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ABSTRACT 

Phenomena in public accountant that client pressure exists in an audit conflict situation 

are prevalent in the audit environment. Theoretical linkages between personality, ethical 

reasoning and ethical behavior weren interesting to study.  

This research aimed to analyze and to test the influence locus of control, profesional 

commitment, gender to audit behavior in an audit conflict situation. The research has been 

done in jakarta with auditor respondent working for public accountant company. Retrieval of 

sample has been using purposive sampling. Number of questionnaires propagated was 80 but 

only 72 copies quastion returned and processed 70. The data where analysis for hypotesis 

taster was done with multiple regression. The result of research the variabel locus of control 

and profesional commitment have positif significantly influence to audit behavior in an audit 

conflict situation. Other result of research the variabel gender have significantly influence to 

audit behavior in an audit conflict situation. 

Keyword : Locus Of Control, profesional commitment, gender, and audit conflict situation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Auditor merupakan profesi yang bersikap independen dan berlandaskan kepercayaan. 

Auditor yang profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada klien, masyarakat, 

pemerintah, serta rekan seprofesi lainnya. Seperti yang dikatakan oleh  Suhakim dan 

Arisudhana (2010) bahwa akuntan publik mempunyai kedudukan yang unik dibandingkan 

dengan profesi lainnya, dimana profesi ini merupakan profesi yang berlandaskan kepada 

kepercayaan dari masyarakat atau publik untuk memberikan jasa profesionalnya kepada 

pihak yang berkepentingan baik pihak internal yaitu pihak manajemen, maupun pihak 

eksternal yaitu pihak kreditor, investor dan sebagainya. 

Kode etik merupakan suatu prinsip moral dengan berlandaskan kesadaran etis dan 

pelaksanaan aturan-aturan yang memberi pedoman pada akuntan publik dalam berhubungan 

dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi serta pihak yang berkepentingan lainnya. 

Arens (2008:108) prinsip-prinsip etik mencakup tanggung jawab profesi, kepentingan publik, 

integritas, obyektifitas, komptensi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. 

Namun demikian profesi auditor selalu dihadapkan dengan konflik atau dilema seperti 

yang dikatakan Suhakim dan Arisudhana (2010) Profesi auditor akan selalu berhadapan 

dengan dilema yang mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang 

bertentangan dan menimbulkan konflik, sebagai contoh dalam proses auditing, seorang 

auditor akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai 

beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien berarti 

akan melanggar standar pemeriksaan dan etika profesi, tetapi apabila tidak memenuhi 

tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian penugasan oleh klien. 

Pengaruh Locus..., Dissa Rizki Dianti Galih Pithaloka, Ak.-Ibs, 2013



 
 

Karena pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran 

moral memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir. 

Contohnya dalam kasus Enron Corp pada sepuluh tahun yang lalu para akuntan publik 

mendapat sorotan yang tajam oleh masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan Enron merupakan 

salah satu perusahaan terbesar tiba-tiba saja dinyatakan gulung tikar akibat adanya 

manipulasi laporan keuangan secara bertahun-tahun. Sejak terbongkarnya kasus Enron 

tersebut, profesi akuntan publik mendapat sorotan dan mengakibatkan kepercayaan terhadap 

independensi akuntan publik menurun. Akuntan publik yang seharusnya menjadi penghubung 

kepentingan antara klien dengan masyarakat dinilai tidak dapat bersikap obyektif, sehingga 

merugikan salah satu pihak pengguna laportan keuangan. Dalam perspektif etika, kasus 

inipun kemudian berimplikasi pada munculnya keraguan banyak pihak pada berbagai aspek 

kunci dari etika profesi akuntan Prasetyo (2010). 

Sementara itu di Indonesia kasus-kasus serupa juga terjadi, misalnya kasus audit PT 

Telkom oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Eddy Pianto & Rekan”. Dalam kasus ini 

laporan keuangan auditan PT Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal 

Amerika Serikat), dan atas peristiwa ini audit ulang diminta untuk dilakukan oleh KAP yang 

lainnya. Kemudian selain itu adalah kasus penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG 

Sidharta & Harsono” (KPMG-SSH) yang menyarankan kepada kliennya (PT. Easman 

Christensen/PTEC) untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk 

mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya Ludigdo (2007: 

11) dalam Arianti (2012). 

Untuk menghindari adanya praktik-praktik audit yang menyimpang, perlu ditelaah 

suatu faktor kepribadian yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan perilaku auditor. 

Faktor kepribadian atau variabel yang dimaksud tersebut salah satunya adalah locus of 

control (LOC) Wisanto (2012). Menurut Rotter (1996) dalam  Wisanto (2012) locus of 
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control (LOC) adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah seseorang itu 

dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi kepadanya. Mereka yang yakin 

dapat mengendalikan tujuan mereka dikatakan memiliki locus of control internal, sedangkan 

yang memandang hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan pihak luar disebut memiliki 

locus of control eksternal Robbins (1996) dalam Wisanto (2012).  

Locus of control merupakan salah satu variabel individu yang dapat digunakan untuk 

mengetahui perilaku yang dilakukan seorang individu dengan di dasari kesadaran etis yang 

ada pada diri akuntan publik. Seperti yang dikatakan dalam penelitian Utami dkk. (2007) 

sebagai variabel yang mandiri, locus of control di moderasi dengan kesadaran etis dapat 

bersama-sama mempengaruhi pengambilan keputusan etis dengan melihat sikap akuntan 

publik dalam mengambil keputusan etis yang tegas sesuai dengan etika ketika dihadapkan 

pada situasi konflik audit. Hasil penelitan Utami dkk. (2007) locus of control berpengaruh 

positif signifikan terhadap respon akuntan publik dalam situasi konflik audit. Hal yang sama 

juga dikatakan oleh Suhakim dan Arisudhana (2010) bahwa locus of control memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik. Hasil penelitan 

tersebut bertentangan dengan Herawati dan Atmini (2010) tidak mampu menemukan bukti 

adanya interaksi antara locus of control dan kesadaran etis terhadap respon auditor dalam 

situasi konflik audit dan penelitian ini juga tidak mampu membuktikan adanya pengaruh 

locus of control dan kesadaran etis terhadap respon auditor dalam situasi konlik audit. 

Komitmen profesional merupakan suatu tanggung jawab serta tingkat loyalitas individu 

pada profesinya yang dikatakan oleh Restuningdiah (2003). Komitmen profesional pada diri 

akuntan publik merupakan bentuk kepercayaan auditor dengan klien, masyarakat, maupun 

rekan seprofesinya. Aranya (1982) dalam Restuningdiah (2003) mengatakan bahwa  

komitmen profesional adalah sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-

nilai profesi, sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna 
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kepentingan profesi, sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi. Dalam 

komitmen profesional perlu adanya kesadaran etis yang tinggi agar akuntan publik selalu 

bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan. Dalam riset Utami dkk. (2007) mengatakan 

bahwa komitmen profesional berpengaruh positif signifikan terhadap respon akuntan publik 

dalam situasi konflik audit. Hasil yang sama juga dikatakan dalam penelitian Muawanah dan 

Indriantoro (2001) bahwa komitmen profesi berpengaruh positif terhadap perilaku auditor 

dalam situasi konflik. Penelitan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Herawati 

dan Atmini (2010) tidak mampu menemukan bukti adanya interaksi antara komitmen profesi 

dan kesadaran etis terhadap respon auditor dalam situasi konflik audit dan penelitian ini juga 

tidak mampu membuktikan adanya pengaruh komitmen profesi dan kesadaran etis terhadap 

respon auditor dalam situasi konflik audit. 

Variabel lain yang mempengaruhi perilaku akuntan publik dalam situasi konlflik audit 

adalah gender yang merupakan suatu sifat yang melekat yang ada pada diri yang berjenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan. Menurut Suhakim dan Arisudhana (2010) dalam Pusat 

Studi Wanita (2003:54) gender adalah suatu istilah yang menunjukan pembagian peran sosial 

antara laki-laki dan perempuan ini mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis 

yang diharapkan oleh budaya tertentu sesuai dengan fisik laki-laki dan perempuan. Febrianty 

(2010) mengatakan bahwa perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender yang didasari 

kesadaran etis ini akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan 

praktik. Hasil penelitian Suhakim dan Arisudhana (2010) menunjukan bahwa variabel gender 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik. Hasil penelitian 

yang sama juga di dapat oleh Herawati dan Atmini (2010) bahwa variabel gender memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit serta adanya 

interaksi antara jenis kelamin dengan kesaran etis terhadap respon auditor dalam situasi 
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konflik audit. Hasil penelitan tersebut bertentangan dengan Nugrahaningsih (2005) 

menunjukan bahwa gender tidak menyebabkan perilaku etis yang signifikan. 

Dengan adanya salah satu kasus mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada 

di wilayah Jakarta Selatan yaitu, KAP Justinus Aditya Sidharta pada tahun 2008. KAP 

tersebut melanggar Standar Profesional Akuntan Publik sehingga Sri Mulyani Indrawati 

(mantan Menteri Keuangan) membekukan izin Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP tersebut 

melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional,Tbk. 

Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang 

menemukan indikasi penggelembungan account penjualan. Dengan demikian, salah satu 

alasan penulis meneliti Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Utami dkk. 

(2007), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada adanya 

penambahan variabel yaitu gender dan tidak menggunakan variabel  pengalaman kerja serta 

variabel pemoderasi kesadaran etis. Selain itu survei yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah para auditor perwakilan kantor akuntan publik yang berada di wilayah Jakarta Selatan 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan survei pada kantor akuntan publik di Kota 

Jakarta, Surabaya, dan Semarang. 

Berdasarkan keberagaman hasil penelitian sebelumnya, terkait pengaruh locus of 

control, komitmen profesional, gender terhadap perilaku auditor pada situasi konflik audit. 

Maka penulis tertarik untuk mengangkatkan  penelitian dengan judul “Pengaruh Locus Of 

Control, Komitmen Profesional, Gender Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi 

Konflik Audit”. 
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1.2 Pembatasan Masalah  

Pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat tentang arti dalam locus of 

control, komitmen profesional, gender terhadap perilaku auditor pada situasi konflik audit. 

Agar lebih terarah dan jelas penelitan ini, maka penelitian ini akan dibatasi pada faktor-faktor 

yang kemungkinan mempengaruhi perilaku auditor yaitu locus of control, komitmen 

profesional, gender. Penelitian ini hanya dilakukan pada para auditor perwakilan kantor 

akuntan publik yang berada di wilayah Jakarta Selatan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit ? 

2. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam 

situasi konflik audit ? 

3. Apakah gender berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Pengaruh Locus Of Control, Komitmen 

Profesional, Gender Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit adalah : 

1. Untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisa apakah locus of control dapat 

mempengaruhi secara positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.   
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2. Untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisa apakah komitmen profesional 

dapat mempengaruhi secara positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik 

audit. 

3. Untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisa apakah gender dapat 

mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, baik individu 

maupun kelompok seperti perusahaan publik, kantor akuntan publik, akademisi dan peneliti 

berikutnya. Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan penelitian 

ini: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai pengaruh 

locus of control, komitmen profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam 

situasi konflik audit. 

2. Bagi Perusahaan Publik 

Sebagai referensi bagi perusahaan dan memberikan gambaran faktor-faktor locus of 

control, komitmen profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Sebagai masukan bagi kantor akuntan publik dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan kebijakan terkait dengan pengaruh 

locus of control, komitmen profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam 

situasi konflik audit. 
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4. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutanya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif referensi kepada praktisi maupun 

akademis untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang 

lebih sempurna. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan memberikan 

gambaran tentang masalah-masalah yang akan diteliti. Sistematika penulisan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang yang mendasari 

penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penelitian. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

kerangka teoritis yang menjelaskan penelitian terdahulu, kerangka konseptual yang 

menggambarkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen dan 

pengembangan hipotesis. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengolahan data, operasionalisasi variabel, model penelitian serta metode 

analisis data. 
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4. Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini membahas hasil penelitian yang mencakup deskripsi data penelitian yang 

digunakan, analisis data, penyesuaian literatur, serta pembahasan hasil penelitian. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian, serta saran yang dapat 

penulis berikan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan permasalahan yang 

ada dalam penulisan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Auditing  

Menurut Arens et al (2012:4) auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti 

informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang 

didapat dengan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten 

dan independen. Dari sudut pandang profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan 

(examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain 

dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi 

tersebut Mulyadi (2002). Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah 

suatu proses mengumpulkan bukti secara obyektif untuk memeriksa kewajaran baik 

keuangan, ketaatan, maupun kepatuhan suatu entitas yang kemudian disimpulkan di dalam 

suatu opini audit yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik yang kompeten dan 

independen. 

Menurut SPAP SA Seksi 110 paragraf 1 IAPI (2011),  tujuan audit atas laporan  

keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat 

tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 

ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

 

2.1.1 Jenis – Jenis Audit 

Ketika seorang auditor melakukan audit, auditor harus mengetahui jenis audit yang 

dilakukannya agar proses audit yang akan dilakukan lebih jelas dan terarah. Menurut Arens et 

al (2012:16) terdapat tiga jenis audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik, antara lain: 
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1. Audit Operasional (Operational Audit)  

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari 

bagian-bagian prosedur dan metode kegiatan operasional perusahaan. Dalam audit 

operasional, pelaksanaan review tidak terbatas hanya pada akuntansi, tetapi juga dapat 

mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, 

pemasaran, dan bagian-bagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda 

dengan jenis audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit 

operasional merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga audit operasional 

cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil dari audit operasional 

biasanya berupa pernyataan mengenai efisiensi dan efektivitas operasi atau sejumlah 

rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja 

operasional perusahaan. 

2. Audit kepatuhan (Compliance Audit)  

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak-pihak yang 

diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh 

badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa 

pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam 

unit organisasi yang diaudit. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)  

Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan, 

auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang tepat untuk menentukan apakah 

terdapat error atau misstatement lainnya yang bersifat material dalam laporan 
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keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit atas laporan 

keuangan. 

 

2.1.2 Standar Auditing 

Menurut Arens et al (2012:42) standar auditing merupakan pedoman umum untuk 

membantu auditor memenuhi tanggungjawab profesionalnya dalam audit atas laporan 

keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan kualitas profesional seperti 

kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Seperti yang dikatakan oleh 

Mulyadi (2002) bahwa auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas laporan 

keuangan bukan sembarang audit, melainkan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar 

yang ditetapkan oleh badan penyusun standar (standard setting body). Tidak setiap orang 

yang dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat menyatakan bahwa auditnya 

dilakukan berdasarkan standar auditing.  

Auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini disebut sebagai Pernyataan 

Standar Auditing (PSA). Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, standar auditing 

berkaitan dengan kriteria atau aturan mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar tersebut 

digunakan auditor sebagai pedoman pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien. Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011, Standar Auditing seksi 150, menjelaskan 

mengenai standar auditing yang terdiri dari : 

1) Standar umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 
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b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2) Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang harus 

dilakukan. 

b. Pekerjaan harus direncanakan sebaik – baiknya dan jika digunakan assisten harus 

disupervisi dengan semestinya. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, 

pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

3) Standar Pelaporan 

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak 

secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan 

dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode 

sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan 

secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa penyataan demikian tidak dapat 

diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya 
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harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan laporan 

keuangan, laporan auditor harus memuat tanggung jawab yang dipikulnya. 

 

 

2.1.3 Kode Etik Perilaku Profesional 

IAPI (2011) seksi 100 mengatakan bahwa salah satu hal yang mebedakan profesi 

akuntan publik dengan profesi lainya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam 

melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak 

hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk 

keperntingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar 

dan kode etik profesi yang diatur dalam kode etik ini  

Kode etik profesi merupakan suatu prinsip moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang 

memberi pedoman dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi 

serta pihak yang berkepentingan lainnya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai 

auditor, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan 

dunia pendidikan. Etika profesional bagi praktik auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia Sihwahjoeni dan Gudono dalam Kusuma (2011). 

Kode Etik terdiri dari dua bagian yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A menjelaskan 

prinsi-prinsip dasar etika profesi yaitu prinip integritas, obyektifitas, kompetensi, kehati-

hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Bagian B 

menjelaskan konsep ancaman (threats) dan pencegahan (safeguards), serta memberikan 

pedoman mengenai aturan etika profesi dalam berbagai situasi tertentu seperti kantor akuntan 

publik IAPI (2011) seksi 102.  
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Kode etik dalam akuntan publik merupakan bagian yang utama agar semua pihak yang 

berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat dilindungi terhadap segala perbuatan akuntan 

publik yang menyimpang. Untuk mewujudkan etika profesional yang baik setiap auditor 

harus mempelajari setiap etika yang ada dan bertanggung jawab kepada setiap keputusan 

yang diambil dan harus bekerja secara profesional agar terciptanya akuntan publik yang 

mempunyai integritas yang tinggi dan saling bersinergi dengan pihak klien. IAPI (2011) seksi 

104 Prinsip-prinsip dasar etika terdiri dari : 

1. Prinsip integritas  

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan prifesional dan 

hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaanya.  

