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BAB IV 

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN 

 

4.1      PengambilanKuesionerdanDataDemografi 

Teknik pengumpulandatatelah dijelaskanpada bab sebelumnya,bahwa 

populasipenelitianiniyaituauditor independentyangbekerjapada 8KAPyangada 

diKotaPekanbaru.Nama-namaKAPyangmenjadisampelpenelitian 

adalahsebagaiberikut: 

Tabel IV.1 
SampelPenelitian 

 

No. Nama KAP Alamat Jumlah 

Anggota 

1. KAP Griselda, 

Wisnu & Arum 

(Cabang) 

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50 

Pekanbaru 28122 

Telp : (0761) 45200 Fax: (0761) 45200 

E-mail: kapgwa_pku@yahoo.co.id 

4 orang 

2. KAP Hadibroto 

& Rekan 

Jl. Teratai No. 18 RT 002 / 002 

Sukajadi 

Pekanbaru 28121 

Telp : (0761) 20044  Fax : (0761) 

20044 

E-mail: kaphadibroto@yahoo.co.id 

5 orang 

3. KAP Drs. Hardi 

& Rekan 

Jl. Ikhlas No. 1 F  

Labuh Baru Timur, Payung Sekaki 

Pekanbaru 28291 

Telp : (0761) 63879  Fax : (0761) 

22072 

6 orang 

4. KAP Drs. Katio 

& Rekan 

(Cabang) 

Jl. Darma Bakti No. 16 A 

Sigunggung, Payung Sekaki 

Pekanbaru 28133 

Telp : (0761) 7023699 

E-mail: 

kap.katiodanrekan@yahoo.com 

5 orang 

mailto:kapgwa_pku@yahoo.co.id
mailto:kaphadibroto@yahoo.co.id
mailto:kap.katiodanrekan@yahoo.com
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5. KAP Khairul Jl. DI. Panjaitan No. 2 D Pekanbaru 

22071 

Telp : (0761) 45370  Fax : (0761) 

45370 

E-mail : khairulegab@gmail.com 

6 orang 

6. KAP Dra. 

Martha Ng, Ak. 

Jl. Achmad Yani No. 84 Pekanbaru 

28127 

Telp : (0761) 24418  Fax : (0761) 

35508 

5 orang 

7. KAP Drs. 

Selamat 

Sinuraya & 

Rekan (Cabang) 

Jl. Durian No. 1 F Samping Pemancar 

TVRI Kel. Labuh Baru Timur 

Kec. Payung Sekaki Pekanbaru 28291 

Telp : (0761) 22769  Fax : (0761) 

7076187 

E-mail: 

sinuraya_akuntan@yahoo.co.id 

5 orang 

8. KAP Rama 

Wendra 

Jl. Wolter Monginsidi No. 22 B 

Pekanbaru 

 

4 orang 

Total  40 orang 

Sumber:http://www.iapi.or.id/iapi/directory 
 

Kuesioneryang disebarkansecarakeseluruhanberjumlah40 buahkuesioner. 

Penyebarankuesionerdimulaitanggal27 November 2017 sampaibataswaktuyang 

ditentukan yaitu tanggal 4 Desember 2017. Berdasarkan kuesioner yang disebar, 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat puluh kuesioner 

(seratus persen). Pada saat penyebaan kuesioner diketahui bahwa KAP Bambang 

Sucipto Ngumar &rekan (cabang) tidak dapat ditemukan dilokasi yang telah 

disebutkan sebelumnya, namun di lokasi yang sama KAP Bambang Sucipto 

Ngumar & rekan tersebut telah diganti oleh KAP  Rama Wendra, sehingga 

peneliti mengganti sampel KAP Bambang Sucipto Ngumar & rekan menjadi KAP 

Rama Wendra. 

mailto:khairulegab@gmail.com
mailto:sinuraya_akuntan@yahoo.co.id
http://www.iapi.or.id/iapi/directory
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 Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner penelitian disajikan 

dalam Tabel 4.2  berikut. 

