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ABSTRAK 
 
 
 

Kantor akuntan publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang 
memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berusaha di 
bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik yang dapat 
berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, 
perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang 
diatur dalam standar profesional akuntan publik. Batasan waktu sangatlah penting 
dipertimbangkan oleh semua Kantor Akuntan Publik. Walaupun penentuannya 
tidak secara formal, perkiraan alokasi waktu yang tepat sangat penting karena 
merupakan dasar yang digunakan untuk perkiraan biaya, alokasi staf audit, dan 
evaluasi kinerja staf auditor. Selain batasan waktu sangat penting, hal lain yang 
tidak kalah pentingnya adalah kompleksitas tugas. Akuntan selalu dihadapkan 
dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu 
dengan lainnya. 
Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengaruh dari batasan waktu dan 
kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor, dan dengan semakin mampu seorang 
auditor menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan waktu antara auditor 
dengan klien, maka kinerja auditor semakin tinggi, dan dengan semakin tinggi 
kompleksitas tugas, maka kinerja auditor semakin tinggi. Responden dalam 
penelitian ini adalah para auditor dari KAP di Semarang yang berjumlah 43 orang. 
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin mampu seorang auditor 
menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan waktu maka kinerja auditor 
semakin tinggi. Dan semakin tinggi kompleksitas tugas maka kinerja auditor 
semakin tinggi. 
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