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ABSTRACT 

 

 Premature sign off of audit procedure is one form of Reduced Audit Quality/RAQ 
behaviors. This act refers to falsely signed off a require audit step, which is not covered by 
other step, without completing the work or noting the omission of the procedures but auditor 
dare to express opinion based on that procedures. Auditor can make wrong opinion to 
financial statement if the conducts such act. The objectives of this research are to knowing 
the sequence of audit procedure which most often signed off,  analyze the effect of  Time 
Pressure, Materiality, Audit Risk and auditor’s Locus of Control on premature sign off of 
audit procedures. 

 The sample of this research are 64 auditors who have worked for CPA’s in South 
Jakarta. Writer tested the quality of data that included validity test and reliability test, the 
hypothesis by means of logistic regression analysis test and friedman test. We found that the 
result of validity and reliability test showed that all variables are valid and reliable. 

 We used Friedman test for the first hypothesis and the second to the fifth hypothesis 
using logistic regressions analysis. Friedman test result indicated that the order priority to 
the audit procedures that tend to be abandoned. Consideration of internal auditors is one of 
a procedures that is most abandoned, while the confirmation process is a procedure that is 
rarely abandoned. Logistic regression test showed that variable of time pressure, 
materiality, audit risk and auditor’s locus of control significantly simultaneous influenced 
premature sign off. 

  
 

Key Words  : Premature sign off, time pressure, materiality, audit risk, auditor’s locus of
    control 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Auditor merupakan pihak yang independen yang bertugas untuk mengaudit 

laporan keuangan perusahaan. Pihak luar perusahaan seperti bankir, analis laporan 

keuangan, dan pemegang saham memerlukan jasa audit akuntan publik untuk 

menentukan keandalan pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen 

dalam laporan keuangan perusahaan. Karena tugasnya yang sangat penting tersebut, 

maka kepercayaan masyarakat terhadap seorang auditor sangat besar. Seorang auditor 

bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur audit agar dapat 

memperoleh keyakinan dan opini yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas 

dari salah saji yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan 

(Mutia, 2010). Audit di definisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti 

tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi 

dan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai 

yang berkepentingan. Proses audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan 

independen (Arens, 2006). 

Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik terdiri dari 2 kelompok, yaitu 

jasa assurance dan jasa non assurance. Jasa assurance adalah jasa profesional 

independen yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas informasi bagi para pembuat 

keputusan. Para pembuat keputusan membutuhkan informasi yang relevan dan andal 

dalam proses pengambilan keputusan, oleh karena itu diperlukan jasa assurance yang 

digunakan sebagai dasar dalam proses pengaambilan keputusan tersebut. Salah satu 
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kategori dari jasa assurance adalah jasa atestasi yang dilakukan oleh akuntan publik 

yang bertugas untuk memberikan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang telah 

disiapkan oleh pihak lain. Jasa non assurance adalah jasa yang diberikan oleh akuntan 

publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan 

temuan atau bentuk lain keyakinan (Ayu Puji, 2010). Proses audit ini merupakan bagian 

dari jasa assurance. 

Pada teori telah dinyatakan secara jelas bahwa proses audit yang baik adalah 

audit yang dapat meningkatkan mutu atau kualitas informasi bagi para pembuat 

keputusan, namun pada kenyataanya ternyata terdapat perilaku auditor yang dapat 

menyebabkan berkurangnya kualitas audit (Reduced Audit Quality / RAQ behaviors) 

yang dilakukan oleh mereka. Fenomena perilaku pengurangan kualitas audit (RAQ 

behaviours) semakin banyak terjadi (Coram, et all., 2004 ; Suyanita, dkk., 2006). Hal ini 

menimbulkan perhatian yang lebih terhadap cara auditor dalam melakukan audit.  

Coram, et all (2004) menyatakan bahwa pengurangan kualitas dalam audit 

diartikan sebagai pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara 

sengaja oleh auditor. Terdapat tujuh bentuk pengurangan kualitas audit (RAQ behaviors)  

yaitu : 

1. Kegagalan untuk meneruskan pemeriksaan terhadap item yang diperhitungkan. 

Hal ini berkenaan dengan kegagalan auditor dalam memperluas pemeriksaan 

ketika transaksi yang mencurigakan terdeteksi; 

2. Tidak menguji semua sampel dalam sampel yang ada; 

3. Gagal untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah teknis. Tindakan ini 

berkenaan dengan prilaku auditor yang tidak mengecek masalah teknis dan 
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3 

 

standart profesional yang relevan dengan masalah tersebut meskipun auditor 

tidak yakin dengan kebenaran perlakuan akuntansi klien; 

4. Menerima penjelasan yang lemah dari klien. Tindakan ini berkaitan dengan 

penerimaan auditor tehadap penjelasan klien dan menggunakan penjelasan 

tersebut sebagai bukti yang kompeten, padahal auditor dapat mencari bukti lain 

yang lebih representatif; 

5. Penghentian yang salah / penghentian premature; 

6. Review dangkal terhadap dokumen lain. Prilaku ini berkaitan dengan kecepatan 

auditor dalam melakukan review terhadap dokumen pendukung dari klien tanpa 

memperhatikan validitas dan akurasinya; 

7. Menolak item yang dianggap janggal dalam sampel. Hal ini berkenaan dengan 

tindakan membuang item oleh auditor karena item tersebut dianggap terlalu 

komplek dan kemudian menggantikannya dengan item lain. 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai salah satu bentuk perilaku auditor yang 

dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit yaitu pada penghentian prematur atas 

prosedur audit. Penghentian prematur atas prosedur audit adalah suatu perilaku dimana 

auditor tidak melakukan prosedur audit yang disyaratkan dengan lengkap dan melakukan 

penghentian prematur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih memberikan opini 

dan menarik kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dalam prosedur 

audit yang ada (Mutia, dkk., 2010). Adanya praktik penghentian prematur atas prosedur 

audit akan berdampak pada kualitas hasil laporan audit. Apabila salah satu langkah 

dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor mengeluarkan opini yang 

salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini yang disebabkan karena auditor 
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tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut 

secara hukum (Suryanita, dkk., 2006). 

Alderman dan Deitrick (1982) dalam Mohd Nazli et al (2004) melakukan 

penelitian untuk menyelidiki lebih lanjut keberadaan penghentian prematur prosedur 

audit pada Kantor Akuntan Publik di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan 31% dari 

auditor percaya bahwa ada perilaku premature sign off di kantor mereka. Perilaku 

tersebut terjadi karena auditor berpendapat bahwa terdapat beberapa langkah yang tidak 

diperlukan untuk di audit. Raghunathan (1991) dalam Mohd Nazli (2004) juga 

menemukan 55% auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kelley dan Margheim (1990) dalam Mohd Nazli 

(2004), kemungkinan terjadinya premature sign off hanya sebesar 8%. Sebaliknya, 

mereka menemukan 33% auditor menerima penjelasan yang lemah dari klien dan 31% 

auditor gagal untuk meneruskan pemeriksaan terhadap item yang diperhitungkan.  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Suryanita (2006), Ayu Puji (2010), dan 

Mutia (2010), terdapat beberapa alasan yang menyebabkan auditor melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audt yaitu terbatasnya jangka waktu pengauditan 

yang ditetapkan, adanya anggapan prosedur audit yang dilakukan tidak penting, prosedur 

audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, adanya batas waktu 

penyampaian laporan audit, serta adanya pengaruh faktor locus of control  dari auditor.  

 Berdasarkan alasan diatas, Suryanita, et al (2007) menyimpulkan bahwa proses 

penghentian prematur atas prosedur audit disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor 

karakteristik personal dari auditor (faktor internal) dan faktor situasional saat melakukan 

audit (faktor eksternal). Salah  satu  faktor  internal  yang  mempengaruhi  seorang  

auditor  dalam melakukan premature sign off adalah locus of control auditor. Dengan 
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mengetahui locus of  control dari karakteristik seorang auditor dapat diperkirakan apakah 

seorang auditor lebih cenderung melakukan penghentian prosedur audit atau tidak pada 

suatu kondisi tertentu.  

 Perilaku untuk penghentian prematur atas proosedur audit juga kemungkinan 

banyak dilakukan dalam kondisi tekanan waktu (time pressure). Kondisi tekanan waktu 

adalah kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan waktu dari tempatnya bekerja untuk 

dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam 

bekerja, auditor dihadapkan oleh adanya tekanan waktu. Tekanan waktu terdiri dari time 

budget pressure dan time deadline pressure (Mutia, 2010). Anggaran waktu digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal 

tersebut menimbulkan tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai 

dengan waktu yang dianggarkan. Batas waktu berhubungan dengan tekanan untuk 

menyelesaikan pekerjaan audit dengan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit 

pada  tanggal tertentu.  

 Suryanita et al, (2006) melakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner 

yang kemudian diisi oleh 79 responden. Hasilnya menyatakan  bahwa sebesar 13% 

auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit. Prosedur audit yang paling 

sering ditinggalkan adalah pemahaman terhadap bisnis klien. Pemeriksaan fisik 

merupakan prosedur yang paling jarang ditinggalkan. Suyanita et al, juga menemukan 

bahwa adanya hubungan yang signifikan antara time pressure, risiko audit, materialitas 

serta prosedur review dan kontrol kualitas terhadap  penghentian  prosedur  audit.  Time 

pressure dan risiko audit berhubungan positif dengan penghentian prematur prosedur  

audit,  sehingga  semakin  besar  time  pressure  dan  risiko audit yang dihadapi oleh 

auditor maka  semakin besar pula kecenderungan  auditor  melakukan  perilaku  
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penghentian prematur prosedur  audit.  Sedangkan  materialitas serta prosedur review dan 

kontrol kualitas berhubungan negatif  terhadap perilaku penghentian prosedur audit,  

sehingga  semakin  rendah materialitas  serta prosedur review dan  kontrol  kualitas maka 

perilaku penghentian prosedur  audit  semakin rendah. 

 Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryanita, Ayu Puji (2010) 

melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner sebanyak 63 responden. Penelitian 

tersebut menemukan 19% auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit. 

Prosedur audit yang paling sering ditinggalkan adalah pemahaman bisnis klien, 

sedangkan prosedur audit yang paling jarang ditinggalkan adalah konfirmasi. Tekanan 

waktu, risiko audit, materialitas, prosedur review dan locus of control masing - masing 

menunjukan hasil yang signifikan terhadap penghentian prematur prosedur audit. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Suryanita, dkk (2006) dan Ayu Puji (2010). Perbedaan dalam penelitian ini adalah 

pada sampel penelitian. Penelitian ini mengambil sampel yaitu para auditor yang bekerja 

di Kantor Akuntan Publik DKI Jakarta. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suryanita dan Ayu Puji yang mengambil sampel di Kantor Akuntan Publik Jawa Tengah 

dan Yogyakarta. 

 Motivasi dari dilakukannya penelitian ini adalah karena proses audit merupakan 

proses perhitungan dan evaluasi bahan bukti informasi, kemudian menentukan dan 

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang ada dan kriteria yang telah 

ditetapkan. Penghentian prematur atas prosedur audit dapat terjadi jika auditor tidak 

melakukan pekerjaan tersebut diatas secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit 

yang ada. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan dari kantor dan klien, motivasi dan 

komitmen yang kurang, atau karena sebab lainnya. Karena sebab itulah, penelitian 
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dengan judul : PENGARUH TEKANAN WAKTU, MATERIALITAS, RISIKO AUDIT 

DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR 

PROSEDUR AUDIT (Survey pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan) ini 

dilakukan agar dapat meminimalkan kemungkinan auditor melakukan penghentian  

prosedur audit. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka penulis 

dapat memberikan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana urutan prioritas prosedur audit yang cenderung dihentikan oleh 

auditor secara prematur? 

2. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur 

audit? 

4. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

5. Apakah locus of control berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

6. Apakah tekanan waktu, risiko audit, materialitas dan locus of control secara 

simultan berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan penulis membuat penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana urutan prioritas prosedur audit yang cenderung 

dihentikan oleh auditor secara prematur. 

2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai apakah tekanan waktu 

berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit. 

3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai apakah materialitas berpengaruh 

terhadap penghentian prematur prosedur audit. 

4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai apakah risiko audit berpengaruh 

terhadap penghentian prematur prosedur audit. 

5. Untuk memberikan bukti empiris mengenai apakah locus of control 

berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit.  

6. Untuk memberikan bukti empiris mengenai apakah tekanan waktu, 

materialitas, risiko audit dan locus of control secara simultan berpengaruh 

terhadap penghentian prematur prosedur audit. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Memberikan bukti empiris mengenai apakah penghentian prematur atas 

prosedur audit disebabkan karena adanya tekanan waktu, materialitas, risiko 

audit dan locus of control. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 

praktik penghentian prematur atas prosedur audit dikalangan auditor. 
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b. Memberikan masukan kepada Kantor Akuntan Publik untuk 

mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kemungkinan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi ilmu dan 

untuk mendukung penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penghentian prematur prosedur audit. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam 

penulisannya akan terbagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULIAN 

 Bab ini merupakan uraian mengenai masalah yang timbul sehingga mendorong 

penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan diuraikan teori-teori dari penelitian terdahulu yang melandasi 

penulisan skripsi ini, yaitu pengertian penghentian prematur prosedur audit, tekanan 

waktu, risiko audit, materialitas serta locus of control dari auditor. Selain itu akan 

dijelaskan juga hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Bab ini 

juga akan menguraikan kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan diulas mengenai metode penelitian yang meliputi variabel 

penetian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan dibahas masalah pengaruh serta hubungan variabel tekanan 

waktu, risiko audit, materialitas, serta locus of control dari auditor terhadap 

penghentian prematur prosesur audit. Serta akan dibahas juga mengenai jenis 

prosedur audit yang paling sering dihentikan oleh auditor dalam suatu proses audit. 

BAB V : PENUTUP 

Bab lima berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan skripsi yang telah digunakan, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai 

pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Prosedur Audit 

 Standar pekerjaan lapangan yang ketiga menyebutkan bahwa auditor harus 

memperoleh bukti audit yang cukup dengan melakukan prosedur audit untuk memperoleh 

dasar yang masuk akal atas suatu opini berkenaan dengan laporan keuangan yang diaudit. 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2005 dalam Heribirtus, 2005). 

Sedangkan menurut Moekijat (1989) dalam Heribirtus (2005), prosedur adalah urutan menurut 

waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan, 

prosedur merupakan rencana yang penting dalam tiap bagian perusahaan. Dalam pembuatan 

prosedur harus diciptakan suatu langkah yang sederhana tanpa melalui birokrasi yang rumit. 

