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Abstract 

Premature sign off of audit procedure is one form of Reduced Audit Quality / 
RAQ behaviors. This act refers to falsely signed off a require audit step, which is not 
covered by other step, without completing the work or noting the omisson of the 
procedures but auditor dare to express opinion based on that procedures. Auditor 
can  make wrong opinion to financial statement if he conducts such act. As a result, 
litigation risk faced by auditor will increase because of making mistake opinion.  
The objectives of this research are : first,  knowing the sequence of audit procedure 
which most often signed off and second, testing the effect of time pressure, audit 
risk, materiality, review procedure and quality control on premature sign off of 
audit procedure.  

The result of this research indicates that there are priority sequence of 
discontinued audit procedure in time pressure condition. The most audit procedure 
which often to be left is understanding business’s client and audit procedure which 
seldom to be left is physical examination. The logistic regression show that time 
pressure, audit risk, materiality, review procedure and quality control have an effect 
on premature signed off of audit procedure.  

 

Key Words : Premature sign off, time pressure, audit risk, materiality, review 
procedure and quality control 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Proses audit merupakan bagian dari assurance services.  AICPA Special 

Committee on Assurance Service mendefinisikan assurance service sebagai “jasa 

profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para 

pengambil keputusan”.  Messier (2000) menyatakan bahwa definisi ini mencakup 

beberapa konsep penting, salah satunya adalah konsep peningkatan kualitas 

informasi beserta konteks yang dikandungnya.  Konsep ini menyatakan bahwa 

pelaksanaan assurance service dapat meningkatkan kualitas melalui peningkatan 

kepercayaan dalam hal reliabilitas dan relevansi informasi.  Karena pengauditan 

merupakan bagian dari assurance service, maka jelaslah bahwa pengauditan 

melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta 

independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit (auditor).   

Meskipun dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa audit yang baik 

adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya namun 

kenyataan di lapangan berbicara lain.  Fenomena perilaku pengurangan kualitas 

audit (Reduced Audit Quality / RAQ behaviors) semakin banyak terjadi (Alderman 

dan Deitrick, 1982; Margheim dan Pany, 1986; Raghunathan, 1991; Malone dan 

Roberts, 1996; Reckers, et al., 1997; Coram, et al., 2000; Herningsih, 2001; Radtke 

dan Tervo, 2004; Soobaroyen dan Chengabroyan, 2005).  Hal ini menimbulkan 

perhatian yang lebih terhadap cara auditor dalam melakukan audit.  Pengurangan 

kualitas dalam audit diartikan sebagai “pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit 

yang dilakukan secara sengaja oleh auditor” (Coram, et al., 2004).  Pengurangan 

mutu ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel dalam 

audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas 

pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat 

semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap.  Reduced 

Audit Quality behaviors / perilaku pengurangan kualitas audit dideskripsikan oleh 

Malone dan Roberts (1996) sebagai tindakan yang dilakukan oleh auditor selama 

melakukan pekerjaan dimana tindakan ini dapat mengurangi ketepatan dan 

keefektifan pengumpulan bukti audit.  Perilaku ini muncul karena adanya dilema 

antara inherent cost (biaya yang melekat pada proses audit) dan kualitas, yang 
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dihadapi oleh auditor dalam lingkungan auditnya (Kaplan, 1995).  Di satu sisi, 

auditor harus memenuhi standar profesional yang mendorong mereka untuk 

mencapai kualitas audit pada level tinggi namun di sisi lain, auditor menghadapi 

hambatan cost / biaya yang membuat mereka memiliki kecenderungan untuk 

menurunkan kualitas audit.  

Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (RAQ behaviors) 

adalah  penghentian prematur atas prosedur audit (Malone dan Roberts, 1996 ; 

Coram, et al., 2004).  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.  Perilaku tersebut dianggap paling tidak dapat diterima / 

”dimaafkan” dan paling berat hukumannya (bisa berupa pemecatan) jika 

dibandingkan dengan bentuk RAQ lainnya (Malone dan Roberts, 1996; Coram, et 

al., 2004).  Perilaku ini juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan 

hukum terhadap auditor.  Probabilitas auditor dalam membuat judgment dan opini 

yang salah akan semakin tinggi, jika salah satu / beberapa langkah dalam prosedur 

audit dihilangkan.  