Tabel IV.2 

TingkatPengumpulanKuesioner 
 

Keterangan 

 

Jumlah Persentase 

Totalkuesioneryangdisebarkan 40 100% 

Totalkuesioneryangterkumpulkembali 40 100% 

Totalkuesioneryangtidakterkumpulkembali 0 0% 

Totalkuesioneryangdapatdiolah 40 100% 

Sumber:Dataprimeryangdiolah, 2017 
 

Berdasarkandari table4.2 dapatdijelaskanbahwapenelitimenyebarkan 

40kuesioner,kuesioneryangterkumpulkembalisebanyak40 kuesioner atau 100%.  

 

4.2       Deskripsi Responden 

Deskripsi  profil  responden  terdiri  dari usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jabatan, lama pengalaman kerja, jenis kelamin dan umur. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini.  

Deskripsi identitas responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV.3 

Deskripsi Responden 

 

Keterangan Jumlah Presentase 

A.USIA 

1.<30tahun 12 30,0% 

2.31-40tahun 13 32,5% 

3.41-50tahun 8 20,0% 

4. >50 tahun 7 17,5 

Jumlah 40 100% 

B.JENISKELAMIN 

C.JENISKELAMIN 

C.JENISKELAMIN 

1.Laki-Laki 23 57,5% 

2.Perempuan 17 42,5% 

Jumlah 40 100 

C.JENJANGPENDIDIKAN 

1.D3 7 17,5% 

2.S1 13 32,5% 

3.S2 12 30,0% 

4.S3 5 12,5% 

5. PPA (Pendidikan Profesi Akuntansi) 3 7,5 

Jumlah 40 100% 

D.BASIC (BIDANG KEAHLIAN S1) 

1.Akuntansi 30 75,0% 

2.Manajemen 6 15,0% 

1. Ekonomi 1 2,5% 

2. Hukum 3 7,5% 

Jumlah 40 100% 

E.JABATAN DI KAP 

1.Manager 0 0,0% 

2.Supervisor 9 22,5% 

3.Auditor Senior 19 47,5% 

4. Auditor Junior 12 30,0 

Jumlah 40 100% 

F.LAMA PENGALAMAN BEKERJA DI KAP 

1. <1 tahun 17 42,5% 

2. 1 – 5 tahun 7 17,5% 

3.  5 – 10 tahun 12 30,0% 

4. >10 tahun 4 10,0% 

Jumlah 40 100% 

Sumber:Data primer yang diolah, 2017. 
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Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden yang berusia di 

bawah 30 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 30,0%, responden yang berusia 

antara 31 hingga 40 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 32,5%, repsonden yang 

berusia 41 hingga 50 sebanyak 8 orang (20,0%) dan responden yang berusia lebih 

dari 50 tahun sebanyak 7 orang (17,5%).  

Berdasarkan jenis kelamin responden, respponden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 23 orang atau sebesar 57,5% dan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 17 orang atau sebesar 42,5%.  

Klasifikasi responden berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan 

bahwa responden yang memiliki pendidikan setingkat D3 sebanyak 7 orang atau 

sebesar 17,5%, responden yang memiliki pendidikan setingkat S1 sebanyak 13 

orang atau sebesar 32,5%, responden yang memiliki pendidikan setingkat S2 

sebanyak 12 orang atau sebesar 30,0%, responden yang memiliki pendidikan 

setingkat S3 sebanyak 5 orang atau sebesar 12,5%, responden yang memiliki 

pendidikan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) sebanyak 3 orang atau sebesar 

7,5%. 

Klasifikasi responden berdasarkan Basic (latar belakang) pendidikan S1 

menunjukkan bahwa responden dengan Basic (latar belakang) pendidikan S1  

akuntansi sebanyak 30 orang atau sebesar 75,0%, responden dengan Basic (latar 

belakang) pendidikan S1 manajemen sebanyak 6 orang atau sebesar 15,0%, 

responden dengan Basic (latar belakang) pendidikan S1  ekonomi sebanyak 

1orang atau sebesar 2,5% dan responden dengan Basic (latar belakang) pendidikan 

hukum sebanyak 3 orang atau sebesar 7,5%. 
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Klasifikasi responden berdasarkan jabatan di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memiliki jabatan sebagai 

manager atau sebesar 0,0%, responden yang memiliki jabatan sebagai Supervisor 

sebanyak 9 orang atau sebesar 22,5%, responden yang memiliki jabatan sebagai 

auditor senior sebanyak 19 orang atau sebesar 47,5%, dan responden yang 

memiliki jabatan sebagai auditor junior sebanyak 12 orang atau sebesar 30,0%. 

