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ABSTRAK 
 
 

 
Dini Puspitaramadani, 2013 : Pengaruh Locus of Control dan Tekanan Anggaran 
Waku Terhadap Perilaku Disfungsional Audit. 
Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara  simultan maupun 
parsial antara dua tipe lokus kendali, yakni locus of control internal dan locus of 
control eksternal, serta tekanan anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional 
audit. Penelitian ini menggunakan data primer dari jawaban kuisioner dengan 
melibatkan 80 auditor yang bekerja pada KAP yang berada di daerah Jakarta 
Timur dan Jakarta Selatan sebagai sampel dalam penelitian ni. Auditor yang 
menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh auditor junior dengan lama 
pengalaman kerja 2 tahun. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan 
menggunakan metode regresi berganda untuk menjawab masing-masing hipotesis 
yang diajukan.  
       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa 
kedua tipe LOC, baik itu LOC eksternal dan LOC internal, serta tekanan anggaran 
waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. Sedangkan hasil 
pengujian secara parsial menunjukkan bahwa LOC eksternal dan tekanan anggaran 
waktu berpengaruh signifikan terhadap perilau disfungsional audit sedangkan LOC 
internal tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. 
 
Kata kunci : Locus of control internal, locus of control eksternal, tekanan 
anggaran waktu, perilaku disfungsional audit.  
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ABSTRACT 
 

 
 
Dini Puspitaramadani, 2013 : The Influence of  Locus of Control and Time Budget 
Pressure to Dysfunctional Audit Behavior 
 
 
       This study aimed to determine the effect of simultaneously or partially between 
the two types of locus of control, which is internal locus of control and external 
locus of control, and time budget pressure on audit dysfunctional behavior. This 
study uses primary data from questionnaires answers to 80 auditors who work on 
Firm located in East Jakarta and South Jakarta as the sample in this study. Auditors 
who were respondents in this study was dominated by junior auditors with work 
experience of 2 years. The data have been collected and processed by using multiple 
regression method to address each hypothesis.  
       Based on the results of simultaneous hypothesis testing showed that both types 
of LOC, external and internal LOC, and time budget pressure affect the behavior of 
dysfunctional audit internal LOC whereas no significant effect. While the partial test 
results indicate that external LOC and time budget pressure significantly influence 
perilau dysfunctional internal audit while the LOC had no effect on dysfunctional 
audit behavior. 
 
Keywords: Locus of control internal, locus of control eksternal, time budget 
pressure, dysfunctional audit behavior. 
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       Pertama-tama Penulis panjatkan puji dan syukur keghadirat Allah SWT, karena 

atas rahmat dan karuna-Nya skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada 

waktuna. Syukur  alhamdulillah Penulis ucapkan sebagai tanda syukur Penulis 

kepada Allah SWT atas segala kemudahan, kelancaran, dan kesabaran yang telah 

diberikan oleh-Nya  selama proses penyusunan skripsi ini. 

       Penulisan skripsi ini mengambi judul “Pengaruh  Locus of Control dan Tekanan 

Anggaran Waktu Terhadap Perilaku Disfungsional Audit” disusun untuk memenuhi 

salah satu persyaratan dalam mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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hambatan namun berkat bantuan, bimbingan, dan saran, baik secara lansung maupun 

tidak langsung, dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Maka  pada  kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Secara 

khusus penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 
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5. Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbigan, pengarahan, perhatian, serta rela meluangkan 

waktunya untuk membantu penulisan skripsi ini. 

6. Yunika Mudayanti, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Dosen Pembimbing II yang 

juga telah membimbing, memberikan saran, masukan, serta motivasi kepada 

penelti. 

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

yang telah banyak menyumbangkan ilmunya hingga penulisan skripsi ini 

selesai. 

8. Kedua orang tua dan kedua kakaku yang telah memberikan kash sayang, 

semagat, doa tulus, dan tanpa henti memberikan dukungan luar biasa, baik 

moril maupun materil.  
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memberikan dorongan serta semangat maupun doa. 
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11. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

       Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini 

oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 
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