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit banyak dilakukan oleh 

auditor terutama dalam kondisi time pressure (Alderman dan Deitrick, 1982; 

Arnold, et al., 1991; Raghunathan, 1991; Waggoner dan Cashell, 1991; Reckers, et 

al., 1997; Coram, et al., 2000; Herningsih, 2001; Soobaroyen dan Chengabroyan, 

2005).  Kondisi time pressure adalah kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan 

dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja untuk menyelesaikan audit pada 

waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya (time deadline 

pressure dan budget pressure).    

Menurut Jansen dan Glinow dalam Malone dan Roberts (1996),  perilaku 

individu merupakan refleksi dari sisi personalitasnya sedangkan faktor situasional 

yang terjadi saat itu akan mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan.  

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku penurunan kualitas audit 

(RAQ behaviours) yang salah satunya adalah penghentian prematur atas prosedur 

audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor 

internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal).  Penelitian 
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ini akan lebih berfokus pada faktor situasional saat melakukan audit seperti time 

pressure, risiko, materialitas dan prosedur review serta kontrol kualitas. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Herningsih (2001).  Herningsih (2001) menguji prioritas prosedur 

audit yang dihentikan secara prematur serta menguji apakah time pressure, risiko 

audit serta materialitas memiliki dampak terhadap keputusan untuk melakukan 

penghentian prematur.  Perbedaan penelitian ini terdapat pada beberapa hal.  

Pertama, penelitian ini menginvestigasi apakah variabel prosedur review dan kontrol 

kualitas yang dilakukan di Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Perilaku penghentian prematur atas 

prosedur audit akan meningkatkan probabilitas kesalahan dalam pembuatan opini 

audit sehingga risiko litigasi (tuntutan hukum) akan meningkat pula.  Messier (2000) 

menyatakan bahwa  salah satu cara menghindari risiko litigasi adalah dengan 

penerapan prosedur review dan kontrol kualitas dalam Kantor Akuntan Publik.  

Prosedur review yang tersusun dengan baik dan kontrol kualitas yang terus menerus 

akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan” yang dilakukan oleh 

auditor yang dapat berupa perilaku pengurangan kualitas audit.   

Kedua, perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya terletak dalam sampel penelitian.  Sampel penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta.    Alasan peneliti menggunakan sampel ini karena Kantor 

Akuntan Publik yang terletak di wilayah tersebut umumnya bertaraf regional.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

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

2. Apakah time pressure, risiko audit, materialitas serta prosedur review dan 

kontrol kualitas berdampak terhadap terjadinya penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Prosedur audit meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor 

dalam melakukan audit.  Prosedur audit ini sangat diperlukan bagi asisten agar tidak 

melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif (Malone dan 
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Roberts, 1996).  Kualitas kerja dari auditor dapat diketahui dari seberapa jauh 

auditor menjalankan prosedur-prosedur audit yang tercantum dalam program audit. 

Serangkaian prosedur audit yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

beberapa prosedur audit yang ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) yang menurut Herningsih (2001) mudah untuk dilakukan praktik 

penghentian prematur.  Prosedur tersebut adalah pemahaman bisnis dan industri 

klien (PSA No.5  2001), pertimbangan pengendalian internal (PSA No.69  2001), 

internal auditor klien (PSA No. 33 2001), informasi asersi manajemen (PSA No.7  

2001), prosedur analitik (PSA No.22  2001), konfirmasi (PSA No.7 2001), 

representasi manajemen (PSA No.17  2001), pengujian pengendalian teknik 

berbantuan komputer (PSA No.59   2001), sampling audit (PSA No.26  2001) dan 

perhitungan fisik (PSA No.7  2001). 

Penghentian Prematur atas Prosedur Audit 

Hal yang dihadapi profesi auditor saat ini adalah praktik penghentian 

prematur atas prosedur audit (Reckers, et al., 1997).  Praktik ini terjadi ketika 

auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar 

melakukannya atau mengabaikan / tidak melakukan beberapa prosedur audit yang 

disyaratkan tetapi ia dapat memberikan opini atas suatu laporan keuangan 

(Shapeero, et al., 2003).  Penelitian mengenai praktik ini telah banyak dilakukan.  

