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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa sebagai Agent of Change pada dasarnya merupakan subyek 

atau pelaku di dalam pergerakan pembaharuan yang akan menjadi generasi-

generasi penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa diharapkan Mahasiswa dapat 

membawa perubahan dari permasalahan yang ada di negara menjadi lebih baik. 

Namun, tindakan-tindakan mahasiswa sering kali dihadapkan persoalan-persoalan 

sikap yang dapat menimbulkan pelanggaran etika. Mahasiswa pada saatnya nanti 

akan memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan stimulasi untuk membuat 

mahasiswa mulai memikirkan secara serius tentang tindakan dan sikap mahasiswa 

saat ini karena bisa jadi nanti akan berkelanjut saat memasuki dunia kerja. dunia 

pendidikan akuntansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap auditor, Sikap 

moral mahasiswa akuntansi dapat terbentuk melalui proses pendidikan yang terjadi 

dalam lembaga pendidikan akuntansi Sudibyo, (1995) dalam (Khomsiyah & 

Indriantoro, 1998) lalu (Ponemon & Glazer, 1990) menyatakan bahwa sosialisasi 

etika profesi akuntan pada kenyataannya berawal dari masa kuliah, karena mahasiswa 

akuntansi adalah calon akuntan profesional di masa datang. 

Dalam proses audit sendiri harus ada informasi dalam bentuk yang dapat 

diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) dimana auditor dapat mengevaluasi 

informasi. Auditor secara rutin melakukan audit terhadap informasi yang dapat 

diukur, termasuk laporan keuangan perusahaan dan pajak penghasilan individu. 

(Arens, 2016) Auditor merupakan profesi yang memiliki risiko yang tinggi lahir 

dan besar dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen 

antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama berkaitan dengan 

akuntabilitas entitas yang bersangkutan (Alvaro, 2008). Berdasarkan penelitian 

(Susanti, 2015) Indonesia mempunyai persentase perbandingan antara Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dengan emiten sebesar 97,04%, Singapura sebesar 74,07%, 

Thailand sebesar 65,78% sedangkan Malaysia sebesar 35,26%. Berdasarkan 
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perbandingan dengan tiga negara tersebut, Indonesia mempunyai persentase 

perbandingan yang terbesar.  

Ketatnya persaingan antara KAP, para auditor akan dihadapkan oleh dua 

hal yaitu dengan melakukan tugasnya sesuai standar dan berkualitas atau 

melakukan tindakan yang menyimpang (Perilaku disfungsional) (Susanti, 2015). 

Menurut teori disonansi, ketika individu menghadapi situasi yang bertentangan, ia 

akan cenderung melakukan tindakan untuk mengurangi ketidaksesuaian tersebut 

(Siegel & Marconi, 1989). Dalam audit perilaku disfungsional yang dilakukan 

oleh para akuntan publik merupakan perilaku yang berbentuk manipulasi hingga 

melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menurunnya kualitas 

audit ini akan berdampak pada ketidakpuasan pengguna jasa audit terhadap 

keabsahan serta keyakinan akan kebenaran informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan auditan, hal ini akan menyebabkan terkikisnya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit. Mengingat betapa berbahaya 

akibat yang dapat ditimbulkan oleh perilaku disfungsional yang dilaksanakan oleh 

auditor (Istiqomah.P.P & Y, 2017). Seperti kasus Enron merupakan salah satu 

titik balik masyarakat (pengguna jasa akuntan publik) memiliki anggapan yang 

buruk terhadap para akuntan publik yang dikarenakan KAP Arthur Andersen telah 

melakukan Dysfunctional Audit Behavior. Dysfunctional audit behavior merupakan 

setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas audit (Kelley & 

Margheim, 1990) 

Tidak hanya kasus Enron di Indonesia sendiri ada beberapa kasus dimana 

Akuntan Publik melakukan Dysfunctional Audit Behavior seperti pada Tahun 2007 

Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut 

Gunarsa, Pemimpin Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) K.Gunarsa dan I.B 

Djagera selama enam bulan. Pembekuan izin yang tertuang dalam keputusan Nomor 

325/KM.1/2007 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007. Sanksi pembekuan izin 
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diberikan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Balihai 

Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang berpotensi berpengaruh signifikan 

terhadap Laporan Auditor Independen (Detikfinance, 2007). Lalu pada tahun 2018 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjatuhkan sanksi kepada dua Akuntan publik 

Marlina dan Merlyana Syamsul. Mereka dinilai tidak memberikan opini yang 

sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan milik PT Sunprima 

Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), sanksi berupa administratif ini tidak hanya 

di berikan kepada kedua Akuntan publik tetapi juga kepada KAP Satrio, Bing, 

Eny (SBE). OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah 

melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 

13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 

Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 

13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan 

KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau 

memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (Tirto.id,2018).  