 Arens (2006) menyatakan prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan 

bukti audit yang harus diperoleh selama proses audit dilakukan. Untuk memutuskan 

prosedur audit mana yang harus digunakan, auditor dapat memilihnya dari delapan kategori 

bukti audit yang luas, yang disebut sebagai jenis-jenis bukti tersebut (Arens, 2006) : 

1. Pemeriksaan fisik (physical examination)  

Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas 

aktiva berwujud. Jenis bukti ini paling sering berkaitan dengan persediaan dan kas, 
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tetapi dapat juga diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aktiva tetap 

berwujud. 

2. Konfirmasi (confirmation) 

Konfirmasi menggambarkan penerimaan respon secara tertulis maupun lisan dari 

pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang 

diajukan oleh auditor. 

3. Dokumentasi (documentation) 

Dokumentasi adalah inspeksi oleh audit atas dokumen dan catatan klien untuk 

mendukung informasi yang tersaji, atau yang seharusnya tersaji dalam laporan 

keuangan. Dokumen yang dapat diperiksa oleh auditor adalah catatan yang 

digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara 

yang terorganisasi, yang dapat dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, atau media 

lain. 

4. Prosedur analitis (analytical procedures) 

Prosedur analitis dilakukan dengan menggunakan perbandingan dan hubungan untuk 

menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar dibandingkan dengan 

harapan auditor. Sebagai contoh, auditor dapat membandingkan margin laba kotor 

tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. 
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5. Wawancara dengan klien (inquires of the client) 

Wawancara merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun 

tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Bukti 

yang diperoleh dari wawancara ini biasanya tidak dianggap sebagai bukti yang 

meyakinkan karena bukan dari sember yang independen, oleh karena itu selain 

memperoleh bukti melaui wawancara, auditor juga perlu memperoleh bukti 

pendukung melaui prosedur lainnya. 

6. Rekalkulasi (recalculation) 

Pengecekan ulang kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan 

perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan 

persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi 

beban penyusutan dan beban dibayar dimuka. Sebagian besar rekalkulasi dilakukan 

dengan perangkat lunak audit yaitu komputer. 

7. Pelaksanaan-ulang (reperformance) 

Reperformance adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur 

atau akuntansi pengendalian akuntansi klien. 

8. Observasi (observation) 

Obseravasi merupakan penggunaan indera untuk menilai aktifitas klien. Auditor 

dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk menilai kondisi karyawan, prosedur dan 

proses pekerjaan yang klien lakukan. 
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Jenis-jenis bukti tersebut digunakan bagi auditor untuk mempermudah mereka dalam 

melakukan serangkaian prosedur audit, yang nantinya akan menghasilkan opini laporan 

hasil audit yang berkualitas. 

 Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Arens (2006) terdiri dari 

empat fase : 

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit 

2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi  

3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian atas saldo 

4. Menyelesaikan audit 

 Serangkaian prosedur audit yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu beberapa 

prosedur audit yang telah ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang 

menurut Herningsih (2001) dalam Suryanita (2006) mudah untuk dilakukan dalam praktik 

penghentian prematur prosedur audit. Prosedur auditt tersebut adalah: 

1. Pemahaman bisnis dan industri klien (PSA No.5 2001) 

2. Pertimbangan pengedalian internal (PSA No.69 2001) 

3. Review kinerja internal auditor klien (PSA No.33 2001) 

4. Informasi asersi manajemen (PSA No.7 2001) 

5. Prosedur analitik (PSA No.22 2001) 
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6. Proses konfirmasi (PSA No.7 2001) 

7. Representasi manajemen (PSA No.17 2001) 

8. Pengujian pengendalian teknik audit berbantuan komputer (PSA No.59 2001) 

9. Sampling audit (PSA No.26 2001) 

10. Perhitungan fisik persediaan dan kas (PSA No.7 2001) 

 

2.1.2 Perilaku premature sign off  (Penghentian Prematur atas Prosedur Audit) 

 Proses audit atas laporan keuangan oleh auditor independen dilakukan dengan tujuan 

untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah 

diaudit. Pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan didasarkan 

pada evaluasi atas bukti-bukti audit yang diperoleh melalui pelaksanaan beberapa langkah 

prosedur  audit. Untuk menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas, auditor harus 

melaksanakan seluruh prosedur audit yang telah ditetapkan. 

 Perilaku auditor dalam pelaksanaan program audit merupakan faktor penting yang 

dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan oleh KAP. Proses audit yang baik 

adalah audit yang dapat meningkatkan mutu atau kualitas informasi bagi para pembuat 

keputusan, namun pada kenyataannya ternyata terdapat perilaku auditor yang dapat 

menyebabkan berkurangnya kualitas audit (Reduced Audit Quality / RAQ behaviors) yang 

dilakukan oleh mereka (auditor). Memanipulasi proses audit dapat dilakukan dalam bentuk 

perilaku disfungsional. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengejar tujuan kinerja 

individual. 
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 Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam 

pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit secara 

langsung maupun tidak langsung. Tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan 

program audit yang dapat mereduksi kualitas audit secara langsung disebut sebagai perilaku 

reduksi kualitas audit (reduced quality reduction behaviors), sedangkan yang dapat 

mereduksi kualitas audit secara tidak langsung disebut perilaku underreporting of time 

(Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce, 1996 dalam Adanan, 2009). 

 Salah satu perilaku disfungsional yang dilakukan oleh auditor adalah Premature sign 

off. Penghentian prematur atas prosedur audit ini adalah suatu perilaku dimana auditor tidak 

melakukan prosedur audit yang disyaratkan dengan lengkap dan melakukan penghentian 

prematur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih memberikan opini dan menarik 

kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dalam prosedur audit yang ada 

(Mutia, dkk., 2010). Adanya praktik penghentian prematur atas prosedur audit akan 

berdampak secara langsung pada kualitas hasil laporan audit dan melanggar standar 

profesional yang ada. Apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka 

kemungkinan auditor mengeluarkan opini yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan 

pembuatan opini yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang 

mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Suryanita, dkk., 2006) 

 Perilaku penghentian prematur atas prosedur audit dapat terjadi karena rendahnya 

orientasi etis para auditor. Perilaku etis yang rendah tersebut disebabkan karena orientasi 

etis individu yang rendah sehingga para auditor tidak berprilaku etis dalam menjalankan 

profesinya (Chan  dan  Leung, 2006;  Leung  dan  Cooper, 2005 dalam Ayu Puji, 2010).    
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2.1.3  Tekanan waktu   

 Anggaran waktu didefinisikan oleh Vivi (2009) sebagai guildelnes dalam setiap 

pekerjaan audit yang dibuat dengan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap 

langkah dalam program audit dan berfungsi sebagai alat pengendalian biaya. Anggaran 

waktu merupakan faktor penting bagi semua Kantor Akuntan Publik karena dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk memperkirakan biaya audit, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan 

audit, dan juga sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja auditor. Anggaran waktu juga 

sangat dibutuhkan oleh para auditor dalam melaksanakan tugasnya supaya dapat memenuhi 

permintaan klien dengan tepat waktu dan juga dapat dijadikan sebagai kunci keberhasilan 

karir auditor di masa depan. 

 Menurut Herningsih (2001) dalam Suryanita (2006), tekanan waktu memiliki dua 

dimensi yaitu time budget pressure yaitu suatu keadaan dimana auditor dituntut untuk 

melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan 

waktu dalam anggaran yang sangat ketat; dan time deadline pressure yaitu suatu kondisi 

dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya. 

 Anggaran waktu yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya 

digunakan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka 

biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil (Suryanita, 2006). Auditor yang menyelesaikan 

tugas melebihi waktu normal yang dianggarkan cenderung dinilai memiliki kinerja yang 

buruk oleh atasan maupun kliennya. Keadaan tersebut memaksa auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaan audit secepatnya sesuai dengan anggran waktu yang ditetapkan. 
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Tuntutan ini akan semakin besar dan pada akhirnya akan menimbulkan tekanan waktu (time 

pressure) bagi auditor.  

 Pelaksanaan prosedur audit dengan adanya tekanan waktu tentu saja tidak sama 

hasilnya dengan prosedur audit yang dilakukan tanpa adanya tekanan waktu. Kemungkinan 

auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit akan semakin besar. Hal ini 

disebabkan adanya stress individual yang dirasakan auditor akibat ketidakseimbangan antara 

tugas dan waktu yang tersedia. Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap 

pekerjaanya akibat adanya pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat, tuntutan ini 

telah mempengaruhi psikologis auditor untuk menanggapinya dengan kecenderungan 

bekerja seefektif dan seefisien mungkin untuk memenuhi anggaran waktu yang telah dibuat. 

Sebaliknya, auditor yang tidak dapat melaksanakan pekerjaanya secara efektif dan efisien 

mungkin akan tidak mampu untuk memenuhi anggaran waktu yang telah ditetapkan dan 

terpaksa melakukan perilaku disfungsional yang pada akhirnya secara langsung akan 

menyebabkan terjadi penurunan kualitas audit (Vivi, 2009). Salah satu perilaku 

disfungsional itu adalah penghentian prosedur audit.  

2.1.4 Materialitas 

 Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan 

audit yang harus dikeluarkan. FASB (Financial Accounting Standard Board) No. 2 dalam 

Arens (2006) mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan atau salah saji 

informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan 

seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah 

atau terpengaruh oleh penghapusan salah saji tersebut.  

Pengaruh Tekanan..., Eliana Hendrastari, Ak.-Ibs, 2011



 Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA seksi 312 dalam Ayu puji 

(2010), materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi 

penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau 

mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi 

tersebut. 

 Laporan keuangan yang mengandung salah saji akan berdampak secara individual 

atau keseluruhan yang cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan 

disajikan secara tidak wajar dalam semua hal yang material. Konsep materialitas 

menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan seharusnya dikomunikasikan dalam 

laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Informasi yang 

tidak material seharusnya diabaikan atau dihilangkan. Pertimbangan auditor mengenai 

materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas 

kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan 

kepercayaan terhadap laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001 dalam Arleen, 

2009). 

 Materialitas merupakan salah satu konsep baik dalam audit maupun akuntansi yang 

penting dan mendasar. Konsep berarti rancangan, gagasan, atau rencana tindakan yang 

konseptual. Dalam akuntansi, materialitas dihubungkan dengan ketepatan manajemen dalam 

mencatat dan mengungkapkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan. Dalam 

mempersiapkan laporan keuangan, manajemen menggunakan estimasi, konsep materialitas 

dalam akuntansi menyangkut kekeliruan yang timbul karena penggunaan estimasi tersebut. 

Materialitas sebagai konsep dalam audit mengukur besarnya lingkup audit. Materialitas 
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audit menggambarkan jumlah maksimum kemungkinan terdapat kekeliruan dalam laporan 

keuangan dimana laporan keuangan tersebut masih dapat menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan dan hasil operasi perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima secara 

umum (William, 1990 dalam Winda, 2005). 

 Terdapat dua alasan mengapa konsep materialitas penting dalam audit, yaitu: 

a. Sebagian pemakai informasi akuntansi tidak dapat memahami informasi akuntansi 

dengan mudah, maka pengungkapan data penting harus dipisahkan dari data yang 

tidak penting, karena pengungkapan data penting yang bersamaan dengan data tidak 

penting cenderung menyesatkan pemakai laporan keuangan. 

b. Proses pemeriksaan akuntansi dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat jaminan 

(guarantee) yang layak mengenai kewajaran penyajian laporan keuanagan pada 

suatu waktu tertentu (Berstein dalam Winda, 2005). 

 Berdasarkan definisi konsep materialitas trsebut, terdapat 3 tingkatan materialitas 

yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara lain 

(Arens, 2006) : 

1. Jumlahnya tidak material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi 

cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan. 

2. Jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan  secara 

keseluruhan. 

3. Jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan 

keuangan secara keseluruhan diragukan. 
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 Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan 

lapangan dan standar pelaporan. Materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua 

aspek audit dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dalam mengaudit laporan keuangan, 

auditor tidak dapat memberikan jaminan hasil audit yang akurat bagi klien maupun 

pengguna laporan keuangan lainnya karena auditor tidak memeriksa semua transaksi yang 

terjadi dalam tahun yang di audit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang 

telah dicatat telah dilaporkan secara tepat dalam laporan keuangan. Auditor tidak mungkin 

memberikan jaminan mengenai keakuratan hasil laporan keuangan audit karena akan 

memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu juga, tidak mungkin seorang 

auditor menentukan keakuratan laporan keuangan karena laporan keuangan yang dihasilkan 

auditor itu sendiri berupa pendapat. Pendapat, estimasi dan pertimbangan dalam penyusunan 

tersebut tidak harus tepat atau akurat seratus persen. Karena itu, auditor tidak memeriksa 

semua transaksi yang ada dalam laporan keuangan dan auditor harus bersedia menerima 

beberapa jumlah kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji 

yang dapat diterima oleh auditor agar pengguna laporan keuangan tidak terpengaruh oleh 

salah saji tersebut (Ayu Puji, 2010). 

 Konsep materialitas merupakan faktor penting untuk mempertimbangan jenis 

laporan keuangan apa yang akan dikeluarkan oleh auditor dalam kondisi tertentu. Jika 

terdapat salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu perusahaan dan tidak 

berpengaruh secara besar terhadap periode-periode berikutnya, maka auditor dapat 

mengeluarkan suatu lapaoran wajar tanpa pengecualian. Sebaliknya, apabila ditemukan 

salah saji yang sedemikian besar sehingga berpengaruh secara material terhadap laporan 
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keuangan secara keseluruhan dan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, 

maka laporan yang dikeluarkan auditor dapat berupa wajar tanpa pengecualian dengan 

paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar.  

Tabel 2.1 

Hubungan antara Materialitas dengan Jenis Pendapat 

Tingkat Materialitas Signifikansi bagi Pemakai yang Layak Jenis Pendapat 

Tidak Material Keputusan pemakai cenderung tidak 
dipengaruhi 

Wajar tanpa 
pengecualian 

Material Keputusan pemakai dipengaruhi hanya jika 
informasi yang dipertanyakan penting untuk 
keputusan spesifik yang akan diambil 

Wajar dengan 
pengecualian 

Sangat Material Sebagian besar atau seluruh keputusan pemakai 
yang didasarkan pada laporan keuangan 
kemungkinan besar akan terpengaruhi 

Menolak 
memberikan 
pendapat atau 
pendapat tidak 
wajar 

Sumber: Arens, 2006 

 

Terdapat 5 langkah yang dapat auditor lakukan untuk menetapkan materialitas (Arens, 

2006): 

1. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. 

2. Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-

segmen. 

3. Mengestimasikan total salah saji dalam segmen. 
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4. Memperkirakan salah saji gabungan. 

5. Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau 

yang direvisi tentang meterialitas. 

 Dalam menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, auditor harus 

memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan mereka anggap 

material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. 

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat 

auditor yakin bahwa laporan keuangan yang salah saji tetap tidak mempengaruhi keputusan 

para pemakai yang bijaksana. Pertimbangan pendahuluan ini merupakan salah satu 

keputusan paling penting yang harus diambil auditor dan sangat membutuhkan kearifan 

professional. Penetapan pertimbangan ini juga dapat membantu dalam merencanakan bukti 

audit yang tepat. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan, maka semakin 

banyak bukti audit yang dibutuhkan (Arens, 2006). 

 Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan 

tentang materialitas. Auditor melakukan revisi tersebut karena adanya perubahan dalam 

salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan pertimbangan pendahuluan yang 

menyebabkan auditor memutuskan pertimbangan pendahuluan  terlalu besar atau terlalu 

kecil. Beberapa faktor tersebut adalah: 

1. Materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut  

Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil tetapi 

dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. 

2. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas  
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Karena materialitas bersifat relatif maka diperlukan dasar untuk menentukan apakah 

salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar utama 

untuk menentukan berapa jumlah yang material bagi suatu perusahaan. 

3. Faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. 

 Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen perlu 

dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti ke setiap segmen, dan bukan untuk laporan 

keuangan secara keseluruhan. Apabila auditor memiliki pertimbangan pendahuluan tentang 

materialitas untuk setiap segmen, maka pertimbangan tersebut akan membantu auditor 

dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan (Arens, 2006).  

 Sebagian besar auditor mengalokasikan materialitas ke akun-akun neraca dan bukan 

ke akun-akun laba rugi karena kebanyakan salah saji dalam laporan laba rugi memiliki 

pengaruh yang sama terhadap neraca akibat digunakannya sistem pembukuan double-entry. 

Pertimbangan pendahuluan tidak boleh dialokasikan ke akun-akun neraca dan akun-akun 

laba rugi sekaligus karena hal itu akan menimbulkan perhitungan ganda, yang pada akhirnya 

akan menyebabkan salah saji yang dapat ditoleransi menjadi lebih kecil dari yang diinginkan 

(Arens, 2006), 

 Auditor menghadapi tiga kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas pada 

akun-akun neraca (Arens, 2006) : 

1. Auditor memperkirakan akun-akun tertentu yang mengandung lebih banyak 

salah saji dibandingkan dengan akun-akun lainnya. 

2. Baik salah saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. 

3. Biaya audit yang relatif mempengaruhi pengalokasian ini. 
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 Dalam menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit yang akan diterapkan, auditor 

harus merancang suatu prosedur audit yang dapat memberikan keyakinan memadai untuk 

dapat mendeteksi adanya salah saji material (Loebbecke, 2000 dalam Suryanita, 2006). 

Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif (berkaitan dengan hubungan 

salah saji dengan jumlah saldo tertentu) dan kualitatif (berkaitan dengan penyebab salah 

saji) (Herningsih, 2001 dalam Suryanita, 2006). 

 Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional 

dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan 

memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan 

mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya 

yang mencakup pertimbangan kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan definisi 

materialitas, maka untuk mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan 

memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu untuk melibatkan pertimbangan 

kuantitatif dan kualitatif sekaligus. 

 Beberapa penelitian tentang pertimbangan tingkat materialitas berfokus pada 

penemuan tentang jumlah konsisten yang ada diantara para profesional dalam membuat 

pertimbangan tingkat materialitas. Ada juga penelitian yang dilakukan yang berkaitan 

dengan materialitas memeriksa pengaruh satu variabel (persentase pendapatan misalnya) 

dalam mempertimbangkan materialitas (Ayu Puji, 2010). 

2.1.5 Risiko Audit  
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 Dalam melaksanakan tugas audit, auditor dihadapkan pada risiko audit yang akan 

dihadapinya sehubungan dengan Judgment yang diterapkan. Risiko audit yang dihadapi 

auditor bisa merupakan kerugian praktik profesionalnya. Menurut SA seksi 312 “Risiko 

Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit”, menyatakan bahwa risiko audit adalah 

risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatya 

sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material 

(Huakanala, 2004). Salah saji yang material  bisa  terjadi karena  adanya  kesalahan  (error)  

atau  kecurangan  (fraud). Error merupakan kesalahan  yang  tidak  disengaja sedangkan  

fraud merupakan  kecurangan  yang disengaja yang bisa dilakukan oleh pegawai perusahaan 

atau oleh manajemen dalam bentuk rekayasa laporan keuangan.  

 Risiko audit tidak dapat dielakkan karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas 

dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit untuk 

dideteksi. Seorang auditor yang telah mentaati seluruh standar auditing secara umum bisa 

saja masih gagal dalam mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan.  

Risiko audit memiliki 2 istilah (Arens, 2006): 

1. Risiko audit yang dapat diterima (acceptable audit risk) 

Adalah ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan 

akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa 

pengecualian telah dikeluarkan. Apabila auditor memutuskan untuk memilih risiko 

audit yang dapat diterima yang lebih rendah, ini berarti auditor menginginkan 

kepastian yang lebih besar bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji 

Pengaruh Tekanan..., Eliana Hendrastari, Ak.-Ibs, 2011



secara material. Risiko nol persen berarti kepastian, dan risiko 100 persen berarti 

sama sekali tidak yakin. 

2. Risiko inheren 

Adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material 

dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian 

internal. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar terdapat salah saji 

yang material dalam akun seperti piutang usaha, maka auditor akan menyimpulkan 

bahwa ada risiko inheren yang tinggi pada akun piutang usaha tersebut. 

Penilaian risiko audit yang dapat diterima dan risiko inheren adalah bagian penting dalam 

proses perencanaan audit, karena hal itu akan membantu menentukan jumlah bukti yang 

harus dikumpulkan dan staf yang dibutuhkan untuk penugasan. Kedua jenis risiko ini sangat 

mempengaruhi pelaksanaan audit dan biaya audit. Kebanyakan perencanaan awal audit 

berkaitan dengan perolehan informasi ini untuk membantu auditor dalam membantu menilai 

risiko. 

Jenis-jenis risiko audit terdiri dari: 

1. Risiko deteksi yang direncanakan (planned detection risk) 

Adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen akan gagal mendeteksi salah 

saji yang melebihi salah saji yang dapat di toleransi. Risiko deteksi ditentukan oleh 

efektivitas prosedur  audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian 

karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100 persen 

saldo akun atau golongan transaksi dan sebagian lagi karena ketidakpastian. Apabila 
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risiko deteksi yang direncanakan dikurangi, auditor harus mengumpulkan lebih 

banyak lagi bukti audit untuk mencapai rencana pengurangan risiko itu. 

2. Risiko Inheren 

Risiko inheren digunakan untuk mengukur penilaian auditor atas kemungkinan 

adanya salah saji (error atau fraud) yang material dalam suatu segmen, dengan 

asumsi sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Apabila 

auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar akan ada salah saji, dengan 

mengabaikan pengendalian internal, auditor akan menyimpulkan bahwa risiko 

inheren adalah tinggi. Risiko inheren berbanding terbalik dengan risiko deteksi yang 

direncanakan dan bersifat langsung dengan bukti audit. Bukti audit akan 

ditingkatkan untuk risiko inheren yang tinggi. Auditor juga akan menugaskan staf 

yang lebih berpengalaman pada bidang tertentu untuk mereview pengujian audit 

yang telah selesai secara menyeluruh. 

3. Risiko Pengendalian 

Risiko pengendalian digunakan untuk mengukur penilaian auditor mengenai apakah 

salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam suatu segmen akan 

dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien, dengan 

asumsi bahwa pengendalian internal sama sekali tidak efektif untuk mencegah atau 

mendeteksi salah saji.  

 Hubungan antara risiko pengendalian dan risiko deteksi yang direncanakan adalah 

berbanding terbalik, sedangkan hubungan antara risiko pengendalian dan bukti substantif 
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bersifat langsung. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal efektif, risiko 

deteksi yang direncanakan dapat diperbesar sehingga bukti audit dapat dikurangi. Auditor 

dapat memperbesar risiko audit yang direncanakan bila pengendaliannya efektif karena 

pengendalian internal yang efektif akan memperkecil kemungkinan terjadinya salah saji 

dalam laporan keuangan. 

 Pada penelitian ini, risiko audit yang dimaksud adalah risiko deteksi. Seperti yang 

telah dinyatakan sebelumnya bahwa risiko ini menyatakan suatu ketidakpastian yang 

dihadapi auditor dimana kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor 

tidak mampu untuk mendeteksi adanya salah saji yang material. 

 

2.1.6  Locus of Control Auditor  

 Perilaku disfungsional audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari 

auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor  eksternal).  

Karakteristik  personal  yang  mempengaruhi  penerimaan perilaku disfungsional 

diantaranya locus of control.   

 Locus of Control mempengaruhi penerimaan perilaku disfungsional audit maupun 

perilaku disfungsional audit secara aktual, kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan 

turnover intention (Reed et al; 1994 dan Donelly et al, 2003 dalam Ayu Puji, 2010). 

 Locus of Control didefinisikan Mac Donald (1996) dalam Intiyas Utami (2007) 

sebagai sejauh mana seseorang merasakan hubungan kontijensi antara tindakan dan hasil 

yang mereka peroleh. Sedangkan menurut Rotter (1996) dalam Intiyas (2007), Locus of 
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control adalah  cara  pandang  seseorang terhadap  suatu  peristiwa  apakah  dia  merasa  

dapat  atau  tidak  dapat mengendalikan peristiwa  yang  terjadi  padanya. 

 Konsep Locus of Control terutama didasarkan pada teori pembelajaran sosial (social 

learning theory). Teori tersebut menyatakan bahwa pilihan dibuat oleh individu dari 

berbagai macam perilaku potensial yang tersedia untuk mereka. Millet (2005) dalam Intiyas 

(2007) menyatakan perilaku auditor dalam situasi konflik akan dipengaruhi oleh karakter 

Locus of Control-nya. 

 Jenis Locus of Control terdiri dari internal Locus of Control dan ekternal Locus of 

Control. Seseorang yang percaya bahwa mereka memliki pengendalian atas takdir mereka 

disebut memiliki internal Locus of Control, sedangkan individu yang percaya bahwa hasil 

mereka ditentukan oleh agen atau faktor ekstrinsik di luar mereka sendiri seperti 

keberuntungan, kesempatan, nasib, atau kepercayaan, memiliki eksternal Locus of Control. 

Individu dengan internal Locus of Control akan lebih mungkin berperilaku etis dalam situasi 

konflik audit dibanding dengan individu dengan eksternal Locus of Control (Muawanah dan 

Indriantoro, 2001 dalam Intiyas, 2007). Individu dengan eksternal Locus of Control merasa 

kurang puas dengan jabatan mereka, sebaliknya individu dengan internal Locus of Control 

menganggap hasil-hasil organisasi berasal dari tindakan mereka sendiri. Perasaan tidak puas 

pada individu dengan eksternal Locus of Control dapat disebabkan karena menganggap 

dirinya memiliki sedikit kontrol atas hasil-hasil organisasi daripada individu internal. 

Sedangkan individu dengan internal Locus of Control menganggap hasil-hasil organisasi 

berasal dari tindakannya, karena mereka aktif mencari informasi sebelum mengambil 

keputusan, lebih termotivasi untuk berprestasi dan melakukan usaha lebih besar untuk 

mengendalikan lingkungan mereka. Internal  akan cenderung  lebih  sukses  dalam  karier  
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daripada  eksternal,  mereka  cenderung mempunyai  level  kerja  yang  lebih  tinggi,  

promosi  yang  lebih  cepat  dan mendapatkan  uang  yang  lebih. Selain itu, internal  

dilaporkan  memiliki kepuasan  yang  lebih  tinggi  dengan  pekerjaan mereka  dan  terlihat  

lebih mampu menahan  stres  daripada  eksternal  (Baron & Greenberg,  1990  dalam Ayu 

Puji,  2005). Namun, pada situasi tertentu individu dengan eksternal Locus of Control dapat 

memperlihatkan sisi internalnya. Hal ini disebabkan karena individu eksternal telah 

mempelajari situasi lebih awal (melakukan tugas-tugas yang rumit, yang mencakup sebagian 

besar jabatan manajerial dan profesional yang menuntut pembelajaran dan pengelolaan 

informasi), sehingga mereka memiliki kekuatan untuk pengendalian yang kuat (Intiyas. 

2007). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Paul Coram, Alma Glavovic, Juliana Ng dan 

David woodliff (2004) ditemukan bahwa terdapat tujuh bentuk pengurangan kualitas audit 

(RAQ Behavior). Penghentian prematur prosedur audit termasuk dalam bentuk pengurangan 

kualitas audit tersebut. Dalam penelitiannya tersebut juga ditemukan sebesar 25% auditor 

pernah melakukan premature sign off. 42% auditor pernah gagal untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai masalah teknis. 48% auditor pernah melakukan peninjauan yang dangkal terhadap 

dokumen klien. Diikuti dengan 50% auditor pernah gagal untuk mengejar item yang 

dipertanyakan dan terdapat 74% auditor pernah melakukan prekerjaan audit secara tidak 

normal/kurang. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryanita (2006), Ayu Puji (2010), dan Mutia 

(2010), terdapat beberapa alasan yang menyebabkan auditor melakukan penghentian 
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prematur atas prosedur audt yaitu terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, 

adanya anggapan prosedur audit yang dilakukan tidak penting, prosedur audit tidak material, 

prosedur audit yang kurang dimengerti, adanya batas waktu penyampaian laporan audit, 

adanya risiko audit, serta adanya pengaruh faktor locus of control  dari auditor.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutia Maulina, dkk (2010) mengenai faktor 

tekanan waktu dan tindakan suprvisi terhadap penghentian prematur prosedur audit dengan 

menyebarkan 70 kuesioner kepada auditor junior dan senior di KAP Jakarta Selatan, 

ditemukan bahwa 35.09% auditor setuju telah terjadi penghentian prematur prosedur audit 

yang dilakukan oleh mereka. Ditemukan juga bahwa terdapat pengaruh antara tekanan 

waktu terhadap penghentian prematur prosedur audit. Namun, tidak ditemukan adanya 

pengaruh antara  tindakan supervisi dengan  premature sign off. Tindakan supervisi tidak 

berpengaruh terhadap premature sign off karena dalam melaksanakan tugasnya, tindakan 

supervisi yang dilakukan berupa pengarahan yang diberikan oleh atasan mereka bukan 

merupakan faktor penghalang bagi auditor untuk melakukan penghentian prematur prosedur 

audit.  

 Suryanita, dkk (2006) melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner pada 

KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dari 79 responden, menunjukkan bahwa 13% auditor 

pernah melakukan penghentian prematur prosedur audit. Prosedur audit yang paling sering 

ditingalkan adalah pemahaman terhadap bisnis klien, sedangkan dalam penelitian yang sama 

juga menunjukkan bahwa prtosedur audit yang paling jarang ditinggalkan adalah 

pemeriksaan fisik. 
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 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryanita, dkk (2006) juga dapat diketahui 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan auditor melakukan penghentian prematur 

prosedur audit, yaitu time pressure, risiko audit, materialitas serta prosedur review dan 

kontrol kualitas. Time pressure dan risiko audit berhubungan positif dengan penghentian 

prosedur audit, sehingga semakin besar time pressure dan risiko audit maka semakin besar 

juga kecenderungan auditor untuk melakukan penghentian prematur prosedur audit. 