2. Prinsip Obyektifitas 

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subyektivitas, benturan kepentingan, atau 

pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lin memengaruhi pertimbangan 

profesional atau pertimbangan bisnisnya. 

3. Prinsip Konpetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (profesional 

competence and due care) 

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada 

suatu tingkatan yang di persyaratkan secara berkesinambungan, sehngga klien atau 

pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten 

berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode 

pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai 

dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya. 
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4. Prinsip Kerahasiaan 

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil 

dari hubungan profesional, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut 

kepada pihak ketiga tanpa perstujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika 

terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau 

peraturan lainya yang berlaku. 

5. Prinsip Perilaku Profesional 

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus 

menghindari semua tindakan pelanggaran aturan yang ada. 

 

2.1.3.1 Independensi 

Arens, et al. (2008) mengartikan independensi adalah  mengambil sudut pandang yang 

tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen 

dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-

benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias atau tidak menyimpang selama 

pengauditan. Independensi dalam fakta, auditor mampu untuk bersikap jujur dan objektif 

dalam melakukan penugasan audit dan audit. Sedangkan independensi dalam penampilan 

(independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi atau pendapat lain atas 

independensi ini. Independensi dalam penampilan adalah independensi yang dipandang dari 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui 

hubungan antara auditor dengan kliennya. 

Khususnya di dalam standar umum auditing terdapat ketentuan dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap dan mental harus dipertahankan 

oleh auditor. Standar ini mengharuskan setiap auditor memiliki sikap independen yang tidak 

mudah terpengaruh. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi karena melaksanakan 
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pekerjaannya untuk kepentingan umum, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan 

siapapun (SPAP. 2011). Auditor harus independen dari setiap kepentingan dalam perusahaan 

yang diauditnya. 

Menurut Mulyadi (2002), indepedensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga 

berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 

pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam 

bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor 

harus independen dari setiap kewajiban dan independen dari pemilikan kepentingan dalam 

perusahaan yang diauditnya. AAA Financial Accounting Committe (2000) juga menyatakan 

bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. 

Independensi berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Dengan demikian, disamping 

auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi dikalangan 

masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut 

persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah dimiliki. 

Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik. Elfarini (2007) 

mengukur independensi diukur melalui sub variabel lama hubungan dengan klien, tekanan 

dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit. 

 

2.1.3.2 Etika Profesi 

Menurut penelitian Ariyanto (2009) etika profesi diperlukan oleh setiap profesi, 

khususnya bagi profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi 
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auditor. Masyarakat akan menghargai profesi yang menerapkan standar mutu yang tinggi 

dalam pelaksanaan pekerjaannya. 

Pengertian etika, dalam bahasa latin “ethica”, berarti falsafah moral. Etika merupakan 

pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila, serta agama 

Martandi dan Suranta (2006) dalam Kusuma (2011). Sedangkan menurut Keraf (1997:10) 

dalam Kusuma (2011), etika secara harfiah berasal dari kata Yunani “ethos” (jamaknya: ta 

etha), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. 

Etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai moral. Seseorang yang masuk dalam 

profesi akuntan harus menerima kewajiban, bahwa ia akan memegang teguh prinsip-prinsip, 

bekerja dengan selalu berusaha bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan sesuai 

dengan profesinya. Seperti yang dikatakan Johnson dalam Putri (2011) Etika merupakan 

aturan-aturan yang dijadikan pedoman atau dasar bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. 

Salah satu karakteristik yang membedakan setiap profesi dengan masyarakat pada umumnya 

adalah adanya kode etik perilaku profesional atau etika bagi para anggotanya. Perilaku yang 

beretika memerlukan lebih dari sekedar beberapa peraturan perilaku dan kegiatan pengaturan. 

Arens (2008:98) Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai 

tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi 

tertentu. Jadi kita harus memahami apa yang menyebabkan orang- orang bertindak dengan 

cara yang tidak etis. Ada dua alasan utama mengapa seorang bertindak tidak etis yaitu  

1. Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat umum 

Standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat  

Contoh: para pengedar obat terlarang, perampok bank, pencuri. 
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2. Orang memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri 

Seseorang memilih untuk bertindak egois atau mementingkan diri sendiri. Contoh: 

Skandal-skandal politik, kecurangan dalam perhitungan pajak penghasilan dan laporan 

biaya. 

Tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-

masing profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu 

profesi. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku 

anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi 

praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI).  

Di dalam SPAP 2011 (SA seksi 100 dalam SPAP, 2011)  dikemukakan prinsip dasar 

etika profesi yang wajib dipatuhi oleh praktisi yaitu :  

1. Prinsip integritas  

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan 

hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.  

2. Prinsip objektivitas 

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau 

pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain mempengaruhi 

pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. 

3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (profesional, 

competence, and due care) 

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu 

tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi 

kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan 

perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan 
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pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar 

profesi dan kode etik yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. 

4. Prinsip kerahasiaan 

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari 

hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan 

informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, 

kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum 

atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan 

profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan 

pribadinya atau pihak ketiga. 

5. Prinsip perilaku profesional 

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus 

menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup 

setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh 

pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang 

relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. 

Dengan demikian, sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas 

dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan profesinya ia tidak akan sampai merusak nama 

baiknya serta citra dan martabat profesinya. 

 

2.2 Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) 

PABU menurut Suwardjono (2011) adalah suatu rerangka pedoman yang terdiri atas 

standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang berlakunya didukung secara resmi (yuridis), 

teoritis, dan praktis. Rerangka konseptual yang berfungsi sebagai konstitusi hanya memuat 

konsep-konsep umum yang secara keseluruhan dapat dianggap sebagai ‘konstitusi akuntansi’ 
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di suatu negara. Konstitusi tersebut harus dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau pedoman 

operasional, teknis, atau praktis agar memiliki pengaruh langsung terhadap praktik dan 

prilaku. Pedoman dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk 

standar akuntansi (accounting standard) atau dapat juga dalam bentuk pedoman-pedoman 

yang baik yang telah banyak dipraktikan (sound accounting practice) dan dapat digunakan 

sebagai acuan apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan kerangka konseptual atau 

berlakunya didukung secara autoritatif (memiliki authoritative support). Kedua pedoman 

tersebut secara keseluruhan membentuk rerangka pedoman operasional yang disebut 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum 

(PABU). (Suwardjono, 2011).  

PABU sebagai pedoman operasional dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah 

laporan keuangan sebagai media pelaporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan 

dengan baik, benar, dan jujur yang secara teknis atau telah menyajikan informasi keuangan 

secara wajar (present fairly). Standar akuntansi hanya merupakan salah satu kriteria untuk 

menentukan kewajaran meskipun digunakan sebagai kriteria yang utama. Oleh karena itu, 

laporan auditor standar tidak menggunakan frasa “standar akuntansi” untuk menegaskan 

adanya kewajaran tapi menggunakan frasa “prinsip akuntansi berterima umum”.  

Menurut Suwardjono (2011) kriteria kewajaran penyajian laporan keuangan 

menggunakan PABU bukan SAK dikarenakan tidak semua ketentuan perlakuan akuntansi 

dapat atau telah dituangkan dalam bentuk standar akuntansi. Kewajiban penyajian juga harus 

dievaluasi secara luas atas dasar ketentuan-ketentuan lain yang mengikat, seperti peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain seperti Bapepam. Alasan lain kriteria 

kewajaran penyajian laporan keuangan menggunakan PABU bukan SAK dikarenakan jika 

standar akuntansi secara eksplisit dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan auditor, 

dikhawatirkan kewajaran hanya bersifat formal (teknis) bukan bersifat substantif. Artinya 
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standar akuntansi akan dijadikan standar minimal dan memungkinkan evaluator auditor 

hanya memenuhi standar minimal tersebut untuk menentukan kewajaran. Sedangkan hal-hal 

penting lainnya yang tidak diatur dalam standar akuntansi tidak dipertimbangkan secara 

seksama atau bahkan diabaikan. 

 

2.2.1 Tekanan dari klien 

Dalam menjalankan fungsi sebagai auditor, auditor sering mengalami konflik 

kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen berkeinginan operasional 

perusahaan atau kinerjanya terlihat berhasil yakni tergambar dalam laba yang lebih tinggi 

dengan tujuan untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak jarang 

manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan 

auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien.  

Goldman dan Barlev (1974) dalam  Kharismatuti (2012) berpendapat bahwa usaha 

untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi 

kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara 

auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditornya dibandingkan bagi 

auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber lain. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik dalam 

menjalankan profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada kode etik, standar 

profesi dan akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus 

mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak 

jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau 

permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Khomiyah dan 

Indriantoro, 1998 dalam Elfarini (2007). 
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2.2.2 Telaah dari rekan auditor (Peer Review) 

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut 

transparasi informasi yang dihasilkan. Kejelasan informasi tentang adanya sistem 

pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. Oleh 

karena itu, pekerjaan akuntan publik perlu dimonitor dan diaudit guna menilai kelayakan 

desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang tinggi. 

Peer review sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapar meningkatkan 

kualitas jasa akuntansi dan audit. Elfarini (2007) mengatakan bahwa peer review dirasakan 

memberikan manfaat baik bagi klien, Kantor Akuntan Publik yang di review dan auditor yang 

terlibat dalam tim peer review. 

 

2.2.3 Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik 

Perilaku manusia dikatakan oleh Suhakim dan Arisudhana (2010) bahwa perilaku 

manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, 

sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetikal. Perilaku auditor merupakan 

instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana akuntan publik mau memenuhi 

tuntutan klien dalam situasi konflik (Muawanah dan Indriantoro 2001).  

Sedangkan definisi perilaku auditor dalam situasi konflik dikatakan oleh Yuliani (2010) 

bahwa perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah tanggapan auditor tentang konflik 

yang terjadi dalam pelaksanaan profesinya sebagai auditor, yang disebabkan karena adanya 

dua perintah yang saling berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan satu 

perintah saja akan mengakibatkan terabaikannya perintah yang lain. Perilaku auditor yang 

dilkukan etis dan independen merupakan jawaban responden yang menolak permintaan klien, 
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sedangkan perlaku auditor yang dilakukan tidak etis dan tidak independen merupakan 

jawaban responden yang memenuhi permintaan klien. 

 

 

2.3 Akuntansi Keperilakuan (Behavioral Accounting) 

Perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena 

akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu social secara menyeluruh. Akuntansi 

keperilakuan menggunakan metodelogi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi 

gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi 

keputusan perilaku individu itu sendiri Sasongko (2009). Ruang lingkup penelitian di bidang 

akuntansi keperilakuan sangat luas sekali seperti dalam bidang etika, auditing (pemeriksaan 

akuntan), sistem informasi akuntansi bahkan juga akuntansi keuangan Hudayati (2002). 

Akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) adalah cabang akuntansi yang 

mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi Siegel, G. et all. 

(1989) dalam Hudayati (2002). Secara lebih rinci ruang lingkup akuntansi keperilakuan 

meliputi : 

1. Mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain, konstruksi dan 

penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, yang berarti 

bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat 

pengendalian akuntansi dan desain orgaisasi. 

2. Mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti 

bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktifitas, pengambilan 

keputusan, kepuasan kerja dan kerja sama. 

3. Untuk memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti 

bagaimana sistem akuntansi dapat dipergunakan untuk mempegaruhi perilaku. 
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Berikut ini dijelaskan faktor – faktor sosiologi, psikologi, dan psikologi sosial yang 

relevan dengan akuntansi keperilakuan Ikhsan dkk. (2005). Faktor – faktor ini meliputi sikap, 

motivasi, persepsi, pembelajaran, dan kepribadian. Berikut penjelasannya : 

1) Sikap 

Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik 

yang menguntungkan maupun kurang menguntungkan, tujuan manusia, obyek, 

gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua 

objek yang mengarah pada reaksi sesorang. Ketiga komponen sikap yaitu 

pengertian, pengaruh, dan perilaku. Ketiga komponen tersebut membantu untuk 

memahami kerumitan sikap dan hubungan potensial antara sikap dan perilaku. 

2) Persepsi 

Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, 

obyek, serta manusia. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas Persepsi merupakan 

suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan 

menginterprestasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indra.  

3) Nilai 

Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu perilaku atau keadaan akhir dari 

eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial. Dalam mempelajari 

perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar 

untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi sikap perilaku 

manusia. 

4) Pembelajaran 

Pembelajaran didefinisikan sebagai proses dimana perilaku baru diperlukan. 

pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangaan 

dalam merespon situasi. 
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5) Kepribadian 

Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang 

menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespons 

lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. 

 

2.4 Teori Atribusi 

Teori atribusi merupakan teori yang mempunyai adanya keterkaitan variabel locus of 

control dan perilaku auditor, definisi teori atribusi menurut Robbins (1996) adalah usaha 

ketika individu–individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan 

secara internal atau eksternal. Atribusi adalah proses kognitif dimana orang menarik 

kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang 

lain. Dalam mengamati perilaku seseorang, dilihat dari apakah itu ditimbulkan secara internal 

(misal kemampuan, pengetahuan atau usaha) atau eksternal (misal keberuntungan, 

kesempatan dan lingkungan) Mahdy (2012). 

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dalam 

kendali pribadi dari diri individu yang bersangkutan. Perilaku secara eksternal dilihat sebagai 

hasil dari sebab-sebab luar yaitu terpaksa berperilaku karena situasi Robbins (1996). Menurut 

Robbins (1996), penyebab perilaku dalam persepsi sosial dibagi menjadi dua yaitu 

dispositional attribution dan situational attribution atau penyebab internal dan eksternal. 

Disposition attribution atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individu, sesuatu 

yang ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi persepsi diri, kemampuan motivasi. 

Situational attribution atau penyebab eksternal mengacu pada lingkungan yang 

mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai sosial, pandangan masyarakat. Penentu 

atribusi dipengaruhi oleh tiga faktor Robbins (1996) : 

Pengaruh Locus..., Dissa Rizki Dianti Galih Pithaloka, Ak.-Ibs, 2013



 
 

1. Konsensus (Consensus), adalah bagaimana seseorang bereaksi bila dibandingkan 

dengan orang-orang lain, terhadap stimulus tertentu atau apakah orang lain 

melakukan hal yang sama dengan situsai yang sama. 

2. Kekhususan (Distinctveness), adalah bagaimana tiap orang bereaksi atau berperilaku 

dalam kondisi atau situasi yang berbeda. 

3. Konsistensi (Consistency), adalah bagaimana seseorang berperilaku atau bereaksi 

terhadap stimulus yang sama dalam situasi yang berbeda atau apakah orang tersebut 

selalu melakukannya dalam situasi seperti ini. 

Teori atribusi membahas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan suatu hal terjadi, 

apakah hal tersebut terjadi karena faktor internal atau eksternal. Menurut Luthans (2005) 

bahwa atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain 

atau dirinya sendiri. 

Teori atribusi memandang bahwa locus of control internal ketika mengaudit dalam 

situasi konflik, auditor dikendalikan pribadi dari dalam diri individu yang bersangkutan dan 

tidak terpengaruh pihak luar. Sedangkan individu dengan locus of control eksternal ketika 

mengaudit dalam situasi konflik, auditor dikendalikan oleh pihak luar dan setiap keputusanya 

terpengaruh oleh orang lain. Seperti yang dikatakan Robbins (1996) dalam Wisanto (2012) 

mengatakan bahwa mereka yang yakin dapat mengendalikan tujuan mereka dikatakan 

memiliki locus of control internal, sedangkan yang memandang hidup mereka dikendalikan 

oleh kekuatan pihak luar disebut memiliki locus of control eksternal.  

Komitmen profesional dalam teori atribusi terlihat bahwa auditor dalam situasi konflik 

audit, bahwa auditor yang mempunyai komitmen profesional yang tinggi akan memiliki 

kesadaran etis yang tinggi dan tanggung jawab komitmen pada saat berada disituasi konflik 

audit. Sedangkan komitmen profesional rendah memiliki kesadaran etis yang rendah serta 

tanggung jawab yang rendah pada saat situasi konflik. Hal yang sama juga dikatakan 
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Muawanah dan indriantoro (2001) auditor dengan tingkat komitmen profesional yang tinggi 

lebih besar kemungkinannya untuk menolak permintaan klien yang salah dalam situasi 

konflik audit yang berarti lebih independen, dan auditor dengan komitmen profesi yang 

rendah lebih besar kemungkinannya untuk memenuhi permintaan klien dalam situasi konflik 

audit. 

Selain itu aspek gender juga dapat dijelaskan oleh teori atribusi, pada situasi konflik 

audit pria akan cenderung melanggar aturan karena melihat pencapaian prestasi yang akan 

datang sedangkan wanita lebih patuh pada aturan. Seperti yang dikatakan Febriyanti (2010) 

mangatakan bahwa Pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung untuk 

melanggar aturan kode etik karena mereka memandang pencapaian prestasi sebagai suatu 

persaingan. Sementara wanita lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan 

hubung an kerja yang harmonis, serta patuh pada aturan kode etik dan kurang toleran 

terhadap individu-individu yang melanggar aturan. 