Alderman dan Deitrick (1982) melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan 

menargetkan studinya pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik delapan 

besar (Big Eight).  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 31 % responden 

berpersepsi bahwa penghentian prematur atas prosedur audit telah terjadi dan 

merupakan akibat dari supervisi yang tidak mencukupi, hambatan waktu dan tidak 

menanyakan representasi klien.  Praktik ini lebih sering terjadi pada tahap review 

dan uji sistem pengendalian internal klien dan lebih banyak dilakukan pada level 

partner.  Raghunathan (1991) mengungkapkan bahwa 55 % responden pernah 

melakukan penghentian prematur dan praktik ini paling umum terjadi pada tahap 

prosedur analitis.  Herningsih (2001) mengungkapkan bahwa lebih dari 50 % 

respondennya telah melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit.  

Prosedur yang paling sering dihentikan adalah mengurangi jumlah sampel yang 

telah direncanakan sedangkan yang paling jarang ditinggalkan/dihentikan secara 

prematur adalah konfirmasi ke pihak ketiga.  Selain itu, ditemukan bahwa time 
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pressure dan risiko audit berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur 

sedangkan materialitas tidak dapat dikaitkan dengan penghentian prematur. 

Penelitian oleh Soobaroyen dan Chengabroyan (2005) menemukan adanya time 

budget pressure yang terdapat di negara berkembang (yaitu Mauritius) jauh lebih 

kecil jika dibandingkan dengan negara-negara maju (Inggris, Irlandia, New Zealand 

dan Amerika Serikat).  Soobaroyen dan Chengabroyan (2005) juga menemukan 

bahwa semakin tinggi tingkat pengetatan anggaran (budget tightness) maka praktik 

penghentian prematur atas prosedur audit semakin meningkat pula. 

Meskipun banyak peneliti yang menemukan terjadinya praktik penghentian 

prematur atas prosedur audit, namun ada peneliti yang tidak menemukan / 

menemukan dalam jumlah sangat kecil dari praktik tersebut.  Shapeero, et al., 

(2003) menemukan bahwa 88 %  respondennya menyatakan “sangat tidak mungkin” 

untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit.  Waggoner dan Cashell 

(1991) menemukan hanya 23 % dari respondennya yang melakukan penghentian 

prematur atas prosedur audit.   

Ketika melakukan pengabaian, auditor akan memiliki kecenderungan 

untuk memilih prosedur yang paling tidak beresiko diantara sepuluh prosedur audit 

seperti yang telah dijabarkan di atas.  Pemilihan ini akan menimbulkan urutan / 

prioritas dari prosedur audit yang dihentikan dimulai dari prosedur yang paling 

sering dihentikan sampai dengan paling jarang / tidak pernah dihentikan.  Penelitian 

ini akan mengivestigasi urutan / ranking dari prosedur audit yang sering dihentikan.  

Hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut : 

Ha1 :  Terdapat urutan prioritas dari prosedur audit yang dihentikan. 

 

Time Pressure 

Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam 

melaksanakan audit.  Akhir-akhir ini tuntutan tersebut semakin besar dan 

menimbulkan time pressure / tekanan waktu (Herningsih, 2001).  Time pressure 

memiliki dua dimensi yaitu time budget pressure (keadaan dimana auditor dituntut 

untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau 

terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan time deadline 

pressure (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat 

pada waktunya) (Herningsih, 2001).  Adapun fungsi anggaran dalam Kantor 
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Akuntan Publik adalah sebagai dasar estimasi biaya audit, alokasi staf ke masing-

masing pekerjaan dan evaluasi kinerja staf auditor (Waggoner dan Chasell, 1991).   

Time pressure yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada 

auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit.  Semakin cepat waktu 

pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil.  Keberadaan 

time pressure ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya / sesuai 

dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan.  Pelaksanaan prosedur audit seperti 

ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi 

tanpa time pressure.  Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada 

kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit 

bahkan pemberhentian prosedur audit. 

