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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Proses Penyebaran Kuesioner 

Berikut tabel dibawah ini yang menunjukkan hasil penyebaran kuesioner 

penelitian: 

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner 

No Nama KAP Jumlah 
auditor 

Jumlah 
auditor yang 

bersedia 
menjadi 

responden 

Jumlah 
kuesioner 

kembali dan 
dapat diolah 

1 Achmad, Rasyid, 
Hasibullah & Rekan 

17 7 5 

2 Drs. Hananta 
Budianto & Rekan 

34 8 7 

3 Sodikin & Herijanto 25 5 5 
4 Tri Bowo Yulianti 9 5 5 
5 Kumalahadi, 

Kuncara, Sugeng 
Pamudji & Rekan 

10 5 5 

6 Bayudi, Yohana, 
Suzy, Arie 

8 5 5 

7 Riza, Adi, Syahril & 
Rekan 

5 5 5 

8 Benny, Tony, Frans 
& Daniel 

20 7 7 

TOTAL SAMPEL  47 44 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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 Berkurangnya sampel dari estimasi sampel awal yaitu sejumlah 50 

responden menjadi 44 responden dikarenakan terdapat 2 KAP yang menolak 

menerima kuesioner yang disebabkan oleh sibuknya jam kerja auditor pada akhir 

tahun. Terdapat 3 kuesioner yang tidak dapat diolah karena diisi secara tidak 

lengkap, sehingga dalam penelitian ini terdapat 44 kuesioner yang dapat diolah. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

4.2.1 Data Karakteristik Responden 

 Berdasarkan tabel penyebaran kuesioner dan jumlah kuesioner yang dapat 

diolah, berikut data karakteristik responden: 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid P 24 54,5 54,5 54,5 

W 20 45,5 45,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
 Sumber: Data primer yang diolah, 2017  

 Berdasarkan pada tabel 4.2 mengenai jenis kelamin responden, diketahui 

bahwa jumlah responden pria (P) 24 orang atau 54,5% dan jumlah responden 

wanita (W) 20 orang atau 45,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian 

ini, jumlah responden pria lebih dominan daripada responden wanita. 
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Tabel 4.3 Pendikan Terakhir Responden 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 3 6,8 6,8 6,8 

S1 36 81,8 81,8 88,6 

S2 5 11,4 11,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.3 mengenai pendidikan terakhir responden, diketahui 

bahwa responden dengan pendidikan terakhir D3 berjumlah 3 orang atau 6,8%, 

responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 36 orang atau 81,8%, serta 

responden dengan pendidikan terakhir S2 berjumlah 5 orang atau 11,4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam penelitian ini responden didominasi oleh auditor 

dengan pendidikan terakhir S1. 

Tabel 4.4 Usia Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Usia 44 22 37 26,73 3,419 

Valid N (listwise) 44     

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.4 tentang usia responden, diketahui bahwa usia 

terendah responden adalah 22 tahun dan usia maksimal responden yaitu 37 tahun 

dengan rata-rata usia 26,73 tahun atau 26 tahun 8 bulan. 
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Tabel 4.5 Lama Bekerja Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lama Bekerja 44 1,00 10,00 3,1643 2,36091 

Valid N (listwise) 44     

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.5 mengenai lama bekerja responden, diketahui bahwa 

minimal lama bekerja responden adalah 1 tahun dan maksimal lama bekerja 

responden adalah 10 tahun dengan nlai rata-rata 3,1643 tahun atau 3 tahun 2 

bulan. 

Tabel 4.6 Posisi Responden 

Posisi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Junior Auditor 27 61,4 61,4 61,4 

Partner 2 4,5 4,5 65,9 

Senior Auditor 15 34,1 34,1 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.6 mengenai posisi responden, diketahui bahwa 

responden dengan posisi junior auditor terdapat 27 orang atau 61,4%, kemudian 

auditor dengan posisi partner terdapat 2 orang atau 4,5%, serta auditor dengan 

posisi senior auditor terdapat 15 orang atau 34,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 
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responden dengan posisi junior auditor lebih dominan dibandingkan dengan posisi 

senior auditor dan partner. 

 

4.2.2 Analisis Crosstab 

 Analisis tabulasi silang (Crosstab) peneliti gunakan untuk memperoleh 

gambaran responden secara mendetail. 

Tabel 4.7 Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan 

Gender * Pendidikan Crosstabulation 

Count   

 

Pendidikan 

Total D3 S1 S2 

Gender P 1 21 2 24 

W 2 15 3 20 

Total 3 36 5 44 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.7 mengenai crosstab jenis kelamin dan pendidikan 

terakhir responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu pria dengan 

pendidikan terakhir S1 sebanyak 21 orang. 
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Tabel 4.8 Crosstab Jenis Kelamin dan Posisi 

Gender * Posisi Crosstabulation 

Count   

 

Posisi 

Total Junior Auditor Partner Senior Auditor 

Gender P 14 2 8 24 

W 13 0 7 20 

Total 27 2 15 44 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.8 mengenai crosstab jenis kelamin dan posisi, 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu pria dengan posisi junior auditor 

dengan jumlah 14 orang. 