Klasifikasi responden berdasarkan lama pengalaman bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) menunjukkan responden yang memiliki pengalaman 

bekerja di KAP kurang dari 1 tahun sebanyak 17 orang atau sebesar 42,5%, 

responden yang memiliki pengalaman bekerja di KAP antara 1 hingga 5 tahun 

sebanyak 7 orang atau sebesar 17,5%, responden yang yang memiliki pengalaman 

bekerja di KAP antara 5 hingga 10 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 30,0% 

dan responden yang yang memiliki pengalaman bekerja di KAP lebih dari 10 

tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 10,0% 

 

4.3. Uji Kualitas Data 

Setelahdata terkumpul,langkahselanjutnyayaitu melakukanuji kualitasdata 

yaituuji validitasdatadan uji reabilitasdatayangdigunakan 

4.3.1. Uji Validitas Data 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 

Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen 

yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Suatu instrumen 
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dikatakan valid apabila r hitung >r tabel, maka pernyataan tersebut valid dan 

signifikan dalam penelitian ini, angka kritik tabel korelasi untuk nilai r adalah r 

(N-2 ;α), dimana N= Jumlah Responden. Penelitian ini mempunyai nilai N=40, 

sehinga dF=38 (N-2) sehingga nilai r untuk N-2 dan α=0,05 adalah 0,320 

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 (data 

terlampir), maka berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut dapat ditunjukkan 

sebagai berikut : 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Validitas 
 

Variabel Item 

r-hitung 

(Pearson 

Correlation) 

r-tabel Keterangan 

LOCUS OF 

CONTROL 

X1.1 0,422 0,320 Valid 

X1.2 0,666 0,320 Valid 

X1.3 0,685 0,320 Valid 

X1.4 0,436 0,320 Valid 

X1.5 0,602 0,320 Valid 

X1.6 0,698 0,320 Valid 

X1.7 0,512 0,320 Valid 

X1.8 0,644 0,320 Valid 

X1.9 0,526 0,320 Valid 

X1.10 0,501 0,320 Valid 

X1.11 0,521 0,320 Valid 

X1.12 0,435 0,320 Valid 

X1.13 0,765 0,320 Valid 

X1.14 0,700 0,320 Valid 

X1.15 0,561 0,320 Valid 

X1.16 0,502 0,320 Valid 

KINERJA 

 

X2.1 0,689 0,320 Valid 

X2.2 0,811 0,320 Valid 

X2.3 0,792 0,320 Valid 
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 X2.4 0,778 0,320 Valid 

X2.5 0,808 0,320 Valid 

X2.6 0,906 0,320 Valid 

X2.7 0,691 0,320 Valid 

TURNOVER 

INTENTION 

X3.1 0,733 0,320 Valid 

X3.2 0,815 0,320 Valid 

X3.3 0,897 0,320 Valid 

X3.4 0,798 0,320 Valid 

X3.5 0,744 0,320 Valid 

X3.6 0,658 0,320 Valid 

KOMITMEN 

ORGANISASI 

X4.1 0,663 0,320 Valid 

X4.2 0,606 0,320 Valid 

X4.3 0,689 0,320 Valid 

X4.4 0,585 0,320 Valid 

X4.5 0,523 0,320 Valid 

X4.6 0,749 0,320 Valid 

X4.7 0,688 0,320 Valid 

X4.8 0,646 0,320 Valid 

X4.9 0,654 0,320 Valid 

PERILAKU 

MENYIMPANG 

DALAM AUDIT 

X1.1 0,527 0,320 Valid 

X1.2 0,707 0,320 Valid 

X1.3 0,643 0,320 Valid 

X1.4 0,465 0,320 Valid 

X1.5 0,689 0,320 Valid 

X1.6 0,743 0,320 Valid 

X1.7 0,653 0,320 Valid 

X1.8 0,749 0,320 Valid 

X1.9 0,468 0,320 Valid 

X1.10 0,405 0,320 Valid 

X1.11 0,616 0,320 Valid 

X1.12 0,462 0,320 Valid 

Sumber ; Data primer yang diolah;2017 
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Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan uji validitas diperoleh 

kesimpulan bahwa masing masing pernyataan yang digunakan untuk semua 

variabel tersebut semua dinyatakan valid dan layak digunakan 

4.3.2. Uji Reliabilitas Data 

Nilai reliabilitas perlu diketahui sebagai acuan kehandalan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik 

split half yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown dan diolah menggunakan 