Sementara itu, materialitas serta prosedur review dan kontrol kualitas berhubungan negatif 

dengan penghentian prosedur audit, apabila materialitas dan prosedur review serta kontol 

kualitas semakin rendah, maka kecenderungan auditor untuk meninggalkan/mengabaikan 

prosedur audit tersebut akan semakin tinggi. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puji (2010) hasilnya menunjukkan bahwa 

19% responden dinyatakan pernah melakukan penghentian prosedur audit. Responden 

dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di kota Semarang dengan total 

responden 71. Pada penelitiannya ditemukan bahwa prosedur audit yang paling sering 

ditinggalkan adalah pemahaman terhadap bisnis klien, sedangkan prosedur audit yang paling 

jarang ditinggalkan  adalah proses konfirmasi.  

 Ayu Puji (2010) melakukan penelitian mengenai penghentian prematur prosedur 

audit melalui dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Variabel dalam 

penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya karena ada penambahan faktor 

internal yaitu berupa locus of control auditor. Hasilnya menunjukkan bahwa eksternal locus 

of control auditor yang tinggi akan cenderung menyebabkan auditor melakukan penghentian 

prematur prosedur audit. Kondisi Time pressure dan risiko audit yang tinggi berpengaruh 
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positif terhadap penghentian prosedur audit. Semakin tinggi time pressure dan risiko audit 

yang dirasakan auditor maka kemungkinan auditor untuk melakukan penghentian prosedur 

audit akan semakin tinggi. Hal ini berbeda dengan materialitas serta prosedur review dan 

kontrol kualitas yang berpengaruh negatif, sehingga semakin tinggi materialitas serta 

prosedur review dan kontrol kualitas maka auditor cenderung menurunkan usahanya untuk 

melakukan penghentian prematur prosedur audit.   

 Vivi Susilawati (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompleksitas audit, 

tekanan anggaran waktu dan kompetensi auditor terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Responden dalam penelitian ini adalah audit internal Inspektorat Jendral Departemen 

Pertanian Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan perilaku disfungsional auditor.  

 Intiyas Utami, dkk (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh locus of control 

terhadap perilaku akuntan publik dalam konflik audit. Penelitian dilakukan dengan 

mengirimkan kuesioner kepada KAP di DKI Jakarta, Surabaya dan Semarang. Hasilnya 

menunjukkan bahwa Locus of control berpengaruh positif terhadap respon akuntan publik 

terhadap perilaku akuntan publik. Semakin rendah LOC pada diri akuntan publik 

menyebabkan respon dalam menghadapi konflik audit (perilaku akuntan publik) juga 

rendah. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Hasil Penelitian 

1. Paul Coram, Alma 
Glavovic, Juliana Ng 
dan David woodliff 
(2004). 

Terdapat tujuh bentuk pengurangan kualitas audit (RAQ 
Behavior) yaitu : 

1. Kegagalan untuk meneruskan pemeriksaan terhadap 
item yang diperlukan. 

2. Tidak menguji semua sampel yang ada. 

3. Gagal untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah 
teknis. 

4. Menerima penjelasan yang lemah dari klien. 

5. Penghentian yang salah/penghentian premature. 

6. Review dangkal terhadap dokumen lain. 

7. Menolak item yang dianggap janggal dalam sampel. 

2. Suryanita (2006). 1. Menunjukan terjadi penghentian prematur prosedur  
audit sebesar 13%. 

2. Prosedur audit yang paling sering ditinggalkan 
adalah pemahaman terhadap bisnis klien. 

3. Prosedur audit yang paling jarang ditinggalkan 
adalah pemeriksaan fisik. 

4. Menunjukkan bahwa semua variabel independen 
yaitu time pressure, risiko audit, materialitas dan 
prosedur review serta kontrol kualitas berpengaruh 
signifikan terhadap penghentian prematur prosedur 
audit. 
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No. Peneliti Hasil Penelitian 

3. Ayu Puji (2010). 1. Prosedur audit yang paling sering ditinggalkan 
adalah pemahaman terhadap bisnis klien dan yang 
paling jarang ditinggalkan adalah proses konfirmasi. 

2. Auditor yang memiliki time pressure tinggi 
cenderung melakukan penghentian prematur 
prosedur audit. 

3. Auditor yang merasakan risiko audit yang tinggi 
cenderung meningkatkan usahanya untuk 
melakukan penghentian prematur prosedur audit. 

4. Auditor yang memiliki materialitas yang tinggi 
cenderung menurunkan usahanya untuk melakukan 
penghentian prematur prosedur audit.  

5. Eksternal locus of control yang kuat akan cenderung 
melakukan upaya penghentian prematur prosedur 
audit 

4. Mutia Maulina, 
Ratna Anggraini, 
Choirul Anwar 
(2010). 

1. Ada pengaruh antara tekanan waktu terhadap 
penghentian prematur prosedur audit. 

2. Tidak ada pengaruh antara tindakan supervisi 
terhadap penghentian prematur prosedur audit.  

3. Menunjukkan 35% responden menjawab setuju 
bahwa auditor dapat saja memberi opini atas laporan 
keuangan tanpa adanya peninjauan mendalam yang 
sesuai dalam prosedur audit. 

5. Vivi Susilawati 
(2009). 

Tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap 
penerimaan perilaku disfungsional audit.  

6. Intiyas Utami, Yefta 
Andi, Fenny 
Indrawati (2007). 

Locus of control berpengaruh positif terhadap respon 
akuntan publik terhadap perilaku akuntan publik. Semakin 
rendah LOC pada diri akuntan publik menyebabkan respon 
dalam menghadapi konflik audit (perilaku akuntan publik) 
juga rendah. 

Sumber : Hasil olahan penulis, 2011 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Dalam melaksanakan tugasnya, auditor merupakan pihak yang independen yang 

bertugas untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Seorang auditor bertanggung 

jawab untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur audit agar dapat memperoleh 

pendapat yang memadai mengenai laporan keuangan hasil audit serta dapat memenuhi 

permintaan klien untuk menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas. Namun pada 

kenyataannya, ternyata terdapat perilaku auditor yang dapat mengurangi kualitas hasil audit 

(Reduced Audit Quality / RAQ behaviors). Salah satu perilaku itu adalah penghentian 

prematur atas prosedur audit. Terdapat 10 prosedur audit yang telah ditetapkan dalam 

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang harus dilaksanakan oleh auditor. Penelitian ini 

akan membahas mengenai urutan prosedur audit apa yang paling sering ditinggalkan oleh 

auditor sebelum mereka memberikan pendapat/opini atas laporan keuangan. 

 Suryanita, dkk (2007) menyimpulkan bahwa proses penghentian prematur atas 

prosedur audit tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor karakteristik personal 

dari auditor (faktor internal) dan faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). 

Faktor internal dalam penelitian ini diwakili oleh locus of control dari auditor dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi adalah tekanan waktu, materialitas, dan  risiko audit. Dari 

penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat disusun sebagai berikut : 

 

 

 

Pengaruh Tekanan..., Eliana Hendrastari, Ak.-Ibs, 2011



Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

2.4 Hipotesis 

 

2.4.1 Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prosedur audit 

 Tekanan waktu yang diberikan oleh kantor akuntan publik kepada auditornya 

bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya 

pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan tekanan waktu ini memaksa auditor 

untuk menyelesaiakan tugas secepatnya sesuai dengan anggaran waktu yang ditetapkan. 

Pelaksanaan prosedur audit ini tentu saja tidak akan sama hasilnya dengan apabila prosedur 
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audit dilakukan tanpa adanya kondisi tekanan waktu (Suryanita, 2006). Supaya proses audit 

sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk 

melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan penghentian prosedur audit. Semakin 

besar tekanan yang dirasakan auditor terhadap waktu pengerjaan audit, maka semakin besar 

juga kemungkinan auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit yaitu 

penghentian prematur prosedur audit. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ho1:  Tekanan waktu tidak berpengaruh positif terhadap penghentian 
 prematur prosedur audit. 
 
Ha1:  Tekanan waktu berpengaruh positif terhadap penghentian prematur 
 prosedur audit. 

 

2.4.2 Pengaruh Materialitas terhadap Penghentian Prematur Prosedur Audit 

 Materialitas digunakan untuk mengetahui besarnya salah saji yang dapat diterima 

oleh auditor agar pengguna laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu prosedur audit agar dapat 

memberikan keyakinan yang memadai untuk dapat mendeteksi adanya salah saji yang 

material. 

 Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional 

dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor itu sendiri (Suyanita, 2006). Ketika auditor 

menetapkan bahwa materialitas yang ada dalam suatu prosedur audit tersebut rendah, maka 

auditor memiliki kecenderungan untuk mengabaikan prosedur audit tersebut. Pengabaian 

dilakukan karena auditor beranggapan bahwa apabila ditemukan salah saji dari pelaksanaan 
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suatu prosedur audit, nilainya tidaklah material/kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap 

opini yang akan diberikan oleh auditor. Praktik pengabaian tersebut akan menimbulkan 

kecenderungan terjadinya penghentian prematur prosedur audit. Semakin rendah tingkat 

materialitas yang ditetapkan oleh auditor, maka semakin tinggi kecenderungan auditor untuk 

melakukan pengentian prematur prosedur audit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho2:  Materialitas tidak berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur 
 prosedur audit. 

Ha2: Materialitas berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur 
 prosedur audit 

 

2.4.3 Pengaruh Risiko Audit terhadap Penghentian Prematur Prosedur Audit 

 Risiko audit yang ada dalam penelitian ini adalah risiko deteksi. Risiko deteksi 

digunakan untuk menyatakan suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor dimana 

kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor tidak mampu untuk 

mendeteksi adanya salah saji yang material (Suryanita, 2006). 

 Risiko deteksi yang rendah mengandung pengertian bahwa semua bahan bukti yang 

terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang material. Supaya bahan bukti tersebut 

dapat mendeteksi adanya salah saji yang material maka diperlukan jumlah bahan bukti yang 

lebih banyak dan jumlah prosedur audit yang lebih banyak juga. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa ketika risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan 

prosedur audit sehingga kemungkinan auditor untuk melakukan penghentian prematur 
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prosedur audit akan semakin rendah. Untuk mengetahui pengaruh antara risiko audit dengan 

penghentian prematur prosedur audit, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho3:  Risiko audit tidak berpengaruh positif terhadap penghentian prematur 
 prosedur audit. 

Ha3: Risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur 
 prosedur audit. 

 

2.4.4 Pengaruh Locus of Control terhadap Pengehntian Prematur Prosedur Audit 

 Locus of control terdiri dari internal locus of control dan eksternal locus of control. 

Seseorang yang memiliki internal locus of control percaya bahwa mereka memiliki 

pengendalian atas takdir yang berasal dari mereka sendiri dan mereka juga lebih mungkin 

untuk berperilaku etis dalam suatu konflik audit dibandingkan dengan eksternal. Sedangkan 

individu yang percaya bahwa hasil mereka ditentukan oleh agen atau faktor ekstrinsik diluar 

mereka (keberuntungan, kesempatan, nasib atau kepercayaan) disebut memiliki eksternal 

locus of control. Individu dengan eksternal locus of control kurang puas dengan jabatan 

mereka. Perasaan tidak puas tersebut disebabkan karena menganggap dirinya memiliki 

sedikit kontrol atas hasil-hasil organisasi daripada individu internal (Intiyas, 2007). 

 Tindakan manipulasi yang ada dalam proses audit terjadi dalam bentuk perilaku 

disfungsional (dalam penghentian prematur prosedur audit). Perilaku ini memiliki arti 

bahwa auditor akan memanipulasi proses audit untuk mencapai tujuan kinerja individu. 

Pengurangan kualitas audit bisa dihasilkan sebagai pengorbanan yang dilakukan auditor 

untuk bertahan dilingkungan audit (Ayu Puji, 2010). Perilaku ini akan terjadi pada individu 

yang memiliki eksternal locus of control. Semakin tinggi eksternal locus of control yang 
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dimiliki oleh seorang auditor, maka kemungkinan auditor melakukan penghentian prematur 

prosedur audit akan semakin tinggi. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

Ho4: Eksternal locus of control tidak berpengaruh positif terhadap 
 penghentian  prematur prosedur audit. 

Ha4:  Eksternal Locus of control berpengaruh positif terhadap penghentian 
 prematur prosedur audit. 

  

 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tekanan waktu, risiko audit, materialitas dan 

locus of control secara bersama-sama/simultan terhadap penghentian prematur prosedur 

audit maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

 Ho5:  Tekanan waktu, risiko audit, materialitas dan locus of control secara  
  simultan tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur 
  audit. 

 Ha5:  Tekanan waktu, risiko audit, materialitas dan locus of control secara  
  simultan berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit. 

 

2.4.5 Terdapat Urutan Prioritas Prosedur Audit yang Dihentikan 

 Auditor harus merencanakan program audit yang merupakan kumpulan dari prosedur 

audit yang akan dijalankan dalam proses pemeriksaan. Prosedur audit adalah langkah-

langkah yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang 

berguna untuk memperoleh bukti audit yang memadai supaya dapat menghasilkan laporan 

hasil audit yang berkualias. Prosedur audit dilakukan supaya auditor tidak melakukan 
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penyimpangan pada saat pemeriksaan dan dapat bekerja sesuai dengan Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. 

 Proses audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi, 

namun pada kenyataannya ternyata terdapat perilaku auditor yang dapat menyebabkan 

berkurangnya kualitas hasil audit. Perilaku tersebut adalah penghentian prematur prosedur 

audit. Praktik ini terjadi ketika auditor tidak melakukan prosedur audit yang disyaratkan 

dengan lengkap dan melakukan penghentiaan prosedur secara sengaja, tetapi auditor masih 

memberikan opini dan menarik kesimpulan tanpa adanya peninjauan yang mendalam sesuai 

denagn prosedur audit yang ada (Mutia, 2010). 

 Penyimpangan terjadi ketika auditor memiliki kecenderungan untuk memilih 

prosedur audit mana yang paling tidak berisiko diantara sepuluh prosedur audit yang ada. 

Pemilihan prosedur audit ini akan menimbulkan urutan/prioritas dari prosedur audit yang 

paling sering ditinggalkan sampai dengan prosedur audit yang paling jarang 

ditinggalkan/dihentikan. Penelitian ini akan meneliti mengenai urutan dari prosedur audit 

yang paling sering dihentikan. Dari uraian diatas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 Ho6: Tidak terdapat urutan prioritas dari prosedur audit yang dihentikan. 

 Ha6: Terdapat urutan prioritas prosedur audit yang dihentikan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Variabel Penelitian  

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, untuk 

menganalisis dampak dari tekanan waktu, materialitas, risiko audit dan locus of control 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit,  maka variabel-variabel yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut : 

• Variabel dependen : Penghentian prematur  atas prosedur audit. 