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa time budget pressure 

mengakibatkan auditor cenderung untuk melakukan penghentian prematur atas 

prosedur audit.  Hasil penelitian Waggoner dan Cashell (1991) menunjukkan bahwa 

48 % responden setuju bahwa time pressure mengakibatkan dampak negatif pada 

kinerja auditor dan 31 % responden mengakui bahwa time pressure yang berlebihan 

akan membuat auditor menghentikan prosedur audit.  Arnold, et al., (1991) 

menemukan bahwa persentase kesalahan dalam melakukan audit akan lebih besar 

dalam kondisi time pressure,yaitu sebesar 32 %, lebih besar jika dibandingkan pada 

kondisi normal yang sebesar 24,8 %.  Penelitian Alderman dan Deitrick (1982) 

menyatakan bahwa lebih dari 51 % auditor setuju bahwa time budget memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap performa audit.  Shapeero, et al., (2005) 

menemukan bahwa seiring dengan semakin meningkatnya pengetatan anggaran 

maka praktik penghentian prematur atas prosedur audit semakin meningkat pula.  

Hasil dari penelitian-penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil dari penemuan 

oleh Margheim dan Pany (1986) serta Malone dan Roberts (1996)  yang 

mengungkapkan bahwa time pressure tidak memberi dampak terhadap terjadinya 

penghentian prematur maupun perilaku pengurangan kualitas audit lainnya.  Untuk 

mengetahui pengaruh time pressure terhadap terjadinya penghentian prematur atas 

prosedur audit, maka formulasi hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

Ha2 : Time pressure berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 
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Risiko Audit 

Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari 

tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan 

yang mengandung salah saji material (PSA No 5, 2001).  Risiko audit yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko deteksi.  Risiko ini menyatakan suatu 

ketidakpastian yang dihadapi auditor dimana kemungkinan bahan bukti yang telah 

dikumpulkan oleh auditor tidak mampu untuk mendeteksi adanya salah saji yang 

material. 

Ketika auditor menginginkan risiko deteksi yang rendah berarti auditor 

ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang 

material.  Supaya bahan bukti tersebut dapat mendeteksi adanya salah saji yang 

material maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah 

prosedur yang lebih banyak pula.  Dengan demikian ketika risiko audit rendah, 

auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga kemungkinan 

melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah.  Untuk 

mengetahui pengaruh risiko audit terhadap terjadinya penghentian prematur atas 

prosedur audit, maka formulasi hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai 

berikut : 

Ha3 : Risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

 

Materialitas 

Dalam menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit yang akan 

diterapkan, auditor harus merancang suatu prosedur audit yang dapat memberikan 

keyakinan memadai untuk dapat mendeteksi adanya salah saji yang material ( Arens 

dan Loebbecke, 2000).  Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan 

kuantitatif (berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah saldo tertentu) dan 

kualitatif (berkaitan dengan penyebab salah saji) (Herningsih, 2001).  The Financial 

Accounting Standard Board mendefinisikan materialitas sebagai “besarnya salah saji 

dari informasi akuntansi yang dalam kondisi tertentu hal ini akan berpengaruh 

terhadap perubahan pengambilan keputusan yang diambil oleh orang yang 

mempercayai informasi yang mengandung salah saji tersebut”. 
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Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor sendiri.  Saat auditor 

menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit rendah, 

maka terdapat kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit 

tersebut.  Pengabaian ini dilakukan karena auditor beranggapan jika ditemukan salah 

saji dari pelaksanaan suatu prosedur audit, nilainya tidaklah material sehingga tidak 

berpengaruh apapun pada opini audit.  Pengabaian seperti inilah yang menimbulkan 

praktik penghentian prematur atas prosedur audit.  Penelitian terdahulu oleh 

Herningsih (2001) belum dapat membuktikan bahwa materialitas akan berpengaruh 

terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.  Oleh karena itu, 

penelitian ini mencoba untuk menginvestigasi pengaruh materialitas terhadap 

praktik penghentian prematur atas prosedur audit.  Hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

Ha4 : Materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

 

Prosedur Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik perlu melakukan prosedur review (prosedur 

pemeriksaan) untuk mengontrol kemungkinan terjadinya penghentian prematur atas 

prosedur audit yang dilakukan oleh auditornya (Waggoner dan Cashell, 1991).  

