berarti t hitung <ttabel dan sig 

>α 0,05 menunjukkan bahwa turnover intention berpengaruh terhadap penerimaan 

penyimpangan dalam audit. Penelitian oleh Chairunnisa (2014) diperoleh variabel 

turnover intention, diperoleh hasil nilai  thitung   =3,451dan ttabel  = 1,674. Jadi, 

thitung > ttabel, menunjukkan bahwaturnover intention berpengaruh secara positif 

terhadap perilaku dalam audit. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut. 

H3 : Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menyimpang 

dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

4. Pengaruh Komitmen Organisasi dengan Perilaku Menyimpang Dalam 

Audit 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan individu dan 

keterlibatannya dalam organisasi tertentu. Komitmen dikarakteristikkan oleh : (1) 

kepercayaan dan penerimaan akan tujuan dan nilai-nilai organisasi,  (2) kemauan 

untuk mengusahakan usaha individu kearah pencapaian tujuan, (3) keinginan yang 

kuat untuk mempertahankan anggota organisasi. (Agustini, 2009: 11)Komitmen 

organisasional dipengaruhi kuat oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan 

lingkungan kerja. Individu yang lebih puas dengan supervisor mereka, dengan 

penghargaan kinerja yang adil (fairness), dan seseorang yang merasa bahwa 

organisasi mereka perduli tentang kesejahteraan mereka akan mempunyai 

komitmen organisasi yang tinggi. (Husna, 2012: 14). 

Penelitian oleh Basudewa (2015) menunjukkan bahwa hasil uji t diperoleh 

nilai thitung = 2,495 dan signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari α 0,05. 

menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit.  Sedangkan Penelitian oleh Chairunnisa (2014)  hasil uji t diperoleh nilai 

thitung = 0,558 dan ttabel   = 1,674. Jadi, thitung< ttabel. Menunjukkan komitmen 
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organisasi tidak berpengaruh secara positif terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit.  

H4 : Komitmen organisasiberpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

4. Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan  Locus of control 

dengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

Seorang auditor dengan locus of controlinternal memiliki kemampuan 

yang lebih baik dalam mempelajari sesuatu dibandingkan individu dengan locus of 

control eksternal. (Spector, 1982). Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Komitmen organisasi 

menunjukkan sejauhmana individu memihak pada suatu organisasi tertentu dan 

tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. 

Komitmen auditor terhadap organisasi dapat dijadikan sebagai  suatu  dorongan 

untuk menghindari prilaku menyimpang audit . Dengan demikian komitmen 

organisasi akan memperkuat pengaruh locus of controlterhadap perilaku 

menyimpang dalam audit. 

Penelitian oleh Srimindarti (2012) diperoleh hasil menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0.004 lebih kecil dari α 0,05. Menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi memoderasi pengaruh locus ofcontrol terhadap kinerja auditorditerima. 

H5 : komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan  Locus of 

controldengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 
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5. Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan  kinerja 

auditordengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di 

Pekanbaru. 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan individu dan 

keterlibatannya dalam organisasi tertentu. Komitmen dikarakteristikkan oleh : (1) 

kepercayaan dan penerimaan akan tujuan dan nilai-nilai organisasi,  (2) kemauan 

untuk mengusahakan usaha individu kearah pencapaian tujuan, (3) keinginan yang 

kuat untuk mempertahankan anggota organisasi. (Agustini, 2009: 11). Komitmen 

organisasi dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya.  

Komitmen organisasional dipengaruhi kuat oleh beberapa faktor yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja. Individu yang lebih puas dengan 

supervisor mereka, dengan penghargaan kinerja yang adil (fairness), dan 

seseorang yang merasa bahwa organisasi mereka perduli tentang kesejahteraan 

mereka akan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi. (Husna, 2012: 14) 

Dengan demikian komitmen organisasi akan memperkuat pengaruh kinerja 

auditorterhadap perilaku menyimpang dalam audit  

H6 : komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan  kinerja auditordengan 

perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

6.  Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan  Turnover intention 

dengan perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan individu dan 

keterlibatannya dalam organisasi tertentu. Komitmen dikarakteristikkan oleh : (1) 

kepercayaan dan penerimaan akan tujuan dan nilai-nilai organisasi,  (2) kemauan 

untuk mengusahakan usaha individu kearah pencapaian tujuan, (3) keinginan yang 
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kuat untuk mempertahankan anggota organisasi. (Agustini, 2009: 11). Komitmen 

organisasi dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya.  

Turnover intention (keinginan berpindah kerja atau berhenti kerja) adalah 

keinginan individu secara sadar untuk meninggalkan organisasi (Pujaningrum dan 

Sabeni, 2012). Keinginan berhenti kerja dapat terjadi karena adanya konflik pada 

organisasi atau profesi. Semakin tinggi keinginan seseoran untuk berpindah dari 

suatu organisasi maka semakin rendah komitmen seseorang tersebut terhadap 

organisasinya . 

H7 : turnover intention mampu memoderasi hubungan  kinerja auditordengan 

perilaku menyimpang dalam audit pada KAP di Pekanbaru. 

 