Tabel 4.9 Crosstab Posisi dan Pendidikan 

Posisi * Pendidikan Crosstabulation 

Count   

 

Pendidikan 

Total D3 S1 S2 

Posisi Junior Auditor 0 27 0 27 

Partner 0 2 0 2 

Senior Auditor 3 7 5 15 

Total 3 36 5 44 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.9 mengenai crosstab posisi dan pendidikan terakhir 

responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam posisi junior 

auditor dengan pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 27 orang. 
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4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas digunakan untuk menghitung setiap daftar pernyataan apakah 

sudah tepat untuk mengukur variabel yang diteliti. Setiap item pernyataan dalam 

kuesioner dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel dengan nilai signifikansi 0,05 

dan nilai df = 42. Berikut pengujian variabel tekanan ketaatan: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Tekanan Ketaatan 1 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

TkKtn1 0,843 0,297 Valid 

TkKtn2 0,876 0,297 Valid 

TkKtn3 0,251 0,297 Tidak Valid 

TkKtn4 0,834 0,297 Valid 

TkKtn5 0,421 0,297 Valid 

TkKtn6 0,834 0,297 Valid 

TkKtn7 0,841 0,297 Valid 

TkKtn8 0,205 0,297 Tidak Valid 

TkKtn9 0,333 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.10 mengenai hasil uji validitas tekanan ketaatan 1, 

diketahui bahwa pernyataan TkKtn3 dan TkKtn8 memiliki nilai r hitung <  r tabel, 

maka tidak valid dan dilakukan pengujian ulang: 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Tekanan Ketaatan 2 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

TkKtn1 0,891 0,297 Valid 

TkKtn2 0,888 0,297 Valid 

TkKtn4 0,886 0,297 Valid 

TkKtn5 0,517 0,297 Valid 

TkKtn6 0,849 0,297 Valid 

TkKtn7 0,881 0,297 Valid 

TkKtn9 0,185 0,297 Tidak Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.11 mengenai hasil uji validitas tekanan ketaatan 2, 

diketahui bahwa pernyataan TkKtn9 memiliki nilai r hitung <  r tabel, maka tidak 

valid dan dilakukan pengujian ulang: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Tekanan Ketaatan 3 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

TkKtn1 0,892 0,297 Valid 

TkKtn2 0,852 0,297 Valid 

TkKtn4 0,919 0,297 Valid 

TkKtn5 0,588 0,297 Valid 

TkKtn6 0,865 0,297 Valid 

TkKtn7 0,891 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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 Berdasarkan tabel 4.12 mengenai hasil uji validitas tekanan ketaatan 3, 

diketahui bahwa semua pernyataan memiliki r hitung >  r tabel, maka dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan variabel independen tekanan ketaatan valid. 

Kemudian pengujian kedua untuk variabel independen need forachievement: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Need for Achievement 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

NFAch1 0,585 0,297 Valid 

NFAch2 0,880 0,297 Valid 

NFAch3 0,502 0,297 Valid 

NFAch4 0,652 0,297 Valid 

NFAch5 0,750 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.13 mengenai hasil uji validitas need for achievement, 

diketahui bahwa semua pernyataan memiliki nilai r hitung >  r tabel, maka dapat 

dinyatakan bahwa pernyataan variabel independen need for achievement valid. 

Kemudian pengujian ketiga untuk variabel independen self esteem in 

relationtoambition: 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Self Esteem in Relation to Ambition 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

SelfEst1 0,534 0,297 Valid 

SelfEst2 0,774 0,297 Valid 

SelfEst3 0,719 0,297 Valid 

SelfEst4 0,848 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.14 mengenai hasil uji validitas self esteem in relation 

toambition , diketahui bahwa semua pernyataan memiliki nilai r hitung >  r tabel, 

maka dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan variabel independen self 

esteemin relation to ambition sudah valid. Kemudian pengujian keempat untuk 

variabel independen time pressure: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Time Pressure 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

TimePres1 0,380 0,297 Valid 

TimePres2 0,630 0,297 Valid 

TimePres3 0,344 0,297 Valid 

TimePres4 0,698 0,297 Valid 

TimePres5 0,867 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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 Berdasarkan tabel 4.15 mengenai hasil uji validitas Time Pressure , 

diketahui bahwa semua pernyataan dalam variabel time pressure memiliki nilai r 

hitung <  r tabel, maka dapat dinyatakan sudah valid. Berikut ini pengujian 

validitas kelima untuk variabel locus of control: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Locus of Control 1 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

LoC1 0,286 0,297 Tidak Valid 

LoC2 0,088 0,297 Tidak Valid 

LoC3 0,488 0,297 Valid 

LoC4 0,525 0,297 Valid 

LoC5 0,652 0,297 Valid 

LoC6 0,752 0,297 Valid 

LoC7 0,495 0,297 Valid 

LoC8 0,905 0,297 Valid 

LoC9 0,403 0,297 Valid 

LoC10 0,651 0,297 Valid 

LoC11 0,375 0,297 Valid 

LoC12 0,303 0,297 Valid 

LoC13 0,389 0,297 Valid 

LoC14 0,283 0,297 Tidak Valid 

LoC15 0,625 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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 Berdasarkan tabel 4.16 mengenai hasil uji validitas locus of control 1, 

diketahui bahwa pernyataan LoC1, LoC2, dan LoC14 memiliki nilai r hitung <  r 

tabel, maka tidak valid dan dilakukan pengujian ulang: 

Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Locus of Control 2 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

LoC3 0,413 0,297 Valid 

LoC4 0,479 0,297 Valid 

LoC5 0,623 0,297 Valid 

LoC6 0,728 0,297 Valid 

LoC7 0,452 0,297 Valid 

LoC8 0,894 0,297 Valid 

LoC9 0,490 0,297 Valid 

LoC10 0,697 0,297 Valid 

LoC11 0,241 0,297 Tidak Valid 

LoC12 0,438 0,297 Valid 

LoC13 0,513 0,297 Valid 

LoC15 0,670 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.17 mengenai hasil uji validitas locus of control 2, 

diketahui bahwa pernyataan LoC11 memiliki r hitung <  r tabel, maka tidak valid 

dan dilakukan pengujian ulang: 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Locus of Control 3 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

LoC3 0,365 0,297 Valid 

LoC4 0,475 0,297 Valid 

LoC5 0,618 0,297 Valid 

LoC6 0,720 0,297 Valid 

LoC7 0,398 0,297 Valid 

LoC8 0,901 0,297 Valid 

LoC9 0,492 0,297 Valid 

LoC10 0,732 0,297 Valid 

LoC12 0,470 0,297 Valid 

LoC13 0,525 0,297 Valid 

LoC15 0,706 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.18 mengenai hasil uji validitas locus of control3, 

diketahui bahwa semua pernyataan dalam locus of control memiliki nilai r hitung 

>  r tabel, maka dapat dinyatakan sudah valid. Selanjutnya pengujian validitas 

keenam untuk variabel machiavellian: 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas Machiavellian 1 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Mach1 0,450 0,297 Valid 

Mach2 0,650 0,297 Valid 

Mach3 0,382 0,297 Valid 

Mach4 -0,322 0,297 Tidak Valid 

Mach5 0,681 0,297 Valid 

Mach6 0,729 0,297 Valid 

Mach7 0,235 0,297 Tidak Valid 

Mach8 0,599 0,297 Valid 

Mach9 0,640 0,297 Valid 

Mach10 0,122 0,297 Tidak Valid 

Mach11 0,725 0,297 Valid 

Mach12 0,211 0,297 Tidak Valid 

Mach13 0,546 0,297 Valid 

Mach14 0,625 0,297 Valid 

Mach15 0,411 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.19 mengenai hasil uji validitas Machiavellian 1, 

diketahui bahwa pernyataan Mach4, Mach7, Mach10, dan Mach12 memiliki nilai 

r hitung <  r tabel, maka tidak valid dan dilakukan pengujian ulang: 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas Machiavellian 2 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Mach1 0,554 0,297 Valid 

Mach2 0,749 0,297 Valid 

Mach3 0,394 0,297 Valid 

Mach5 0,673 0,297 Valid 

Mach6 0,769 0,297 Valid 

Mach8 0,599 0,297 Valid 

Mach9 0,631 0,297 Valid 

Mach11 0,738 0,297 Valid 

Mach13 0,549 0,297 Valid 

Mach14 0,628 0,297 Valid 

Mach15 0,340 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.20 mengenai hasil uji validitas machiavellian, diketahui 

bahwa semua pernyataan dalam machiavellian memiliki nilai r hitung >  r tabel, 

maka dapat dikatakan variabel machiavellian sudah valid. Selanjutnya pengujian 

validitas ketujuh untuk variabel independen turnover intention: 
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Tabel 4.21 Hasil Uji Validitas Turnover Intention 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Turn1 0.829 0,297 Valid 

Turn2 0.815 0,297 Valid 

Turn3 0.846 0,297 Valid 

Turn4 0.890 0,297 Valid 

Turn5 0.928 0,297 Valid 

Turn6 0.830 0,297 Valid 

Turn7 0.799 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.21 mengenai hasil uji validitas turnover intention, 

diketahui bahwa semua pernyataan dalam turnover intention memiliki nilai r 

hitung >  r tabel, maka dapat dikatakan variabel turnover intention sudah valid. 

Selanjutnya pengujian validitas variabel independen ketujuh yaitu komitmen 

profesional: 
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Tabel 4.22 Hasil Uji Validitas Komitmen Profesional 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KProf1 0,666 0,297 Valid 

KProf2 0,601 0,297 Valid 

KProf3 0,792 0,297 Valid 

KProf4 0,809 0,297 Valid 

KProf5 0,808 0,297 Valid 

KProf6 0,408 0,297 Valid 

KProf7 0,549 0,297 Valid 

KProf8 0,542 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.22 mengenai hasil uji validitas komitmen profesional, 

diketahui bahwa semua pernyataan dalam variabel komitmen profesional 

memiliki nilai r hitung >  r tabel, maka dapat dikatakan variabel komitmen 

profesional sudah valid. Selanjutnya, pengujian terakhir untuk validitas variabel 

dependen  yaitu penghentian prematur atas prosedur audit atau premature sign-off 

(PSO): 
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Tabel 4.23 Hasil Uji Validitas Penghentian Prematur 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