 

2.4.1 Locus Of Control 

Locus of Control merupakan tingkat dimana seseorang  yakin bahwa mereka adalah 

penentu nasib mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rotter (1966) dalam Wisanto 

(2012) Locus of control (LOC) adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa 

apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. Menurut 

Robbins (2003) dalam Wisanto (2012), locus of control didefinisikan sebagai persepsi 

seseorang tentang sumber nasibnya. Konsep locus of control pertama kali dikemukakan oleh 

Rotter berdasarkan pendekatan Social Learning Theory Wolman (1977:443) dalam Ayudiati 

(2010).  

Locus of control terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal, Internal  locus of 

control merupakan individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas 
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apa-apa pun yang terjadi pada diri mereka, sedangkan eksternal locus of control individu 

yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar 

seperti keberuntungan dan kesempatan. Seperti yang dikatakan Reiss dan Mitra (1998) dalam 

Febriyanti (2010) membagi locus of control menjadi dua, yaitu: internal locus of control 

adalah cara pandang bahwa segala hasil yang didapat, baik atau buruk adalah karena 

tindakan, kapasitas dan faktor-faktor dari dalam diri mereka sendiri. External locus of control 

adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada di luar kontrol 

diri mereka tetapi karena faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir. Individu 

yang termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab di luar kendalinya. 

Individu yang mempunyai sifat locus of control eksternal cenderung untuk lebih 

berperilaku manipulatif dari pada individu yang mempunyai sifat Locus of control internal 

Kurnia (2002) dalam Komang (2012).  Locus of Control internal akan cenderung lebih sukses 

dalam karir mereka daripada Locus of Control eksternal, mereka cenderung mempunyai level 

kerja yang lebih tinggi, promosi yang lebih cepat dan mendapatkan uang yang lebih Komang 

(2012). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa individu yang mempunyai external locus of 

control  lebih banyak menyandarkan harapannya untuk bergantung pada orang lain dan lebih 

banyak mencari dan memilih situasi yang menguntungkan. Sementara itu individu yang 

mempunyai internal locus of control lebih banyak mengharapkan pada diri sendiri dan juga 

lebih menyenangi keahlian dibandingkan hanya mendapatkan  situasi yang menguntungkan. 

 

2.4.2 Komitmen profesional 

Pengaruh komitmen profesional yang dimiliki auditor sangat berperan penting bagi 

perilaku auditor, karena dengan adanya komitmen profesional maka auditor mempunyai 

tanggung jawab secara profesional dengan klien, masyarakat, dan sesama rekan profesinya 
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selain itu dapat dengan mudah memecahkan konflik dalam permasalahan audit. Seperti yang 

dikatakan oleh Herawati dan Atmini (2010) bahwa  komitmen profesional adalah (1) sebuah 

kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) sebuah kemauan 

untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan profesi, (3) sebuah 

keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi. 

Trisnaningsih (2004:112) menyatakan komitmen profesional adalah tingkat loyalitas 

individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Hal yang serupa 

juga dikatakan oleh Ponemon (1992) dalam Utami dkk. (2007) mengatakan komitmen profesi 

bisa dihasilkan dari proses akulturasi dan asimilasi pada saat masuk dan memilih untuk tetap 

dalam profesi yang bersangkutan dan juga menyimpulkan perilaku etis akuntan publik yang 

berhubungan dengan tingginya komitmen akuntan pada profesi. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa komitmen profesional mendasari perilaku, sikap, dan orientasi 

profesional seseorang dalam menjalankan tugasnya. 

 

2.4.3 Gender  

Suhakim dan Arisudhana (2010) dalam Pusat Study Wanita (2003:54) gender adalah 

suatu istilah yang menunjukan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan ini 

mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya 

tertentu sesuai dengan fisik laki-laki dan perempuan. Ameen et al. (1996) dalam febrianty 

(2010) menyajikan dua pendekatan alternatif mengenai perbedaan gender dalam menentukan 

kesungguhan untuk berperilaku tidak etis dalam Iingkungan bisnis, yaitu pendekatan 

sosialisasi gender (gender socialization approach) dan pendekatan struktural (structural 

approach). Pendekatan sosialisasi menyatakan bahwa pria dan wanita membawa nilai dan 

sifat yang berbeda dalam dunia kerja. 
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Febriyanti (2010) mangatakan bahwa Pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan 

dan lebih cenderung untuk melanggar aturan kode etik karena mereka memandang 

pencapaian prestasi sebagai suatu persaingan. Sementara wanita lebih menitikberatkan pada 

pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis, serta patuh pada aturan 

kode etik dan kurang toleran terhadap individu-individu yang melanggar aturan. 

 

2.5    Penelitian Terdahulu 

Berbagai riset telah dilakukan untuk mengurangi pengaruh locus of control, komitmen 

profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Didalam situasi 

konflik dipengaruhi oleh auditor yang masih menemui adanya kendala atau konflik 

pemahaman serta pengalaman auditor. Hal ini terjadi karena para auditor tersebut tidak 

memiliki pemahaman penuh terhadap standar peraturan akuntan publik, komitmen 

profesional, kesadaran etis, serta pengalaman kerja yang belum maksimal. 

Suhakim dan Arisudhana (2010) membuat penelitian tentang pengaruh gender locus of 

control, komitmen profesi, dan kesadaran etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik. 

Suhakim dan Arisudhana (2010) hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial 

dan secara simultan variabel independen gender, locus of control, komitmen profesi, dan 

kesadaran etis berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik. 

Herawati dan Atmini (2010) membuat penelitian tentang perbedaan perilaku auditor 

dalam situasi konflik audit dilihat dari segi gender : peran locus of control, komitmen profesi, 

dan kesadaran etis. Herawati dan Atmini (2010) hasil dari penelitian ini menemukan bukti 

adanya pengaruh jenis kelamin terhadap respon auditor dalam situasi konflik audit serta 

adanya interaksi antara jenis kelamin dengan kesadaran etis terhadap respon auditor dalam 

situasi konflik. Namun penelitian ini tidak mampu memberikan bukti adanya interaksi antara 
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locus of control dan kesadran etis serta interaksi antara komitmen profesi dengan kesadaran 

etis terhadap respon auditor dalam situasi konflik audit. 

Utami dkk. (2007) membuat penelitian tentang pengaruh locus of control, komitmen 

profesional, pengalaman audit terhadap perilaku akuntan publik dalam konflik audit dengan 

kesadaran etis sebagai variabel pemoderasi. Utami dan Nugroho (2007) hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa interaksi locus of control, komitmen profesional, pengalaman audit 

dengan kesadaran etis yang dirasakan akuntan publik berpengaruh positif terhadap respon 

akuntan publik dalam situasi konflik audit. 

Nugrahaningsih (2005) membuat penelitian tentang analisis perbedaan perilaku etis 

auditor di KAP dalam etika profesi (studi terhadap peran faktor-faktor individual : locus of 

control, lama pengalaman kerja gender, dan equity sensitivity). Nugrahaningsih (2005) hasil 

dari penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara 

locus of control, pengalaman kerja, equity sensitivity. Namun dalam variabel gender tidak 

menyebabkan perilaku etis yang signifikan. 

Zoraifi (2005) membuat penelitian tentang pengaruh locus of control, tingkat 

pendidikan, pengalaman kerja, dan pertimbangan etis terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit. Zoraifi (2005) hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa locus of control, 

tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pertimbangan etis bepengaruh signifikan teradap 

perilaku auditir dalam situasi konflik audit. 

April dkk (2012) membuat penelitian tentang Impact of Locus of Control Expectancy 

on Level of Well-Being. April dkk (2012) hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

Penelitian locus of control dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan subjektif 

menyimpulkan secara statistik signifikan hubungan antara lokus individu harapan kontrol dan 

tingkat kebahagiaan suatu individu.  
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Spector dkk (2002)  membuat penelitian tentang Locus of control and well-being at 

work : how generalizable are western findings?. Spector dkk (2002) hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa hubungan kerja locus of control berpengaruh signifikan dalam hal 

kepuasan kerja dan psikologis kesejahteraan. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti / 

tahun 

Judul 

penelitian 

Sampel dan Metode 

analisa 

Variabel 

penelitian 

Hasil penelitian 

1 Suhakim dan 

Arisudhana 

(2010) 

Pengaruh 

gender locus of 

control, 

komitmen 

profesi, dan 

kesadaran etis 

terhadap 

perilaku auditor 

dalam situasi 

konflik. 

Sampel yang 

digunakan dalam 

penelitian adalah 

sebanyak 5 Kantor 

Akuntan Publik yang 

berada di wilayah 

Jakarta 

selatan dengan 

responden sebanyak 60 

orang. Data yang 

digunakan yaitu data 

primer dengan cara 

memberikan kuesioner 

secara langsung. 

Variabel 

independen: 

gender, locus 

of control, 

komitmen 

profesi, dan 

kesadaran etis 

Variabel 

dependen : 

perilaku 

auditor dalam 

situasi 

konflik. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 

secara parsial dan 

secara simultan variabel 

independen gender, 

locus of control, 

komitmen profesi, dan 

kesadaran etis 

berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku 

auditor dalam situasi 

konflik. 

 

 2 Herawati 

dan Atmini 

(2010) 

Perbedaan 

perilaku auditor 

dalam situasi 

konflik audit 

dilihat dari segi 

gender : peran 

locus of control, 

komitmen 

profesi, dan 

kesadaran etis. 

Sampel penelitian ini 

adalah auditor yang 

bekerja di kantor 

akuntan publik (KAP) 

di surabaya dan 

malang. Peneliti 

mengirimkan kusioner 

kepada 100 auditor 

yang bekerja di KAP di 

surabaya malang. 

Variabel 

independen : 

locus of 

control, 

komitmen 

profesi, dan 

jenis kelamin.  

Variabel 

dependen : 

Respon 

auditor dalam 

situasi konflik 

audit. 

Variabel 

moderating : 

Kesadaran etis 

Hasil dari penelitian ini 

menemukan bukti 

adanya pengaruh jenis 

kelamin terhadap 

respon auditor dalam 

situasi konflik audit 

serta adanya interaksi 

antara jenis kelamin 

dengan kesadaran etis 

terhadap respon auditor 

dalam situasi konflik. 

Namun penelitian ini 

tidak mampu 

memberikan bukti 

adanya interaksi antara 

locus of control dan 

kesadran etis serta 

interaksi antara 

komitmen profesi 

dengan kesadaran etis 

terhadap respon auditor 

dalam situasi konflik 

audit. 

 

 3 Utami dkk. 

(2007) 

Pengaruh locus 

of control, 

komitmen 

profesional, 

pengalaman 

audit terhadap 

Penelitian ini 

menggunakan data 

primer dengan 

mengirimkan kuesioner 

kepada kantor akuntan 

publik DKI Jakarta, 

Variabel 

independen : 

locus of 

control, 

komitmen 

profesional, 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 

interaksi locus of 

control, komitmen 

profesional, 

pengalaman audit 
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perilaku akuntan 

publik dalam 

konflik audit 

dengan dalam 

kesadaran etis 

sebagai variabel 

pemoderasi 

Semarang, dan 

Surabaya yang 

terdaftar di direktori 

kantor akuntan poublik 

dalam ikatan akuntan 

indonesia. 

pengalaman 

audit  

Variabel 

dependen : 

Respon 

auditor dalam 

situasi konflik 

audit. 

Variabel 

moderating : 

Kesadaran etis 

dengan kesadaran etis 

yang dirasakan akuntan 

publik berpengaruh 

positif terhadap respon 

akuntan publik dalam 

situasi konflik audit. 

 

4 Nugrahaning

sih (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

perbedaan 

perilaku etis 

auditor di KAP 

dalam etika 

profesi (studi 

terhadap peran 

faktor-faktor 

individual : 

locus of control, 

lama 

pengalaman 

kerja gender, 

dan equity 

sensitivity) 

Penelitian ini 

menggunakan 

responden auditor di 

Yogyakarta dan 

Surakarta. 

Sampel auditor di 

Yogyakarta sebanyak 

60 orang dari 6 KAP, 

kuesioner yang 

kembali 

adalah 41. 

Variabel 

Independen : 

locus of 

control, lama 

pengalaman 

kerja gender, 

dan equity 

sensitivity 

variabel 

dependen :  

perbedaan 

perilaku etis 

auditor di 

KAP dalam 

etika profesi 

Hasil dari penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan 

perilaku etis yang 

signifikan antara locus 

of control, pengalaman 

kerja, equity sensitivity. 

Namun dalam variabel 

gender tidak 

menyebabkan perilaku 

etis yang signifikan 

5 Zoraifi 

(2005) 

Pengaruh locus 

of control, 

tingkat 

pendidikan, 

pengalaman 

kerja, dan 

pertimbangan 

etis terhadap 

perilaku auditor 

dalam situasi 

konflik audit. 

Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini 

dilakukan secara 

purposive sampling 

dengan kriteria 

responden adalah 

auditor yang bekerja di 

kantor akuntan poublik 

(KAP) Berukuran kecil 

dengan jumlah staf dari 

50 orang yang berada 

di wilayah solo, 

semaang dan 

yogyakarta. 

Variabel 

Independen : 

locus of 

control, 

tingkat 

pendidikan, 

pengalaman 

kerja, dan 

pertimbangan 

etis 

Varibel 

dependen : 

perilaku 

auditor dalam 

situasi konflik 

audit. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 

locus of control, tingkat 

pendidikan, 

pengalaman kerja, dan 

pertimbangan etis 

bepengaruh signifikan 

teradap perilaku auditir 

dalam situasi konflik 

audit. 

 6 April dkk 

(2012) 

Impact of Locus 

of Control 

Expectancy on 

Level of Well-

Being 

Strategi penelitian yang 

digunakan adalah 

strategi survei . Peserta 

diminta untuk mengisi 

kuesioner yang 

dirancang untuk 

menguji , antara 

variabel lain , locus of 

control mereka dan 

tingkat kebahagiaan . 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Locus of 

Control 

Variabel 

dependen : 

Level of Well-

Being 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Penelitian locus of 

control dan dampaknya 

terhadap tingkat 

kesejahteraan subjektif 

menyimpulkan secara 

statistik signifikan 

hubungan antara lokus 

individu harapan 

kontrol dan tingkat 

kebahagiaan suatu 

individu. 
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7 Spector dkk 

(2002) 

Locus of control 

and well-being 

at work : how 

generalizable 

are western 

findings? 

Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini 

yaitu 24 manager pada 

perusahaan besar  yang 

ada di wilayah amerika 

Variabel 

Independen : 

Locus of 

Control 

Variabel 

dependen : 

Level of Well-

Being how 

generalizable 

are western 

findings? 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 

hubungan kerja locus 

of control berpengaruh 

signifikan dalam hal 

kepuasan kerja dan 

psikologis 

kesejahteraan 

 

 

Sumber: Review dari berbagai sumber 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan pengaruh locus of control, 

komitmen profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik masih beragam 

serta menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran  

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran pengaruh locus of control, komitmen 

profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit yang digambarkan 

pada gambar :                      Gambar 2.1 

Skema Kerangka Penelitian 

  

 

   X1              

      Ha1 Y 

  X2   Ha2 

      Ha3 

   X3                          

 

Locus Of Control 

Komitmen 

Profesional 

Gender 

Perilaku Auditor 

Dalam Situasi 

Konflik audit 

Sumber : Data olahan peneliti 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

2.7.1 Pengaruh Locus Of Control Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik 

Audit. 

Teori atribusi menduga pengaruh locus of control terhadap perilaku auditor, pada 

variabel locust of control terdapat dua jenis yaitu internal dan eksternal. locus of control 

internal ketika mengaudit dalam situasi konflik, auditor dikendalikan pribadi dari dalam diri 

individu yang bersangkutan dan tidak terpengaruh pihak luar. Sedangkan individu dengan 

locus of control eksternal ketika mengaudit dalam situasi konflik, auditor dikendalikan oleh 

pihak luar dan setiap keputusannya terpengaruh oleh orang lain. 

Hal tersebut menemukan beragamnya hasil riset locust of control berpengaruh terhadap 

perilaku uditor dalam situasi konflik seperti hasil penelitian Utami dkk. (2007) locus of 

control berpengaruh positif terhadap respon akuntan publik dalam situasi konflik audit. Hal 

yang sama juga dikatakan oleh Suhakim dan Arisudhana (2010) bahwa locus of control 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik. 

Hasil penelitan tersebut bertentangan dengan Herawati dan Atmini (2010) tidak mampu 

menemukan bukti adanya pengaruh positif interaksi antara locus of control dan kesadaran etis 

terhadap respon auditor dalam situasi konflik audit.  

Berdasarkan uraian teori dan temuan riset terdahulu diatas maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut. 

Ho1 : Locus of control tidak berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit. 

