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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi yang 

menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan selama satu periode tertentu. 

Laporan keuanganbiasanya digunakan oleh para pemangku kepentingan 

terutama investor dan masyarakat luas untuk mengetahui kondisi keuangan 

dan non keuangan dari perusahaan tersebut yang akan digunakan sebagai 

pedoman untuk proses pengambilan keputusan. Karena pentingnya peran 

laporan keuangan tersebut maka diperlukan suatu proses pemeriksaan oleh 

pihak yang profesional dan independen agar dapat memberikan keyakinan 

penuh bagi pihak pengambil keputusan, bahwa informasi yang disajikan 

pihak perusahaan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kebutuhan akan keyakinan tersebut didasari oleh semakin banyaknya praktik 

yang dilakukanpihak perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan 

sehingga para pengambil keputusan menerima informasi yang tidak andal 

yang disebabkan: jauhnya informasi, keberpihakan (bias) dan motif si 

penyedia, data yang sangat banyak, serta adanya transaksi pertukaran yang 

kompleks (Arens, 2015). 

Proses Audit diperlukan sebagai solusi atas kemungkinan informasi 

yang tidak andal tersebut. Proses audit yang diterapkan dalam mencapai 
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tujuan ini merupakan bagian dari jasa assurance. Jasa Assuranceadalah jasa 

professional independen yang digunakan untuk meningkatkan mutu informasi 

bagi pengambil keputusan (Mulyadi, 2013). Dari pernyataan tersebut dapat 

kita lihat bahwa tanggung jawab utama bagi auditor adalah memberi opini 

kepada pihak ketiga sebagai pihak pengambil keputusan, bukan kepada klien 

sebagai pemohon jasa auditor.Pihak ketiga memberikan kepercayaan kepada 

auditor agar dapat memberikan opini atas kinerja perusahaan dengan 

profesional dan independen agar mereka dapat mengambil keputusan secara 

tepat. Disisi lain, klien selalu menginginkan kinerja perusahaannya terlihat 

baik bagi masyarakat dan investor. Adanya perbedaan kepentingan tersebut 

membuat auditor tidak bisa bekerja secara maksimal karena adanya pengaruh 

dan intervensi dari kedua belah pihak tersebut, sehingga memungkinkan akan 

berpengaruh pada proses audit yang dijalani sehingga akan kurang optimal 

dan berakibat pada berkurangnya kualitas audit. 

Dalam praktek proses pemeriksaan laporan keuangan, terdapat beberapa 

tindakan yang dilakukan oleh auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya 

kualitas audit. Perilaku ini disebut sebagai perilaku pengurangan kualitas 

audit (Reduced Audit Quality Behaviour), yaitu tindakan yang dilakukan oleh 

auditor selama melakukan pekerjaan atau proses audit dimana tindakan ini 

dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit 

(Malone dan Robert dalam Suryanita, et al., 2006). Perilaku pengurangan 

kualitas audit ini muncul karena auditor mengalami dilema karena adanya 

biaya audit yang akan mempengaruhi kinerja dan kualitas hasil auditnya. Hal 
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ini akan berakibatauditor cenderung akan menurunkan kualitas auditnya yang 

disebabkan oleh biaya yang tidak sebanding dengan banyaknya prosedur 

audit yang harus dijalankan oleh auditor dan karena hal ini auditor bisa saja 

mengabaikan standar profesional yang telah ditetapkan oleh kantor akuntan 

publik.  

Salah satu bentuk dari pengurangan kualitas audit yang sering 

dilakukan auditor adalah penghentian prematur atas prosedur audit. 

Penghentian prematur atas prosedur audit atau disebut juga premature sign-

off merupakan suatu praktik dimana auditor menuliskan bahwa auditor 

tersebut telah melakukan prosedur audit secara lengkap tetapi ia tidak benar-

benar malakukan prosedur tersebut, melainkan auditor mengabaikan beberapa 

prosedur audit dan memberikan opini atas suatu laporan keuangan 

berdasarkan kinerjanya yang tidak lengkap tersebut. 

Penghentian prematur atas prosedur audit dapat berpengaruh langsung 

terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor, karena apabila salah 

satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan maka kemungkinan auditor 

membuat judgement yang salah akan semakin tinggi (Qurrahman, 2012). 

Tindakan ini bisa dilakukan karena akibat pengaruh dari faktor internal 

maupun situasional yang dialami oleh auditor. 

Faktor karakteristik personal auditor (faktor internal) adalah faktor yang 

mempengaruhi auditor dalam menjalankan tugasnya yang berasal dari diri 

mereka sendiri, meliputi antara lain locus of control, self rate employee 



4 
 

 
 

performance, turnover intentions, serta self exteem in relation to ambition. 

Sedangkan faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal) adalah 

faktor yang berasal dari lingkungan sekitar dan standar pekerjaan yang 

dilakukan oleh auditor, meliputi time pressure, risiko audit, materialitas, 

prosedur review dan kontrol kualitas oleh Kantor Akuntan Publik. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin menggunakan variabel tekanan ketaatan, need for 

achievement, self esteem in relation to ambition, dan time pressure sebagai 

variabel independen. Variabel locus of control, komitmen professional, 

machiavellian, dan keinginan untuk keluarsebagai variabel kontrol dan 

penghentian prematur atas prosedur audit sebagai variabel dependen 

penelitian. 