PSO1 0,943 0.297 Valid 

PSO2 0,804 0.297 Valid 

PSO3 0,873 0.297 Valid 

PSO4 0,915 0.297 Valid 

PSO5 0,931 0.297 Valid 

PSO6 0,951 0.297 Valid 

PSO7 0,933 0.297 Valid 

PSO8 0,867 0.297 Valid 

PSO9 0,884 0.297 Valid 

PSO10 0,907 0.297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.23 mengenai hasil uji validitas penghentian prematur 

atas prosedur audit, diketahui bahwa semua pernyataan dalam variabel 

penghentian prematur atas prosedur audit memiliki nilai r hitung >  r tabel, maka 

dapat dikatakan variabel dependen penghentian prematur sudah valid.  

Pengujian berikutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui kehandalan jawaban kuesioner. Berikut ini merupakan uji reliabilitas 

untuk variabel independen dan variabel dependen: 
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Tabel 4.24 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 1 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Tekanan Ketaatan 0,913 Reliabel 

Need for Achievement 0,716 Reliabel 

Self Esteem in Relation to 

Ambition 

0.697 Reliabel 

Time Pressure 0.401 Tidak Reliabel 

Locus of Control 0.818 Reliabel 

Machiavellian 0.805 Reliabel 

Turnover Intention 0.932 Reliabel 

Komitmen Profesional 0.788 Reliabel 

Penghentian Prematur 

atas Prosedur Audit 

0.973 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.24 mengenai uji reliabilitas penelitian, terdapat satu 

variabel yang tidak reliabel yaitu time pressure dengan cronbach’s alpha 0,401 

sehingga diperlukan pengujian ulang dengan membuang item pertanyaan yang 

memiliki nilai Corrected Item Total Correlation rendah yaitu item pernyataan 1 

dan 3 sehingga didapatkan: 
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Tabel 4.25 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 2 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Tekanan Ketaatan 0,913 Reliabel 

Need for Achievement 0,716 Reliabel 

Self Esteem in Relation to 

Ambition 

0.697 Reliabel 

Time Pressure 0.846 Reliabel 

Locus of Control 0.818 Reliabel 

Machiavellian 0.805 Reliabel 

Turnover Intention 0.932 Reliabel 

Komitmen Profesional 0.788 Reliabel 

Penghentian Prematur 

atas Prosedur Audit 

0.973 Reliabel 

 

4.4 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai jawaban 

responden terhadap setiap indikator pernyataan dalam variabel penelitian. Berikut 

ini merupakan tabel dan penjelasan mengenai statistik deskriptif dalam penelitian 

ini: 
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Tabel 4.26 Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Aktual 

Rata -
Rata 

Rentang Skala 
Keterangan Rendah Sedang Tinggi 

Tekanan 
Ketaatan 

6-30 9-26 16,77 6-11,02 11,03-
24,97 

24,98-
30 

Sedang 

Need for 
Achievement 

5-25 14-24 20,64 5-7,17 7,18-
22,82 

22,83-
25 

Sedang 

Self Esteem in 
Relation to 
Ambition 

4-20 12-20 16,43 4-5,63 5,64-
18,36 

18,37-
20 

Sedang 

Time Pressure 3-15 7-15 11,68 3-4,67 4,68-
13,32 

13,33-
15 

Sedang 

Locus of 
Control 

11-55 19-41 31,66 11-16,75 16,76-
49,23 

49,24-
55 

Sedang 

Machiavellian 11-55 18-43 27,27 11-16,67 16,68-
49,32 

49,33-
55 

Sedang 

Turnover 
Intention 

7-35 11-34 22,66 7-13,37 13,38-
28,63 

28,64-
35 

Sedang 

Komitmen 
Profesional 

8-40 16-35 28,95 8-12,17 12,18-
35,82 

35,83-
40 

Sedang 

Penghentian 
Prematur 

10-50 11-44 24,66 10-18,93 18,94-
41,05 

41,06-
50 

Sedang 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan skor rata-rata dari variabel tekanan ketaatan yaitu 16,77 dapat 

dikategorikan dalam rentang skala sedang. Artinya responden pada penelitian ini 

cukup mengalami tekanan ketaatan dalam menjalankan pekerjaannya. Auditor 

pernah mendapatkan tekanan atau perintah untuk menjalankan tugas secara 

menyimpang dari standar profesional yang telah ditetapkan. Tekanan ini dapat 

berasal dari rekan kerja auditor, auditor senior, maupun klien audit. Namun 

auditor dapat menentang perintah atasan atau klien jika dipaksa untuk melakukan 

hal yang bertentangan dengan standar profesional karena sadar akan tanggung 

jawab moral pekerjaannya. 
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Variabel need for achievement memperoleh rata-rata sebesar 20,64 dan 

termasuk dalam kategori sedang. Artinya, auditor terkadang memiliki motivasi 

yang tinggi untuk berprestasi sehingga menunjang pekerjaan penyelesaian audit. 