Ha1 : Locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik 

audit. 
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2.7.2 Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi 

Konflik Audit 

Didalam teori atribusi komitmen profesional ini dapat digunakan sebagai faktor yang 

mempengaruhi perilaku akuntan publik. Pada auditor dengan tingkat komitmen profesional 

yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk menolak permintaan klien yang salah dalam 

situasi konflik audit yang berarti lebih independen, dan auditor dengan komitmen profesi 

yang rendah lebih besar kemungkinannya untuk memenuhi permintaan klien dalam situasi 

konflik audit. 

Riset yang mencoba membuktikan hal tersebut menemukan bahwa komitmen 

profesional bepengaruh terhap perilaku auditor dalam situasi konflik yang berbeda-beda 

seperti hasil penelitian Utami dkk. (2007) komitmen profesional berpengaruh positif terhadap 

respon akuntan publik dalam situasi konflik audit. Suhakim dan Arisudhana (2010) hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa komitmen profesional berpengaruh negatif signifikan 

terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Hasil yamg sama juga dikatakan 

penelitian Herawati dan Atmini (2010) tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh 

positif interaksi antara komitmen profesi dan kesadaran etis terhadap respon auditor dalam 

situasi konflik audit. 

Berdasarkan argumentasi diatas maka hipotesis dalam penellitian ini sebagai berikut : 

Ho2 : Komitmen profesional tidak berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam 

situasi konflik audit. 

Ha2 : Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit. 
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2.7.3 Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit 

Gender yang merupakan suatu sifat yang melekat yang ada pada diri yang berjenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam teori atribusi selain locust of control dan 

komitmen profesional gender merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perilaku 

auditor. Pada situasi konflik audit pria akan cenderung melanggar aturan karena melihat dari 

sisi pencapaian prestasi yang akan datang sedangkan wanita lebih patuh pada aturan. 

Berbagai macam riset yang mencoba membuktikan hal tersebut menemukan bahwa 

gender bepengaruh terhap perilaku auditor dalam situasi konflik. Seperti penelitian Suhakim 

dan Arisudhana (2010) menunjukan hasil variabel gender berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik. Hasil penelitan tersebut bertentangan dengan 

Nugrahaningsih (2005) menunjukan bahwa gender tidak menyebabkan pengaruh positif 

perilaku etis yang signifikan. 

Berdasarkan pendapat dan riset sebelumnya, maka peneliti mangajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho3 : Gender tidak berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 

Ha3 : Gender berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor perwakilan kantor akuntan publik. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu terkini, bisa diartikan sebagai 

suatu proses pengambilan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu asalkan tidak 

menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Sekaran (2010)  

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah para auditor perwakilan kantor akuntan 

publik yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Dilihat dari substansi tujuan penarikan sampel 

yakni untuk memperoleh representasi populasi yang tepat, maka besarnya sampel yang akan 

diambil perlu mempertimbangkan karakteristik populasi serta kemampuan estimasi. Sampel 

yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi 

populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan 

pemborosan biaya penelitian. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel adalah menggunakan rumus Slovin. Noor (2011:157)  

Rumus Slovin :         n        =           N 

              1 + (N x ε
2
) 

 

Dimana : 

 n = Jumlah elemen/anggota sampel 

N = Jumlah elemen/anggota populasi 

ε  = Error level (tingkat kesalahan) 
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Dengan menggunakan rumus Slovin diatas dapat diketahui jumlah minimal sampel, yaitu 

n =       80  

                 1+(80×0,05
2
) 

n =  66.667 dibulatkan menjadi 70 

 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah 

data yang diperoleh langsung yang bersumber dari jawaban koesioner dari responden yang 

dikirim secara langsung kepada auditor perwakilan kantor akuntan publik yang berada di 

wilayah Jakarta Selatan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan penelitian ini dengan cara survei dengan menggunakan 

kuesioner, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan di isi atau 

dijawab oleh responden. Seperti yang dikatakan Sugiono (1999) dalam Ashari (2011) 

kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk 

mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya melalui 

peneliti yang secara langsung akan mengambil kuisioner yang telah diisi tersebut pada Kantor 

Akuntan Publik yang bersangkutan. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian 

diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan 

dalam analisis. 
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Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini, menggunakan skala wajah (faces 

scale) yang melukiskan wajah dari sedih hingga tersenyum dan juga merupakan skala 

peringkat grafik yang dipakai untuk memperoleh respons yang berkaitan dengan perasaan 

orang mengenai suatu aspek Sekaran (2006:36). Skor ini digolongkan dalam lima tingkatan, 

yaitu:  

1.  : Sangat Tidak Setuju (nilai 1) 

2.  : Tidak Setuju   (nilai 2)   

3.     : Netral  (nilai 3) 

4.  : Setuju   (nilai 4)  

5.  : Sangat Setuju (nilai 5)  

Tahap selanjutnya setelah kuesioner tersebut atau data yang diperoleh dan siap untuk diolah. 

Data diolah dengan bantuan program SPSS 20. 

 

3.4 Operasional Variabel 

3.4.1   Variabel Independen (X) 

A. Locus Of Control (X1) 

Locus of Control merupakan tingkat dimana seseorang  yakin bahwa mereka adalah 

penentu nasib mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rotter (1966) dalam Wisanto 

(2012) Locus of control (LOC) adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa 

apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. 

Reiss dan Mitra (1998) dalam Febriyanti (2010) membagi locus of control menjadi dua, 

yaitu: internal locus of control adalah cara pandang bahwa segala hasil yang didapat, baik 
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atau buruk adalah karena tindakan, kapasitas dan faktor-faktor dari dalam diri mereka sendiri. 

External locus of control adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat, baik atau 

buruk berada di luar kontrol diri mereka tetapi karena faktor luar seperti keberuntungan, 

kesempatan, dan takdir. Individu yang termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung 

jawab di luar kendalinya. 

Maka dapat kita simpulkan bahwa locus of control merupakan cara pandang atau 

pilihan seseorang terhadap suatu peristiwa apakah individu tersebut bisa mengendalikan 

peristiwa tersebut, baik itu cara pandang dari lingkungan luar external ataupun dari 

lingkungan dalam internal. 

Skala yang digunakan dalam pengukuran ini adalah skala The Work Locus Of Control 

Scale (WLCS), yang dikembangkan oleh Spector (1998) dalam Utami dkk. (2007) instrumen 

ini menggunakan 16 pertanyaan dengan menggunakan skala wajah (faces scale) yang 

melukiskan wajah dari sedih hingga tersenyum dan juga merupakan skala peringkat grafik 

yang dipakai untuk memperoleh respons yang berkaitan dengan perasaan orang mengenai 

suatu aspek. Responden diminta untuk memilih alternatif jawaban mulai dari skala 1 (sangat 

tidak setuju) sampai skala 5 (sangat setuju). 

B. Komitmen Profesional (X2) 

Pengaruh komitmen propfesional yang dimiliki auditor sangat berperan penting bagi 

perilaku auditor, karena dengan adanya komitmen profesional maka auditor mempunyai 

tanggung jawab secara profesional dengan klien, masyarakat, dan sesama rekan profesinya 

selain itu dapat dengan mudah memecahkan konflik dalam permasalahan audit. Seperti yang 

dikatakan oleh Herawati dan Atmini (2010) bahwa  komitmen profesional adalah (1) sebuah 

kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) sebuah kemauan 

untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan profesi, (3) sebuah 

keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi. 
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Variabel ini didefinisikan dengan tingkat keterlibatan individu dalam profesi Aranya 

(1981) dalam Utami dkk. (2007). Skala yang digunakan untuk memgukur vaiabel ini 

menggunakan skala wajah (faces scale) yang melukiskan wajah dari sedih hingga tersenyum 

dan juga merupakan skala peringkat grafik yang dipakai untuk memperoleh respons yang 

berkaitan dengan perasaan orang mengenai suatu aspek. Dengan meminta responden 

menunjukkan pilihan dari 15 pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Utami dkk. (2007), 

dari skala antara sangat tidak setuju (poin 1) sampai sangat setuju (point 5) dari pernyataan 

yang diajukan. 

C. Gender (X3) 

Suhakim dan Arisudhana (2010) dalam Pusat Study Wanita (2003:54) gender adalah 

suatu istilah yang menunjukan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan ini 

mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya 

tertentu sesuai dengan fisik laki-laki dan perempuan. Variabel ini menggunakan variabel 

dummy 1 yaitu laki-laki dan 0 yaitu perempuan yang tercantum dalam lampiran biodata pada 

perbedaan jenis kelamin. 

 

3.4.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku auditor dalam situasi konflik 

audit. Instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana akuntan publik akan 

memenuhi tuntutan klien dalam situasi konflik.  

Variabel ini menggunakan tiga kasus pendek, responden diminta mengambil keputusan 

atas suatu kasus yang dihadapi dengan cara menerima atau menolak permintaan klien serta 

perilaku etis merupakan jawaban responden yang menolak permintaan klien. Skala yang 

digunakan skala wajah (faces scale) yang melukiskan wajah dari sedih hingga tersenyum dan 
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juga merupakan skala peringkat grafik yang dipakai dengan nilai skala 5 point sangat tidak 

setuju sampai sangat setuju. 

Tabel 3.1 

Ikhtisar Operasional Variabel 

 

No Variabel Indikator Skala Pengukuran Riset 

1. Locus Of Control 1. Keputusan Pimpinan 

2. Jabatan dan Kedudukan 

3. Kesempatan 

4. Penghargaan dalam bekerja 

5. Kemampuan melaksanakan 

pekerjaan 

6. Keberuntungan 

7. Nasib 

8. Koneksi yang kuat dalam 

mendapatkan pekerjaan 

WLCS (The Work 

Locus OfControl 

Scale) 

 

Skala Interval 

 

Linkert Faces 

Scale 1-5 

16 Pertanyaan 

 

Utami, dkk 

(2007) 

2.  Komitmen Profesional 1. Tanggung jawab profesi 

2. Keaktifan dalam bekerja 

3. Pengorbanan waktu 

4. Sikap loyal 

Skala Interval 

 

 

Likert Faces 

Scale 1-5 

15 Pertanyaan 

 

Utami, dkk 

(2007) 

3 Gender 1. Peran sosial antara laki dan 

perempuan  

Skala Nominal 

   1 = laki-laki 

0 = perempuan 

Suhakim dan 

Arisudhana 

(2010) 

4 Perilaku Auditor 1. Tekanan dari klien 

2. Kepatuhan terhadap etika 

yang berlaku 

3. Lingkungan sekitar tempat 

bekerja 

4. Perintah dari pimpinan 

 

Skala Interval 

 

Likert Faces 

Scale 1-5 

3 kasus 

Utami, dkk 

(2007) 
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3.5 Metode Analisis  

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif meliputi transformasi data mentah ke dalam bentuk yang akan 

memberi informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor dalam suatu situasi Sekaran 

(2006:285). Atau bisa dikatakan sebagai proses transformasi data penelitian dalam bentuk 

tabulasi data responden, yang diperoleh dari kuesioner serta penjelasannya sehingga mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. Alat analisis data ini disajikan dengan mengundang tabel 

distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar 

deviasi. Statistik deskriptif pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

informasi karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden Kusuma 

(2011). Ukuran yang digunakan dalam statistik diskriptif ditunjukan dengan frekuensi, 

tendensi sentral (mean, median, modus) dan standar deviasi serta varian Sekaran (2006:285). 

 

3.5.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2009).  

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu 

menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan 

menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Data dinyatakan valid jika nila 

r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-Total Correlation > dari r-tabel pada 

signifikansi 0.05 (5%), namun jika sebaliknya maka bernilai negatif atau positif tetapi lebih 

kecil dari r tabel pada taraf signifikansi 0,05 atau (5%), maka butir pertanyaan dinyatakan 

invalid atau harus dihapus. 
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3.5.3 Uji Realibilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu Ghozali (2009). Teknik 

pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik uji statistik Cronbach Alpha, hasil perhitungan 

menunjukkan reliable bila koefisien alphanya (α) lebih besar dari 0,6 artinya kuesioner dapat 

dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian. Ketentuan penerimaan maupun penolakan 

hipotesis uji reabilitas adalah sebagai berikut : 

a. Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai Cronbach’s Alpha variabel penelitian >  0,60. 

Hal ini mengindikasikan bahwa item pernyataan variabel di dalam penelitian bersifat 

reliable, dan responden menghasilkan jawaban yang sama sebesar angka (berupa 

persentase) sebesar Cronbach Alpha yang didapat apabila pernyataan di dalam 

penelitian diujikan kembali. 

b. Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai Cronbach’s Alpha variabel penelitian < 0,60. 

Hal ini menandakan bahwa item pernyataan variabel di dalam penelitian bersifat 

tidak reliable. Apabila ini terjadi, maka dinyatakan jawaban responden tidaklah 

konsisten dengan pernyataan kuesioner, sehingga hasil kuesioner tidak dapat 

diujikan kembali. 

 

 

3.5.4 Pengujian Asumsi Klasik 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas 
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yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of 

regresion standardized residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov Priyatno 

(2012:147). 

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik normalitas dilakukan melalui uji Normal P-P 

Plot of regresion standardized residual dan Kolmogrov-Smirnov. Uji normalitas residual 

dengan mlihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of 

regresion standardized residual. Sebagai dasar pengambilan keputusanya, jika titik menyebar 

sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah distribusi 

residual terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 Priyatno (2012:147). 

Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikansi unstandardized residual yang 

dihasilkan dari uji Kolmogrov-Smirnov > 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) terdistribusi normal. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstandardized residual yang 

dihasilkan dari uji Kolmogrov-Smirnov < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) penelitian tidak terdistribusi normal, 

sehingga perlu dilakukan penilaian outlier, agar data dapat terdistribusi normal. 

 

 

3.5.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk apakah model ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-
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variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama atau nol 

Ghozali (2009). 

Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terdapat 

multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari 

model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias. Atau sebaliknya Jika nilai tolerance ˃ 0,10 

atau sama dengan nilai VIF ˂ 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

multikolinearitas pada model regresi Priyatno (2012:153) Uji multikolinearitas juga dapat 

ditentukan jika, nilai hasil korelasi ≥ 0,80 maka  terjadi gejala Multikolinearitas Gujarati 

(2006).   

 

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang lebih baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas kerena data cross section mengandung berbagai ukuran (kecil, 

sedang, dan besar). Ghozali (2009) 

Dalam penelitian ini dilakukan dengn cara melihat grafik scatterplot antara stndardized 

predicted value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID), ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot ntara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi dari sumbu X adalah residual (Yprediksi-Ysesungguhnya) Dasar pengambilan 

keputusan yaitu Pritano (2012:165) : 
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- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasits. 

Selain menggunakan grafik scatterplot dalam penelitian ini juga menggunakan uji park 

dalam pengujian heterokedasitas. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual 

(Lnei
2
) dengan masing-masing variabel dependen, dengan Kriteria pengujian adalah sebagai 

berikut: 

1. Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas 

2. Ha : ada gejala heteroskedastisitas 

3. Keputusan pengujian heteroskedastisitas adalah jika sig.  < 0,05 maka  Ho ditolak, 

artinya ada heteroskedastisitas dan jika sig.  ≥  0,05 maka Ha ditolak artinya tidak 

ada heteroskedastisitas. 

 

3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh 

antara dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen dan memprediksi 

variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dalam regresi linear berganda 

terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya 

multikolinearitas, tidak adanya heteroskedasitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model 

regresi Priyatno (2012:127). 
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Formula untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

 

Perlak i =  α + β1(LOC) i + β2(Komprof) i + β3(Gender) i  + ε i 

Dimana : 

Perlak   = Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit 

α   = Konstanta 

LOC    = Locus Of Control 

Komprof  = Komitmen Profesional 

Gender   = Gender 

β1 β2 β3   = Koefisien variabel independen  

ε   = error 

 

 

3.5.6 Koefisien Determinasi Adjusted (R
2
) 

Koefisien determinasi adjusted (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai adjusted R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2011:97). Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi Kusuma (2011). Adjusted R
2 

biasanya 

untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam  regresi menggunakan lebih dari dua 

variabel independen. 

 

 

Pengaruh Locus..., Dissa Rizki Dianti Galih Pithaloka, Ak.-Ibs, 2013



 
 

3.5.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

1. Uji T 

Uji T atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara 

parsial variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen 

Priyatno (2012:139). Langkah-langkah pengujian sebagai berikut : 

- Penentuan Nilai Kritis (t tabel)  

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji – t dengan tingkat signifikasi (α) 5% 

dengan sampel (n).  

- Hipotesis 1 :  

pengaruh locus of control terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit 

Ho ; β < 0 ; tidak terdapat pengaruh positif antara varibel independen dengan varibel 

dependen.  

Ha ; β > 0 ; ada pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  

- Hipotesis 2 :  

pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit 

Ho ; β < 0 ; tidak terdapat pengaruh positif antara varibel independen dengan varibel 

dependen.  