• Variabel Independen : Tekanan waktu, Materialitas, Risiko Audit  dan Locus 

of control. 

 

3.2  Operasionalisasi variabel 

3.2.1  Penghentian prematur atas prosedur audit  

 Penghentian  prematur  atas  prosedur  audit adalah suatu tindakan dimana auditor 

tidak melakukan prosedur audit yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan melakukan 

penghentian prosedur audit secara sengaja tetapi auditor tersebut masih memberikan opini 

dan memberikan kesimpulan atas suatu laporan keuangan. Indikator pengukuran dalam 

variabel ini adalah 10 pertanyaan berdasarkan 10 prosedur audit yang terdapat dalam SPAP 

(Standar Profesional Akuntan Publik). Skala yang digunakan adalah skala likert 1 sampai 4 

poin. Jawaban dari responden yang digunakan untuk menentukan tingkat penghentian 
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prematur prosedur audit oleh auditor, yaitu tingkat pengehentian prosedur audit yang rendah 

untuk jawaban pada skala rendah dan sebaliknya tingkat penghentian prosedur audit lebih 

tinggi pada jawaban dengan skala tinggi.  

3.2.2  Tekanan Waktu  

 Tekanan waktu adalah suatu kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan 

tugas audit tepat pada waktunya. Tekanan waktu tersebut timbul karena adanya tuntutan 

bagi auditor untuk melakukan efisiensi biaya dan efisiensi waktu dalam menyelesaian audit. 

Variabel tekanan waktu ini diukur dengan menggunakan indikator time budget pressure dan 

time deadline pressure. Variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan yang dijawab dengan 

skala likert 1 sampai dengan 4 poin. Jawaban dari responden yang digunakan untuk 

menentukan tekanan waktu yang dihadapi oleh auditor, yaitu tingkat tekanan waktu yang 

rendah untuk jawaban pada skala rendah dan tingkat tekanan waktu yang tinggi untuk 

jawaban pada skala tinggi. 

 

3.2.3 Materialitas 

 Materialitas adalah besarnya salah saji informasi keuangan yang dengan 

memperhitungkan situasinya, dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan merubah atau 

terpengaruh terhadap keputusan mereka. Materialitas diukur dengan menggunakan 3 

pertanyaan dengan indikator pengukuran tingkat materialitas secara kualitatif dan 

kuantitatif. Pertanyaan tersebut diukur dengan skala likert 1 samapi 4 poin. Jawaban tersebut 

digunakan untuk mengukur tingkat meterialiatas. Tingkat materialitas yang rendah untuk 
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jawaban dengan skala rendah dan tingkat materialitas yang tinggi untuk jawaban dengan 

skala tinggi. 

 

3.2.4  Risiko Audit  

 Jenis risiko audit yang dibahas dalam penelitian ini adalah risiko deteksi. Risiko 

deteksi adalah risiko bahwa bukti audit yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

salah saji, akan gagal untuk mendeteksi adanya salah saji tersebut. Variabel risiko audit ini 

diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan yang dijawab 

dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4 poin. Tingkat risiko audit yang rendah untuk 

jawaban pada skala rendah dan tingkat risiko audit yang tinggi untuk jawaban dengan skala 

yang lebih tinggi. 

3.2.5  Locus of Control  

 Locus of control dinilai dengan menggunakan 16 pertanyaan Spector (1988) dalam 

Utami Iningtyas (2007). Instrumen sprektor ini telah dibuktikan memiliki fit yang tinggi dan 

telah teruji hasilnya. Responden diminta untuk mengidentifikasi hubungan antara reward 

(hasil) dengan penyebabnya menggunakan skala likert 1 sampai 4 poin. Untuk pertanyaan 

nomor 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, dan 16 pengukuran skala dibalik. Skor yang tinggi dari Locus of 

Contol menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari kepribadian eksternal dan skor yang 

lebih rendah menunjukkan bahwa auditor memiliki internal Locus of Control (Ronowati, 

2007).  
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 

1 Penghentian 

prematur prosedur 

audit (Y) 

Perilaku disfungsional 10 pertanyaan Skala interval 

2 Tekanan Waktu 

(X2) 

1. Time budget pressure 

2. Time deadline 

pressure 

5 pertanyaan Skala interval 

3 Materialitas (X3) 1. Tingkat materialitas 

kuantitatif 

2. Tingkat materialitas 

kualitatif 

3 pertanyaan Skala interval 

4 Risiko Audit (X4) 1. Risiko bawaan 

2. Risiko pengendalian 

3. Risiko deteksi 

3 pertanyaan Skala interval 

5. Locus of control 

(X5) 

1. Internal locus of 

control 

2. Eksternal locus of 

control 

16 pertanyaan Skala interval 

Sumber : Hasil olahan penulis, 2011 
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3.3  Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang ingin peneliti investigasi (Uma, 

2006). Populasi dalam penelitian ini adalah auditor junior dan senior yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Pengambilan sampel menurut Uma 

(2006) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga 

penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan 

membuat kita dapat mengeneralisasikan sifat atau karakter tersebut pada elemen populasi. 

Dengan kata lain, sampel adalah elemen yang dipilih dari populasi yang ada. Sampel dalam 

penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan/keinginan peneliti, karena itu 

proses pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan beberapa kriteria sebagai berikut : 

1. Auditor yang pernah mengaudit laporan keuangan perusahaan. 

2. Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik wilayah Jakarta Selatan. 

 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

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

diambil dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan. Data yang berasal dari 

kuesioner tersebut adalah berupa : 
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a. Informasi responden mengenai jenis kelamin, jabatan, pendidikan terakhir dan lama 

bekerja. 

b. Tanggapan responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam 

melakukan penghentian prematur prosedur audit. 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara singkat terhadap responden untuk melengkapi 

data dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor total yang diperoleh 

dari hasil jawaban responden berdasarkan pertanyaan dalam kuesioner. 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

 Dalam  penelitian ini, teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode 

survey, yaitu metode pengumpulan data primer dengan menggunakan pertanyaan tertulis. 

Metode survey dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 70 

responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Kuesioner dibagikan pada KAP masing-masing 

sebanyak 10 buah. Setiap responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dalam 

kuesioner yang sesuai dengan persepsinya diantara alternatif jawaban yang disediakan. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan skala likert dari 1 sampai 4 poin 

untuk mendapatkan jawaban sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuesioner dengan 

bentuk tersebut diharapkan dapat memudahkan responden dalam memberi jawaban. Selain 

itu responden juga dapat menjawab pertanyaan kuesioner dengan waktu yang lebih cepat 

dan efisien. 
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3.6  Metode Analisis 

 Instrumen  atau pengukuran  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah instrumen 

yang  dikembangkan  dari  instrumen-instrumen  yang  telah  digunakan oleh  para peneliti  

terdahulu  yang  teruji  validitas  dan  reabilitasnya.  Meskipun instrumen yang digunakan 

dalam penelitian  ini  sudah  siap pakai dan  telah  teruji validitas  dan  reabilitasnya  oleh  

peneliti  terdahulu,  namun  untuk  memberikan keyakinan  bahwa  pengukuran  yang  telah  

digunakan  adalah  pengukuran  yang tepat, maka penelitian kali  ini melakukan pengujian 

kembali. Hal  ini perlu untuk dilakukan karena dari waktu ke waktu terdapat perbedaan 

lingkungan dan juga perbedaan pribadi responden dari penelitian yang terdahulu. 

3.6.1 Pengujian Kualitas Data 

a) Uji Validitas 

Pengujian validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui seberapa 

cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur (Duwi, 2010). Suatu 

keusioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Alat yang dapat digunakan dalam 

pengujian ini adalah angka hasil korelasi antara skor setiap item dengan skor total 

instrumen. Apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka tidak valid. Pertanyaan 

yang tidak valid harus dikeluarkan atau digantikan dengan pertanyaan lain. 

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya akan 

tetap konsisten jika pengukuran diulang. Instrumen yang tidak reliabel maka tidak dapat 
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konsisten untuk pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya. Suatu 

kuesioner dinyatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpa. Suatu variabel dilkatakan 

reliabel apabila alpha > 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik dan lebih 

dari 0,6 dikatakan reliabilitas baik (Duwi, 2010). 

3.6.2  Uji Friedman 

 Hipotesis 1 diuji dengan menggunakan Uji Friedman. Analisis dari hipotesis ini 

digunakan untuk menentukan peringkat prioritas terjadinya penghentian prosedur audit.  Uji 

Friedman digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya berbentuk ordinal/ranking. 

Apabila data yang terkumpul dalam bentuk interval, maka data tersebut diubah dalam 

bentuk ordinal (Sugiono, 2003 dalam Suryanita, 2006). 

3.6.3 Analisis Regresi Logistik 

 Analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependennya apabila variabel dependen dalam 

penelitian tersebut berupa variabel dummy. Model regresi logistik dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

  Yi = a + x1TW + x2M + x3RA + x4L + e 

 Y :Penghentian prematur prosedur audit 

  1 :  Jika pernah melakukan penghentian prematur prosedur audit 

  0 : Jika tidak pernah melakukan prmature sign off 
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 a : intercept 

 TW : Tekanan Waktu 

 M : Materialitas 

 RA : Risiko Audit 

 L : Locus of Control 

 e : error  

1. Uji Kelayakan Model Regresi (goodness of fit test) 

 Pengujian kelayakan model regresi dapat dilihat dari hasil output Hosmer and 

Lemeshow, dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diamati. 

Ha: Ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan kalsifikasi yang diamati.  

Dasar pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat nilai chi square dan signifikansi 

model: 

a. Jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka Ho diterima 

b. Jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka Ho ditolak  

2. Uji Keseluruhan Model Fit 

 Pengujian keseluruhan model fit digunakan untuk menilai apakah keseluruhan model 

telah fit dengan data sehingga tidak diperlukan lagi modifikasi model. Pengujian ini 

Pengaruh Tekanan..., Eliana Hendrastari, Ak.-Ibs, 2011



53 

 

dilakukan dengan melihat nilai -2 Log Likelihood pada awal blok dengan blok 1 yang telah 

dimasukkan 4 variabel bebas. Apabila terjadi penurunan nilai -2 log likelihood pada model 

regresi ini, maka hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang lebih 

baik. Hal ini didasarkan pada kaidah likelihood yang mirip dengan pengertian “sum of 

square error” pada model regeresi, penurunan likelihood menunjukkan model yang 

semakin baik (Singgih Santoso, 2000 dalam Suryanita, 2006). 

3. Pengujian Variabel Bebas secara Bersama-sama 

 Pengujian antar variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

dalam regresi logistik ini dapat dilihat dengan menggunakan nilai chi square dalam omnibus 

test of model coefficient yang merupakan pengujian terhadap penurunan nilai -2 Log 

Likelihood antara blok awal dengan blok 1. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai chi square dengan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang bermakna dari keempat 

variabel penelitian bebas tersebut dalam menjelaskan variabel terikatnya. 

4. R Square 

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap kemungkinan 

terjadinya penghentian prematur prosedur audit dapat ditunjukkan dengan besarnya nilai 

Nilai Nagelkerke R Square. Nilai R Square ini  adalah antara nol sampai satu. Nilai R 

Square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Jika nilai R Square sama dengan satu maka 
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pendekatan tersebut terdapat kecocockan sempurna dan jika R Square sama denagn nol 

maka tidak ada kecocokan pendekatan. 

5. Korelasi antar Variabel 

 Korelasi antar variabel dalam regresi logistik ini ditunjukkan dengan pengujian 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi. Apabila terdapat korelasi yang 

tinggi diantara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya menjadi terganggu. Penujian ini dilakukan dengan cara melihat semua nilai 

korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas lebih 

kecil dari 0,70 maka berarti tidak ada masalah multikolonieritas dan semua variabel bebas 

dinyatakan independen. 

6. Uji Koefisien Regresi Logistik 

 Pengujian koefisien regresi ini dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. Koefisien regresi ini dapat ditentukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Sebaliknya, variabel dengan 

tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. 
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 Analisis berikutnya dalam model regresi logistik adalah mengestimasikan parameter 

dan menginterpretasikan koefisien logit menggunakan odds ratio. Model odds ratio adalah 

sebagai berikut: 

     = a + x1TW + x2M + x3RA + x4L + e 

Dimana: 

 

Pi : kemungkinan auditor melakukan premature sign off 

a  : intercept 

TW : Tekanan Waktu 

M : Materialitas 

RA : Risiko Audit 

L : Locus of Control 

e  : error  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian untuk mengukur lima 

variabel pokok yaitu penghentian prematur prosedur audit, tekanan waktu, materialitas, 

risiko audit, dan locus of control. Uraian pembahasan mengenai hasil penelitian ini meliputi 

gambaran umum responden, statistik deskriptif variabel penelitian, uji kualitas data, uji 

hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum responden 

 Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan pada setiap KAP, 

melalui beberapa contact person kemudian diteruskan pada auditor. Responden dalam 

penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP DKI Jakarta, yaitu KAP di Jakarta 

Selatan. Kuesioner yang diberikan pada responden disertai dengan surat permohonan untuk 

menjadi responden dan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian. KAP yang menjadi 

objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Table 4.1 

KAP yang menjadi Objek Penelitian 

NO Nama KAP 

Kuesioner 

yang 

disebar 

Kuesioner 

yang diisi 

Kuesioner 

yang dapat 

diolah 

1. KAP Hertanto, Sidik dan rekan 10 9 9 

2. KAP Drs. Hananta Budianto dan rekan 7 7 5 

3. KAP Hasnil M. Yasin 10 10 10 

4. KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono 6 5 5 

5. KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah dan 

Jerry 

7 6 6 

6. KAP Parkell Randal Rama Wendra 6 5 5 

7. KAP Mulyamin Sensi Suryanto  5 5 5 

8. KAP Hendrawinata Gani dan Hidayat 10 10 9 

9. KAP Basri Hardjosumarto dan rekan 10 10 10 

 TOTAL 71 67 64 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 
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Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian diteliti kelengkapannya. Apabila 

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

67 kuesioner yang telah kembali, sebanyak sebanyak 3 kuesioner tidak dapat diolah karena 

data yang diisi tidak lengkap sehingga diperoleh populasi dalam penelitian ini adalah 

sebesar 64 responden. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian penyebaran kuesioner 

yang disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 4.2 

Rincian Penyebaran Kuesioner 

Keterangan  Jumlah 

Kuesioner yang disebar 71 

Kuesioner yang tidak kembali  4 

Kuesioner yang kembali 67 

Persentase pengembalian 94.3% 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 3 

Kuesioner yang dapat digunakan 64 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

4.1.2 Karakteristik Responden 

 Responden dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi beberapa karakteristik, 

yaitu berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan responden dan lama 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 33 51,5% 

Wanita 31 48,4% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden sebesar 64 auditor 

terdiri dari pria dan wanita. Responden yang berjenis kelamin pria sebesar 33 orang (51,5%) 

dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 31 orang (48,4%). 

