
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Lingkungan dunia usaha telah semakin berkembang. Semua bidang usaha 

berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik sehingga diperlukan pula usaha dari 

setiap bagian untuk menjalankan perannya masing-masing. Selain itu, dibutuhkan 

juga evaluasi terhadap hasil kinerja yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu 

untuk meningkatkan kualitas perusahaan dengan menggunakan sistem audit. 

Auditing merupakan bagian dari lingkup jasa assurance, yaitu jasa 

profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil 

keputusan (Mulyadi, 2001). Maka jelaslah bahwa pengauditan melibatkan usaha 

peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan 

kompetensi dari pihak yang melakukan audit (Weningtyas et al., 2006). 

Jasa audit independen yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja dan 

menentukan keandalan pertanggung jawaban laporan keuangan perusahaan adalah 

jasa audit akuntan publik. Profesi ini merupakan profesi kepercayaan yang 

menjadi sorotan masyarakat sehingga diharapkan perusahaan yang menggunakan 

jasa audit akuntan publik merupakan perusahaan yang dapat semakin 

berkembang. Sebagai penyedia jasa audit atas laporan keuangan suatu perusahaan, 

auditor menghadapi peningkatan tuntutan hukum (litigation). Tuntutan hukum 

pada auditor dapat terjadi sebagai akibat dari kesalahan auditor yang tidak 

melakukan prosedur audit yang mencukupi, yaitu membuang atau menghilangkan 

langkah-langkah audit yang penting (Graham, 1985 dalam Heriningsih, 2002). 



 

Kesalahan auditor ini akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan 

sehingga para pengambil keputusan akan mendorong para auditor untuk 

melakukan proses pengauditan yang benar-benar berkualitas.  

Audit dikatakan berkualitas ketika seorang auditor memiliki probabilitas 

untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran sistem akuntansi kliennya 

(Angelo, 1981 dalam Ulum, 2005). Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, 

seorang auditor haruslah kompeten dan independen dalam mengumpulkan dan 

mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh agar dapat memberikan pendapat wajar 

atau tidaknya laporan keuangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

standar umum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI menurut SA Seksi 

150, yaitu audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, seorang auditor harus memiliki  

independensi, dan auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan 

cermat dan seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan (IAI 2001, 

SA Seksi 150.01). 

Meskipun dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa audit yang baik adalah 

yang mampu meningkatkan kualitas informasi, namun fakta di lapangan berbicara 

lain. Tindakan pengurangan kualitas audit masih sering terjadi. Perilaku auditor 

dalam melaksanakan program audit merupakan faktor penting yang berpengaruh 

terhadap kualitas audit yang dihasilkan KAP (Silaban, 2009 dalam Aditya, 2010).  

Dalam melaksanakan proses audit, auditor yang melaksanakan prosedur 

audit sesuai dengan program audit dan menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas. 



 

Akan tetapi, ketika auditor tidak melakukan perannya dengan baik dan bahkan 

berperilaku disfungsional, auditor tersebut akan menghasilkan ancaman terhadap 

kualitas audit, yaitu akan terjadi pengurangan kualitas audit. Berkurangnya 

kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat terjadi melalui beberapa 

tindakan, seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, tidak memperluas 

pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan memberikan opini saat 

semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap 

(Weningtyas et al., 2006). 

Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan salah satu bentuk dari 

perilaku pengurangan kualitas audit yang dapat dikategorikan sebagai perilaku 

yang tidak etis karena dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan bukti-bukti 

audit yang dikumpulkan serta dapat berdampak buruk pada pemakai laporan 

keuangan (Silaban, 2009 dalam Aditya, 2010). Tindakan ini berkaitan dengan 

penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan 

secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani 

mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya (Weningtyas et al., 

2006). Apabila ada salah satu atau beberapa langkah dalam prosedur audit yang 

dihilangkan, maka kemungkinan auditor melakukan kesalahan dalam pembuatan 

judgement akan semakin tinggi. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan auditor 

dituntut secara hukum (litigation) karena auditor tidak melakukan prosedur audit 

yang mencukupi (Heriningsih, 2002). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Alderman dan Deitrick 

(1982), Weningtyas et al. (2006), dan Aditya (2010) menunjukkan hasil bahwa 



 

lebih dari 50% responden, yaitu auditor, telah melakukan perilaku penghentian 

prematur atas prosedur audit. Faktor yang mempengaruhi auditor dalam 

melakukan penghentian prematur atas prosedur audit adalah time pressure serta 

kepercayaan bahwa prosedur audit yang ditinggalkan mengandung resiko audit 

yang besar. Prosedur yang cenderung ditinggalkan adalah pada tahapan prosedur 

analitis. 