Ha ; β > 0 ; ada pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

- hipotesis 3 :  

pengaruh gender terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 

Ho ; β ≠ 0 ; tidak terdapat pengaruh antara varibel independen dengan varibel 

dependen.  
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Ha ; β = 0 ; ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.  

- Kriteria pengujian 

1. Jika nilai t hitung > t tabel, Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti bahwa ada 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.  

2. Jika nilai t hitung < t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak 

ada hubungan antara variabel independen dengan varibel dependen. 

2. Uji F 

Yaitu uji koefisien regresi untuk menguji secara serempak (simultan) dilakukan untuk 

menguji signifikansi pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen Priyatno 

(2012:137). 

- Pengujian Nilai Kritis (F tabel)  

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji-F dengan tingkat signifikan (α) 5%, 

dengan sampel (N) dan jumlah variabel (k) = 3.  

- Pengujian Hipotesis  

Ho ; β ≠ 0 ; tidak terdapat pengaruh antara varibel independen secara bersama-sama dengan 

varibel dependen. 

Ha ; β = 0 ; terdapat pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama 

dengan variabel dependen. 

 

- Kriteria Pengujian  

1. Jika nilai F hitung > F tabel, Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti bahwa 

terdapat hubungan yang signfikan antara variabel locus of control, komitmen 

profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam situsi konflik audit. 
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2. Jika nilai F hitung < F tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel locus of control, komitmen 

profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam situsi konflik audit. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan 

pada setiap kantor akuntar publik (KAP), populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor 

independent dari kantor akuntan publik di jakarta selatan, yang terdaftar di directory kantor 

akuntan publik di jakarta.  

Pada penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 80 buah kuesioner, 

yang diberikan kepada auditor-auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) di 

jakarta selatan. Pengiriman kuesioner dilakukan dengan diantar langsung oleh peneliti. Lama 

penyebaran selama 3 minggu terhitung muai dari awal bulan juni sampai dengan pertegahan 

bulan juni 2013. Kuesioner yang diberikan pada responden disertai dengan surat permohonan 

untuk menjadi responden dan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian. Setiap 

responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih satu nilai dalam skala 1 

yang menunjukkan “Sangat Tidak Setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “Sangat 

Setuju”. KAP yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Table 4.1 

KAP yang menjadi Objek Penelitian 

NO Nama KAP Kuesioner 

yang disebar 

Kuesioner 

yang diisi 

Kuesioner 

yang dapat 

diolah 

1 KAP. Weddie Andriyantoro & 

Muhaemin 

10 10 10 

2 

 

KAP. Rama Wendra 10 10 10 

3 

 

KAP. Hananta Budianto & Rekan 10 10 8 

 4 KAP. Sriyadielly & Rekan 10 10 10 
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5 KAP. Eddy Prakarsa Permana & 

Sidharta 

10 10 10 

6 KAP. Junaedi, Chairul, Labib, 

Subyakto & Rekan 

10 7 7 

7 KAP. Doli, Bambang, Sudarmadji & 

Dadang 

10 10 10 

8 

 

KAP. DRS. Danny Sughanda 10 5 5 

 Total 80 72 70 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian diteliti kelengkapannya. Apabila 

terdapat data yang tidak lengkap, maka harus disisihkan dan tidak dapat diolah. Berdasarkan 

80 kuesioner yang telah disebar dan 72 kuesioner yang telah kembali, sebanyak 2 kuesioner 

tidak dapat diolah karena data yang diisi tidak lengkap sehingga diperoleh populasi dalam 

penelitian ini adalah sebesar 70 responden. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian 

penyebaran kuesioner yang disajikan dalam tabel berikut 

Tabel 4.2 

Rincian Penyebaran Kuesioner 

Keterangan  Jumlah  Persentase 

Kuesioner yang disebar  80 100% 

Kuesioner yang tidak kembali  8 10% 

Kuesioner yang kembali  72 90% 

Kuesioner yang tidak dapat diolah  2 2,5% 

Kuesioner yang dapat digunakan  70 87,5% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

4.1.1 Karakteristik Responden  

 

Responden dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi beberapa karakteristik, 

yaitu berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan lama/masa bekerja sebagai auditor. 

Uraian berikut ini merupakan penjelasan karakteristik demografis responden tersebut. 
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Tabel 4.3 

Jenis Kelamin 

Jenis kelamin  Jumlah  Persentase  

Pria  37 52,8% 

Wanita  33 47.2% 

Total 70 100%  

Sumber : Data primer yang diolah, 2013  

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden sebesar 70 

auditor terdiri dari pria dan wanita. Responden yang berjenis kelamin pria sebesar 37 orang 

(52,8%) dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 33 orang (47,2%). Hal ini 

menunjukan bahwa responden mayoritas adalah laki-laki. 

Tabel 4.4 

Pendidikan Terakhir 

Tingkat Pendidikan  Jumlah Persentase  

Diploma/Sarjana Muda 12 17,1% 

Sarjana/Magistar 58 82,9% 

Total 70 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir auditor yang bekerja di 

KAP Jakarta Selatan adalah yang berpendidikan sarjana Sarjana/Magister yaitu sebesar 58 

orang dengan persentase 82,9 persen. Kemudian auditor dengan pendidikan diploma / sarjana 

muda berjumlah 12 orang dengan persentase 17,1 persen. 

Tabel 4.5 

Masa Kerja 

Tahun  Jumlah  Persentase  

Dibawah 5 Tahun 35 50% 

5 s/d 10 Tahun 20 28,6% 

11 s/d 15 Tahun 10 14,3% 

16 s/d 20 Tahun 3 4,3% 

Lebih dari 20 Tahun 2 2,8% 

Total 70 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Dari tabel 4.5 menyatakan bahwa sebagian besar responden adalah auditor yang telah 

bekerja selama dibawah 5 tahun. Hal ini menunjukan responden mempunyai pengalaman 

yang belum cukup lama bekerja di kantor akuntan publik. 

 

4.2 Analisis Data  

 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel 

penelitian. Tabel statistik deskriptif menunjukkan angka kisaran teoritis dan gambaran angka 

hasil penelitian yang sesungguhnya, mean dan standar deviasi. Pengukuran variabel ini 

dilakukan dengan statistik deskriptif sejumlah 70 responden, dimana masing-masing variabel 

tersebut adalah untuk locus of control sebanyak 16 pertanyaan, komitmen profesi sebanyak 

15 pertanyaan, gender dengan menggunakan data responden, dan perilaku auditor situasi 

konflik sebanyak 3 pertanyaan. Berikut adalah hasil statistik deskriptif pada tabel 4.6 yaitu : 

Tabel 4.6 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 

Dari tabel statistik deskriptif di atas terlihat bahwa sampel terdiri dari 70 auditor. 

Kesimpulan dari tabel diatas yaitu, untuk variabel gender didapat bahwa skor minimum untuk 

responden adalah sebesar 0,00 yang didapat dari responden perempuan dan skor maksimum 

responden sebesar 1 yang didapat dari responden laki-laki. Sedangkan range antara nilai 

minimum dan maksimum variabel gender 1, dengan nilai penyimpangan atau standar deviasi 

Descriptive Statistics

70 .00 1.00 .5286 .50279
70 2.50 5.00 3.7955 .56944
70 1.87 4.80 3.7095 .58802

70 1.67 5.00 3.8476 .76705

70

Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi
Perilaku auditor
dalam situasi konf lik
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

Pengaruh Locus..., Dissa Rizki Dianti Galih Pithaloka, Ak.-Ibs, 2013



 
 

sebesar 0,50279. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi gender auditor laki-laki 

seringkali memiliki situasi konflik dalam penyelesaian audit laporan keuangan. 

Locus of control auditor yang tinggi menunjukkan bahwa auditor memiliki eksternal 

locus of control dan sebaliknya auditor yang memiliki skala locus of control yang rendah 

menunjukkan bahwa auditor memiliki internal locus of control. Pada penelitian ini nilai 

minimum untuk variabel locus of control dari skor jawaban responden adalah 2,50 yang 

didapat dari responden 32. Sedangkan untuk skor locus of control maksimum adalah 5,00 

yang didapat dari reponden 36. Range  dari minimal dan maksimal untuk variabel locus of 

control adalah 2,50. Selain itu nilai penyimpangan skor atau standar deviasi variabel locus of 

control adalah 0,56944. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata jawaban responden yang tinggi 

menunjukkan bahwa auditor cenderung memiliki eksternal locus of control. 

 Untuk variabel komitmen profesi didapat bahwa skor minimum responden adalah 

1,87 yang didapat dari responden 32, sedangkan skor maksimum variabel komitmen profesi 

adalah 4,80 yang didapat dari responden 36. Range  dari nilai minimum dan maksimum 

variabel pengendalian internal adalah sebesar 2,93 dan nilai penyimpangan skor atau standar 

deviasi variabel komitmen profesi adalah 0,58802. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen 

profesi rendah yang ada pada auditor seringkali memiliki situasi konflik dalam melaksanakan 

proses audit. 

 Dari variabel perilaku auditor dalam situasi konflik didapat bahwa skor minimum 

untuk responden adalah sebesar 1,67 yang didapat dari responden 32 dan skor maksimum  

responden sebesar 5,00 yang didapat dari responden 36. Sedangkan range antara nilai 

minimum dan maksimum variabel perilaku auditor dalam situasi konflik adalah 3,33, dengan 

nilai penyimpangan atau standar deviasi sebesar 0,76705. Dari data diatas terlihat bahwa 

perilaku auditor dalam situasi konflik terdapat pada auditor dalam melaksanaan proses audit. 
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4.3 Gender 

Pada perbedaan gender yang ada pada auditor, pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan variabel dummy yang berupa jawaban 1 laki-laki atau 0 perempuan. Hasil 

penelitian akan dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Jenis Kelamin 

Jenis kelamin  Jumlah  Persentase  

Pria  37 52,8% 

Wanita  33 47.2% 

Total  70 100%  

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebagaian besar auditor berjenis kelamin laki-laki 

sebesar 37 orang (52,8%) dan wanita hanya sebesar 33 orang (47,2%) auditor, ketika berada 

disituasi konflik audit pada saat pemeriksaan laporan keuangan. 

 

4.4 Pengujian Kualitas Data 

4.4.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2009).  

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu 

menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan 

menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Data dinyatakan valid jika nila 

r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-Total Correlation > dari r-tabel pada 

signifikansi 0.05 (5%) 
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Dari uji validitas yang telah dilakukan, maka didapat hasil yang disajikan secara 

lengkap dalm tabel 4.8, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Uji Validitas 

No 

 

Variabel 

 

Koefisien 

korelasi 

p-

value r tabel Keputusan 

1 Locus of control         

  Loc1 0.529 0.000 0.235 Valid 

  Loc2 0.545 0.000 0.235 Valid 

  Loc3 0.524 0.000 0.235 Valid 

  Loc4 0.489 0.000 0.235 Valid 

  Loc5 0.470 0.000 0.235 Valid 

  Loc6 0.634 0.000 0.235 Valid 

  Loc7 0.699 0.000 0.235 Valid 

  Loc8 0.684 0.000 0.235 Valid 

  Loc9 0.621 0.000 0.235 Valid 

  Loc10 0.629 0.000 0.235 Valid 

  Loc11 0.516 0.000 0.235 Valid 

  Loc12 0.628 0.000 0.235 Valid 

  Loc13 0.487 0.000 0.235 Valid 

  Loc14 0.422 0.000 0.235 Valid 

  Loc15 0.637 0.000 0.235 Valid 

  Loc16 0.687 0.000 0.235 Valid 

2 Komitmen profesi         

  Kom1 0.391 0.001 0.235 Valid 

  Kom2 0.458 0.000 0.235 Valid 

  Kom3 0.664 0.000 0.235 Valid 

  Kom4 0.778 0.000 0.235 Valid 

  Kom5 0.682 0.000 0.235 Valid 

  Kom6 0.703 0.000 0.235 Valid 

  Kom7 0.691 0.000 0.235 Valid 

  Kom8 0.710 0.000 0.235 Valid 

  Kom9 0.665 0.000 0.235 Valid 

  Kom10 0.684 0.000 0.235 Valid 

  Kom11 0.656 0.000 0.235 Valid 

  Kom12 0.671 0.000 0.235 Valid 

  Kom13 0.603 0.000 0.235 Valid 

  Kom14 0.665 0.000 0.235 Valid 

  Kom15 0.648 0.000 0.235 Valid 

3 Perilaku auditor dalam situasi konflik         

  Peril1 0.859 0.000 0.235 Valid 

  Peril2 0.862 0.000 0.235 Valid 

  Peril3 0.633 0.000 0.235 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Pengaruh Locus..., Dissa Rizki Dianti Galih Pithaloka, Ak.-Ibs, 2013



 
 

Hasil uji validitas pada semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan angka yang 

lebih besar dari r tabel sebesar 0,235 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada semua variabel penelitian ini dikatakan 

valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas  

 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat reliabel suatu alat ukur dengan 

menggunakan rumus conbrach alpha. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan 

teknik korelasi conbrach alpha adalah : 

- Jika conbrach’s alpha > 0,6 berarti konstruk reliabel 

- Jika conbrach’s alpha < 0,6 berarti konstruk tidak reliabel 

 Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka didapat hasil conbrach’s alpha yang 

akan disajikan secara lengkap dalam tabel 4.8  

Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas 

No Variabel 

N of 

Items 

Cronbach's 

Alpha Keputusan 

1 Locus of control 16 0.865 Reliabel 

2 Komitmen profesi 15 0.899 Reliabel 

3 Perilaku auditor dalam situasi konflik 3 0.695 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa nilai conbrach apha dari masing-

masing variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai > 0.6 yang artinya semua variabel 

dalam penelitian ini adalah reliabel. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua item pernyataan 

di dalam kesioner yang disebarkan terhadap 70 responden bersifat reliable. Hal ini 

menjadikan dasar bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga setiap pernyataan di dalam 

kuesioner dinyatakan bersifat reliabel dan variabel didalam kuesioner layak digunakan 

sebagai alat ukur. 
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4.4.3 Analisa Uji Asumsi Klasik 

4.4.3.1 Analisa Uji Asumsi Klasik Normalitas 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, uji asumsi ini akan menguji data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, 

apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal Sunyoto 2011:84.  

Uji normalitas residual dengan mlihat penyebaran data pada sumber diagonal pada 

grafik Normal P-P Plot of regresion standardized residual. Sebagai dasar pengambilan 

keputusanya, jika titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai 

residual tersebut telah normal. uji One Sample Kolmogorov Smirnov digunakan untuk 

mengetahui distribusi data, apakah distribusi residual terdistribusi normal jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 Priyatno (2012:147). Berikut adalah output dari uji normalitas 

yang diolah melalui SPSS : 

Gambar 4.1 

grafik Normal P-P Plot of regresion standardized residual 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas diatas dapat diketahui bahwa terlihat titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak dipakai karena memenuhi  asumsi 

normalitas. 
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Tabel 4.10 

Uji Normalitas 

   

Dari hasil uji normalitas diatas terlihat nilai p-value sebesar 0.373 atau 0.373 lebih 

besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi yang disyaratkan untuk uji regresi 

tersebut harus berdistribusi normal tersebut terpenuhi atau dengan kata lain Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

 

4.4.3.2 Analisa Uji  Asumsi Klasik Multikolinearitas 

Uji multikolineraitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variable bebas Ghozali (2011). Deteksi terhadap ada tidaknya 

multikolonieritas dalam penelitian ini dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance 

inflation factor, suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila 

mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 atau 10 % dan nilai variance inflation factor (VIF) 

kurang dari 10. Berikut adalah hasil perhitungan uji multikolinearitas, yang dihitung 

menggunakan bantuan SPSS : 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70
.0000000

.44451093
.109
.045

-.109
.914
.373

N
Mean
Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negativ e

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Tabel 4.11 

Multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa masing-masing variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian memiliki nilai VIF < 10 (atau Tolerance > 0,10), variable Gender 

dengan VIF sebesar 1.505, variabel Locus of control dengan VIF sebesar 2.961, variable 

Komitmen Profesional dengan VIF sebesar 2.957, hal ini menunjukkan bahwa pada model 

regresi terhindar dari masalah multikolinearitas. 

Tabel 4.12 

Hasil Nilai Korelasi Covariance Matrix 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.11 bahwa hasil nilai korelasi kurang dari 0,80. Dengan demikian 

dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.  

 

4.4.3.3 Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot (scatterplot) di mana penyebaran titik-titik 

Coefficientsa

.664 1.505

.338 2.961

.338 2.957

Gender
Locus of  control
Komitmen profesi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Perilaku auditor dalam
situasi konf lik

a. 