Software SPSS. Hasil reliabilitas untuk variabel dalam penelitian ini dapat kita 

lihat pada tabel 4.5. sebagai berikut: 

Tabel IV.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Batas 

Reliabilitas 
Cronbach's Alpha keterangan 

Locus of control(X1) 0,70 0,863 Reliabel 

kinerja(X2) 0,70 0,893 Reliabel 

Turn over intention (X3) 0,70 0,869 Reliabel 

Komitmen organisasi(X4) 0,70 0,824 Reliabel 

Perilaku menyimpang 

dalam audit(Y) 0,70 0,835 Reliabel 

Sumber ; Data primer yang diolah;2017 

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.5diatas. menunjukan bahwa nilai 

Croanbach Alpha lebih besar dari 0,70 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.   

 

4.3.3.  Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti 

untuk keseluruan indikator tersebut bersifat normal. 
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a. Pengujian menggunakan grafik normal probability plot 

Uji Normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik, seperti gambar 

yang ada di bawah ini. 

Gambar IV.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber ; Data olahan SPSS;2017 

Berdasarkan grafik Uji Normalitas di atas, dapat diketahui bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Ini 

menunjukkan distribusi data bersifatnormal, sehingga asumsi untuk melakukan 

model regresi linier berganda dapat dilakukan. 

b. Uji Kolmogorov-smirnov 

Untukmenguji normalitasdata digunakanujiKolmogorov-

Smirnov,kriteriayangdigunakanadalah jika masing-

masingvariabelmenghasilkannilaiK-S-ZdenganP> 0,05 makadapat disimpulkan 
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bahwa masing-masing data pada variabel yang  diteliti terdistribusi 

secaranormal.Hasilujinormalitasdisajikansebagaiberikut: 

Tabel IV.6 

Hasil Uji Normalitas 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 
Sumber ; Data primer yang diolah;2017 

Dari tabel 4.6 dapat  dilihat bahwa data nilai signifikan sebesar0,744 lebih 

besar dari 0,05 sehinggadapatdisimpulkandahwadatapadavariabellocus of control, 

kinerja,turnover intention, komitmen organisasi dan perilakudisfungsionalaudit 

berdistribusinormal. 

 
4.4. Uji Hipotesis 

4.4.1. Uji regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

bebas locus of control, kinerja, turnover intention dan komitmen organisasi 

terhadap variabel terikat (perilaku menyimpang dalam audit). Pada penelitian ini 

digunakan pendekatan statistik dengan model regresi linier berganda dengan 

rumus  sebagai berikut : 
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Y = β1 Χ1 + β2 Χ2 + β3 Χ3 + β4 Χ4 +е 

Keterangan :  

Y   = Perilaku menyimpang dalam audit 

a   = Konstanta  

X1  = Locus of control 

X2  = Kinerja Auditor  

X3  = Turnover intention 

X4  = Komitmen Organisasi 

b1, b2, b3 = Koefisien variabel 

Berdasarkan analisis berganda dari data penelitian yang diolah, maka 

didapat konstanta dan koefesien persamaan regresi linier berganda yang 

memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

seperti tabel di bawah ini. 

Tabel IV.7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Dari hasil penelitian yang didapat di atas maka dirumuskan persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = 3,127+ 0,206X1+ 0,260Χ2 + 0,057X3+ 0,651 X4 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut  : 
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1 Nilai konstanta (a) = 3,127 ini menyatakan bahwa Apabila variabel bebas 

