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ABSTRAK 
 

Xenia Vynski Bestari, 2012; Pengaruh Etika Profesi Dan Perilaku Disfungsional 
Terhadap Kualitas Audit 
Pembmbing: (I) Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc ; (II) Ratna Anggraini, SE, M.Si, 
Akt 
 
       Pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi laporan keuangan yang wajar 
dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Auditor dituntut untuk memberikan 
pelayanan dengan menjamin kualitas audit sebagai profesi yang memberikan pelayanan 
jasa. Auditor menjamin kualitas audit dengan cara menjaga etika profesi dan tidak 
melakukan perilaku disfungsional. Etis atau tidaknya perilaku setiap orang berbeda 
dengan itu perlu aturan atau batasan-batasan perilaku pada suatu profesi guna 
menghindari terjadinya perilaku disfungsional.  
       Penelitian ini melibatkan 43 auditor yang bekerja pada KAP yang berada di daerah 
Jakarta Timur. Auditor yang menjadi responden didominasi oleh auditor junior yang 
berpendidikan akhir S1. Penelitian ini menunjukkan metode regresi berganda untuk 
menguji hipoesis pada tingkat signifikan 5%.  
       Hasil penelitian menunjukkan: 1) etika profesi secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit 2) perilaku disfungsional secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 3) etika profesi secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit etika profesi dan perilaku disfungsional 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien 
determinasi (R2) menunjukkan angka 0.146 yang mengidentifikasikan model regresi 
tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
sebesar 14,6 %. 
 
Kata kunci : etika profesi, perilaku disfungsional, kualitas audit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Xenia Vynski Bestari, 2012: Influence Professional Ethics and Conduct Against 
Dysfunctional Audit Quality 
 
Pembimbing: (I) Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc, (II) Ratna Anggraini, SE, M.Si, 
Akt 
 
       Users of financial statements requires reasonable financial statement information 
with the actual state of the company. Auditors are required to provide services to ensure 
the quality of audit as a profession that provides services. Auditors to ensure audit 
quality by maintaining professional ethics and conduct are not dysfunctional behavior. 
Whether or not the ethical behavior of every person is different, it is necessary rules or 
restrictions on the conduct of a profession in order to avoid dysfunctional behavior.  
       The study involved 43 auditors who worked on the KAP is located in East Jakarta. 
Auditors who responded are dominated by final-educated junior auditor S1. This study 
shows the method of multiple regression to test hipoesis at a significant level of 5%.  
       The results showed: 1) professional ethics partially significant effect on audit 
quality 2) partially dysfunctional behavior no significant effect on audit quality 3) 
professional ethics partially significant effect on audit quality and professional ethics 
dysfunctional behaviors simultaneously significant effect on audit quality . Coefficient 
of determination (R2) indicates the number 0146 that identifies the regression model 
can explain the influence of independent variables on the dependent variable at 14.6%. 
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