Coefficient Correlationsa

1.000 -.216 -.718
-.216 1.000 -.219
-.718 -.219 1.000
.026 -.005 -.019

-.005 .018 -.005
-.019 -.005 .027

Komitmen prof esi
Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi
Gender
Locus of  control

Correlations

Covariances

Model
1

Komitmen
prof esi Gender

Locus of
control

Dependent Variable:  Perilaku auditor dalam situasi konf lika. 
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yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah 

penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedsitas 

 

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diatas, dengan scatter plot, terlihat 

bahwa titik – titik yang ada tidak membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit) dan titik – titik menyebar disekitar angka 0 pada sumbu y, 

maka mengidikasikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Selain menggunakan grafik scatterplot dalam dalam penelitian ini juga menggunakan 

uji park dalam pengujian heterokedasitas. Metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai 

residual (Lnei
2
) dengan masing-masing variabel dependen, dengan Kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut: 

- Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas 

- Ha : ada gejala heteroskedastisitas 

- Keputusan pengujian heteroskedastisitas adalah jika sig.  < 0,05 maka  Ho ditolak, 

artinya ada heteroskedastisitas dan jika sig.  ≥  0,05 maka Ha ditolak artinya tidak 

ada heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.13 

Uji Park Heteroskedsitas 

 

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai t hitung adalah -0,431, 1,63 dan -

1,769. Sedangkan nilai t tabel dapat dicari pada tabel t dengan df = n-2 atau 70-2 = 68 pada 

(signifikansi 0,025), di dapat nilai t tabel sebesar 1,995 (Lihat lampiran tabel t), Karena nilai t 

hitung -0,431, 1,63 dan -1,769 berada pada –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

artinya pengujian antara Ln ei
2
 dengan Gender dan Lnei

2
 dengan Locus Of Control dan Lnei

2
 

dengan Komitmen Profesional tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

 

4.5 Analisis Uji Hipotesis 

4.5.1 Koefisien Determinasi Adjusted (R
2
) 

Koefisien determinasi adjusted (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai adjusted R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen.  Ghozali (2011: 97) 

Coefficientsa

-3.714 1.877 -1.979 .052
-.253 .588 -.063 -.431 .668
1.512 .928 .425 1.63 .080

-1.246 .705 -.362 -1.769 .082

(Constant)
Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  LN_ut2a. 
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Dalam penelitian ini adjusted R square disesuaikan dengan jumlah variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Nilai adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila suatu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. Priyatno (2012)  

Hasil uji koefisien determinasi R2 dari pengujian statistik multiple regression adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 0.815. nilai tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel  Gender, Locus of control, 

Komitmen profesional dengan Perilaku auditor dalam situasi konflik dinyatakan memiliki 

hubungan yang kuat dikarenakan memiliki nilai korelasi > 0.50. 

Sedangkan nilai koefisien determinasi Adjusted R Square dihasilkan angka sebesar 

0.649 yang berarti bahwa variasi variabel Perilaku auditor dalam situasi konflik dapat 

dijelaskan oleh variabel Gender, Locus of control dan Komitmen profesional adalah sebesar 

0.649 atau sebesar 64.9% sedangkan sisanya sebesar  35.1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti kesadaran etis, independensi, dan pengalaman 

kerja. 

 

4.5.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda   

Dalam menganalisa besarnya pengaruh variabel kompetensi auditor, etika auditor, dan 

independensi terhadap kualitas audit, digunakan analisa regresi linier berganda dengan 

Model Summary

.815a .664 .649 .45450
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), Komitmen prof esi, Gender,
Locus of  control

a. 
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menggunakan metode Ordinarys Least Square. Hasil estimasi parameter regresi yang 

diperoleh disajikan pada Tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 maka bentuk persamaan regresi linear berganda yang adalah 

sebagai berikut: 

Perlak =  0,358 +  0,463 Loc + 0,406 Komprof + 0,423 Gender  

Dimana : 

Perlak    = Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit 

LOC    = Locus Of Control 

Komprof   = Komitmen Profesional 

Gender    = Gender 

 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa baik konstanta maupun 

koefisien variabel-variabel independen memiliki nilai positif. Hal ini menandakan bahwa 

persamaan rergresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah. Dengan demikian, 

situasi konflik audit akan semakin meningkat seiring dengan adanya locus of control, 

komitmen profesi dan perbedaan gender pada perilaku auditor.  

Coefficientsa

.358 .426 .840 .404

.423 .134 .277 3.167 .002

.463 .165 .344 2.802 .007

.406 .160 .312 2.540 .013

(Constant)
Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  Perilaku auditor dalam situasi konf lika. 
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4.5.3 Pengujian Parsial (Uji T) 

Uji T bertujuan untuk menguji seberapa hauh pengaruh suatu variabel independen 

secara individual yaitu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel indipenden secara 

individual terhadap variabel dependen Ghozali (2011:98). 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Parsial (T) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dikatakan bahwa:  

- Hipotesis 1 

Pengaruh locus of control terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 

Ho ; β < 0 ; tidak terdapat pengaruh positif antara varibel independen dengan varibel 

dependen. Ha ; β > 0 ; ada pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  

Pada variabel Locus of control dengan tingkat signifikansi sebesar 0.007 dimana 

nilai 0.007 < 0.05 dan karena itu dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha diterima yang 

berarti Locus of control berpengaruh secara signifikan terhadap Perilaku auditor dalam 

situasi konflik audit. 

 

Coefficientsa

.358 .426 .840 .404

.423 .134 .277 3.167 .002

.463 .165 .344 2.802 .007

.406 .160 .312 2.540 .013

(Constant)
Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  Perilaku auditor dalam situasi konf lika. 
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- Hipotesis 2 

Pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik 

audit. Ho ; β < 0 ; tidak terdapat pengaruh positif antara varibel independen dengan 

varibel dependen. Ha ; β > 0 ; ada pengaruh positif antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Selanjutnya pada variabel Komitmen profesional dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.013  dimana nilai 0.013 < 0.05 dan karena itu dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak Ha diterima yang berarti Komitmen profesional berpengaruh secara signifikan 

terhadap Perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 

- Hipotesis 3 

Pengaruh gender terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Ho ; β ≠ 0 

; tidak terdapat pengaruh antara varibel independen dengan varibel dependen. Ha ; β = 

0 ; ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

variabel gender dengan tingkat signifikansi sebesar 0.002 dimana nilai 0.002 < 

0.05 dan karena itu dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti gender 

berpengaruh secara signifikan terhadap Perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 

Perhitungan diatas, memberikan kesimpulan bahwa  Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak, yang menandakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengaruh locus of control, 

komitmen profesi, dan gender terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Hal ini 

sesuai dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya. 

 

4.5.4 Pengujian Simultan (Uji F) 

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui 

apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  
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Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel locus of control, komitmen 

profesional, gender berpengaruh signifikan atau tidak terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit. pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji F 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel di atas tampak bahwa 

dengan uji ANOVA atau F test didapat F hitung sebesar 43.509 (F tabel sebesar : 2.74) 

dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel dan 

probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ho ditolak yang dapat dikatakan bahwa 

Locus of control, Komitmen profesi dan Gender secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap Perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 

 

4.6 Analisis Hasil Penelitian 

 

4.6.1 Pengaruh Locus Of Control Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik 

Audit. 

Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah 

seseorang tersebut dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. 

Locus of control terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal. internal locus of control  

adalah cara pandang bahwa segala hasil yang didapat, baik atau buruk adalah karena 

ANOVAb

26.963 3 8.988 43.509 .000a

13.634 66 .207
40.597 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Komitmen prof esi,  Gender,  Locus of  controla. 

Dependent Variable: Perilaku auditor dalam situasi konf likb. 
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tindakan, kapasitas dan faktor-faktor dari dalam diri mereka sendiri. External locus of control 

adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada di luar kontrol 

diri mereka tetapi karena faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa individu yang mempunyai external locus of 

control  lebih banyak menyandarkan harapannya untuk bergantung pada orang lain dan lebih 

banyak mencari dan memilih situasi yang menguntungkan. Sementara itu individu yang 

mempunyai internal locus of control lebih banyak mengharapkan pada diri sendiri dan juga 

lebih menyenangi keahlian dibandingkan hanya mendapatkan  situasi yang menguntungkan. 

Dari hasil uji T yang telah dilakukan, didapat nilai t-value 2,802 dan signifikansi 

(p<0,05) variabel locus of control adalah sebesar 0,007. Maka dari hasil pengolahan tersebut, 

mendapati bahwa Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak . Nilai koefisien regresi dari variabel 

locus of control yang diproksikan dengan perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah 

sebesar 0,463 mengindikasikan bahwa variabel locus of control berpengaruh positif terhadap 

perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Hal ini berarti bahwa jika locus of control auditor 

mengalami kenaikan 1 satuan, maka perilaku auditor dalam situasi konflik audit akan 

meningkat rata-rata sebesar 0,463 satuan pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta 

Selatan dengan asumsi variabel lain konstan.  

Hal ini menunjukan bahwa pengaruh hubungan antara locus of control dengan 

perilaku auditor dalam situasi konflik audit positif. Jadi semakin rendah locus of control 

maka dengan kata lain internal locus of control akan semakin rendah respon akuntan publik 

dalam situasi koflik audit (kecenderungan yang lebih besar untuk menolak permintaan klien), 

sebaliknya semakin tinggi locus of control maka dengan kata lain eksternal locus of control 

akan semakin tinggi perilaku auditor dalam situasi konflik audit (kecenderungan yang lebih 

besar untuk menerima permintaan klien). 
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4.6.2 Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi 

Konflik Audit 

komitmen profesional terdiri dari 3 : (1) sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap 

tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-

sungguh guna kepentingan profesi, (3) sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan 

dalam profesi.  

komitmen profesi bisa dihasilkan dari proses akulturasi dan asimilasi pada saat masuk 

dan memilih untuk tetap dalam profesi yang bersangkutan dan juga menyimpulkan perilaku 

etis akuntan publik yang berhubungan dengan tingginya komitmen akuntan pada profesi. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komitmen profesional mendasari perilaku, sikap, 

dan orientasi profesional seseorang dalam menjalankan tugasnya. 

Pada hipotesis kedua memiliki t-value sebesar 2,540 dan signifikan pada 0,013 

(p<0,05), hal ini berarti ho ditolak ha tidak dpat ditolak. Dengan kata lain komitmen 

profesional terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah positif. Nilai 

koefisien regresi dari variabel komitmen profesional yang diproksikan dengan perilaku 

auditor dalam situasi konflik audit adalah sebesar 0,406 mengindikasikan bahwa variabel 

komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik 

audit. Hal ini berarti bahwa jika komitmen profesional auditor mengalami kenaikan 1 satuan, 

maka perilaku auditor dalam situasi konflik audit akan meningkat rata-rata sebesar 0,406 

satuan pada kantor akuntan publik wilayah Jakarta Selatan dengan asumsi variabel lain 

konstan.  

Hal ini berarti komirtmen profesional yang rendah menyebabkan respon akuntan publik 

dalam situasi konflik audit adalah positif. Maka komitmen profesional yang rendah 
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menyebabkan respon akuntan publik dalam situasi konflik audit juga rendah (independen). 

Sebaliknya akuntan publik yang memiliki komitmen profesional tinggi makan responya 

terhadap konflik audit juga tinggi (kurang independen). 

 

4.6.3 Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit 

Gender yang merupakan suatu sifat yang melekat yang ada pada diri yang berjenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan. Pada situasi konflik audit pria akan cenderung 

melanggar aturan karena melihat dari sisi pencapaian prestasi yang akan datang sedangkan 

wanita lebih patuh pada aturan.  

Dari hasil uji T yang telah dilakukan, didapat nilai t-value 3,167 dan signifikansi 

(p<0,05) variabel gender adalah sebesar 0,002. Maka dari hasil pengolahan tersebut, 

mendapati bahwa Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. Nilai koefisien regresi dari variabel 

gender yang diproksikan dengan perilaku auditor dalam situasi konflik audit adalah sebesar 

0,423 mengindikasikan bahwa variabel gender berpengaruh positif terhadap perilaku auditor 

dalam situasi konflik audit. Hal ini berarti bahwa jika perbedaan gender auditor mengalami 

kenaikan 1 satuan, maka perilaku auditor dalam situasi konflik audit akan meningkat rata-rata 

sebesar 0,423 satuan pada kantor akuntan publik wilayah Jakarta Selatan dengan asumsi 

variabel lain konstan.  

Hal ini menunjukan bahwa adanya pengaruh hubungan antara gender dengan perilaku 

auditor dalam situasi konflik audit. Hal ini berarti perbedaan gender yang terdapat pada 

akuntan publik mempemgaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 
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4.7 Implikasi Manajerial 

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh locus of control, komitmen 

profesi, dan gender auditor terhadap perilaku auditor dalam situsi konflik audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 

pertimbangan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak akuntan publik atau auditor, Kantor 

Akuntan Publik (KAP), pengguna laporan keuangan, dan pihak berkepentingan lainnya. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisa pengaruh locus of control, 

komitmen profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada 

kantor akuntan publik di wilayah jakarta selatan, maka diperoleh hasil locus of control, 

komitmen profesional, gender bahwa berpengaruh signifikan terhadap perilaku auditor dalam 

situasi konflik.  

Locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik 

audit, locus of control memiliki peran yang penting pada perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit, Auditor dituntut untuk selalu obyektif, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain 

dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan auditing. Seorang auditor 

diharapkan memiliki locus of control internal, karena dengan hal tersebut seorang auditor 

akan lebih percaya terhadap kemampuanya sendiri dalam menjalankan tugas dan tidak 

terpengaruh oleh pihak luar atau pihak eksternal. Seorang auditor dituntut untuk dapat 

menunjukkan kinerja yang baik tidak merugikan bagi perusahaan dan profesinya, mengingat 

peran auditor sebagai pihak independen dalam mengaudit laporan keuangan suatu 

perusahaan. Agar laporan keuangan tersebut handal dibutuhkan peran kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional yang dimiliki auditor membantu auditor 

untuk melakukan segala sesuatu dengan baik karena terdapat manajemen diri yang baik, 

sehingga auditor dengan memiliki rasa tanggung-jawab akan mampu menunjukkan kinerja 
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yang baik. Mampu mengambil sikap dan keputusan dengan bijak tanpa terpengaruh situasi 

dan kondisi yang terjadi. Sedangkan dengan kecerdasan spiritual yang dimiliki seorang 

auditor mampu mengevaluasi dan merefleksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap locus of control terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit 

yang dituntut untuk semakin baik dalam bekerja, karena tanggung jawabnya yang besar. 

Dengan demikian, auditor tidak memiliki peluang untuk melakukan tindak kecurangan atas 

proses penyalahgunaan laporan keuangan. 

Selain itu komitmen profesional memiliki pengaruh positif terhadap perilaku auditor 

dalam situasi konflik audit. Auditor juga harus didukung dengan komitmen yang tinggi 

terhadap profesi dengan cara bertanggung jawab setiap perilakunya dalam mengaudit, 

memiliki loyalitas yang tinggi terhadap profesi akuntan publik dan memiliki pengetahuan dan 

pengalaman. Pengetahuan auditor dapat dilihat dari tingkat pendidikan, sertifikasi baik 

dibidang audit maupun selain bidang audit, dan adanya pelatihan-pelatihan seperti mengikuti 

pelatihan pelatihan profesi berkelanjutan (PPL) dan kurus pelatihan PSAK untuk menunjang 

pekerjaannya dalam mengaudit sehingga wawasannya terbuka luas. Sedangkan 

pengalamannya dapat dilihat dari lamanya bekerja sebagai auditor, banyaknya klien yang 

sudah diauditnya, serta memahami berbagai jenis industri klien. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan komitmen profesi auditor dengan berbagai macam cara, antara lain dengan 

melakukan pelatihan dan adanya tutorial proses pengauditan untuk junior auditor. Pelatihan 

yang dimaksud bisa berbentuk seminar untuk menambah wawasan dan informasi yang 

berkaitan dengan audit. Tutorial yang dimaksud adalah berbagi tambahan pengetahuan 

mengenai audit yang diberikan senior auditor kepada junior auditor mengenai pengatahun 

dan pengalaman mengenai audit. Dengan demikian tanggung jawab auditor setiap perilaku 

dalam mengaudit, loyalitas yang tinggi tergadap profesi akuntan publik, dan tingkat 
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pengetahuan dan pengalaman seorang auditor akan bertambah, yang nantinya akan 

meningkatkan komitmen profesional yang dihasilkannya. 

Selain locus of control dan komitmen profesional, gender berpengaruh positif terhadap 

perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Perbedaan gender juga dapat mempengaruhi 

perilaku auditor dalam situasi konflik audit, auditor pria cenderung melanggar peraturan dan 

lebih mementingkan keinginan pribadi dibandingkan auditor wanita. Auditor diharapkan 

mempunyai kode etik profofesional dalam mengaudit agar dengan adanya perbedaan gender 

yang ada didalam diri auditor tidak mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik 

audit. Dengan adanya hal tersebut diharapkan bahwa perbedaan nilai dan sifat berdasarkan 

gender tidak akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh locus of control, komitmen 

profesional, gender terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik 

audit. Locus of control merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa 

apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. 

Auditor diharapkan lebih banyak bersifat independensi dan tidak berpengaruh dari 

lingkungan eksternal dibandingkan hanya mendapatkan  situasi yang menguntungkan. 

