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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Auditor merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi akuntan 

publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak 

terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan 

keuangan (Mulyadi, 2010). A Statement Of Basic Auditing Concepts (ASOBAC) 

mendefinisikan Audit sebagai suatu proses sistematik untuk menghimpun dan 

mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai 

tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara 

asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan 

hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Abdul, 1997). 

Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit 

yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti 

audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit 

tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Berkurangnya 

kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat terjadi karena beberapa 

tindakan, seperti : (1) Mengurangi jumlah sampel dalam audit. (2) Melakukan 

review dangkal terhadap dokumen klien. (3) Tidak memperluas pemerikasaan 

ketika terdapat pos yang dipertanyakan. (4)Memberikan opini ketika semua 

prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap. Dalam prakteknya tindakan 

pengurangan kualitas audit (reduced audit quality) masih sering terjadi, padahal 
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dalam teori telah jelas dinyatakan bahwa proses audit yang baik adalah yang 

mampu meningkatkan kualitas informasi. Perilaku pengurangan kualitas audit 

(reduced audit quality behaviours) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

auditor selama melakukan pekerjaan dimana tindakan ini dapat mengurangi 

ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit (Malone dan Roberts, 1996) 

dalam Suryanita et al (2007).  

Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (RAQ behaviors) 

adalah penghentian prematur atas prosedur audit (Malone dan Roberts, 1996 : 

Coram, et al., 2004). Adanya praktik penghentian prematur atas prosedur audit, 

tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit 

yang dihasilkan auditor, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit 

dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat judgment yang salah akan 

semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau judgment yang disebabkan 

karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat 

menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Heriningsih, 2002). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Mu’id (2010) menyatakan 

bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penghentian premature atas 

prosedur audit, yaitu time pressure, resiko audit, materialitas, prosedur review dan 

kontrol kualitas.  Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar time 

pressure maka akan semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit, semakin rendah risiko audit maka 

auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga penghentian 

premature atas prosedur audit semakin rendah pula, semakin auditor menganggap 
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prosedur audit memiliki materialitas rendah dalam mendeteksi kemungkinan 

adanya salah saji maka kecenderungan auditor untuk meninggalkan atau 

mengabaikan prosedur tersebut akan semakin tinggi, prosedur review dan kontrol 

kualitas akan semakin memudahkan terdeteksinya praktik penghetian premature 

atas prosedur audit, sehingga semakin rendah kemungkinan auditor melakukan 

praktik tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2010) menyatakan bahwa secara 

simultan variabel time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur review dan 

kontrol kualitas serta locus of control auditor berpengaruh secara signifikan 

terhadap premature sign off, sehingga berdampak terhadap pengurangan kualitas 

laporan auditor yang dihasilkan auditor. 

Nugorho (2008) menyatakan bahwa time pressure, locus of control, dan 

komitmen profesi berpengaruh terhadap penghentian premature atas prosedur 

audit dengan menggunakan survey pada KAP di Surakarta dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Weningtyas, Setiawan, Triatmoko  (2010)  menyimpulkan bahwa 

time pressure, audit risk, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas 

berpengaruh terhadap premature sign off audit. 

Prasetyo (2008) menyimpulkan bahwa time pressure, risiko audit, 

materialitas, prosedur review dan control kualitas berpengaruh signifikan terhadap 

penghentian prematur atas audit. Penelitian ini menggabungkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Yuliana, Herawati, Arum (2010) dengan variabel 

time pressure, risiko audit, penelitian Prasetiyo (2008) dengan variabel 

materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, penelitian Nugroho (2008) 
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dengan variabel locus of control dan komitmen profesi terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit dengan perbedaan sampel di KAP di Semarang. 

Apabila semakin tinggi kemungkinan terjadinya time pressure, semakin 

tinggi risiko audit yang dihadapi seorang auditor, semakin tinggi kemungkinan 

terjadi materialitas, semakin buruk kemungkinan prosedur review dan kontrol 

kualitas, jika locus of control mengarah eksternal serta semakin rendah komitmen 

profesi maka akan semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

Oleh sebab itu penelitian ini berjudul: Pengaruh Time Pressure, Risiko 

Audit, Materialitas, Prosedur review dan kontrol kualitas, locus of control 

internal, Komitmen profesi terhadap Penghentian prematur atas prosedur 

audit. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

 Maka perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a) Apakah time pressure berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

b) Apakah risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

c) Apakah materialitas berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 
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d) Apakah prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh negatif terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit? 

e) Apakah locus of control internal berpengaruh negatif terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit? 

f) Apakah komitmen profesi berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit? 

 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

 Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui pengaruh positif time pressure terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

b) Untuk mengetahui pengaruh positif risiko audit terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

c) Untuk mengetahui pengaruh positif materialitas terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

d) Untuk mengetahui pengaruh negatif prosedur review dan kontrol kualitas 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

e) Untuk mengetahui pengaruh negatif locus of control internal terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit? 

f) Untuk mengetahui pengaruh negatif komitmen profesi terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 
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1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

 Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan memberikan 

kontribusi berupa manfaat sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

teori yang berkaitan dengan time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur 

review dan kontrol kualitas, locus of control internal, komitmen profesi dan 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk organisasi 

terutama pada kantor akuntan publik dalam mengelola praktek dan kebijakan 

SDM (sumber daya manusia)-nya. 
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1.5. KERANGKA PIKIR 
 

Gambar 1.1.  
Kerangka Pikir Penelitian 
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Penelitian ini akan menganalisis pengaruh time pressure, risiko audit, 

materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, locus of control internal, dan 

komitmen profesi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dengan 

menggunakan studi kasus pada KAP di Semarang. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Time Pressure 

Risiko audit 

Materialitas  

Penghentian  
prematur atas 
prosedur audit

Prosedur review 
dan kontrol 

kualitas 

Locus of control 
internal 

Komitmen profesi 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, kerangka pikir, dan 

definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan dan hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 
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