Disisi lain, auditor merasa feedback atau reward yang didapatkan setelah 

menyelesaikan tugas yang sulit tidak sebanding dengan apa yang telah 

dikerjakannya. Hal ini dapat mengurangi motivasi berprestasi auditor. 

Variabel self esteem in relationto ambition memiliki skor rata-rata 16,43 dan 

termasuk dalam kategori sedang. Hal ini berarti auditor terkadang mengalami 

dilema dari dalam diri mereka sendiri saat menjalankan penugasan. Auditor 

mengalami tekanan kerja dan seringkali mendapatkan pengaruh negatif dari luar 

sehingga mengalami depresi dan kecemasan. Namun, auditor tersebut juga 

menyadari jika ia memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat menyelesaikan 

penugasan dengan baik. Sehingga dalam situasi seperti ini, auditor masih dapat 

mendorong kemauan diri untuk mencapai target dengan kemampuan yang 

dimilikinya, walaupun terkadang menggunakan cara yang menyimpang. 

Variabel time pressure memperoleh nilai rata-rata 11,68 sehingga dapat 

dikatgorikan dalam skala sedang. Artinya auditor cukup merasakan tekanan waktu 

atau time pressure pada saat menjalankan pekerjaannya. Disini, auditor dituntut 

untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan anggaran waktu yang telah 

ditetapkan sehingga memiliki keterbatasan waktu apabila proses audit yang 

dilakukan cukup banyak. Namun auditor masih bisa melakukan pemanfaatan 

waktu dan bersedia untuk lembur apabila pekerjaannya belum selesai. Maka, 
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auditor masih bisa mengatasi keterbatasan waktu atau tekanan waktu yang 

dialaminya. 

Variabel locus of control memiliki skor rata-rata 31,66 yang bisa dikatakan 

dalam kategori sedang. Artinya auditor tidak hanya mengandalkan faktor internal 

yang ada dalam dirinya untuk mengendalikan lingkungan pekerjaan mereka. 

Namun mereka juga memiliki locus of control eksternal yang mempercayai bahwa 

terdapat faktor-faktor eksternal yang ikut mengendalikan diri mereka dalam 

bekerja, seperti faktor keberuntungan dan kesempatan.  

Variabel selanjutnya yaitu sifat machiavellian yang memperoleh skor rata-

rata 27,27 sehingga dalam dikategorikan dalam skala sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa auditor cenderung menganggap bahwa hasil pekerjaan lebih 

penting daripada proses. Sesekali auditor menyembunyikan kesalahan-kesalahan 

dalam audit demi menjaga nama baik dan mendapatkan pujian atas hasil 

pekerjaannya. Namun, auditor tetap mempertimbangkan saran dari partner agar 

dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi serta memperhatikan keadaan 

sekitar saat sedang menjalankan pekerjaannya. 

Variabel turnover intention menujukkan skor rata-rata 22,66 yang dapat 

dikategorikan dalam skala sedang. Artinya auditor sedang mengalami dilema 

terhadap pekerjaan mereka sebagai auditor maupun tempat mereka bekerja. 

Mereka berpikir bahwa posisi atau tempat bekerja sekarang tidak membuat karir 

berkembang atau bahkan kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan, 

sehingga mereka ingin mencoba bekerja di tempat lain yang menawarkan gaji 
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yang lebih tinggi. Namun auditor masih mempertimbangkan keinginan untuk 

berpindah atau tetap bertahan pada KAP saat ini. 

Variabel komitmen profesional memiliki skor rata-rata 28,95 yang dapat 

diklasifikasikan dalam kategori sedang. Artinya responden dalam penelitian ini 

mempunyai loyalitas terhadap profesinya serta mengerti hal-hal apa saja yang 

perlu atau tidak perlu dilakukan. Selain itu, auditor bisa konsisten terhadap 

standar pekerjaan yang berlaku. 

Variabel penghentian prematur atas prosedur audit memperoleh skor rata-

rata 24,66 dan dikategorikan dalam skala sedang. Hal ini berarti auditor terkadang 

menghentikan satu atau beberapa prosedur audit yang telah ditetapkan 

sebelumnya, namun masih dalam batas wajar dan tidak banyak mempengaruhi 

hasil auditnya serta masih dapat mempertanggungjawabkan tugas profesionalnya 

dalam menjalankan penugasan audit. 

 

4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

melihat pada nilai Kolmogorov-Smirnov. Berikut merupakan hasilnya: 
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Tabel 4.27 Hasil Pengujian Normalitas 1 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,146 44 ,019 ,943 44 ,030 

a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig Kolmogorov – 

Smirnov pada penelitian ini adalah 0,019 < 0,05 dan nilai sig Shapiro-Wilk adalah 

0,03 < 0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini tidak terdistribusi 

normal, untuk itu dilakukan pengujian ulang dengan mengurangi data ekstrim. 