(locus of control, kinerja, turnover intention dan komitmen organisasi) 

dianggap konstan  maka variabel perilaku menyimpang dalam audit (Y) adalah 

sebesar 3,127 

2 Koefisien untuk variabel locus of control (X1) adalah 0,206 yang berarti 

apabila variabel lain tetap maka setiap kenaikan nilai locus of controlsebesar 

satu satuan maka perilaku menyimpang dalam audit (Y) juga akan naik 

sebesar 0,206 satuan  

3 Koefisien untuk variabel kinerja (X2) adalah 0,260 yang berarti apabila 

variabel lain tetap maka setiap kenaikan nilai variabel kinerja sebesar satu 

satuan maka perilaku menyimpang dalam audit (Y) juga akan naik sebesar 

0,260 satuan  

4 Koefisien untuk variabel turnover intention (X2) adalah 0,057 yang berarti 

apabila variabel lain tetap maka setiap kenaikan nilai variabel kinerja sebesar 

satu satuan maka perilaku menyimpang dalam audit (Y) juga akan naik 

sebesar 0,057 satuan  

5 Koefisien untuk variabel komitmen organisasi (X2) adalah 0,651 yang berarti 

apabila variabel lain tetap maka setiap kenaikan nilai variabel komitmen 

organisasi sebesar satu satuan maka perilaku menyimpang dalam audit (Y) 

juga akan naik sebesar 0,651 satuan  
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4.4.2. Uji Moderated Regresion Analyis (MRA) 

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

Moderated Regresion Analysis (MRA). Berdasarkan pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Tabel IV.8 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -62.562 34.179  -1.830 .077 

Locus of Control 1.933 .723 2.564 2.673 .012 

Kinerja -.653 1.500 -.487 -.435 .666 

Turn Over Intention -.653 1.532 -.422 -.426 .673 

Komitmen Organisasi 2.442 .984 1.954 2.482 .019 

MRA1 -.044 .018 -3.781 -2.407 .022 

MRA2 .021 .041 .909 .514 .611 

MRA3 .015 .043 .566 .353 .726 

a. Dependent Variable: Perilaku Menyimpang dalam Audit 

Keterangan 

MRA1   = interaksiantaraLocus of control dan komitmen organisasi 

MRA2  = interaksi antara Kinerja dan komitmen organisasi 

MRA3  = interaksi antara Turn over intention dan komitmen organsasi 

 

Dari hasil penelitian yang didapat di atas maka dirumuskan persamaan 

Moderated Regression Analysis sebagai berikut : 

Y= -62,562+ 1,933X1 – 0,653X2 – 0,653 X3 + 2,442 X4 – 0,044 (X1X4) +0,021(X2X4) 

+0,015(X3X4) 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa maka variabel komitmen 

organisasimampu memoderasi hubungan antara variabel locus of control dengan 

variabel perilaku menyimpang dalam audit.sebaliknya komitmen organisasi tidak 

mampu memoderasi hubungan antara variabel kinerja dan turn over intention 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

4.4.3. Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas (terlihat pada tabel Anova tertulis 

Sig.) dengan taraf nyatanya, yaitu 0,05 atau 0,01. Jika probabilitas > 0,05, maka 

model ditolak dan jika probabilitas < 0,05, maka model diterima. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ho: Locus of control, kinerja, turnover intention dan komitmen organisasi tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam 

auditsecara bersama-sama. 

Ha: Locus of control, kinerja, turnover intention dan komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam 

auditsecara bersama-sama. 

 Hasil uji F untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV.9 

Hasil Uji F 

 

Sumber: Data primer yang diolah:2017 

Hasil uji statistik F di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

31,900 dengan probabilitas 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitas 

jauh lebih kecil dari 0,05. Maka, Ho ditolak dan Ha diterima. 

Ha: Locus of control eksternal, kinerja, komitmen organisasi dan turnover 

intention berpengaruh signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit 

secara bersama-sama. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi perilaku menyimpang dalam audit. Atau dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa locus of control, kinerja, komitmen organisasi 

dan turnover intention secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

4.4.4. Uji T 

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel bebas berpengaruh terhadap 

variable terikat dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t table. Setelah 

dibandingkan kemudian diambil keputusan dengan kaidah : 
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1. Jika t hitung > t table berarti,Ho ditolak dan Ha diterima,artinya ada  

pengaruh yang signifikan  antara variabel independen terhadap variabel 

dependen . 

2. Jika t hitung < t table berarti, Ho diterima dan Ha ditolak,artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan  antara pengaruh yang signifikan  antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Nilai t-hitung masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV.10 

Hasil Uji T 

Model t Sig. 