Time pressure merupakan kondisi di mana auditor merasakan tekanan dalam 

melakukan penugasan audit akibat terbatasnya anggaran waktu audit yang 

diberikan. Di satu sisi, auditor ingin memberikan hasil audit dengan kualitas yang 

tinggi, namun di sisi lain, kompetisi antar KAP dalam menentukan anggaran 

waktu audit yang ketat untuk bersaing mendapatkan klien memaksa mereka 

mengambil pilihan untuk mengurangi kualitas audit. Kondisi ini merupakan 

kondisi time pressure yang dapat memicu auditor untuk melakukan tindakan 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

Sedangkan resiko audit yang dimaksud di sini adalah resiko deteksi untuk 

menemukan adanya salah saji. Dalam penelitian Weningtyas et al. (2006) 

ditemukan pemikiran bahwa auditor seringkali merasa yakin bahwa tanpa 

melakukan prosedur audit tertentu, opini yang dibuat tidak akan salah sehingga 

tidak mau terlalu banyak mengumpulkan bahan bukti dan prosedur audit. 

Penetapan resiko yang besar inilah yang memicu adanya praktek penghentian 

prematur atas prosedur audit.  

Salah saji dianggap material ketika informasi yang mengandung salah saji 

tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan pengambilan keputusan yang 



 

diambil oleh orang yang mempercayai informasi tersebut. Adanya anggapan 

tingkat materialitas prosedur audit yang rendah akan mendorong auditor untuk 

meninggalkan prosedur audit atau melakukan penghentian prematur atas prosedur 

audit karena dianggap tidak berpengaruh terhadap opini yang akan dibuat.  

Lemahnya review procedure dan quality control pada KAP juga akan 

memudahkan auditor untuk berbuat menyimpang dan melakukan perilaku 

penghentian prematur atas prosedur audit. Perilaku tersebut akan meningkatkan 

probabilitas kesalahan dalam pembuatan opini audit yang dapat menimbulkan 

resiko litigasi bagi auditor sehingga dibutuhkan penerapan prosedur review dan 

kontrol kualitas yang baik dalam KAP untuk meningkatkan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan berupa penghentian prematur atas prosedur audit 

(Weningtyas et al., 2006).  

Selain faktor-faktor seperti time pressure, resiko audit, materialitas serta 

prosedur review dan kontrol kualitas adapula faktor lain yang mempengaruhi 

seorang auditor dalam melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, yaitu 

locus of control eksternal auditor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Donnelly 

et al. (2005), Wilopo (2006), serta Kartika dan Wijayanti (2007) menyatakan 

bahwa locus of control eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dysfunctional audit behavior yang berbanding lurus dengan praktek penghentian 

prematur atas prosedur audit. Rotter (1996) dalam Wilopo (2006) menyatakan 

bahwa locus of control adalah tingkat keyakinan seseorang akan hasil tergantung 

pada karakter atau perilaku orang tersebut. Locus of control eksternal merupakan 

sikap atau perilaku seseorang yang sangat dipengaruhi oleh kondisi di luar dirinya 



 

sehingga auditor yang memiliki kecenderungan locus of control eksternal akan 

lebih memberikan toleransi untuk melakukan perilaku disfungsional audit atau 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Weningtyas et al. (2006) dan Donnelly et al. (2005). Berdasarkan uraian di atas, 

penulis merumuskan  judul penelitian 

“PENGARUH TIME PRESSURE, RESIKO AUDIT, MATERIALITAS, 

PROSEDUR REVIEW DAN KONTROL KUALITAS, SERTA LOCUS OF 

CONTROL EKSTERNAL TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR 

ATAS PROSEDUR AUDIT” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Prosedur audit apa yang paling sering dihentikan secara prematur? 

2. Apakah time pressure berpengaruh positif terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit? 

3. Apakah resiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit? 

4. Apakah materialitas berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit? 

5. Apakah prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh negatif terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit? 



 

6. Apakah locus of control eksternal berpengaruh positif terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui prosedur audit apa yang paling sering dihentikan secara 

prematur. 