 

Tabel 4.28 Hasil Pengujian Normalitas 2 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,135 42 ,054 ,953 42 ,084 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 
 Dilihat dari tabel diatas mengenai hasil pengujian normalitas 2, dapat 

diketahui bahwa nilai sig Kolmogorov-Smirnov 0,054 > 0,05 serta nilai sig 

Shapiro-Wilk 0,084 > 0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini 

terdistribusi normal. 
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4.5.2 Uji Heteroskedasitas 

 Hasil pengujian heteroskedasitas dilakukan pula dalam penelitian ini dengan 

hasil: 

Tabel 4.28 Hasil Pengujian Heteroskedasitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5,313 10,093  -,526 ,602 

TkKtn ,445 ,146 ,523 3,045 ,052 

NFAch ,119 ,340 ,063 ,350 ,728 

SelfEst -,072 ,421 -,029 -,171 ,865 

TimePres ,406 ,409 ,159 ,992 ,328 

LoC ,033 ,125 ,045 ,262 ,795 

Mach -,074 ,128 -,102 -,582 ,564 

Turn -,142 ,100 -,218 -1,411 ,167 

Kprof ,018 ,158 ,017 ,111 ,912 

a. Dependent Variable: abs_res 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel 4.28 mengenai hasil pengujian heteroskedasitas, 

menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai sig > 0,05 sehingga data 

dalam penelitian ini bebas heteroskedasitas. 
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4.5.3 Uji Multikolinearitas 

 Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

multikolinearitas: 

Tabel 4.30 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,322 17,699  ,301 ,766   

TkKtn ,952 ,256 ,537 3,715 ,001 ,708 1,412 

NFAch -,269 ,597 -,069 -,451 ,655 ,637 1,570 

SelfEst -1,036 ,737 -,200 -1,405 ,169 ,731 1,367 

TimePres ,196 ,717 ,037 ,274 ,786 ,814 1,228 

LoC ,383 ,219 ,251 1,753 ,089 ,722 1,386 

Mach ,271 ,224 ,178 1,209 ,235 ,683 1,464 

Turn ,101 ,176 ,075 ,577 ,568 ,873 1,145 

Kprof ,059 ,277 ,028 ,213 ,833 ,854 1,171 

a. Dependent Variable: PSO 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasakan tabel diatas, tabel correlation menunjukkan nilai Tolerance 

tidak lebih besar dari 1 dan tidak ada nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang 

lebih dari 10. Hal ini artinya tidak ada korelasi yang kuat antar variabel sehingga 

dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. 
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4.6 Uji Fit Model 

 Pengujian fit model dilakukan dengan uji F, dengan hasil: 

Tabel 4.31 Hasil Uji Fit Model 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1563,548 8 195,443 4,305 ,001b 

Residual 1498,095 33 45,397   
Total 3061,643 41    

a. Dependent Variable: PSO 

b. Predictors: (Constant), KProf, TkKtn, Turn, SelfEst, TimePres, Mach, LoC, NFAch 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan pada tabel diatas nilai signifikansi F sebesar 0,001< 0,05 

sehingga dapat dikatakan model fit. Artinya variabel independen dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen yaitu penghentian prematur atas prosedur 

audit. 

 

4.7 Uji Koefisien determinasi 

Tabel 4.32 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,715a ,511 ,392 6,738 

a. Predictors: (Constant), KProf, TkKtn, Turn, SelfEst, TimePres, Mach, 

LoC, NFAch 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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 Berdasarkan pada tabel 4.32 mengenai uji koefisien determinasi, diketahui 

bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,392 artinya bahwa variabel independen 

(tekanan ketaatan, need for achievement, self esteem in relation to ambition, 

timepressure, locus of control, machiavellian, turnover intention, dan komitmen 

profesional) mempengaruhi variabel dependen (penghentian prematur atas 

prosedur audit) sebesar 39,2% dan sisanya 60,8% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model penelitian ini. 

 

4.8 Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.33 Analisis Regresi 

 
Coefficientsa  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig/2 B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,322 17,699  ,301 ,766  

TkKtn ,952 ,256 ,537 3,715 ,001 ,0005 

NFAch -,269 ,597 -,069 -,451 ,655 ,3275 

SelfEst -1,036 ,737 -,200 -1,405 ,169 - 

TimePres ,196 ,717 ,037 ,274 ,786 ,393 

LoC ,383 ,219 ,251 1,753 ,089 ,0445 

Mach ,271 ,224 ,178 1,209 ,235 ,1175 

Turn ,101 ,176 ,075 ,577 ,568 ,284 

KProf ,059 ,277 ,028 ,213 ,833 ,4165 

a. Dependent Variable: PSO  
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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4.8.1 Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

 Berdasarkan tabel 4.32 mengenai analisi regresi, menunjukkan bahwa 

variabel tekanan ketaatan memiliki sig sebesar 0,0005< 0,05 dengan nilai β 

sebesar 0,952. Sehingga  variabel tekanan ketaatan mempunyai pengaruh positif 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sehingga hipotesis pertama 

dalam penelitian ini diterima. Artinya semakin tinggi tekanan ketaatan, maa 

penghentian prematur akan semakin tinggi pula. 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 Berdasarkan tabel 4.32 mengenai analisi regresi, menunjukkan bahwa 

variabel need for achievement memiliki sig sebesar 0,3275> 0,05 dengan nilai β 

sebesar -0,269. Sehingga  variabel need for achievement tidak mempunyai 

pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sehingga hipotesis 

kedua dalam penelitian ini ditolak.  