 Dan pada tahun 2019 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) 

menjatuhkan hukuman kepada AP Kasner Sirumpea dari KAP Tanubrata, Sutanto, 

Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci 

kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat 

menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan 

pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui 

pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, AP 

melanggar SA 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti 

audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi 

perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. AP juga tidak bisa 

mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar 

perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor 
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Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk 

mengendalikan standar pengendalian mutu KAP (CNNIndonesia, 2019).  

Auditor dianggap ikut andil dalam memberikan informasi yang salah, 

sehingga banyak pihak mengalami kerugian materi dalam jumlah besar. Kasus 

dysfunctional behavior yang dilakukan oleh auditor, baik diluar maupun didalam 

negeri telah menjadikan profesi auditor sebagai sorotan masyarakat karena auditor 

dianggap ikut andil dalam memberikan informasi yang salah, sehingga banyak 

pihak yang mengalami kerugian materi dalam jumlah yang besar. Masyarakat 

berpandangan bahwa bobot independensi auditor telah berkurang dan pada 

akhirnya kredibilitas auditorpun semakin dipertanyakan (Apriyani & Setiawan, 

2017) Oleh karena itu, para praktisi dan peneliti di bidang auditing di seluruh 

dunia berusaha meningkatkan kinerjanya untuk mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap profesi auditor. Opini seorang auditor dapat menjadi salah 

akibat perilaku audit disfungsional yang menyebabkan kurangnya bukti audit 

prosedur. Menurut (Donnelly, P, J, Quirin, & O’Brian, 2003) perilaku 

disfungsional audit diantaranya adalah (1) Underreporting of time, (2) Premature 

Sign off, dan (3) Altering/replacing of audit procedures . 

(Donnelly, P, et al., 2003) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku disfungsional adalah faktor 

internal individu terebut. Perilaku disfungsional merupakan salah satu perilaku 

tidak etis. Menurut (Anderson & Bateman, 1997) sifat Machiavellian dapat 

digunakan untuk memprediksi perilaku tidak etis.. Sifat Machiavellian merupakan 

sifat seorang individu yang akan melakukan tindakan dengan memperhitungkan 

keuntungan ekonomi yang didapat sebagai landasan dalam bertindak (Dalton & 

Radtke, 2012). Individu yang memiliki sifat Machiavellian tinggi berusaha 

memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan cenderung 

untuk tidak patuh pada peraturan (Ghosh & Crain, 2006). (Dalton & Radtke, 

2012) mengatakan bahwa individu yang lebih tinggi dalam machiavellian 
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cenderung membuat keputusan berdasarkan pada kepentingan pribadi dan 

menggunakan penipuan dan manipulasi mencapai tujuan mereka dan lebih 

cenderung mengabaikan norma etika saat dihadapkan dengan masalah moral. 

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Richmond, 2001) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi sifat machiavellian seseorang maka 

kemungkinan untuk melanggar aturan semakin tinggi hingga akhirnya 

menyebabkan terjadinya perilaku disufngsional. 

Locus of Control atau lokus kendali merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku disfungsional (Donnelly, 

Bryan, & Quirin, 2005), Locus of control merupakan sebuah konsep yang 

dikembangkan oleh (Rotter, 1966) telah dikembangkan digunakan secara luas 

dalam penelitian perilaku untuk menjelaskan perilaku manusia dalam pengaturan 

organisasi. Penelitian telah menunjukkan korelasi positif yang kuat antara locus of 

control eksternal seseorang dengan kecenderungan melakukan penipuan atau 

manipulasi untuk mencapai tujuan pribadi (Gable & Dangello, 1994). (Rotter, 

1966) menyatakan bahwa individu yang menaruh  harapan dalam keberhasilan 

mereka, disituasi tertentu akan tergantung pada perilaku pribadi mereka atau 

diakibatkan oleh pihak lain.  mengemukakan bahwa perkembangan setiap 

individu memiliki harapan umum tentang apakah kesuksesan dalam situasi 

tertentu akan bergantung pada perilaku pribadi mereka sendiri atau dikendalikan 

oleh kekuatan eksternal. Di satu sisi, individu dengan LOC internal lebih 

cenderung mengandalkan tekad mereka sendiri apa yang benar dan salah dan lebih 

cenderung menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari perilaku mereka, 

sedangkan individu dengan LOC eksternal percaya bahwa hasil disebabkan oleh 

peristiwa dari luar kendali mereka, dan kecil kemungkinan untuk mereka 

bertanggung jawab atas konsekuensi dari hal yang telah dilakukannya.  