Prosedur review merupakan proses memeriksa / meninjau ulang hal / pekerjaan 

untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan 

tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal dilakukan.  Prosedur ini 

berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga 

melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian prematur telah 

terjadi.  Sugesti bisa muncul, misalnya jika ada auditor yang selalu memenuhi target 

(baik waktu maupun anggaran) dan tampak memiliki banyak waktu luang.  

Heriyanto (2002) mendefinisikan prosedur review sebagai “pemeriksaan terhadap 

kertas kerja yang dilakukan oleh auditor pada level tertentu”.  Fokus dari prosedur 

review ini terutama pada permasalahan yang terkait dengan pemberian opini. 

Berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian opini, 

kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai standar 

auditing.  Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki kebijakan yang dapat 
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memonitor praktik yang berjalan di KAP itu sendiri (Messier, 2000).  Keberadaan 

suatu sistem kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan bahwa 

standar profesional telah dijalankan dengan semestinya di dalam praktik.  Terdapat 5 

elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan obyektivitas, 

manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta perjanjian dengan klien, 

performa yang menjanjikan serta monitoring (Messier, 2000) 

Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan 

meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang, 

seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit.  Kemudahan pendeteksian 

ini akan membuat auditor berpikir dua kali ketika akan melakukan tindakan 

semacam penghentian prematur atas prosedur audit.  Hal ini didukung dengan hasil 

penelitian Malone dan Roberts (1996) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

kemungkinan terdeteksinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit 

melalui prosedur review dan kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan 

auditor melakukan praktik tersebut.  Formulasi hipotesis yang diajukan penulis 

adalah sebagai berikut : 

Ha5 : Prosedur review  dan kontrol kualitas yang dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik.  Letak penelitian ini adalah di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik personally administered 

questionnaires.  

Pengukuran Variabel dan Alat Analisis 

Kuesioner dibagi dalam 7 bagian, bagian pertama mengenai penghentian 

prematur atas prosedur audit, bagian kedua mengenai time pressure, bagian ketiga 

mengenai tingkat risiko audit, bagian keempat mengenai tingkat materialitas, bagian 

kelima mengenai prosedur review dan kontrol kualitas oleh KAP, bagian keenam 

mengenai solusi terbaik yang menurut auditor dapat mengurangi / mengatasi praktik 

penghentian prematur atas prosedur audit dan bagian ketujuh mengenai data 

demografi responden.   Skala yang digunakan adalah skala Likert 4 poin.  
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Pertanyaan yang terdapat di bagian kesatu sampai dengan bagian keempat diperoleh 

dari penelitian Herningsih (2001).  Pertanyaan yang terdapat di bagian kelima 

diperoleh dari penelitian Malone dan Roberts (1996), sedangkan pertanyaan yang 

terdapat pada bagian keenam diperoleh dari penelitian Alderman dan Deitrick.  

(1982).   

 

Metode Pengujian Hipotesis  

Hipotesis 1 diuji dengan uji Friedman, analisis dari hipotesis ini digunakan 

untuk menentukan peringkat prioritas terjadinya penghentian prematur atas prosedur 

audit.  Uji friedman digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya berbentuk 

ordinal/rangking.  Bila data yang terkumpul berbentuk interval, maka data tersebut 

diubah ke dalam data ordinal (Sugiyono, 2003). 

Hipotesis 2, 3, 4 dan 5 diuji dengan menggunakan analisis regresi logistik 

(Logistic Regression Analysis).  Model regresi logistik yang digunakan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

  PRbMbRAbTPbaPSOi 4321 ++++=  

 PSOi : Penghentian prematur atas prosedur audit 

   1 : Jika pernah melakukan penghentian prematur 

   0 : Jika tidak pernah melakukan penghentian prematur 

   : intercept a

  : koefisien regresi 31−b

    : Time Pressure TP

 RA  : Risiko Audit 

 M  : Materialitas 

 PR  : Prosedur review dan kontrol kualitas 

 

ANALISIS DATA 

Peneliti telah menyebarkan 90 kuesioner dengan jumlah 89 kuesioner 

kembali dan 79 kuesioner yang dapat diolah.  Untuk mengetahui karakteristik dari 

sampel, berikut ini akan disajikan statistik deskriptif dari responden.  