 

Tabel 4.4 

Pendidikan Terakhir 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

D3 2 3,12% 

S1 60 93,75% 

S2 2 3,12% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir auditor yang bekerja di KAP 

Jakarta Selatan adalah yang berpendidikan sarjana S1 yaitu sebesar 60 orang dengan 

persentase 93,75  persen. 
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Tabel 4.5 

Jabatan di KAP 

Jabatan Jumlah  Persentase 

Auditor Junior 32 50% 

Auditor Senior 27 42,18% 

Manager 5 7,81% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

Tebel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah auditor junior yaitu sebesar 

32 orang dengan persentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa auditor belum memiliki 

pengalaman yang cukup banyak dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. 

Tabel 4.6 

Lama Bekerja 

Tahun Jumlah Persentase 

0-1 tahun 20 31,25% 

1-5 tahun 25 39,06% 

>5 tahun 19 29,6% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Dari tabel 4.5 menyatakan bahwa sebagian responden adalah auditor yang telah bekerja 

selama 1-5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa auditor belum terlalu lama bekerja di Kantor 

Akuntan Publik. 
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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 64 responden, dimana masing-

masing variabel tersebut adalah tekanan waktu, materialitas, risiko audit dan locus of 

control. Berikut adalah hasil statistik deskriptif pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Tabel Statistik Deskriptif 

Variabel Teoritis Sesungguhnya 

Kisaran mean kisaran Mean SD 

Tekanan Waktu 5-20 12.5 9-20 13.06 2.60 

Materialitas 3-12 7.5 5-12 9.08 1.31 

Risiko Audit 3-12 7.5 3-12 6.19 2.05 

Locus of Control 16-64 40 37-61 45.30 4.20 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

  

 Variabel tekanan waktu memiliki kisaran teoritis antara 5 sampai 20 dengan rata-rata 

teoritis sebesar 12.5, sedangkan kisaran aktual bobot jawaban responden adalah antara 9 

sampai dengan 20 dengan rata-rata jawaban responden 13.06 dan standar deviasi 2.60. Hal 

ini menunjukkan bahwa auditor seringkali memiliki tekanan anggaran waktu dalam 

penyelesaian audit laporan keuangan. 
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 Materialitas memiliki kisaran teoritis antara 3 sampai dengan 12 dengan rata-rata 

teoritis sebesar 7.5. Kisaran aktual bobot jawaban responden adalah antara 5 sampai 12 

dengan rata-rata jawaban responden 9.08 dan standar deviasi 1.31. Hal ini menunjukkan 

bahwa auditor seringkali  merasakan adanya materialitas yang besar dalam menguji dan 

pengambilan opini dalam proses audit. 

 Pada risiko audit, kisaran teoritis yang dimiliki berada diantara 3 sampai 12 dengan 

rata-rata teoritis sebesar 7.5, sedangkan kisaran sesungguhnya bobot jawaban responden 

adalah antara 3 sampai 12 dengan rata-rata jawaban responden 6.19 dan standar deviasi 

sebesar 2.05 menunjukkan bahwa auditor merasakan risiko audit yang relatif rendah dalam 

pelaksanaan  proses audit. 

 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, skala 

kisaran teoritis yang dimiliki LOC berada diantara 16 sampai 64 dan rata-rata teoritis 

sebesar 40. Sementara itu, kisaran aktual yang berasal dari jawaban responden berada antara 

37 sampai 61 dengan rata-rata jawaban responden sebesar 45.30 dan standar deviasi sebesar 

4.20. Rata-rata jawaban responden yang tinggi menunjukkan bahwa auditor cenderung 

memiliki eksternal locus of control. 

4.2.2 Penghentian prematur prosedur audit 

 Pada penghentian prematur prosedur audit, pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan variabel dummy yang berupa jawaban pernah atau tidak pernah melakukan 

penghentian prematur prosedur audit. Hasil penelitian akan dijelaskan dalam tabel berikut. 

 

Pengaruh Tekanan..., Eliana Hendrastari, Ak.-Ibs, 2011



63 

 

Tabel 4.8 

Premature sign off 

Premature sign off Jumlah Persentase 

Pernah 11 17,18% 

Tidak pernah 53 82,82% 

Total 64 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagaian besar auditor tidak pernah melakukan 

penghentian prematur prosedur audit yaitu sebesar 82,82% dan hanya 17,18% auditor yang 

pernah melakukan penghentian prematur prosedur audit. 

 

4.2.3 Urutan Prioritas Prosedur Audit 

 Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus melakukan seluruh prosedur audit yang 

telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, ternyata terdapat urutan prioritas prosedur 

audit yang seringkali ditinggalkan oleh auditor yang akan dijelaskan sebagai berikut. 
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Tabel 4.9 

Urutan Proritas Prosedur Audit 

Prosedur Audit Mean Rank Ranking 

Pemahaman bisnis klien 5.80 7 

Pertimbangan pengendalian intern klien 5.53 5 

Pengujian substantive 5.56 6 

Pertimbangan internal auditor 3.02 1 

Prosedur analitis 6.92 8 

Konfirmasi 8.02 10 

Menggunakan representasi manajemen 4.64 3 

Melaksanakan uji kepatuhan 3.11 2 

Mengurangi jumlah sampel 4.84 4 

Pemeriksaan fisik 7.56 9 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

 Berdasarkan jawaban responden diatas terdapat urutan prioritas prosedur audit yang 

dilakukan oleh auditor. Prosedur audit yang paling sering ditinggalkan oleh auditor adalah 

pertimbangan internal auditor dan yang paling jarang ditinggalkan oleh auditor adalah 

konfirmasi. 
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4.3 Pengujian Kualitas Data 

4.3.1 Uji Validitas 

 Pengujuan validitas dilakukan dengan menggunakan pearson correlation untuk 

menguji korelasi masing-masing skor butir pertanyaan dengan skor total variabel. Suatu 

indikator pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi antar variabel menunjukkan hasil yang 

signifikan. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 

 

Tabel 4.10 

Uji Validitas 

Variabel Kisaran Korelasi Batas Hasil 

Prosedur Audit 0.554-0.816 0.2075 Valid 

Tekanan Waktu 0.476-0.791 0.2075 Valid 

Materialitas 0.730-0.808 0.2075 Valid 

Risiko Audit 0.859-0.932 0.2075 Valid 

Locus of Control 0.288-0.644 0.2075 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

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

besar dari r tabel sebesar 0.2075 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada semua variabel penelitian ini dikatakan 

valid. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat reliabel suatu alat ukur dengan 

menggunakan rumus conbrach alpha. Suatu varabel dikatakan reliabel apabila nilai 

conbrach alpha > 0.60. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel. 4.11 

Uji Reliabilitas 

Variabel Conbrach Alpha Batas Hasil 

Prosedur Audit 0.878 0.6 Reliabel 

Tekanan Waktu 0.725 0.6 Reliabel 

Materialitas 0.640 0.6 Reliabel 

Risiko Audit 0.878 0.6 Reliabel 

Locus of Control 0.720 0.6 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

 

Berdasarkan tabel 4.11 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 handal atau reliabel. 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

 Penelitian ini memiliki 6 hipotesis yang diuji dengan menggunakan 2 teknik yang 

berbeda. Hipotesis 1,2,3,4 dan 5 diuji dengan menggunakan analisis regresi logistik. Untuk 

hipotesis 6 diuji dengan menggunakan analisis staristik non parametrik Friedman. 
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4.4.1 Analisis Regresi Logistik 

 Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai 5. Untuk 

menguji pengaruh variabel bebas, yaitu : tekanan waktu, materialitas, risiko audit dan locus 

of control terhadap penghentian prematur prosedur audit digunakan analisis regresi logistik 

karena variabel dependen dalam penelitian ini (penghentian prematur prosedur audit) 

berbentuk dummy. Penghentian prematur prosedur audit dinyatakan dengan nilai “0” apabila 

tidak pernah melakukan penghentian prosedur audit dan diberikan nilai “1” apabila pernah 

melakukan penghentian prosedur audit. Pemberian nilai dilakukan dengan cara 

menjumlahkan skor total penghentian prematur prosedur audit yang kemudian di rata-

ratakan. Apabila rata-rata skor penghentian prematur prosedur audit responden kurang dari 2 

maka diberikan nilai “0”. Nilai “1” diberikan apabila rata-rata skor total penghentian 

prematur prosedur audit responden lebih dari 2. Hasil regresi terhadap variabel dependen 

dan variabel independen tersebut adalah sebagai berikut:  

4.4.1.1 Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of fit test) 

 Menilai kelayakan model regresi dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada 

tabel Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test. Model regresi yang baik adalah apabila 

tidak terjadi perbedaan antara data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil 

prediksi. Hasil pengujian Hosmer and Lemeshow dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.12 

Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 17.842 8 .022 

    Sumber : Hasil olahan SPSS, 2011 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian kesamaan model prediksi 

dengan observasi diperoleh nilai chi square sebesar 17.842 dengan signifikansi sebesar 

0.022. Dengan nilai signifikansi yeng lebih kecil dari 0.05 maka berarti Ho ditolak. Dengan 

demikian maka dalam model penelitian ini terdapat  perbedaan nyata antara klasifikasi yang 

diprediksi dengan kalsifikasi yang diamati.  

4.4.1.2 Keseluruhan Model Fit 

 Untuk menilai keseluruhan model apakah fit dengan data, kita harus memperhatikan 

nilai -2 Log Likelihood pada awal blok dengan blok 1 yang telah dimasukkan 4 variabel 

bebas. Pada blok awal diperoleh -2 Log Likelihood sebesar 59.383 dan pada blok 1 diperoleh 

-2 Log Likelihood sebesar 42.986. Penurunan angka -2 Log Likelihood pada model regresi 

ini menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik. 

 Pengujian antara variabel bebas secara bersama-sama dalam regresi logistik dapat 

dilihat dengan menggunakan nilai chi square dalam omnibus test of model coefficient yang 

merupakan pengujian terhadap penurunan nilai -2 Log Likelihood antara blok awal dengan 

blok 1. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Bersama-sama 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 15.746 4 .003 

Block 15.746 4 .003 

Model 15.746 4 .003 

    Sumber : Hasil olahan SPSS, 2011 

  

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh chi square sebesar 15.746 dengan signifikansi 

sebesar 0.003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh yang bermakna dari keempat variabel bebas tersebut dalam menjelaskan 

variabel terikatnya. Dapat disimpulkan bahwa tekanan waktu, materialitas, risiko audit dan 

locus of control secara bersama-sama mempengaruhi penghentian prematur prosedur audit. 

  

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh keempat variabel bebas dalam penelitian ini 

terhadap kemungkinan terjadinya penghentian prematur prosedur audit ditunjukkan dengan 

nilai R square dari model summary regresi logistik berikut : 
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Tabel 4.14 

Hasil R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 42.986a .218 .363 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

   Sumber : Hasil olahan SPSS, 2011 

 Nilai Nagelkerke R Square diperoleh sebesar 0.363. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebesar 36.3% kemungkinan terjadinya penghentian prematur prosedur audit dapat 

dipengaruhi oleh tekanan waktu, materialitas, risiko audit dan locus of control. Sisanya 

sebesar 63.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

4.4.1.3 Korelasi antar Variabel 

 Korelasi antar variabel dalam regresi logistik ini ditunjukkan dengan pengujian 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi. Apabila terdapat korelasi yang 

tinggi diantara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya menjadi terganggu. Hasil pengujian korelasi antar variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Korelasi antar Variabel 

Correlation Matrix 

  Constant    TW        MATERIALITAS RISK.AUDIT   LOC        

Step 1 Constant     1.000 -.347 -.240 -.028 -.787

TW           -.347 1.000 -.440 .473 -.012

MATERIALITAS -.240 -.440 1.000 -.217 .035

RISK.AUDIT   -.028 .473 -.217 1.000 -.453

LOC          -.787 -.012 .035 -.453 1.000

 Sumber : Hasil olahan SPSS, 2011 

 Beradsarkan tabel diatas, hasil multikolinearitas menunjukkan bahwa semua nilai 

korelasi antar variabel bebas memiliki nilai korelasi dibawah 0.70. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dan semua variabel bebas tersebut 

tidak memiliki hubungan satu sama lainnya. 

4.4.1.4 Uji Koefisien Regresi Logistik 

 Pengujian hipotesis 1 sampai 4 dilakukan dengan menggunakan pengujian secara 

parsial. Hasil pengujian secara parsial ini dapat dilihat pada tabel 4.16: 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Parsial 

Variabel B Wald Sign. Exp(B) Hasil 

Tekanan Waktu .167 .649 .420 1.181 Tidak Signifikan 

Materialitas -.929 5.945 .015 .395 Signifikan 

Risiko Audit .276 .833 .361 1.318 Tidak Signifikan 

LOC -.274 3.166 .075 .760 Tidak Signifikan 

Constant 13.988 3.860 .049 1188245.186  

 Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

Yi = 13,988 + 0,167 TW – 0,929 MATERIALITAS + 0,276 RISK AUDIT – 0,274 LOC 

 Terlihat bahwa variabel tekanan waktu dan risiko audit berpengaruh positif terhadap 

penghentian prematur prosedur audit. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi 

pada tekanan waktu dan risiko audit akan meningkatkan kemungkinan auditor untuk 

melakukan penghentian prematur prosedur audit. Sementara itu, variabel materialitas dan 

locus of control berhubungan negatif terhadap penghentian prematur prosedur audit yang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat materialitas dan locus of control akan 

menurunkan kemungkinan auditor untuk melakukan penghentian prematur prosedur audit.  
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4.5 Interpretasi Hasil 

4.5.1 Pengaruh tekanan waktu terhadap penghentian prematur prosedur audit 

 Variabel tekanan waktu menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,167 dengan 

signifikansi sebesar 0,420. Nilai signifikansi yang berada diatas 0,05 tersebut menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh yang tidak signifikan dari variabel tekanan waktu. Dengan 

demikian maka tidak terbukti bahwa tekanan waktu berpengaruh positif terhadap 

penghentian prematur prosedur audit, sehingga Ha 1 ditolak.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat terlihat bahwa adanya tekanan waktu 

yang dirasakan oleh auditor tidak membuat auditor tersebut melakukan penghentian 

prematur prosedur audit. Auditor tetap melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai 

dengan prosedur yang ada. Kepercayaan perusahaan dalam mengaudit laporan keuangan 

terhadap kantor akauntan publik mereka membuat auditor dituntut untuk selalu menjaga 

kepercayaan tersebut dengan cara bekerja dengan profesional untuk menghasilkan laporan 

hasil audit yang berkualitas.  