(Lightner, Adams., & Lightner, 1982) menyatakan bahwa kepercayaan 

pribadi mempengaruhi kecenderungan auditor untuk terlibat dalam perilaku audit 
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yang disfungsional (Malone & Roberts, 1996) juga menyatakan bahwa karakteristik 

pribadi auditor adalah di antara alasan perilaku disfungsional auditor. Selain itu, juga 

ditetapkan bahwa organisasi dapat mengevaluasi kepribadian anggotanya untuk 

memperkirakan perilaku kerja mereka (Ashton & Lee, 2007) Sifat kepribadian 

yang sering digunakan dalam berbagai penelitian terkait perilakui seseorang 

disebut The Big Five Personality, yang membagi sifat kepribadian menjadi lima 

dimensi yaitu Openness to experience Conscientiousness, Extraversion, 

Agreeableness, dan Neuroticism, atau dapat disingkat menjadi OCEAN 

(Rustiarini, 2013). Seiring berkembanganya penelitian dari Ashton dan Lee sifat 

Neuroticism diganti dengan Honesty-Humility dan ditmbah dengan sifat 

Emotionality, kini indikator kepribadian tersebut berubah menjadi enam dimensi 

kepribadian yang disebut dengan kepribadian HEXACO merupakan indikator 

kepribadian yang terdiri dari Honesty-Humility (H), Emotionality (E), 

Extraversion (X), Agreeableness (A), Conscientiousness (C), dan Openess to 

Experience (O). (Ashton & Lee, 2007) 

Penelitian terkait Dysfunctional Audit Behavior sudah banyak dilakukan 

tetapi masih menjadi tema yang menarik untuk diteliti, penelitian ini berupaya 

mengembangkan penelitian (Chrismastuti & Purnamasari, 2004; Richmond, 2001; 

Setyaniduta & Hermawan, 2016) yang mengatakan bahwa sifat Machiavellian 

berpengaruh pada sikap etis akuntan , mahasiswa akuntansi, mahasiswa Pendidikan 

profesi akuntan (PPAK), dan Auditor. Selanjutnya pada variabel locus of control  

menurut penelitian  (Alkautsar, 2014; Donnelly, Quirin, & Bryan, 2003; Hartanto, 

2016; Paino, 2012) mengatakan bahwa locus of control eksternal berpengaruh positif 

terhadap perilaku dysfunctional audit behavior sedangkan locus of control internal 

berpengaruh negatif terhadap perilaku dysfunctional audit behavior. 

Pada variabel kepribadian peneliti memilih kepribadian HEXACO, karena 

dalam penelitian Dysfunctional audit behavior sejauh ini peneliti masih belum 

menemukan penelitian terdahulu yang menggunakan kepribadian HEXACO sebagai 
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indikator kepribadian individu hal ini yang menjadikan novelty pada penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Subjek pada penelitian ini adalah 

mahasiswa akuntansi yang sudah mendapatkan materi Auditing dalam perkuliahan. 

Penggunaan mahasiswa akuntansi sebagai subjek penelitian karena mahasiswa 

akuntansi harus paham mengenai etika keprofesionalan serta pembuatan keputusan 

etis. Sehingga diharapkan nantinya ketika mereka terjun ke lapangan baik sebagai 

akuntan perusahaan maupun akuntan publik, mereka tidak akan mengulangi 

kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh profesional sebelumnya yang 

menyebabkan kredibilitas akuntansi menjadi diragukan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul “Pengaruh sifat 

Machiavellian, Locus of Control, dan Kepribadian HEXACO terhadap 

Dysfunctional Audit Behavior” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang yang sudah penulis kemukakan sebelumnya 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh antara sifat Machiavellian terhadap 

Dysfunctional Audit Behavior 

2.  Bagaimaakah pengaruh antara Locus of Control terhadap Dysfunctional 

Audit Behavior 

3. Bagaimanakah pengaruh antara kepribadian HEXACO terhadap 

Dysfunctional Audit Behavior 

4. Bagaimanakah pengaruh antara sifat Machiavellian, Locus of Control, dan 

Kepribadian HEXACO terhadap Dysfunctional Audit Behavior. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan sebelumnya 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji : 

1. Pengaruh sifat Machiavellian terhadap Dysfunctional Audit Behavior 

2. Pengaruh Locus of Control terhadap Dysfunctional Audit Behavior 

3. Pengaruh kepribadian HEXACO terhadap Dysfunctional Audit Behavior 

4. Pengaruh sifat Machiavellian, Locus of Control, dan Kepribadian 

HEXACO terhadap Dysfunctional Audit Behavior 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penulis berharap bahwa penelitian ini memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada keilmuwan di bidang 

Akuntansi keprilakuan dan auditing terkait Dysfunctional Audit Behavior beserta 

faktor yang memperngaruhinya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, bagi IAPI sebagai lembaga yang mewadahi Akuntan Publik di 

Indonesia diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa rujukan 

peraturan, kebijakan atau upaya untuk mengurangi tindakan Dysfunctional Audit 

Behavior. Hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi serta wawasan 

mahasiswa terutama untuk mahasiswa akuntansi tentang perilaku seorang akuntan 

yang akan mempengaruhi cara bekerja serta pengambilan keputusan.  