3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

 Berdasarkan tabel 4.32 mengenai analisi regresi, menunjukkan bahwa 

variabel self esteem in relation to ambition memiliki sig sebesar 0,0845> 0,05 

dengan nilai β sebesar -1,036. Sehingga  variabel self esteem in relation 

toambition tidak mempunyai pengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.  
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4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 

 Berdasarkan tabel 4.32 mengenai analisi regresi, menunjukkan bahwa time 

pressure memiliki sig sebesar 0,393> 0,05 dengan nilai β sebesar 0,196. 

Sehingga  variabel time pressure tidak mempunyai pengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit, sehingga hipotesis keempat dalam 

penelitian ini ditolak. 

 

4.8.2 Variabel Kontrol 

1. Locus of Control 

 Berdasarkan tabel 4.32 mengenai analisi regresi, menunjukkan bahwa 

variabel locus of control memiliki sig sebesar 0,0445 < 0,05 dengan nilai β 

sebesar 0,383. Sehinggavariabel locus of control berpengaruh positif terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitan ini tidak sesuai dengan 

penelitian Liantih (2010) dan Budiman (2013) yang menyatakan bahwa locus of 

control berpengaruh secara signifikan terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

2. Machiavellian 

 Berdasarkan tabel 4.32 mengenai analisi regresi, menunjukkan bahwa 

variabel machiavellian memiliki sig sebesar 0,1175> 0,05 dengan nilai β sebesar 

0,271. Sehingga  variabel machiavellian mempunyai tidak berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Paino, et al (2014) dan Putrissar (2016) yang menyatakan sifat 
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machiavellian tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit. 

3. Turnover Intention 

 Berdasarkan tabel 4.32 mengenai analisi regresi, menunjukkan bahwa 

variabel turnover intention  memiliki sig sebesar 0,284> 0,05 dengan nilai β 

sebesar 0,101. Sehingga  variabel turnover intention tidak mempunyai pengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian Liantih (2010) yang menyatakan bahwa turnover 

intention berpengaruh secara signifikan terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

4. Komitmen Profesional 

 Berdasarkan tabel 4.32 mengenai analisi regresi, menunjukkan bahwa 

variabel komitmen profesional memiliki sig sebesar 0,4165> 0,05 dengan nilai β 

sebesar 0,059. Sehingga  variabel komitmen profesional tidak mempunyai 

pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.Hasil peneltian ini 

sesuai dengan penelitian Wahyudi, et al (2011) tetapi tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Raharja (2013) yang menyatakan 

komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit. 
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4.9 Pembahasan 

4.9.1 Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap Penghentian Prematur Atas 

Prosedur Audit 

  Berdasarkan hasil pengujian pengaruh tekanan ketaatan terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit, menunjukkan bahwa variabel tekanan 

ketaatan mempunyai pengaruh positif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit, dengan nilai 0,0005< 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. 

Hal ini menunjukkan auditor yang mengalami tekanan ketaatan saat bekerja, baik 

dari rekan sesama auditor, senior auditor maupun dari klien cenderung untuk 

menuruti tekanan atau perintah tersebut. Auditor tidak ingin mendapatkan 

masalah dengan klien ataupun atasan kerja karena tidak memenuhi keinginan 

mereka untuk berperilaku menyimpang dari standar profesional. Masalah atau 

ketakutan tersebut bisa berupa klien yang berpindah ke KAP lain serta 

dikeluarkan dari pekerjaan oleh atasan. Beban moral tidak lagi dihiraukan oleh 

auditor karena banyaknya atau besarnya tekanan yang dilakukan oleh klien 

ataupun atasan, demi mempertahankan posisi dan pekerjaannya tersebut. 

  Berdasarkan dari hasil statistik deskriptif, variabel tekanan ketaatan 

termasuk dalam kategori sedang. Walaupun auditor tidak terlalu sering menerima 

tekanan ketaatan, akan tetapi mereka merasa tekanan ketaatan yang sewaktu-

waktu dialaminya mengganggu pekerjaan dan menimbulkan penyimpangan 

standar, termasuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. 
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  Hasil ini mendukung penelitian Budiman (2013) yang menyatakan tekanan 

ketaatan berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, 

sehingga semakin tinggi tekanan ketaatan maka akan semakin tinggi pula 

penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan. 

 

4.9.2 Pengaruh Need for Achievement Terhadap Penghentian Prematur 

Atas Prosedur Audit 

  Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel need for achievement memiliki 

tingkat signifikansi 0,3275> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa need for 

achievement tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Setelah dilakukan pengujian normalitas ulang dengan hanya 

menggunakan variabel need for achievement melalui grafik histogram, dapat 

dilihat bahwa histogram berbentuk simetris tidak menceng ke kanan ataupun ke 

kiri. Sehingga variabel need for achievement tidak berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Tidak adanya pengaruh ini disebabkan 

karena adanya faktor dari luar diri yang dapat mempengaruhi penugasan auditor. 