TABEL 1 DI SINI  

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 13 % sampel (10 auditor) yang 

cenderung menghentikan prosedur audit dan 60 %nya (6 auditor) adalah pria.  Jika 

K-AUDI 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

12

dikelompokkan menurut jenjang jabatan maka auditor junior memiliki persentase 

tertinggi (70%) dalam kecenderungan melakukan penghentian prematur, sedangkan 

yang mencapai persentase tertinggi bila dikelompokkan berdasarkan pendidikan 

adalah auditor yang memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S1).  Auditor yang telah 

menekuni profesinya selama 1-2 tahun mencapai persentase tertinggi dalam 

menghentikan prosedur audit. 

Uji Hipotesis 

Hipotesis 1 diuji dengan uji Friedman untuk menentukan peringkat 

prioritas prosedur audit yang dihentikan.  Hasil uji Friedman pada penelitian ini 

yaitu sebagai berikut :  

TABEL 2 DI SINI 

Tabel 2 menunjukkan nilai Assymp. Sig sebesar 0,000 yang dapat diartikan 

bahwa H0 ditolak / hipotesis alternatif pertama diterima.  Bila dianalisis dengan nilai 

Chi Square, diperoleh X2
hitung sebesar 49,160 yang menunjukkan nilai yang 

signifikan (α = 5%) sehingga H0 ditolak dan hipotesis alternatif pertama diterima, 

atau dapat dinyatakan bahwa terdapat urutan prioritas dari prosedur audit yang 

dihentikan.  Untuk mengetahui urutan prioritas prosedur audit yang cenderung 

ditinggalkan dapat dilihat dari Mean Rank.  Berikut ini ditampilkan urutan prioritas 

prosedur audit dari 1 (menunjukkan paling sering ditinggalkan) sampai dengan 10 

(menunjukkan paling jarang ditinggalkan). 

TABEL 3 DI SINI 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bisnis klien merupakan 

prosedur yang paling sering ditinggalkan.  Urutan yang kedua adalah prosedur uji 

kepatuhan terhadap pengendalian atas transaksi dalam aplikasi sistem on-line.  Pada 

urutan ketiga, auditor cenderung sering melakukan pengurangan jumlah sampel 

yang telah direncanakan sebelumnya.  Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa 

pemeriksaan fisik (baik itu terhadap kas maupun aktiva tetap) merupakan prosedur 

yang paling jarang ditinggalkan.  Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan 

penelitian terdahulu.  Responden dalam penelitian Herningsih (2001) menyatakan 

bahwa prosedur audit yang paling mungkin ditinggalkan saat time pressure adalah 

sampling audit (mengurangi jumlah sampel yang telah direncanakan), sedangkan 

yang paling jarang ditinggalkan / dihentikan secara prematur adalah konfirmasi ke 

pihak ketiga.  Responden dalam penelitian  Raghunathan (1991) mengungkapkan 
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bahwa praktik penghentian prematur paling umum terjadi pada tahap prosedur 

analitis sedangkan Alderman dan Deitrick menyatakan bahwa  praktik penghentian 

prematur paling umum terjadi pada tahap review dan uji sistem pengendalian intern 

klien. 

Hipotesis 2, 3, 4 dan 5 diuji dengan menggunakan Logistic Regression.  

Sebelum dilakukan regresi, peneliti mengkodifikasi variabel dependen (penghentian 

prematur atas prosedur audit) terlebih dahulu.  Kodifikasi dilakukan dengan 

menggunakan 2 kode yaitu kode ”0” untuk responden yang tidak melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit (jika rata-rata skor penghentian prematur 

responden tersebut < 2 (nilai median)) dan kode ”1”untuk responden yang 

melakukan penghentian prematur (jika rata-rata skor penghentian prematur 

responden tersebut > 2  (nilai median)).  Setelah dilakukan pengkategorian tersebut 

diketahui bahwa terdapat 10 responden (13%) yang melakukan penghentian 

prematur dan 69 responden lainnya (87%) dinyatakan tidak melakukan penghentian 

prematur.   

