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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 

 

1. PENDAHULUAN 

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. 
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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. 

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). 

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 

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).  

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 

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.  

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

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

praktik.  

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 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori akuntansi, 

khususnya mengenail locus of control, komitmen profesional, dan gender. Selain itu juga 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi kantor akuntan publik (KAP) untuk membantu 

perilaku akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik audit. Bagi akademisi, hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi acuan normatif dalam pembentukan perilaku calon akuntan 

dalam mengelola konflik, locus of control, komitmen profesional, dan gender yang kelak 

dihadapi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

 

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.  

 

2.2   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 
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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.  

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.  

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, 

sedangkan perlaku auditor yang dilakukan tidak etis dan tidak independen merupakan 

jawaban responden yang memenuhi permintaan klien. 

 

2.4 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 
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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).  

 

2.5 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) : 

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) 
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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 

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 

hubungan kerja yang harmonis, serta patuh pada aturan kode etik dan kurang toleran terhadap 

individu-individu yang melanggar aturan. 

 

2.5.1 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 

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 
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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. 

 

2.5.2 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 

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. 

 

2.5.3 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. 

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. 
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2.6  Pengembangan Hipotesis 

2.6.1 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. 

 

2.6.2 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. 
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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. 

 

2.6.3 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. 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. 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Penelitian 
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III. METODE 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) 

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

diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan 

dalam analisis. 

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 

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 
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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. 

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 

juga merupakan skala peringkat grafik yang dipakai dengan nilai skala 5 point sangat tidak 

setuju sampai sangat setuju. 

 

3.5  Teknik Pengujian Penelitian 
Pengujian dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji 

simultan (uji F), dan koefisien determinasi. 
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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”. 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.  

4.2 Analisis Data  

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

 
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 

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 

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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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. 

4.3 Pengujian Kualitas Data 

4.3.1 Uji Validitas  

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. 

4.3.2 Uji Reliabilitas  

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. 

4.4 Analisa Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Analisa Uji Asumsi Klasik Normalitas 

 

Gambar 4.1 

grafik Normal P-P Plot of regresion standardized residual 
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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. 

Tabel 4.2 

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. 

4.4.2 Analisa Uji  Asumsi Klasik Multikolinearitas 

 

Tabel 4.3 

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 4.4 

Hasil Nilai Korelasi Covariance Matrix 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70

.0000000

.44451093
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Calculated f rom data.b. 

Coefficientsa

.664 1.505

.338 2.961

.338 2.957
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Model

1
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Collinearity  Statistics
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Coefficient Correlationsa
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Dapat dilihat pada Tabel 4.4 bahwa hasil nilai korelasi kurang dari 0,80. Dengan demikian 

dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.  

 

4.4.3 Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

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. 

Tabel 4.5 

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 Adjuted (R
2
) 

Tabel 4.6 

Koefisien Determinasi 
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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. 

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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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   

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 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.  

4.5.3 Pengujian Parsial (Uji T) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Parsial (T) 

 

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. 

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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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. 

- 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) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F 

 

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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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. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

1. Locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit.  

2. Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 

konflik audit.  

3. Gender  berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.  

5.2 Saran 

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. 

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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