Jadi semakin tinggi locus of control yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi juga 

pengaruh perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 

 

2. Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit.  Komitmen profesional yang dimiliki auditor sangat berperan penting 

bagi perilaku auditor, karena dengan adanya komitmen profesional maka auditor 

mempunyai tanggung jawab secara profesional dengan klien, masyarakat, dan sesama 

rekan profesinya selain itu dapat dengan mudah memecahkan konflik dalam 

permasalahan audit. Dengan demikian semakin tinggi komitmen profesional yang 

dimiliki auditor maka semakin tinggi juga pengaruh perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit. 
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3. Gender  berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. gender 

adalah suatu istilah yang menunjukan pembagian peran sosial antara laki-laki dan 

perempuan ini mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis. Dengan 

adanya hal tersebut diharapkan bahwa perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender 

tidak akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik. Jadi 

semakin tinggi perbedaan gender yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pengaruh 

auditor dalam situasi konflik audit. 

4. Locus of control, komitmen profesional, gender berpengaruh secara simultan terhadap 

perilaku auditor dalam situasi konflik audit pada kantor akuntan publik di wilayah 

jakarta selatan. Dengan demikian auditor yang memiliki locus of control, komitmen 

profesional, dan gender memiliki huubungan yang kuat dengan perilaku auditor dalam 

situasi konflik audit. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan 

antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) : 

Untuk meningkatkan kualitas audit dan profesionalisme independensi auditor, Kantor 

Akuntan Publik (KAP) selalu mematuhi regulator yang berlaku dan memfasilitasi para 

auditor untuk sertifikasi guna menunjang penugasan audit seperti, Certified Information 

Systems Auditor (CISA) yaitu suatu sertifikasi di bidang audit dan sistem informasi dan 

Certified Public Accountant (CPA) yaitu suatu sertifikasi tertinggi profesi akuntan 

publik di Indonesia. 
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2. Bagi auditor : 

Dari hasil penelitian dapat dilihat, variabel locus of control, komitmen profesional, 

serta gender adalah variabel yang paling mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, auditor diharapkan tidak 

terpangaruh oleh lingkungan luar, tidak mementingkan keinginan pribadi serta 

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesinya. Sehingga kualitas ketika 

mengaudit dapat meningkat seperti dengan cara, tidak membeli saham perusahaan klien 

yang sedang diaudit, tidak ada hubungan dekat dengan para pejabat perusahaan klien, 

dan senantiasa tidak memiliki keterlibatan dengan berbagai pihak dalam setiap 

penugasannya. Untuk meningkatkan komiktmen profesional auditor sebaiknya 

mengikuti program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yaitu program belajar 

yang terus menerus yang harus ditempuh akuntan publik untuk memelihara, 

meningkatkan, dan mengembangkan loyalitas profesionalnya guna menunjang 

pekerjaannya.  

 

3. Bagi peneliti selanjutnya  : 

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan menambahkan 

variabel lain seperti etika profesi dan pengalaman audit yang dapat mempengaruhi 

perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Selain itu, diharapkan penelitian 

selanjutnya agar lebih memperluas dan menambah jumlah sampel yang digunakan. 
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LAMPIRAN 1  

INDONESIA  BANKING SCHOOL 

Jl. Kemang Raya No. 35, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12730 

Telp : 021-71791838, 71791979, 7195474, 7196469 Fax. 021-7195486 

website : www.ibs.ac.id email: info@ibs.ac.id 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 
Hal : Permohonan Menjadi Responden  

 

 

Kepada Yth.  

Bpk/Ibu Responden  

Di tempat  

Dengan Hormat,  

Saya adalah mahasiswa program S1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Indonesia Banking School, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan 

skripsi untuk program S1 dalam bidang Akuntansi. Dalam penelitian ini Saya mengambil 

tema mengenai pengaruh locus of control, komitmen profesional, gender terhadap perilaku 

auditor dalam situasi konflik audit. Untuk itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk 

mengisi kuesioner ini.  

Saya akan menjamin kerahasiaan dari semua jawaban yang telah Bapak/Ibu berikan 

dalam kuesioner terlampir. Ini semua semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian 

ilmiah, dan hanya ringkasan hasil dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau 

dipublikasikan.  

Demikian permohonan saya ini saya sampaikan. Atas kesediaan, partisipasi dan kerja 

sama yang baik, saya ucapkan terima kasih.  

                                                                                                                    Peneliti  

 

Dissa Rizki Dianti G.P 
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Nama KAP   :  

Nama    : __________________________________________ 

Jenis Kelamin   : 1. Pria                                     2. Wanita   

Umur    :                   Thn 

Pendidikan    :1. Diploma / sarjana muda      2. Sarjana / Magister 

Masa Kerja   : 1. Dibawah 5 tahun 

     2. 5 s/d 10 tahun 

     3. 11 s/d 15 tahun 

      4. 16 s/d 20 tahun 

    5. Lebih dari 20 tahun 

Setiap pertanyaan berikut hanya membutuhkan satu jawaban. Pertanyaan dijawab dengan 

kriteria sebagai berikut :  

6.  : Sangat Tidak Setuju (nilai 1) 

7.  : Tidak Setuju   (nilai 2)   

8.       : Netral  (nilai 3) 

9.  : Setuju   (nilai 4)  

10.  : Sangat Setuju (nilai 5)  

Mohon Sdr/Sdri menilai tindakan dengan mengikuti ilustrasi kasus-kasus tersebut dengan 

memberikan tanda silang (x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertanyaan berikut berhubungan dengan Locus Of Control auditor 
Locus of control  adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah seseorang tersebut dapat atau 

tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. Locus of control  merupakan cara pandang seseorang auditor 
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ketika menghadapi di situasi konflik audit. Terkait dengan profesi akuntan publik, responden diminta untuk mengisi 16 

pertanyaan dibawah ini. 

NO Keterangan 

     
  STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Pekerjaan adalah tindakan yang anda lakukan 
untuk menghasilkan sesuatu. 

     

2 Pada sebagian besar pekerjaan, orang dapat 
mencapai apa yang telah mereka 
tetapkan/targetkan.  

     

3 Dengan perencanaan, penyelesaian pekerjaan akan 
dapat dilakukan dengan lebih baik. 

     

4 Jika anda tidak senang dengan keputusan atasan, 
anda tetap memberi masukkan/usulan 1kepada 
atasan. 

     

5 Dalam memperoleh pekerjaan yang anda inginkan, 
keberuntungan merupakan faktor penenrtunya. 

     

6 Dapat menghasilkan uang merupakan suatu 
keberuntungan. 

     

7 Sebagian besar orang mampu menyelesaikan 
pekerjaannya dengan baik bila mereka berusaha 
dengan sungguh-sungguh. 

     

8 Agar dapat memperoleh pekerjaan yang benar-
benar bagus, anda harus mempunyai anggota 
keluarga atau teman yang memiliki jabatan (posisi) 
yang tinggi. 

     

9 Promosi kenaikan jabatan/karir biasanya 
dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. 

     

10 Ketika memperoleh pekerjaan yang bagus, itu 
karena anda kenal dan dekat dengan seseorang 
yang memiliki kemampuan lebih dari yang anda 
miliki. 

     

11 Promosi kenaikan jabatan diberikan kepada 
karyawan yang melaksanakan pekerjaan dengan 
baik. 

     

12 Untuk dapat menghasilkan banyak uang, anda 
harus tahu dan kenal dengan orang yang tepat. 

     

13 Diperlukan nasib baik/keberuntungan untuk 
menjadi karyawan yang berprestasi. 

     

14 Karyawan yang melaksanakan pekerjaan dengan 
baik biasanya akan mendapatkan imbalan yang 
sesuai. 

     

15 Sebagian besar karyawan dapat memberikan 
pengaruh kepada atasannya. 

     

16 Perbedaan utama antara orang yang menghasilkan 
banyak uang dan orang yang menghasilkan sedikit 
uang adalah keberuntungan yang dimilikinya. 

     

 

 Pertanyaan berikut berhubungan dengan Komitmen Profesional auditor 
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Komitmen profesional terdiri dari 3 : (1) sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai 

profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan profesi, (3) sebuah 

keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi.  

Komitmen profesi bisa dihasilkan dari proses akulturasi dan asimilasi pada saat masuk dan memilih untuk tetap 

dalam profesi yang bersangkutan dan juga menyimpulkan perilaku etis akuntan publik yang berhubungan dengan tingginya 

komitmen akuntan pada profesi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komitmen profesional mendasari perilaku, 

sikap, dan orientasi profesional seseorang dalam menjalankan tugasnya. Terkait dengan profesi akuntan publik, responden 

diminta untuk mengisi 15 pertanyaan dibawah ini.  

NO Keterangan  

     

  STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Saya merasa loyal terhadap profesi akuntan publik. 
 

     

2 Bagi saya, profesi akuntan publik adalah profesi 
yang terbaik. 

     

3 Saya bangga menceritakan pada orang lain tentang 
profesi akuntan publik. 

     

4 Saya menonjol-nonjolkan profesi akuntan publik 
pada teman saya sebagai profesi yang hebat. 

     

5 Saya sangat senang memilih profesi akuntan publik 
diantara profesi lain yang harus saya 
pertimbangkan untuk karir saya. 

     

6 Saya sungguh peduli terhadap nasib profesi 
akuntan publik. 

     

7 Profesi sebagai akuntan publik memberi semangat 
yang sangat besar bagi saya untuk mencapai 
prestasi kerja. 

     

8 Saya mau berusaha keras agar profesi sebagai 
akuntan publik dihormati. 

     

9 Sulit bagi saya untuk setuju dengan kebijakan 
profesi. 

     

10 Saya akan menerima hampir semua penugasan 
agar tetap bekerja sebagai akuntan publik. 

     

11 Saya akan keluar dari profesi akuntan publik, jika 
ada perubahan kebijakan profesi yang tidak 
berkenan dihati saya. 

     

12 Saya dapat bekerja di luar profesi akuntan publik 
selama dapat mengembangkan diri. 

     

13 Kadang saya tidak setuju dengan aturan yang 
berkaitan dengan keanggotaan profesi akuntan 
publik. 

     

14 Nilai-nilai yang saya yakini serta nilai-nilai yang ada 
dalam profesi akuntan publik memiliki banyak 
kesamaan. 

     

15 Keputusan untuk menjadi akuntan publik adalah 
kesalahan. 

     

 

 

 

 

 Perilaku Auditor Dalam Situasi Konflik Audit 
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 Mohon Bp/Ibu/Sdr menilai tindakan dengan mengikuti ilustrasi kasus-kasus tersebut dengan memberikan 

tanda silang (x) pada salah satu skala wajah (faces scale) dari 1 sampai skala 5 yang tersedia pada tiap-tiap 
jawaban pada tabel. 
 

KETERANGAN :  

Semakin besar angka berarti semakin besar kemungkinan Anda melakukannya. 

Kasus 

Anda sebagai akuntan publik independen sedang melakukan audit pada salah satu perusahaan Go-Publik. 
Anda dihadapkan pada kondisi-kondisi sebagai berikut: 

Kondisi 1 

Anda berbeda pendapat dengan manajer perusahaan klien mengenai temuan materialitas hutang yang tidak 

tercatat. Manajer keuangan perusahaan klien berdalih bahwa hutang tidak tercatat tersebut jumlahnya tidak 

material dan karenaya tidak perlu dibuat penyesuaian dalam laporan keuangan. Namun anda tetap 

berkeyakinan bahwa jumlah tersebut material sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada laporan keuangan. 

Sebagai auditor yang berpengalaman bagaimana kemungkinan anda akan mengabaikan hutang yang tidak 

tercatat tersebut? 

 

 
STS 

(1) 

 
TS 

(2) 

 
N 

(3) 

 
S 

(4) 

 
SS 

(5) 
 

Kondisi 2 

Anda menemukan penyimpangan anggaran yang jumlahnya signifikan. Dari semua bukti yang ada mengarah 

pada keterlibatan pimpinan kantor klien. Namun setelah anda bertemu dengan pimpinan kantor klien, 

pimpinan tersebut mengatakan bahwa penyimpangan tersebut telah diketahui oleh rekan anda yang lain 

ketika audit tahun lalu namun denga pendekatan yang baik akhirnya hal ini tidak terungkap. Sebagai auditor 

yang berpengalaman bagaimana kemungkinan anda akan melaporkan kejadian tersebut kepada klien? 

 
STS 

(1) 

 
TS 

(2) 

 
N 

(3) 

 
S 

(4) 

 
SS 

(5) 
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Kondisi 3 

Anda menemukan penyimpangan kerugian perusahaan klien dan jumlahnya cukup signifikan. Anda 

melaporkan kejadian tersebut ke supervisor tim audit anda, supervisor anda berpendapat bahwa 

penyimpangan tersebut hanya kesalahan prosedur saja. Namun anda curiga mengenai pendapat supervisor 

tersebut karena anda telah memeriksa secara cermat. Sebagai auditor yang berpengalaman kemungkinan 

anda akan menyetujui keputusan supervisor anda? 

 

 
STS 

(1) 

 
TS 

(2) 

 
N 

(3) 

 
S 

(4) 

 
SS 

(5) 
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LAMPIRAN 2  

DAFTAR JAWABAN RESPONDEN 

 

 

Gend

er 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

 

 

Gender 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

No 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

 

 

Gender 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

No 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
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Loc
1 

Loc
2 

Loc
3 

Loc
4 

Loc
5 

Loc
6 

Loc
7 

Loc
8 

Loc
9 

Loc
10 

Loc
11 

Loc
12 

Loc
13 

Loc
14 

Loc
15 

Loc
16 

5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 

1 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 

5 4 5 2 1 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 

2 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 

3 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 4 

4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 2 5 5 4 3 4 

4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 

3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 3 

5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 

1 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3 

3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 

5 2 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 

3 3 3 3 2 2 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 

3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 

5 2 4 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 1 3 4 

2 2 5 3 5 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 

4 5 5 5 5 4 4 2 4 5 3 5 3 4 3 3 

5 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 

4 5 4 1 3 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3 1 

4 3 5 5 3 3 5 3 3 4 4 4 3 5 4 4 

3 3 2 5 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 

3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 

3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

3 5 3 4 5 2 2 3 4 3 4 2 3 4 2 4 

5 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 

4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 

4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

2 3 3 4 4 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 2 

2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 

5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 2 2 5 5 2 2 5 2 5 2 5 4 5 5 2 

2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 1 5 5 1 1 

3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 

3 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 

2 5 2 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 

1 4 2 2 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 

3 5 4 5 5 2 5 5 2 5 5 3 2 4 4 4 
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4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 

5 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 

2 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 

5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 

2 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 2 4 5 1 4 

4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 

4 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 

4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 

5 4 5 3 4 4 5 3 3 3 5 4 3 3 4 4 

4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 

5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 

2 4 4 2 4 3 4 2 3 2 2 2 2 5 4 5 

4 4 3 2 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 

5 4 4 4 3 4 2 2 3 5 5 5 5 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 1 1 4 5 5 5 

3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 

3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 

4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 

5 3 3 3 4 3 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 

4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 

2 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 

4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 

 

 

Ko
m1 

Ko
m2 

Ko
m3 

Ko
m4 

Ko
m5 

Ko
m6 

Ko
m7 

Ko
m8 

Ko
m9 

Kom
10 

Kom
11 

Kom
12 

Kom
13 

Kom
14 

Kom
15 

2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 

5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 

4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 

4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 

3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 

3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 

5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 

5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 

3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 
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4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 

3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 

3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 5 4 5 

4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 

3 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 4 

5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 

4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 

4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 3 

2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 

4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 

4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 

5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

4 4 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 

4 5 2 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 

4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 5 2 

5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 3 

5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 

4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

3 3 2 2 3 2 5 5 2 3 3 4 3 4 4 

3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 

3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 2 5 

5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 3 3 1 4 3 

5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 

5 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 2 3 2 3 

3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 

4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 

3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 4 2 2 3 3 

4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 

4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 

3 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 

4 4 4 5 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 

3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 

3 3 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 

3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 2 3 

4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
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3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 

4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 4 4 

4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 

4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 

4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 

3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 5 5 5 5 4 

4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 

5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 

4 4 4 3 5 4 4 5 3 3 2 2 3 2 3 

2 2 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 

3 4 2 3 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 5 

 

No Peril1 Peril2 Peril3 No Peril1 Peril2 Peril3 No Peril1 Peril2 Peril3 
1 5 5 5 30 3 4 4 59 5 4 4 