4.5.2 Pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur prosedur audit 

 Pengujian pengaruh variabel materialitas terhadap penghentian prematur prosedur 

audit menunjukkan nilai koefisien yang negatif sebesar 0,929 dengan signifikansi sebesar 

0,015. Nilai signifikansi yang berada dibawah 0.05 ini menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel materialitas terhadap penghentian prematur prosedur audit. Semakin 

tinggi tingkat materialitas yang dirasakan oleh auditor maka auditor akan cenderung 

menurunkan usahanya untuk melakukan kegiatan penghentian prematur prosedur audit. 
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Dengan demikian maka terbukti bahwa materialitas berpengaruh negatif terhadap 

penghentian prematur prosedur audit, sehingga Ha 2 diterima. 

4.5.3 Pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur prosedur audit 

 Pengujian pengaruh variabel risiko audit terhadap penghentian prematur prosedur 

audit menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,276 dengan signifikansi sebesar 

0,361. Nilai signifikansi yang berada diatas 0,05 tersebut menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel risiko audit. Dengan demikian maka 

hipotesis yang menyatakan risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur 

prosedur audit tidak terbukti, sehingga Ha 3 ditolak.  

 Dengan melihat tabel statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa auditor merasakan 

risiko audit yang relatif rendah dalam melaksanakan prosedur audit. Risiko audit yang 

rendah mengandung arti bahwa auditor menginginkan semua bahan bukti yang terkumpul 

dapat mendeteksi adanya salah saji yang material. Supaya tujuan itu tercapai, maka auditor 

harus mengumpulkan jumlah bahan bukti yang lebih banyak lagi dan jumlah prosedur audit 

yang harus dilaksanakan akan semakin bannyak juga. Banyaknya prosedur audit yang harus 

dilaksanakan menyebabkan auditor cenderung meningkatkan perilaku disfungsional yaitu 

dengan meninggalkan beberapa prosedur audit.  

4.5.4 Pengaruh locus of control terhadap penghentian prematur prosedur audit 

 Pengujian pengaruh variabel locus of control terhadap penghentian prematur 

prosedur audit memiliki nilai koefisien yang negatif sebesar -0,247 dengan signifikansi 

sebesar 0,075. Nilai signifikan yang berada diatas 0,05 tersebut menunjukkan bahwa adanya 
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pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel locus of control. Dengan demikian maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa eksternal locus of control berpengaruh positif terhadap 

penghnetian prematur prosedur audit tidak terbukti, sehingga Ha 4 ditolak. 

 Jenis Locus of Control terdiri dari internal Locus of Control dan ekternal Locus of 

Control. Seseorang yang memiliki locus of control internal sebaiknya diberikan pekerjaan di 

bidang manajerial sedangkan pegawai yang memiliki locus of control eksternal sebaiknya 

diberikan pekerjaan yang bersifat operasional. Penempatan pegawai yang tidak sesuai 

dengan karakteristik individu akan menyebabkan kinerja mereka kurang baik dan mereka 

cenderung melakukan perilaku menyimpang, dalam hal ini adalah penghentian prematur 

prosedur audit. 

 Sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah pegawai dengan jabatan di 

KAP sebagai auditor junior. Dalam tabel statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa 

auditor dalam penelitian ini memiliki eksternal locus of control. Dengan demikian maka 

penempatan pegawai pada KAP yang ada dalam penelitian ini telah sesuai dengan 

karakteristik auditor, yaitu auditor junior yang memiliki pekerjaan bersifat operasional dan 

auditor yang memiliki eksternal locus of control. Penempatan auditor yang telah sesuai 

tersebut akan meningkatkan kinerja mereka dalam mengaudit laporan keuangan dan akan 

meminimalkan perilaku menyimpang, sehingga semakin tinggi eksternal locus of control 

maka akan cenderung meminimalkan auditor untuk melakukan prematur sign off. 
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4.5.5 Analisis Odds Ratio 

 Analisis odds ratio merupakan ratio probabilitas dalam analisis regresi logistik yang 

menyatakan probabilitas munculnya nilai tertentu (misalnya dinyatakan dengan P) dan 1-P 

adalah probabilitas tidak munculnya nilai tersebut. Odds ratio dalam penelitian ini ingin 

memperlihatkan kecenderunagn auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit 

dalam tiap-tiap faktor yang diuji, yaitu tekanan waktu, materialitas, risiko audit, dan locus of 

control auditor. Analisis odds ratio dapat dilihat pada tabel 4.16 dalam Exp(B). 

1. Tekanan Waktu 

Hasil olahan SPSS di atas menunjukkan bahwa variabel tekanan waktu dengan 

tingkat signifikansi 0.420 dan B =0.167, memiliki odds ratio yang diperoleh sebesar 

1.181. Koefisien menunjukkan positif tidak signifikan yanmg artinya bahwa 

hubungan antara tekanan waktu dengan penghentian prematur prosedur audit 

berbanding terbalik, dimana apabila tekanan waktu meningkat maka peluang untuk 

auditor dalam melakukan penghentian prematur prosedur audit akan semakin kecil. 

Nilai odds ratio sebesar 1.181 memiliki arti bahwa jika tekanan waktu meningkat 

sebesar 1% maka kemungkinan auditor melakukan penghentian prematur prosedur 

audit akan menurun sebesar 1.181 kali. 

2. Materialitas  

Hasil olahan SPSS di atas menunjukkan bahwa variabel materialitas dengan tingkat 

signifikansi 0.015 dan B=-0.929, memiliki odds ratio yang diperoleh sebesar 0.395. 

Koefisien menunjukkan negatif signifikan yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat 
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materialitas yang dirasakan oleh auditor maka kemungkinan auditor melakukan 

penghentian prematur prosedur audit akan semakin rendah.  Nilai odds ratio sebesar 

0.395 memiliki arti bahwa jika materialitas meningkat sebesar 1% maka 

kemungkinan auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit akan menurun 

sebesar 0.395 kali. 

3. Risiko Audit 

Hasil olahan SPSS di atas menunjukkan bahwa variabel risiko audit dengan tingkat 

signifikansi 0.361 dan B=0.276, memiliki odds ratio yang diperoleh sebesar 1.318. 

Koefisien menunjukkan positif tidak signifikan yang artinya bahwa semakin rendah 

risiko audit yang dirasakan oleh auditor maka kemungkinan auditor melakukan 

penghentian prematur prosedur audit akan semakin tinggi.  Nilai odds ratio sebesar 

1.318 memiliki arti bahwa jika risiko audit menurun sebesar 1% maka kemungkinan 

auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit akan meningkat sebesar 

1.318 kali. 

4. Locus of Control 

Hasil olahan SPSS di atas menunjukkan bahwa variabel Locus of Control dengan 

tingkat signifikansi 0.075 dan B=-0.274, memiliki odds ratio yang diperoleh sebesar 

0.760. Koefisien menunjukkan negatif tidak signifikan yang artinya bahwa semakin 

tinggi tingkat locus of control yang dirasakan oleh auditor maka kemungkinan 

auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit akan semakin rendah.  Nilai 

odds ratio sebesar 0.760 memiliki arti bahwa jika locus of control meningkat sebesar 
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1% maka kemungkinan auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit 

akan menurun sebesar 0.760 kali. 

 

4.6  Uji Friedman 

 Uji Friedman yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hiopotesis 6 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat urutan prioritas prosedur audit yang dilakukan 

oleh auditor. 

Ho : Tidak ada perbedaan terhadap urutan prioritas prosedur audit 

Ha : Ada perbedaan urutan prioritas prosedur audit 

 

Pengujian hipotesis 6 dengan menggunakan uji Friedman diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.17 

Uji Friedman 

Test Statisticsa 

N 64

Chi-Square 117.245

Df 9

Asymp. Sig. .000

a. Friedman Test 

 
     Sumber : Hasil olahan SPSS, 2011 
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 Hasil pengujian dari 64 sampel mengenai urutan prioritas prosedur audit 

menunjukkan bahwa nilai chi square sebesar 117.245 lebih besar dari chi square tabel 

sebesar 16.92 yang berarti Ha diterima. Nilai signifikansi pengujian juga diperoleh sebesar 

0.000 lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap urutan prioritas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa hipotesis 6 diterima. Urutan prioritas prosedur audit yang paling sering 

ditinggalkan oleh auditor adalah pertimbangan internal auditor dan yang paling jarang 

ditinggalkan oleh auditor adalah konfirmasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Pada bab ini juga akan 

diuraikan beberapa keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat yang dapat 

digunakan pada penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengaruh variabel tekanan waktu yang dilakukan dengan uji regresi logistik 

menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap penghentian prematur prosedur audit. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan yang di hipotesiskan, sehingga hipotesis ditolak.  

2. Pengaruh variabel materialitas yang dilakukan dengan menggunakan uji regresi 

logistik menunjukkan bahwa materialitas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penghentian prematur prosedur audit. Temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa auditor yang lebih tinggi menetapkan materialitas, maka akan 

cenderung menurunkan usahanya untuk melakukan penghentian secara prematur 

prosedur audit. 
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3. Pengaruh variabel risiko audit yang dilakukan dengan menggunakan uji regresi 

logistik menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap penghentian prematur prosedur audit. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan yang di hipotesiskan, sehingga hipotesis ditolak.  

4. Pengaruh variabel locus of control yang dilakukan dengan menggunakan uji regresi 

logistik menunjukkan bahwa eksternal locus of control berpengaruh negatif 

terhadap penghentian prematur prosedur audit. Temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin kuat eksternal locus of control auditor, maka akan 

cenderung menurunkan usahanya untuk melakukan penghentian prematur prosedur 

audit. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan yang di hipotesiskan sehingga, 

hipotesis ditolak. 

5. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa variabel independen yaitu tekanan 

waktu, materialitas, risiko audit dan locus of control secara simultan  berpengaruh 

signifikan terhadap penghentian prematur prosedur audit. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis 1 sampai 5 diterima. 

6. Hasil analisis dengan menggunakan uji friedman menunjukkan bahwa auditor 

memiliki urutan prioritas prosedur audit yang berbeda. Dengan demikian maka 

hipotesis 6 yang menyatakan bahwa terdapat urutan prioritas dari prosedur audit 

yang dihentikan diterima. Untuk mengetahui prosedur audit yang paling sering 

ditinggalkan dan prosedur audit yang paling jarang ditinggalkan oleh auditor dapat 

dilihat berdasarkan nilai mean rank pada setiap prosedur. Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa prosedur audit yang paling sering ditinggalkan adalah 

pertimbangan internal auditor sedangkan prosedur audit yang paling jarang 
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ditinggalkan adalah proses konfirmasi. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh suryanita (2007), yang menunjukkan bahwa prosedur audit yang 

sering ditinggalkan adalah pemahaman terhadap bisnis klien dan yang paling jarang 

ditinggalkan adalah pemeriksaan fisik. Sementara itu, hasil yang berbeda juga 

ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puji (2010) yang 

menyebutkan bahwa prosedur audit yang sering ditinggalkan adalah pemahaman 

terhadap bisnis klien dan yang paling jarang ditinggalkan adalah proses konfirmasi. 

 

5.2 Ketrbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 

hasil penelitian ini, diantaranya: 

1. Responden dalam penelitian ini hanya auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Jakarta Selatan, sehingga generalisasi hasil penelitian ini tidak 

sepenuhnya dapat diandalkan dalam ruang lingkup yang lebih luas. 

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode survey 

melalui kuesioner yang disebarkan. Metode ini memiliki kelemahan yaitu terdapat 

responden yang menjawab kuesioner secara tidak serius dan tidak dapat dikontrol. 

3. Penelitian ini hanya menguji 4 variabel independen dan tidak menambahkan lagi 

dari penelitian terdahulu. 
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5.3 Saran 

Dari keterbatasan-keterbatasan diatas, penelitian selanjutnya disarankan untuk: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memperluas ruang lingkup penelitian 

dengan melakukan penyebaran kuesioner pada seluruh bagian kota Jakarta 

sehingga penelitian tersebut dapat mewakili seluruh populasi auditor yang bekerja 

pada KAP DKI Jakarta. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode survey melalui kuesioner 

dengan metode wawancara agar responden dapat memberikan jawaban dengan 

seris sesuai dengan kenyataan yang ada. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian lain yang dapat 

menyebabkan auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit. Dari sisi 

eksternal dapat menambahkan variabel prosedur review dan kontrol kualitas serta 

tindakan supervisi. Dari sisi internal dapat menambahkan variabel lain seperti 

komitmen profesi dan self esteem. 
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LAMPIRAN 1 

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 faktor internal auditor yaitu locus of control dan faktor eksternal yaitu 
tekanan waktu, materialitas dan risiko audit terhadap penghentian prematur prosedur 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, 

 

 

         Eliana Hendrastari 
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A. DATA RESSPONDEN 
Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan diri Bapak/Ibu dengan melingkari jawaban yang 
paling sesuai dengan Anda. 

 Nama KAP : 
 Jenis Kelamin :  

a. Pria   b. Wanita 
 Pendidikan : 

a. S3    d. D3 
b. S2    e. Lainnya 
c. S1 

 Posisi Anda saat ini adalah: 
a. Junior Auditor  c. Manajer 
b. Senior Auditor  d. Partner 

 Berapa lama Anda bekerja sebagai auditor? …….. Tahun ……… Bulan 
 

PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT 

 

B. Mohon Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan dibawah ini dengan melingkari 
pada salah satu jawaban yang paling sesuai. 

 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan berikut berhubungan dengan prosedur audit. 

No. Pertanyaan Tidak 
Pernah

Kadang
-kadang Sering Hampir 

Selalu 

1 Seberapa sering dalam merencanakan 
audit, Anda tidak memerlukan 
pemahaman bisnis klien? 

1 2 3 4 

2 Seberapa sering Anda tidak 
menggunakan pertimbangan Sistem 
Pengendalian Internal dalam audit 
laporan keuangan? 

1 2 3 4 

3 Seberapa sering Anda tidak 
menggunakan informasi asersi dalam 
merumuskan tujuan audit dan merancang 
pengujian substantif? 

1 2 3 4 

4 Seberapa sering Anda tidak 
menggunakan fungsi auditor internal 

1 2 3 4 
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dalam audit? 

5 Seberapa sering Anda tidak melakukan 
prosedur analitis dalam perencanaan dan 
review audit? 

1 2 3 4 

6 Seberapa sering Anda tidak  melakukan 
konfirmasi dengan pihak ketiga dalam 
audit laporan keuangan? 

1 2 3 4 

7 Seberapa sering Anda tidak 
menggunakan representasi manajemen 
dalam audit laporan keuangan? 

1 2 3 4 

8 Seberapa sering Anda tidak melakukan 
uji kepatuhan terhadap pengendalian atas 
transaksi dalam aplikasi sistem 
computer-online? 

1 2 3 4 

9 Seberapa sering Anda mengurangi 
jumlah sampel yang direncanakan dalam 
audit laporan keuangan? 

1 2 3 4 

10 Seberapa sering Anda tidak melakukan 
perhitungan fisik terhadap kas atau 
persediaan? 

1 2 3 4 

 

Pertanyaan 2 

Pertanyaan berikut berhubungan dengan tekanan waktu dalam pekerjaan Anda sebagai 
auditor. 