Pelaksanaan penugasan audit akan menimbulkan dilema etika yang 

dirasakan oleh auditor, salah satunya adalah tekanan ketaatan. Tekanan 

Ketaatan merupakan suatu keadaan dimana auditor yang mendapatkan 

tekanan dari pihak KAP maupun klien memiliki lebih banyak potensi untuk 

menyimpang dari standar profesional dan etika. Hal ini dapat terjadi apabila 

auditor mengalami dilema apakah akan menuruti permintaan klien dan KAP 

untuk melanggar standar, atau tetap memilih taat pada standar profesional. 

Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah dalam bentuk penghentian 

prematur atas prosedur audit. Penelitian Budiman (2013) menunjukkan 

tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 
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Variabel lain yang juga diteliti yaitu need for achievement.Need for 

achievement adalah suatu motivasi dimana auditor ingin menampilkan 

prestasi yang dimilikinya agaar mendapatkan penghargaan dalam bekerja. 

Dalam penelitian Kholidiah dan Murni (2014) disebutkan bahwa need for 

achievement secara parsial berdampak negatif dansignifikan terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini menunjukkan auditor yang 

memiliki need for achievement yang tinggi, akan bekerja dengan sungguh-

sungguh untuk menghasilkan mutu pekerjaan yang tinggi dan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan standar profesional yang berlaku. 

Self esteem in relation to ambition (harga diri untuk mencapai ambisi) 

yang rendah diyakini dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam 

melakukan pekerjaannya. Auditor yang mempunyai self esteem rendah akan 

mempunyai lebih banyak potensi untuk menerima dan melakukan 

penyimpangan perilaku dalam audit, termasuk penghentian prematur atas 

prosedur audit.  

Time Pressure merupakan keadaan yang sering dialami auditor yang 

dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas audit, salah satunya adalah 

perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. Time pressure memiliki 

dua dimensi, yaitu time budget pressure dan time deadline pressure. Time 

budget pressure merupakan suatu keadaan dimana auditor dituntut untuk 

melakukan penghematan terhadap anggaran waktu yang telah disusun dan 

diberikan. Sementara time deadline pressure merupakan konsisi dimana 

auditor dituntut untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Penelitian 
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yang dilakukan oleh Kholidiah dan Murni (2014) serta Budiman (2013) 

menunjukkan bahwa time pressure atau tekanan waktu berpengaruh secara 

parsial terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.  

Penelitian Heriningsih (2002) menyimpulkan bahwa auditor yang 

pernah melakukan penghentian prematur atas prosedur audit terdapat 

sebanyak lebih dari 50%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyudi, dkk 

(2011) dengan responden auditor yang bekerja di DKI Jakarta menyimpulkan 

ada 62,3% responden tidak pernah melakukan penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Kholidiah 

dan Murni (2014) dengan menambahkan dua variabel independen baru, yaitu 

self esteem in relation to ambition dan tekanan ketaatan. Self esteem (haarga 

diri) yang rendah diyakini menjadi salah satu penyebab tingginya ambisi 

untuk menerima dan melakukan penyimpangan perilaku dalam audit, 

termasuk penghentian prematur atas prosedur audit. Begitu pula dengan 

tekanan ketaatan yang dialami oleh auditor junior yang ditekan oleh auditor 

senior untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi terjadinya 

tindakan penghentian prematur. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin menguji faktor-

faktor eksternal (time pressure) dan faktor internal (need for achievement, self 

esteem in relation to ambition, dan tekanan ketaatan) yang diduga 

mempengaruhi praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Judul 
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penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh 

Tekanan Ketaatan, Need for Achievement,Self Esteem in Relation to 

Ambition, dan Time Pressure Terhadap Penghentian Prematur atas 

Prosedur Audit”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit? 

2. Apakah need for achievement berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit? 

3. Apakah self esteem in relation to ambition berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit? 

4. Apakah time pressure berpengaruh secara signifikan terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji faktor karakteristik personal auditor yang berpengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit 

2. Untuk menguji faktor situasional auditor yang berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit 

3. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh antara variabel tekanan 

ketaatan, need for achievement, self esteem in relation to ambition, dan 

time pressure terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja auditor serta 

kebijakan KAP untuk mengatasi terjadinya penghentian prematur atas 

prosedur audit agar tetap menjaga kualitas hasil audit yang dihasilkan. 

2. Auditor 

Menghindari terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit 

dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

penghentian prematur tersebut serta meningkatkan profesionalisme dan 

independensinya dalam menjalankan tugas audit sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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3. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit sehingga dapat dijadikan acuan 

untuk memberi pengetahuan tambahan dan penyadaran terhadap para 

auditor agar tetap memelihara profesionalismenya dalam menjalankan 

tugas. 

4. Stakeholder dan Shareholder Perusahaan 

Stakeholder dan shareholder dapat mengambil keputusan secara tepat dan 

akurat dengan pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

5. Akademisi 

Untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini akan menggambarkan rencana analisa peneliti 

mengenai pengaruh antara tekanan ketaatan, need for achievement, self 

esteem in relation to ambition, dan time pressure terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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1. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, 

maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran kepada pembaga mengenai 

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

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teori. Bab ini akan menguraikan teori-toeri yang 

relevan dengan penelitian ini. Bab ini juga menguraikan pengembangan 

hipotesis yang akan digunakan untuk penelitian. 

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi mengenai sumber dan jenis 

data yang akan digunakan peneliti, populasi dan sampel penelitian, definisi 

dan pengukuran variabel penelitian, serta alat analisis data. 

BAB IV Hasil dan Analisis. Bab ini akan menguraikan mengenai hasil 

pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi. Bab ini berisi 

tentang kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi yang diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa. 

 