2 4 4 5 31 5 5 5 60 3 3 3 

3 5 4 4 32 2 2 1 61 4 4 5 

4 3 4 4 33 5 4 1 62 3 4 4 

5 5 5 5 34 5 5 5 63 3 3 4 

6 4 5 5 35 4 4 5 64 4 3 3 

7 5 5 4 36 5 5 5 65 5 5 5 

8 5 4 5 37 3 3 4 66 3 3 5 

9 5 4 5 38 3 3 3 67 4 3 5 

10 4 4 4 39 4 4 4 68 3 3 4 

11 5 4 5 40 5 5 5 69 4 3 3 

12 5 4 3 41 5 4 4 70 4 5 3 

13 2 3 5 42 4 5 5         
14 5 5 3 43 3 3 3         
15 5 3 4 44 4 4 2         
16 3 4 3 45 3 4 3         
17 2 2 4 46 4 4 4         
18 5 3 3 47 4 3 4         
19 3 3 4 48 3 4 3         
20 5 5 4 49 4 3 4         
21 5 5 4 50 3 4 4         
22 3 2 4 51 5 4 5         
23 5 5 4 52 3 3 4         
24 2 2 4 53 5 5 4         
25 4 3 4 54 3 2 4         
26 2 2 4 55 5 4 4         
27 2 2 3 56 3 3 3         
28 3 2 5 57 5 4 5         
29 4 3 3 58 2 2 4         
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LAMPIRAN 3 

 

UJI RELIABILITAS, VALIDITAS DAN STATISTIK DESKRIPTIF 

 

1. Uji Realiabilitas  

Reliability 

 

 

 

Case Processing Summary

70 100.0
0 .0

70 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.865 16

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.57 1.187 70
3.86 .997 70
3.91 1.004 70
3.90 .980 70
3.90 .903 70
3.87 .977 70
3.77 1.010 70
3.76 .999 70
3.67 .989 70
3.91 .864 70
3.74 .943 70
3.74 1.099 70
3.80 .942 70
4.01 .807 70
3.67 1.046 70
3.63 1.024 70

Loc1
Loc2
Loc3
Loc4
Loc5
Loc6
Loc7
Loc8
Loc9
Loc10
Loc11
Loc12
Loc13
Loc14
Loc15
Loc16

Mean Std.  Dev iation N
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Reliability 

 

 

Item-Total Statistics

57.16 72.975 .426 .862
56.87 74.114 .461 .859
56.81 74.443 .437 .861
56.83 75.246 .400 .862
56.83 76.086 .388 .862
56.86 72.675 .563 .855
56.96 71.172 .635 .851
56.97 71.564 .618 .852
57.06 72.808 .547 .855
56.81 73.864 .566 .855
56.99 75.029 .434 .861
56.99 71.637 .546 .855
56.93 75.546 .402 .862
56.71 77.453 .345 .864
57.06 71.968 .561 .855
57.10 71.251 .620 .852

Loc1
Loc2
Loc3
Loc4
Loc5
Loc6
Loc7
Loc8
Loc9
Loc10
Loc11
Loc12
Loc13
Loc14
Loc15
Loc16

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Scale Statistics

60.73 83.012 9.111 16
Mean Variance Std.  Dev iat ion N of  Items

Case Processing Summary

70 100.0
0 .0

70 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.899 15

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item Statistics

3.73 .850 70
3.77 .920 70
3.70 .922 70
3.70 .823 70
3.84 .810 70
3.67 .896 70
3.77 .904 70
3.80 .942 70
3.60 .939 70
3.60 .891 70
3.61 .889 70
3.66 .976 70
3.67 .989 70
3.70 1.012 70
3.81 .921 70

Kom1
Kom2
Kom3
Kom4
Kom5
Kom6
Kom7
Kom8
Kom9
Kom10
Kom11
Kom12
Kom13
Kom14
Kom15

Mean Std.  Dev iation N

Item-Total Statistics

51.91 72.659 .305 .902
51.87 71.215 .370 .900
51.94 67.852 .599 .892
51.94 67.185 .737 .887
51.80 68.713 .628 .891
51.97 67.477 .646 .890
51.87 67.592 .632 .890
51.84 66.888 .651 .889
52.04 67.665 .599 .892
52.04 67.839 .624 .891
52.03 68.289 .593 .892
51.99 67.203 .602 .891
51.97 68.260 .524 .895
51.94 66.953 .593 .892
51.83 68.115 .581 .892

Kom1
Kom2
Kom3
Kom4
Kom5
Kom6
Kom7
Kom8
Kom9
Kom10
Kom11
Kom12
Kom13
Kom14
Kom15

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Scale Statistics

55.64 77.798 8.820 15
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
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Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary

70 100.0
0 .0

70 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.695 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.89 1.029 70
3.69 .971 70
3.97 .916 70

Peril1
Peril2
Peril3

Mean Std.  Dev iat ion N

Item-Total Statistics

7.66 2.287 .626 .440
7.86 2.385 .656 .408
7.57 3.466 .290 .844

Peril1
Peril2
Peril3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Scale Statistics

11.54 5.295 2.301 3
Mean Variance Std. Dev iat ion N of Items
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Correlations 

 

 

Correlations

1 .217 .431** .237* -.068 .239* .365** .229 .261* .246* .185 .359** .259* -.009 .329** .356** .529**
.071 .000 .048 .578 .046 .002 .057 .029 .040 .125 .002 .030 .943 .005 .002 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.217 1 .408** .178 .418** .383** .485** .314** .187 .171 .176 .059 .093 .327** .330** .302* .545**
.071 .000 .140 .000 .001 .000 .008 .121 .158 .145 .630 .446 .006 .005 .011 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.431** .408** 1 .345** .198 .388** .481** .095 .278* .108 .038 .164 -.018 .306* .235 .307** .524**
.000 .000 .003 .100 .001 .000 .436 .020 .372 .757 .176 .880 .010 .050 .010 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.237* .178 .345** 1 .414** .062 .182 .152 .235 .332** .097 .178 .166 .240* .321** .396** .489**
.048 .140 .003 .000 .610 .132 .208 .050 .005 .423 .141 .169 .045 .007 .001 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
-.068 .418** .198 .414** 1 .330** .308** .326** .157 .193 .174 .090 .078 .419** .210 .257* .470**
.578 .000 .100 .000 .005 .009 .006 .193 .109 .151 .456 .519 .000 .081 .032 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.239* .383** .388** .062 .330** 1 .558** .368** .346** .313** .231 .347** .302* .260* .313** .415** .634**
.046 .001 .001 .610 .005 .000 .002 .003 .008 .054 .003 .011 .030 .008 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.365** .485** .481** .182 .308** .558** 1 .461** .316** .260* .227 .377** .165 .306** .449** .449** .699**
.002 .000 .000 .132 .009 .000 .000 .008 .030 .059 .001 .173 .010 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.229 .314** .095 .152 .326** .368** .461** 1 .446** .463** .379** .470** .471** .292* .450** .406** .684**
.057 .008 .436 .208 .006 .002 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .014 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.261* .187 .278* .235 .157 .346** .316** .446** 1 .459** .514** .415** .349** .079 .259* .407** .621**
.029 .121 .020 .050 .193 .003 .008 .000 .000 .000 .000 .003 .518 .031 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.246* .171 .108 .332** .193 .313** .260* .463** .459** 1 .506** .541** .317** .168 .402** .373** .629**
.040 .158 .372 .005 .109 .008 .030 .000 .000 .000 .000 .007 .164 .001 .001 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.185 .176 .038 .097 .174 .231 .227 .379** .514** .506** 1 .481** .349** .005 .134 .290* .516**
.125 .145 .757 .423 .151 .054 .059 .001 .000 .000 .000 .003 .968 .270 .015 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.359** .059 .164 .178 .090 .347** .377** .470** .415** .541** .481** 1 .426** .004 .392** .377** .628**
.002 .630 .176 .141 .456 .003 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .972 .001 .001 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.259* .093 -.018 .166 .078 .302* .165 .471** .349** .317** .349** .426** 1 .175 .138 .237* .487**
.030 .446 .880 .169 .519 .011 .173 .000 .003 .007 .003 .000 .147 .253 .048 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
-.009 .327** .306* .240* .419** .260* .306** .292* .079 .168 .005 .004 .175 1 .349** .182 .422**
.943 .006 .010 .045 .000 .030 .010 .014 .518 .164 .968 .972 .147 .003 .132 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.329** .330** .235 .321** .210 .313** .449** .450** .259* .402** .134 .392** .138 .349** 1 .507** .637**
.005 .005 .050 .007 .081 .008 .000 .000 .031 .001 .270 .001 .253 .003 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.356** .302* .307** .396** .257* .415** .449** .406** .407** .373** .290* .377** .237* .182 .507** 1 .687**
.002 .011 .010 .001 .032 .000 .000 .000 .000 .001 .015 .001 .048 .132 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.529** .545** .524** .489** .470** .634** .699** .684** .621** .629** .516** .628** .487** .422** .637** .687** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tai led)
N

Loc1

Loc2

Loc3

Loc4

Loc5

Loc6

Loc7

Loc8

Loc9

Loc10

Loc11

Loc12

Loc13

Loc14

Loc15

Loc16

T ot_Loc

Loc1 Loc2 Loc3 Loc4 Loc5 Loc6 Loc7 Loc8 Loc9 Loc10 Loc11 Loc12 Loc13 Loc14 Loc15 Loc16 T ot_Loc

Correlation is  s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is  s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlat ions

1 .531** .412** .317** .295* .357** .258* .130 .189 .103 .032 .008 .117 .140 -.010 .391**
.000 .000 .007 .013 .002 .031 .282 .117 .395 .792 .944 .337 .248 .936 .001

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.531** 1 .328** .368** .321** .382** .390** .382** .279* .117 .050 .089 .092 .050 .120 .458**
.000 .006 .002 .007 .001 .001 .001 .019 .336 .680 .464 .451 .682 .322 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.412** .328** 1 .605** .576** .580** .421** .447** .412** .205 .228 .319** .240* .368** .326** .664**
.000 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .089 .058 .007 .045 .002 .006 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.317** .368** .605** 1 .559** .631** .472** .539** .631** .407** .454** .466** .340** .412** .384** .778**
.007 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .001 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.295* .321** .576** .559** 1 .567** .485** .566** .583** .353** .317** .242* .224 .331** .271* .682**
.013 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .008 .043 .062 .005 .023 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.357** .382** .580** .631** .567** 1 .586** .488** .513** .359** .330** .267* .253* .305* .258* .703**
.002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .005 .026 .035 .010 .031 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.258* .390** .421** .472** .485** .586** 1 .712** .369** .389** .267* .419** .255* .383** .296* .691**
.031 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .001 .025 .000 .033 .001 .013 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.130 .382** .447** .539** .566** .488** .712** 1 .482** .439** .322** .413** .271* .347** .341** .710**
.282 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 .023 .003 .004 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.189 .279* .412** .631** .583** .513** .369** .482** 1 .516** .385** .354** .200 .253* .315** .665**
.117 .019 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .001 .003 .097 .034 .008 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.103 .117 .205 .407** .353** .359** .389** .439** .516** 1 .570** .556** .523** .508** .526** .684**
.395 .336 .089 .000 .003 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.032 .050 .228 .454** .317** .330** .267* .322** .385** .570** 1 .580** .546** .594** .619** .656**
.792 .680 .058 .000 .008 .005 .025 .007 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.008 .089 .319** .466** .242* .267* .419** .413** .354** .556** .580** 1 .542** .496** .637** .671**
.944 .464 .007 .000 .043 .026 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.117 .092 .240* .340** .224 .253* .255* .271* .200 .523** .546** .542** 1 .581** .537** .603**
.337 .451 .045 .004 .062 .035 .033 .023 .097 .000 .000 .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.140 .050 .368** .412** .331** .305* .383** .347** .253* .508** .594** .496** .581** 1 .561** .665**
.248 .682 .002 .000 .005 .010 .001 .003 .034 .000 .000 .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
-.010 .120 .326** .384** .271* .258* .296* .341** .315** .526** .619** .637** .537** .561** 1 .648**
.936 .322 .006 .001 .023 .031 .013 .004 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
.391** .458** .664** .778** .682** .703** .691** .710** .665** .684** .656** .671** .603** .665** .648** 1
.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig . (2-tailed)
N

Kom1

Kom2

Kom3

Kom4

Kom5

Kom6

Kom7

Kom8

Kom9

Kom10

Kom11

Kom12

Kom13

Kom14

Kom15

Tot_Kom

Kom1 Kom2 Kom3 Kom4 Kom5 Kom6 Kom7 Kom8 Kom9 Kom10 Kom11 Kom12 Kom13 Kom14 Kom15 Tot_Kom

Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).*. 
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3. Statistik Deskriptif 

Descriptives 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1 .732** .258* .859**
.000 .031 .000

70 70 70 70
.732** 1 .283* .862**
.000 .018 .000

70 70 70 70
.258* .283* 1 .633**
.031 .018 .000

70 70 70 70
.859** .862** .633** 1
.000 .000 .000

70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Peril1

Peril2

Peril3

Tot_Peril

Peril1 Peril2 Peril3 Tot_Peril

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

Descriptive Statistics

70 .00 1.00 .5286 .50279
70 2.50 5.00 3.7955 .56944
70 1.87 4.80 3.7095 .58802

70 1.67 5.00 3.8476 .76705

70

Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi
Perilaku auditor
dalam situasi konf lik
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion
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Descriptives 

 

Descriptives 

 

 

Descriptive Statistics

70 1 5 3.57 1.187
70 1 5 3.86 .997
70 2 5 3.91 1.004
70 1 5 3.90 .980
70 1 5 3.90 .903
70 2 5 3.87 .977
70 1 5 3.77 1.010
70 2 5 3.76 .999
70 1 5 3.67 .989
70 1 5 3.91 .864
70 1 5 3.74 .943
70 1 5 3.74 1.099
70 2 5 3.80 .942
70 1 5 4.01 .807
70 1 5 3.67 1.046
70 1 5 3.63 1.024
70

Loc1
Loc2
Loc3
Loc4
Loc5
Loc6
Loc7
Loc8
Loc9
Loc10
Loc11
Loc12
Loc13
Loc14
Loc15
Loc16
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

Descriptive Statistics

70 1 5 3.73 .850
70 2 5 3.77 .920
70 2 5 3.70 .922
70 2 5 3.70 .823
70 2 5 3.84 .810
70 2 5 3.67 .896
70 2 5 3.77 .904
70 1 5 3.80 .942
70 1 5 3.60 .939
70 1 5 3.60 .891
70 1 5 3.61 .889
70 1 5 3.66 .976
70 1 5 3.67 .989
70 2 5 3.70 1.012
70 1 5 3.81 .921
70

Kom1
Kom2
Kom3
Kom4
Kom5
Kom6
Kom7
Kom8
Kom9
Kom10
Kom11
Kom12
Kom13
Kom14
Kom15
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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Descriptives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

70 2 5 3.89 1.029
70 2 5 3.69 .971
70 1 5 3.97 .916
70

Peril1
Peril2
Peril3
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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LAMPIRAN 4 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

1. Uji Normalitas Dengan Grafik Normal P-PLOT 

 

 

                 NPar Tests One Sample Kolmogorov-Smirnov  

 
 

 

 

 

 

2. Uji Multikolinearitas 
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Dependent Variable: Perilaku auditor dalam situasi konflik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70
.0000000

.44451093
.109
.045

-.109
.914
.373

N
Mean
Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negativ e

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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3. Uji Heteroskedastisitas SCATTER PLOT 

 
 

Uji Heteroskedastisitas dengan UJI PARK 

 
 

 

 

Coefficientsa

.664 1.505

.338 2.961

.338 2.957

Gender
Locus of  control
Komitmen profesi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Perilaku auditor dalam
situasi konf lik

a. 

Coefficient Correlationsa

1.000 -.216 -.718
-.216 1.000 -.219
-.718 -.219 1.000
.026 -.005 -.019

-.005 .018 -.005
-.019 -.005 .027

Komitmen prof esi
Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi
Gender
Locus of  control

Correlations

Covariances

Model
1

Komitmen
prof esi Gender

Locus of
control

Dependent Variable:  Perilaku auditor dalam situasi konf lika. 

210-1-2-3

Regression Standardized Predicted Value

4
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Dependent Variable: Perilaku auditor dalam situasi konflik

Scatterplot

Coefficientsa

-3.714 1.877 -1.979 .052
-.253 .588 -.063 -.431 .668
1.512 .928 .425 1.63 .080

-1.246 .705 -.362 -1.769 .082

(Constant)
Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  LN_ut2a. 
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LAMPIRAN 5 

UJI HIPOTESIS 

 

Regression 

 

1. Koefisien Determinasi Adjusted 

 

 
2. Uji T 

 
3. Uji F  

 
 

 

Variables Entered/Removedb

Komitmen profesi, Gender,
Locus of  control

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable:  Perilaku auditor dalam situasi
konf lik

b. 

Model Summary

.815a .664 .649 .45450
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), Komitmen prof esi, Gender,
Locus of  control

a. 

Coefficientsa

.358 .426 .840 .404

.423 .134 .277 3.167 .002

.463 .165 .344 2.802 .007

.406 .160 .312 2.540 .013

(Constant)
Gender
Locus of  control
Komitmen prof esi

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  Perilaku auditor dalam situasi konf lika. 

ANOVAb

26.963 3 8.988 43.509 .000a

13.634 66 .207
40.597 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Komitmen prof esi,  Gender,  Locus of  controla. 

Dependent Variable: Perilaku auditor dalam situasi konf likb. 
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