No. Pertanyaan Tidak 
Pernah

Kadang
-kadang Sering Hampir 

Selalu 

1 Seberapa sering Anda merasa anggaran 
waktu Anda dalam melaksanakan audit 
kurang? 

1 2 3 4 

2 Seberapa sering Anda dalam periode 
bersamaan, Anda mengaudit beberapa 
perusahaan? 

1 2 3 4 

3 Seberapa sering Anda melanggar 
anggaran waktu yang telah direncanakan 

1 2 3 4 
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dalam melakukan audit? 

4 Seberapa sering Anda lembur dalam 
audit? 1 2 3 4 

5 Seberapa sering Anda menyediakan 
waktu cadangan untuk hal-hal yang tidak 
terduga dalam melakukan audit? 

1 2 3 4 

 

Pertanyaan 3 

Pertanyaan berikut berhubungan dengan materialitas. 

No. Pertanyaan 
Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
Setuju Setuju Sangat 

setuju 

1 Pengurangan jumlah sampel audit adalah 
tidak material. 1 2 3 4 

2 Pemeriksaan fisik terhadap 
kas/persediaan adalah tidak material. 1 2 3 4 

3 Melakukan konfirmasi dengan pihak 
ketiga adalah sesuatu yang tidak material. 1 2 3 4 

 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan berikut berhubungan dengan risiko audit. 

No. Pertanyaan 
Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
Setuju Setuju Sangat 

setuju 

1 Tidak melakukan perhitungan fisik 
terhadap kas, investasi, persediaan/aktiva 
tetap dalam audit laporan keuangan 
merupakan tindakan beresiko tinggi. 

1 2 3 4 

2 Melakukan pengurangan jumlah sampel 
dalam melakukan audit merupakan 
tindakan beresiko tinggi. 

1 2 3 4 

3 Tidak melakukan konfirmasi dengan 
pihak ketiga merupakan tindakan 

1 2 3 4 
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beresiko tinggi. 

 

 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan berikut berhubungan dengan locus of control auditor. 

No. Pertanyaan 
Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
Setuju Setuju Sangat 

setuju 

1 Pekerjaan adalah apa yang Anda 
kerjakan (lakukan) untuk menghasilkan 
sesuatu. 

1 2 3 4 

2 Pada sebagian besar pekerjaan, orang 
dengan mudah mencapai apa yang telah 
mereka tetapkan untuk dicapai. 

1 2 3 4 

3 Dengan perencanaan, penyelesaian 
pekerjaan akan dapat dilakukan dengan 
lebih baik. 

1 2 3 4 

4 Jika karyawan tidak senang dengan 
keputusan yang dibuat oleh atasan, 
mereka tetap harus melakukan sesuatu, 
seperti memberi masukan, usulan atau 
memberitahu kepada atasannya. 

1 2 3 4 

5 Memperoleh pekerjaan yang Anda 
inginkan merupakan masalah 
keberuntungan (nasib baik). 

1 2 3 4 

6 Dapat menghasilkan uang adalah 
keberuntungan. 1 2 3 4 

7 Kebanyakan orang yang mampu 
mengerjakan pekerjaannya dengan baik 
apabila mereka berusaha dengan 
sungguh-sungguh. 

1 2 3 4 

8 Agar dapat memperoleh pekerjaan yang 
benar-benar bagus, Anda harus memiliki 
keluarga atau teman yang memiliki 

1 2 3 4 
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jabatan (posisi) tinggi. 

9 Promosi biasanya merupakan 
keberuntungan (nasib baik). 1 2 3 4 

10 Ketika memperoleh pekerjaan yang 
bagus, itu karena Anda kenal dan dekat 
dengan seseorang yang memiliki 
kemampuan lebih dari yang Anda miliki. 

1 2 3 4 

11 Promosi diberikan kepada karyawan 
yang melaksanakan pekerjaannya dengan 
baik. 

1 2 3 4 

12 Untuk dapat menghasilkan banyak uang 
Anda harus tahu dan kenal dengan baik. 1 2 3 4 

13 Diperlukan banyak nasib baik untuk 
menjadi karyawan yang berprestasi. 1 2 3 4 

14 Karyawan yang melaksanakan pekerjaan 
dengan baik biasanya akan mendapatkan 
imbalan yang sesuai. 

1 2 3 4 

15 Kebanyak karyawan mempunyai lebih 
banyak pengaruh terhadap atasannya, 
daripada yang karyawan bayangkan 
(pikirkan). 

1 2 3 4 

16 Perbedaan utama antara orang yang 
menghasilkan sedikit uang dan yang 
menghasilkan banyak uang adalah 
keberuntungan (nasib baik). 

1 2 3 4 
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C. Berilah ranking prosdur audit berikut yang menurut Anda memungkinkan untuk 
ditinggalkan apabila dalam melaksanakan audit Anda memperoleh tekanan waktu 
penyelesaian audit. Ranking secara urut dari 1 (menunjukkan paling sering 
ditinggalkan) s/d 10 (menunjukkan paling jarang ditinggalkan). 
 

Prosedur Audit Ranking 

Pemahaman bisnis klien  

Pertimbangan pengendalian intern klien  

Pengujian substantif  

Pertimbangan internal auditor  

Prosedur analitis  

Konfirmasi  

Menggunakan representasi manajemen  

Melaksanakan uji kepatuhan pengendalian atas transaksi dalam aplikasi 
sistem online 

 

Mengurangi jumlah sampel  

Pemeriksaan fisik  

 

 

 
Terima Kasih 
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LAMPIRAN 2 

UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS 

 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

  Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0

Excludeda 0 .0

Total 64 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.878 10
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Reliability 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0

Excludeda 0 .0

Total 64 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.725 5

 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0

Excludeda 0 .0

Total 64 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.640 3
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Reliability 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0

Excludeda 0 .0

Total 64 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

 

 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.878 3

 

 

 

Reliability 

   
Scale: ALL VARIABLES 
 
 Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0

Excludeda 0 .0

Total 64 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.720 16
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Correlations 

  pros.1 pros.2 pros.3 pros.4 pros.5 pros.6 pros.7 pros.8 pros.9 pros.10 total.pros

pros.1 Pearson 

Correlation 

1 .559** .494** .029 .427** .226 .225 .074 .244 .368** .554**

Sig. (2-

tailed) 
 .000 .000 .821 .000 .073 .074 .561 .052 .003 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

pros.2 Pearson 

Correlation 

.559** 1 .699** .313* .497** .348** .401** .181 .348** .513** .715**

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .012 .000 .005 .001 .152 .005 .000 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

pros.3 Pearson 

Correlation 

.494** .699** 1 .416** .558** .416** .645** .309* .227 .450** .758**

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000  .001 .000 .001 .000 .013 .071 .000 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

pros.4 Pearson 

Correlation 

.029 .313* .416** 1 .314* .338** .537** .647** .434** .279* .607**

Sig. (2-

tailed) 

.821 .012 .001  .011 .006 .000 .000 .000 .026 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

pros.5 Pearson 

Correlation 

.427** .497** .558** .314* 1 .576** .661** .492** .408** .663** .796**

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .011  .000 .000 .000 .001 .000 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

pros.6 Pearson 

Correlation 

.226 .348** .416** .338** .576** 1 .707** .584** .325** .559** .707**

Sig. (2-

tailed) 

.073 .005 .001 .006 .000  .000 .000 .009 .000 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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pros.7 Pearson 

Correlation 

.225 .401** .645** .537** .661** .707** 1 .688** .380** .572** .816**

Sig. (2-

tailed) 

.074 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .002 .000 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

pros.8 Pearson 

Correlation 

.074 .181 .309* .647** .492** .584** .688** 1 .423** .351** .657**

Sig. (2-

tailed) 

.561 .152 .013 .000 .000 .000 .000  .000 .004 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

pros.9 Pearson 

Correlation 

.244 .348** .227 .434** .408** .325** .380** .423** 1 .542** .615**

Sig. (2-

tailed) 

.052 .005 .071 .000 .001 .009 .002 .000  .000 .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

pros.10 Pearson 

Correlation 

.368** .513** .450** .279* .663** .559** .572** .351** .542** 1 .760**

Sig. (2-

tailed) 

.003 .000 .000 .026 .000 .000 .000 .004 .000  .000

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

total.pros Pearson 

Correlation 

.554** .715** .758** .607** .796** .707** .816** .657** .615** .760** 1

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 
 

 

Correlations 

  TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 TW.5 TOTAL.TW 

TW.1 Pearson Correlation 1 .359** .698** .083 .310** .735**

Sig. (1-tailed)  .002 .000 .258 .006 .000

N 64 64 64 64 64 64

TW.2 Pearson Correlation .359** 1 .399** .111 .481** .678**

Sig. (1-tailed) .002  .001 .191 .000 .000

N 64 64 64 64 64 64

TW.3 Pearson Correlation .698** .399** 1 .105 .454** .791**

Sig. (1-tailed) .000 .001  .205 .000 .000

N 64 64 64 64 64 64

TW.4 Pearson Correlation .083 .111 .105 1 .425** .476**

Sig. (1-tailed) .258 .191 .205  .000 .000

N 64 64 64 64 64 64

TW.5 Pearson Correlation .310** .481** .454** .425** 1 .759**

Sig. (1-tailed) .006 .000 .000 .000  .000

N 64 64 64 64 64 64

TOTAL.TW Pearson Correlation .735** .678** .791** .476** .759** 1

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 64 64 64 64 64 64

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Correlations 

 

Correlations 

  MATERIALITAS.

1 

MATERIALITAS.

2 

MATERIALITAS.

3 

TOTAL.MATERI

ALITAS 

MATERIALITAS.1 Pearson Correlation 1 .372** .242* .730**

Sig. (1-tailed)  .001 .027 .000

N 64 64 64 64

MATERIALITAS.2 Pearson Correlation .372** 1 .541** .808**

Sig. (1-tailed) .001  .000 .000

N 64 64 64 64

MATERIALITAS.3 Pearson Correlation .242* .541** 1 .765**

Sig. (1-tailed) .027 .000  .000

N 64 64 64 64

TOTAL.MATERIALITAS Pearson Correlation .730** .808** .765** 1

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  

N 64 64 64 64

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Correlations 
 

 

Correlations 

  RISK.1 RISK.2 RISK.3 TOTAL.RISIKO 

RISK.1 Pearson Correlation 1 .626** .795** .911** 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 .000 

N 64 64 64 64 

RISK.2 Pearson Correlation .626** 1 .732** .859** 

Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 

N 64 64 64 64 

RISK.3 Pearson Correlation .795** .732** 1 .932** 

Sig. (1-tailed) .000 .000  .000 

N 64 64 64 64 

TOTAL.RISIKO Pearson Correlation .911** .859** .932** 1 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  

N 64 64 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Friedman Test 
 
 Ranks 

 Mean Rank 

pemahaman_bisnis_klien 5.80

pertimbangan_pengendalian_intern_klien 5.53

pengujian_substantif 5.56

pertimbangan_internal_auditor 3.02

prosedur_analitis 6.92

Konfirmasi 8.02

menggunakan_representasi_manajemen 4.64

melaksanakan_uji_kepatuhan 3.11

mengurangi_jumlah_sample 4.84

pemeriksaan_fisik 7.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Test Statisticsa 

N 64

Chi-Square 117.245

df 9

Asymp. Sig. .000

a. Friedman Test 
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Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

TW 64 9 20 13.06 .325 2.600

MATERIALITAS 64 5 12 9.08 .164 1.313

RISK.AUDIT 64 3 12 6.19 .257 2.054

LOC 64 37 61 45.30 .526 4.208

Valid N (listwise) 64      
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LAMPIRAN 3 

HASIL ANALISIS REGRESI 

 
Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 64 100.0

Missing Cases 0 .0

Total 64 100.0

Unselected Cases 0 .0

Total 64 100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 

 
Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

.00 0

1.00 1

 
 
Block 0: Beginning Block 
 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 59.383 -1.313

2 58.736 -1.553

3 58.732 -1.572

4 58.732 -1.572
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Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 59.383 -1.313

2 58.736 -1.553

3 58.732 -1.572

4 58.732 -1.572

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 58.732 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

 

 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 PROS.AUD Percentage 

Correct  .00 1.00 

Step 0 PROS.AUD .00 53 0 100.0

1.00 11 0 .0

Overall Percentage   82.8

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1.572 .331 22.522 1 .000 .208
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Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables TW .119 1 .730 

MATERIALITAS 10.697 1 .001 

RISK.AUDIT .207 1 .649 

LOC 6.158 1 .013 

Overall Statistics 13.435 4 .009 

 
Block 1: Method = Enter 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant TW MATERIALITAS RISK.AUDIT LOC 

Step 1 1 49.162 4.040 .085 -.458 .112 -.073

2 43.896 9.265 .135 -.746 .193 -.173

3 43.028 12.875 .160 -.888 .254 -.250

4 42.986 13.921 .166 -.927 .275 -.273

5 42.986 13.988 .167 -.929 .276 -.274

6 42.986 13.988 .167 -.929 .276 -.274

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 58.732 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001. 

 

 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 15.746 4 .003

Block 15.746 4 .003

Model 15.746 4 .003
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Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 42.986a .218 .363

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 17.842 8 .022

 

 

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 PROS.AUD = .00 PROS.AUD = 1.00 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 6 5.963 0 .037 6 

2 5 5.875 1 .125 6 

3 6 5.772 0 .228 6 

4 5 5.614 1 .386 6 

5 6 5.504 0 .496 6 

6 6 5.365 0 .635 6 

7 1 2.572 2 .428 3 

8 10 8.213 0 1.787 10 

9 4 4.336 2 1.664 6 

10 4 3.786 5 5.214 9 
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Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 PROS.AUD Percentage 

Correct  .00 1.00 

Step 1 PROS.AUD .00 53 0 100.0

1.00 7 4 36.4

Overall Percentage   89.1

a. The cut value is .500 

 

 

 

 
Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a TW .167 .207 .649 1 .420 1.181 .788 1.772

MATERIALITA

S 

-.929 .381 5.945 1 .015 .395 .187 .833

RISK.AUDIT .276 .303 .833 1 .361 1.318 .728 2.387

LOC -.274 .154 3.166 1 .075 .760 .562 1.028

Constant 13.988 7.119 3.860 1 .049 1188245.186   

a. Variable(s) entered on step 1: TW, MATERIALITAS, RISK.AUDIT, LOC. 

 

 

 
Correlation Matrix 

 Constant     TW         MATERIALITAS RISK.AUDIT   LOC        

Step 1 Constant     1.000 -.347 -.240 -.028 -.787

TW           -.347 1.000 -.440 .473 -.012

MATERIALITAS -.240 -.440 1.000 -.217 .035

RISK.AUDIT   -.028 .473 -.217 1.000 -.453

LOC          -.787 -.012 .035 -.453 1.000
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