1 (Constant) -1.830 .077 

Locus of Control 2.673 .012 

Kinerja -.435 .666 

Turn Over Intention -.426 .673 

Komitmen Organisasi 2.482 .019 

MRA1 -2.407 .022 

MRA2 .514 .611 

MRA3 .353 .726 

Sumber: Data primer yang diolah:2017 

Berdasarkan data tabel 4.10 di atas tersebut, dapat dijelaskan dengan 

menggunakan uji signifikansi dan membandingkan nilai thitung dengan ttabel , 

dimana ttabel dengan taraf signifikan dengan derajat kebebasan df = n–k-1  atau 40-

4-1 = 35. Hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 2,03011 (berdasarkan t tabel 

Statistics).sebagai berikut: 

1. Nilai signifikansi locus of control terhadap perilaku menyimpang dalam audit 

sebesar 0,012 sehingga signifikansi lebih kecil dari dari 0,05. Nilai 
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thitung2,673>ttabel2,03011. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, sehingga H1 diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa bahwa variabel locus of control berpengaruh 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

2. Nilai signifikansi kinerja terhadap perilaku menyimpang dalam audit sebesar 

0,666 sehingga signifikansi lebih besar 0,05. Nilai thitung -0,435<ttabel2,03011. 

Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen, sehingga H2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel kinerja tidak berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit. 

3. Nilai signifikansi turnover intention terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit sebesar 0,673 sehingga signifikansi lebih besar 0,05. Nilai thitung -

0,426<ttabel2,03011. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, sehingga H3 ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel turnover intention tidak berpengaruh terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit. 

4. Nilai signifikansi komitmen organisasiterhadap perilaku menyimpang dalam 

audit sebesar 0,019 sehingga signifikansi lebih kecil  0,05. Nilai thitung2,482 

>ttabel2,03011. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen, sehingga H3 ditolak Dapat disimpulkan 

bahwa variabel turnover intention tidak berpengaruh terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit. 
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5   Nilai signifikansi untuk moderasi locus of control dan komitmen organisasi 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,022. Nilai thitung(-)2,407> ttabel2,03011. Ini 

berarti H4diterima yang menyatakan bahwa variabel Komitmen organisasi 

signifikan dan dapat memoderasi hubungan antara variabel locus of control 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Nilai thitung  negatif artinya 

komitmen organisasi memperlemah hubungan antara locus of control 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

6.   Nilai signifikansi untuk kinerjadan komitmen organisasi lebih besar dari 0,05 

yaitu sebesar 0,611. Nilai thitung 0,514<ttabel2,03011. Ini berarti H5 ditolak yang 

menyatakan bahwa variabel komitmen organisasi dapat memoderasi 

hubungan antara variabel locus of control terhadap perilaku menyimpang 

dalam audit. Artinya bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat 

hubungan antara kinerja terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

7.  Nilai signifikansi untuk turnover intention dan komitmen organisasi lebih besar 

dari 0,05 yaitu sebesar 0,726. Nilai thitung 0,353< ttabel2,03011. Ini berarti H5 

ditolak yang menyatakan bahwa variabel komitmen organisasi dapat 

memoderasi hubungan antara variabel locus of control terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi tidak mampu memperkuat hubungan antara turn over intention 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 
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4.4.5. Koefisien Determinasi 

Besarnya kontribusi variabel independen yaitu locus of control, kinerja, 

komitmen organisasi dan turnover intention (variabel X) terhadap variabel 

dependen yaitu kepuasan konsumen (variabel Y) dapat dihitung dengan mencari 

nilai koefisien determinasi. Dari hasil output SPSS didapatkan : 

Tabel IV.11 

Koefisien Determinasi  

 

Hasil uji koefisien determinasi antara locus of control, kinerja auditor, 

turnover intention dan komitmen organisasi dengan nilai Adjust R Square sebesar 

0,779. Dapat disimpulkan bahwa locus of control, kinerja auditor, turnover 

intention dan komitmen organisasi berpengaruh sebesar 77,9%. Terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.4.6. Pembahasan Hasil Analisis Data  

1.Pengaruh Locus of control terhadap perilaku menyimpang dalam audit 

Uji hipotesis menunjukan bahwa H1 diterima, dimana nilai signifikansi 

locus of control terhadap perilaku menyimpang dalam audit sebesar 0,012 lebih 

kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif dari variabel locus of control terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit.Locus of controladalah persepsi tentang kendali mereka atas nasib, 
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kepercayaan diri dan kepercayaan mereka atas keberhasilan diri. Jika locus of 

control semakin tinggi, maka perilaku menyimpang dalam audit akan meningkat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian nadirsyah (2009), basudewa (2015), 

Chairunnisa (2014), dan Herdiana (2012). Locus of control merupakan keadaan 

dimana pandangan hidup auditor menurut internal dan external LOC sangat 

berbeda.  

