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KUESIONER PENELITIAN 

 

Pengaruh Time Pressure, Risiko Audit, Materialitas, Prosedur review dan 
Kontrol Kualitas, locus of control, Komitmen Profesi  
terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit 

 

 

Identitas Responden: 

 

1. Nama KAP  : 

2. Nama   : 

3. Jenis Kelamin  : L / P 

4. Pendidikan 

 S1 

 >S1 

5. Jabatan 

 Junior 

 Senior 

 Manajer 

 Partner  

6. Umur : ………………. tahun 

7. Lama bekerja ……. tahun ……. bulan 
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Berilah tanda silang (X) pada kolom yang sesuai menurut Anda. 

SS : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 

R : Ragu-Ragu      

 

Time Pressure (Sumber: Wibowo dan Mu’id, 2010) 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1. Saya bekerja tepat waktu terutama berhubungan 
dengan deadline pekerjaan saya 

     

2. Saya berusaha untuk menepati semua janji 
pekerjaan saya 

     

3. Anggaran yang dibuat pasti selalu saya tepati      

4. Saya membuat anggaran waktu yang sesuai 
dengan kemampuan saya 

     

5. Saya bersedia lembut dalam menyelesaikan 
pekerjaan audit saya 

     

 

Risiko Audit (Sumber: Wibowo dan Mu’id, 2010) 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

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

     

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

     

3. Tidak melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga 
merupakan tindakan beresiko tinggi 

     

 

Materialitas (Sumber: Wibowo dan Mu’id, 2010) 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1. Pengurangan jumlah sample adalah tidak material      

2. Pemeriksaan fisik terhadap kas persediaan adalah 
tidak material 

     

3. Melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga 
adalah 
sesuatu yang tidak material 
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Prosedur review dan kontrol kualitas (Sumber: Wibowo dan Mu’id, 2010) 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1. Dalam KAP tempat saya bekerja, jika terdapat 

auditor yang melakukan penghentian prematur. 

Maka tindakan tersebut akan ditemukan 

     

2. Jika auditor memberi tanda (√) pada jadwal 

audit, 

padahal dia melakukan review dangkal pada 

dokumen klien, maka prosedur review dan 

control kualitas di KAP tempat saya bekerja tidak 

akan menemukannya 

     

3. Prosedur review dan control kualitas yang 

terdapat dalam KAP tempat saya bekerja tidak 

akan mampu menemukan adanya kegagalan 

auditor dalam meneliti masalah tekhnis klien 

yang menurutnya tidak menyakinkan 

     

4. Jika auditor menerima penjelasan yang lemah dari

klien. Proses review akan menemukan hal ini dan 

Kantor Akuntan Publik akan mensyaratkan kerja 

Tambahan 

     

5. Kantor Akuntan Publik tempat saya bekerja 

memiliki sistem kualitas control yang efektif 
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Locus of control internal (Sumber: O’Bryan et.al., 2005) 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

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

     

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

     

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

     

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

     

5. Kebanyakan orang yang mampu mengerjakan 
pekerjaannya dengan baik bila mereka berusaha 
dengan sungguh-sungguh 

     

6. Promosi diberikan kepada karyawan yang 
melaksanakan pekerjaan dengan baik 

     

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

     

8. Kebanyakan karyawan mempunyai lebih banyak 
pengaruh terhadap atasannya, daripada yang 
karyawan banyangkan (pikirkan). 
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Komitmen Profesi (Sumber: Wahyudi dkk, 2010) 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1. Saya tidak akan berpindah pada profesi lain      

2. Saya ingin menekuni profesi ini lebih dalam lagi      

3. Saya yakin tidak akan beralih pada profesi lain 
meskipun ada kesempatan di kemudian hari 

     

4. Saya selalu menikmati bekerja pada profesi ini      

5. Saya akan tetap menjadi auditor meskipun 
banyak hambatan dalam pekerjaan saya 

     

 

Penghentian premature atas prosedur audit (Sumber: Wibowo dan Mu’id, 

2010) 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1. Saya tidak memerlukan pemahaman bisnis 
klien dalam perencanaan audit 

     

2. Saya sering tidak menggunakan 
pertimbangan system pengendalian intern dalam 
audit laporan keuangan 

     

3. Saya sering tidak menggunakan informasi 
asersi dalam merumuskan tujuan audit dan 
merancang pengujian substantif 

     

4. Saya sering tidak menggunakan fungsi 
auditor internal dalam audit 

     

5. Saya sering tidak melakukan prosedur analitis 
dalam perencanaan dan review audit 

     

6. Saya sering  tidak melakukan konfirmasi 
dengan pihak ketiga dalam audit laporan 
keuangan 

     

7. Saya sering tidak menggunakan 
representasi manajemen dalam audit laporan 
keuangan 

     

8. Saya sering tidak melakukan uji kepatuhan 
terhadap pengendalian terhadap transaksi dalam 
aplikasi system computer online 

     

9. Saya sering mengurangi jumlah sample 
yang direncanakan dalam audit laporan keuangan 

     

10. Saya sering tidak melakukan perhitungan 
fisik terhadap kas atau persediaan 
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