Penugasan auditor juga menggantungkan dari kondisi lapangan tempat 

pengauditan berlangsung. Auditor dengan need for achievement yang tinggi pun 

tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya jika ia dibatasi oleh klien dalam 

pengambilan sampel audit ataupun dalam proses pencarian bukti audit. Walaupun 

auditor sudah mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan 

pekerjaannya, ia tetap tidak dapat melanjutkan penugasan dikarenakan bukti audit 
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yang dirasa kurang cukup. Akibatnya, auditor akan melakukan praktik 

penghentian prematur atas prosedur audit sebagai upaya terakhir yang bisa 

dilakukannya untuk menyelesaikan pekerjaan.  

  Dalam statistik deskriptif, need for achievement termasuk dalam kategori 

sedang. Artinya auditor memiliki motivasi berprestasi dalam bekerja untuk 

menghasilkan hasil kinerja yang lebih baik, namun mereka merespon motivasi 

tersebut dengan sikap yang sewajarnya dan tidak berlebihan. Motiasi berprestasi 

yang dimilki tersebut juga akan mendorong auditor untuk bekerja sesuai dengan 

standar profesional yang telah berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa need for 

achievement tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit. 

  Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yaitu Kholidiah 

dan Murni (2014) yang menyatakan bahwa need for achievement berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.  

 

4.9.3 Pengaruh Self Esteem in Relation to Ambition Terhadap Penghentian 

Prematur Atas Prosedur Audit 

  Berdasarkan hasil pengujian pengaruh self esteem in relation to ambition 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, menunjukkan bahwa tingkat 

signifkansi self esteem in relation to ambition 0,0845> 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa self esteem in relation to ambition tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Setelah dilakukan 
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pengujian normalitas ulang dengan hanya menggunakan variabel self esteem in 

relation to ambition melalui grafik histogram, dapat dilihat bahwa histogram 

berbentuk simetris tidak menceng ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga variabel self 

esteem in relation to ambition tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

 Hal ini disebabkan karena auditor yang memiliki self esteem yang tinggi pun 

belum tentu menguasai prosedur audit yang harus dijalankannya. Terdapat 

beberapa prosedur audit yang kurang dimengerti oleh auditor, sehingga 

memungkinkan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur 

audit. Faktor lain adalah bahwa auditor menganggap prosedur audit yang 

dihentikan tersebut tidak material, sehingga ia menganggap tidak akan timbul 

masalah atas penghentian prematur tersebut. Self esteem in relation to ambition 

yang dimiliki oleh auditor akan terhambat pada keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman serta pengaruh dari lingkungan luar. 

 Berdasarkan statistik deskriptif, variabel self esteem in relation to ambition 

termasuk dalam kategori sedang. Hal ini juga menunjukkan bahwa auditor 

terkadang mengalami dilema saat menjalankan penugasannya, baik auditor yang 

memiliki self esteem tinggi maupun rendah sekalipun. Namun mereka masih 

dapat mengatasi depresi, kecemasan, maupun tekanan kerja dengan baik sehingga 

tidak melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. 

  Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Liantih (2010) dan 

Budiman (2013), yang menyatakan bahwa self esteem in relation to ambitiontidak 
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memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghentian prematur atas 

prosedur audit.  

 

4.9.4 Pengaruh Time Pressure Terhadap Penghentian Prematur Atas 

Prosedur Audit 

  Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel time 

pressure 0,393> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa time pressure tidak 

berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.Setelah dilakukan 

pengujian normalitas ulang dengan hanya menggunakan variabel time pressure 

melalui grafik histogram, dapat dilihat bahwa histogram berbentuk simetris tidak 

menceng ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga variabel time pressure tidak 

berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

  Tidak adanya pengaruh ini disebabkan karena auditor memahami risiko dari 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor yang tidak terlepas dari tekanan 

waktu yang tinggi. Ada atau tidaknya time pressure yang dirasakan oleh auditor 

akan dianggap sebagai sebuah tantangan kerja dan disiplin kerja yang harus 

dihadapinya kapanpun selama menjalankan penugasan audit, sehingga tidak 

menimbulkan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. Saat terjadi time 

pressure yang dirasa mengganggu pekerjaan, auditor akan berusaha untuk 

menyesuaikan pekerjaan dengan waktu yang telah dianggarkan dan tidak akan 

merubah prosedur audit yang telah direncanakan. 
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        Menurut statistik deskriptif, time pressure yang dialami oleh auditor di 

Semarang termasuk dalam kategori sedang. Artinya auditor tidak merasakan 

tekanan waktu yang berat dalam melaksanakan penugasan audit. Auditor masih 

bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, 

meskipun mereka melakukan lembur untuk menyelesaikannya. Dalam 

menghadapi tekanan waktu tersebut, auditor memilih untuk menyikapinya dengan 

cara melakukan kinerjanya dengan baik agar mereka dapat mengikuti penugasan 

audit berikutnya. 

  Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Liantih (2010) dan Wahyudi 

dkk (2011) , namun tidak konsisten dengan penelitian Kholidiah dan Murni 

(2014), Budiman (2013), dan Nisa (2013) yang menyatakan bahwa time pressure 

berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

 