Pada individu yang mempunyai external locus of control akan memandang 

dunia sebagai sesuatu yang tidak dapat diramalkan, demikian juga dalam 

mencapai tujuan sehingga perilaku individu tidak akan mempunyai peran di 

dalamnya. Locus of control eksternal diidentifikasikan lebih banyak 

menyandarkan harapannya untuk bergantung pada orang lain, hidup mereka 

cenderung dikendalikan oleh kekuatan di luar diri mereka sendiri (seperti 

keberuntungan), serta lebih banyak mencari dan memilih kondisi yang 

menguntungkan.  

Temuan penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap teori 

atribusi yang menyatakan bahwa penyebab perilaku seorang auditor dapat berasal 

dari dalam diri auditor atau berasal dari luar diri auditor. Dengan demikian, locus 

of control auditor yang merupakan karakteristik personal auditor yang 

memberikan pengaruh pada perilaku menyimpang dalam sudit. Auditor dapat 

melakukan perilaku menyimpang dalam audit (dysfunctional audit behavior) 

ketika menghadapi ketidakpercayaan pada diri sendiri atau dengan lingkungannya 

dalam menyelesaikan sebuah tugas audit. Semakin tinggi tingkat locus of control 

eksternal pada diri auditor, maka semakin tinggi kesempatan auditor melakukan 



99 
 

perilaku menyimpang dalam audit.Maka, dapat disimpulkan bahwa locus of 

control eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit. 

2.Pengaruh  Kinerja Auditor dengan Perilaku Menyimpang Dalam Audit 

Uji hipotesis menunjukan bahwa H2 ditolak dimana nilai signifikansi 

kinerja terhadap perilaku menyimpang dalam audit sebesar 0,666 lebih besar 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas, yang dicapai sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawab 

yang diberikan kepada seseorang. Kinerja adalah tingkatan dimana tujuan secara 

aktual dicapai. Kinerja bisa melibatkan perilaku yang abstrak (Supervisi, planning, 

decision making).  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Hariani 

(2014). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja tidak 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 

Temuan penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap teori 

atribusi yang menyatakan bahwa penyebab perilaku seorang auditor dapat berasal 

dari dalam diri auditor atau berasal dari luar diri auditor, dimana kinerja tidak 

berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam audit karena seseorang dengan 

kinerja yang baik tidak dapat dipastikan akan terhindar dari perilaku yang 

menyimpang.  

3.Pengaruh  turnover intention dengan Perilaku Menyimpang Dalam Audit 
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Hasil penelitian ini menunjukkan H3 ditolak dimana nilai signifikansi 

turnover intention terhadap perilaku menyimpang dalam audit sebesar 0,673 lebih 

besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa turnover intention tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Hasil 

penelitian ini sama dengan hasil yang ditemukan oleh Harini et al. (2010), Agus et 

al. (2011) dan Husna et al. (2012). Husna et al. (2012) menemukan bahwa 

turnover intention tidak berhubungan dengan penerimaan perilaku menyimpang 

dalam audit. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam fakta di lapangan, tidak 

terdapat pengaruh antara auditor yang memiliki keinginan tinggi untuk berpindah 

tempat kerja dengan perilaku menyimpang dalam audit. 

Perbedaan hasil penelitian dengan Agusta et al. (2010) menunjukkan 

keadaan 2010 yang berbeda jauh dengan saat ini, di mana persaingan kerja sangat 

tinggi dan jumlah lapangan kerja yang ada hanya dapat meng-cover sebagian job 

seeker sehingga auditor akan berpikir ulang untuk melakukan perilaku 

menyimpang dalam audit. Hal ini karena bila perilaku menyimpang dalam audit 

diketahui, auditor berpotensi tinggi kehilangan pekerjaan dan pendapatan tetap, 

padahal auditor belum mendapat pekerjaan baru. 