2. Untuk menguji pengaruh time pressure terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

3. Untuk menguji pengaruh resiko audit terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit.  

4. Untuk menguji pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit.  

5. Untuk menguji pengaruh prosedur review dan kontrol kualitas terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit.  

6. Untuk menguji pengaruh locus of control eksternal terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  

Bagi KAP : 

1. Memberikan bukti empiris tentang urutan prosedur audit dari yang paling 

sering dihentikan secara prematur sampai yang paling jarang dihentikan. 



 

2. Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh time pressure, 

resiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, serta locus 

of control eksternal auditor terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit. 

3. Memberikan masukkan bagi KAP untuk mengevaluasi kebijakan yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktek 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

4. Memberikan wawasan bagi pengguna jasa KAP mengenai praktek yang 

terjadi dalam penugasan audit. 

Bagi pembaca : 

1. Memberikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut terkait praktek penghentian prematur atas prosedur audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Kerangka Pikir 

Audit merupakan bagian dari 

lingkup jasa assurance sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas informasi 

Fakta di lapangan 

menunjukkan  bahwa terjadi 

pengurangan kualitas audit

Time Pressure

Resiko Audit

Materialitas

Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas

Locus of Control eksternal

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur 

Audit

H2 +

H3 +

H4 -

H5 -

H6 +

Prosedur audit :

  1. Pemahaman bisnis dan industri klien (PSA No.05, 2001)

  2. Pertimbangan pengendalian internal klien (PSA No.69, 2001)

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

  4. Informasi asersi manajemen (PSA No.07, 2001)

  5. Prosedur analitik (PSA No.22, 2001)

  6. Proses konfirmasi (PSA No.07, 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 sediaan dan kas (PSA No.07, 2001)

H1

 

Audit merupakan bagian dari lingkup jasa assurance yang seharusnya mampu 

meningkatkan kualitas informasi. Namun, faktanya terjadi perilaku pengurangan 

kualitas audit yang salah satunya berupa praktek penghentian prematur atas 

prosedur audit. Serangkaian prosedur audit dalam penelitian ini adalah 10 

prosedur yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia (sesuai SPAP, 2001) 

yang mudah untuk dilakukan praktek penghentian prematur atas prosedur audit. 

Saat ingin menghentikan prosedur audit, auditor akan memilih prosedur mana 

yang akan dihentikan dan mana yang tidak. Maka, peneliti ingin mengetahui 



 

urutan atau prioritas dari prosedur audit yang dihentikan mulai dari yang paling 

sering sampai yang paling jarang atau bahkan tidak pernah dihentikan.  

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian 

prematur atas prosedur audit. Semakin banyak time pressure yang dihadapi 

auditor, maka semakin tinggi kecenderungan auditor untuk melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, dapat juga dipengaruhi oleh 

faktor resiko audit (deteksi) yang akan dihadapi oleh auditor dengan arah positif 

dimana ketika resiko yang diinginkan rendah, bahan bukti dan prosedur yang 

dilakukan harus lebih banyak sehingga probabilitas auditor dalam melakukan 

penghentian prematur juga semakin rendah. Materialitas juga dapat berpengaruh 

negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Ketika auditor 

menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit rendah, 

maka seringkali auditor akan mengabaikan prosedur audit tersebut. Pelaksanaan 

prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan 

terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang, seperti penghentian prematur 

atas prosedur audit. Individu dengan locus of control eksternal akan memberikan 

pengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit karena 

individu tersebut lebih mudah dipengaruhi oleh keadaan disekitarnya sehingga 

kemungkinan untuk melakukan praktek penghentian prematur atas prosedur audit 

pun semakin besar. 

 

 

 



 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini akan disusun dalam lima bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang pengertian dan teori-teori yang 

digunakan untuk mendukung penelitian, serta menyajikan 

pengembangan hipotesis berdasarkan logika berpikir dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan 

meliputi : penentuan populasi, sampel, definisi operasional dan 

pengukurannya, sumber dan jenis data, teknik dan alat 

pengumpulan data, serta teknik analisis data yang mencakup 

berbagai macam uji. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang 

telah dikumpulkan. Hasil pengujian dan pembahasannya akan 

diuraikan lebih lanjut secara rinci. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

saran sehubungan dengan penulisan penelitian ini. 
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