Berdasarkan penjelasan di atas, semakin tinggi keinginan untuk berpindah 

kerja tidak berhubungan dengan terjadinya perilaku menyimpang dalam 

audit.Turn over intention merupakan akibat dari kepuasan kerja yang ditentukan 

oleh penyebab dari diri seseorang (atribusi internal), sehingga tidak mempunyai 

dampak yang signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit. 
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4.Pengaruh Komitmen Organisasi dengan Perilaku Menyimpang Dalam 

Audit 

Hasil penelitian ini menunjukkan H3diterima dimana nilai signifikansi 

komitmen organisasi terhadap perilaku menyimpang dalam audit sebesar 0,01 

lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Basudewa. (2015), 

Hariani. (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

penerimaan perilaku menyimpang dalam audit. Dan berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Chairunnisa (2014) yang menyatakan bahwa komitmen 

organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam audit  

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi dimana komitmen organisasi 

merupkan penyebab dari diri seseorang atribusi internal) menjadi penyebab 

seseorang melakukan perilaku menyimpang dalam audit. Komitmen organisasi 

didefinisikan sebagai kekuatan individu dan keterlibatannya dalam organisasi 

tertentu. Komitmen organisasi dipengaruhi kuat oleh beberapa faktor yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja.  

5. Komitmen organisasi Memoderasi Pengaruh Locus of control Terhadap 

perilaku menyimpang dalam audit 

 Uji hipotesis menunjukkan H5 diterima diman nilai signifikansi untuk 

moderasi locus of control dan komitmen organisasi sebesar 0,022 lebih kecil dari 

0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi dapat 

memoderasi hubungan antara locus of control terhadap perilaku menyimpang 
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dalam audit. Komitmen organisasi menunjukkan sejauh mana individu memihak 

pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara 

keanggotaan dalam organisasi itu.  

Hal ini sejalan dengan teori atribusi dimana komitmen auditor terhadap 

organisasi dapat dijadikan sebagai suatu dorongan untuk menghindari prilaku 

menyimpang audit Komitmen organisasi dapat membawa manfaat bagi diri 

seseorang untuk meningkatkan keyakinan individual atas faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan yang dialaminya. Komitmen 

organisasi dalam penelitian ini dinilai dapat memperkuat hubungan antara locus of 

control dengan perilaku menyimpang dalam audit, dikarenakan auditor yang 

komitmen profesi yang tinggi akan memperlemah keinginan untuk melakukan hal-

hal yang menyimpang dari kode etik seorang auditor.  

6. Komitmen organisasi Memoderasi kinerja auditor Terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit 

Uji hipotesis menunjukkan H5 ditolak dimana nilai signifikansi untuk 

kinerjadan komitmen organisasi sebesar 0,611 dan lebih besar dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak dapat memoderasi 

hubungan antara kinerja terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Komitmen 

organisasi didefinisikan sebagai kekuatan individu dan keterlibatannya dalam 

organisasi tertentu. Komitmen dikarakteristikkan oleh kepercayaan dan 

penerimaan akan tujuan dan nilai-nilai organisasi,  kemauan untuk mengusahakan 

usaha individu kearah pencapaian tujuan, keinginan yang kuat untuk 

mempertahankan anggota organisasi 
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Teori atribusi memberikan penjelasan proses bagaimana menetukan 

penyebab atau motif perilaku seseorang, baik atau tidaknya kinerja auditor, tidak 

mempengaruhi seorang auditor untuk melakukan perilaku menyimpang dalam 

audit. Variabel komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara 

kinerja dengan perilaku menyimpang dalam audit.  

7. Komitmen Organisasi memoderasi turnover intention Terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit 

Uji hipotesis menunjukkan H6 ditolak dimana nilai signifikansi untuk 

turnover intention dan komitmen organisasi sebesar 0,726 dan lebih besar dari 

0,05, sehingga dapat diismpulkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak 

dapat memoderasi hubungan antara turnover intention terhadap perilaku 

menyimpang dalam audit.  

Turnover pada dasarnya adalah keinginan berpindah karyawan dari satu 

tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa 

turnover adalah keinginan untuk berpindah, belum sampai pada tahap realisasi 

yaitu melakukan perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. 

Keinginan berpindah ini tidak berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam 

audit karena seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk berpindah tetap 

memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang dalam audit. 

 