Hasil regresi terhadap variabel dependen dan variabel independen tersebut 

ditampilkan dalam tabel 4 berikut 

TABEL 4 DI SINI 

Untuk menilai keseluruhan model apakah fit dengan data, kita harus 

memperhatikan angka -2 Log Likelihood, yang pada awalnya (block number = 0) 

adalah 60,014, sedangkan pada block number = 1 angka ini menjadi 29,976.  

Penurunan angka -2LL ini mirip dengan pengertian ‘sum of squared error’  pada 

model regresi, menunjukkan model regresi yang lebih baik (Santoso, 2000). 

Nilai Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru 

ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood 

dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan.  Nagelkerke 

R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell’s R Square untuk 

memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1.  Dari tabel di atas, nilai 

Nagelkerke’s R Square adalah 0,594 yang berarti variabilitas variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabilitas independen sebesar 59,4 %.  

Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata time 

pressure, risiko audit, materialitas dan prosedur review serta kontrol kualitas antara 
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auditor yang menghentikan dan tidak menghentikan prosedur audit.  Tabel di bawah 

ini akan menunjukkan hal tersebut. 

TABEL 5 DI SINI 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat dilihat dari nilai p value. 

TABEL 6 DI SINI 

Time Pressure 

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata time pressure dari 

auditor yang menghentikan prosedur audit (7,5) > nilai rata-rata time pressure dari 

auditor yang tidak menghentikan prosedur audit (6,46).  Hal ini menunjukkan bahwa 

auditor yang menghentikan prematur menghadapi pressure waktu yang lebih besar 

saat pengerjaan audit.  Hasil statistik deskriptif tersebut tentu saja belum cukup 

mengungkapkan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen 

sehingga perlu dilihat pula hasil regresi logistiknya.   

Pada variabel ini, p value (0,023) < 0,05 sehingga H0 ditolak atau hipotesis 

alternatif kedua diterima.  Jadi dapat disimpulkan bahwa time pressure mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.  

Hubungan antara time pressure dan penghentian prematur bersifat positif.  Semakin 

besar pressure terhadap waktu pengerjaan audit, semakin besar pula kecenderungan 

untuk melakukan penghentian prematur.  Dari penjelasan di atas dapat diketahui 

bahwa hasil statistik deskriptif dan regresi logistik saling mendukung.  Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Alderman dan Dietrick 

(1982), Raghunatan (1991), serta C Willet dan M. Page (1996), Coram, et al., (2000) 

Herningsih (2001), serta Soobaroyen dan Chengabroyan (2005) 

Risiko Audit 

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata risiko audit dari 

auditor yang menghentikan prosedur audit (9,2) > nilai rata-rata risiko audit dari 

auditor yang tidak menghentikan prosedur audit (8,83).  Hal ini menunjukkan bahwa 

auditor yang melakukan penghentian prematur cenderung menilai risiko deteksi 

yang besar terhadap prosedur yang dihentikan tersebut.  Ketika penetapan terhadap 

risiko deteksi terhadap prosedur audit cenderung besar berarti auditor 

mengumpulkan bahan bukti audit yang tidak begitu luas yang berarti prosedur audit 

yang tidak terlalu banyak.  Penetapan risiko yang besar ini kemungkinan 
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dikarenakan auditor merasa yakin bahwa tanpa melakukan prosedur audit tertentu, 

opini audit yang dibuat tidak akan salah.   

Hasil statistik deskriptif di atas mendukung hasil regresi logistik berikut. 

Pada variabel ini, p value (0,017) < 0,05 sehingga H0 ditolak atau hipotesis alternatif 

ketiga diterima.  Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa risiko audit mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.  Hubungan 

antara time pressure dan penghentian prematur bersifat positif.  Ketika auditor 

menginginkan risiko deteksi yang rendah berarti auditor ingin semua bahan bukti 

yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang material.  Supaya bahan 

bukti tersebut dapat mendeteksi adanya salah saji yang material maka diperlukan 

jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah prosedur yang lebih banyak pula.  

Dengan demikian ketika risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan 

prosedur audit sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur atas 

prosedur audit akan semakin rendah.  Sebaliknya, jika auditor menetapkan risiko 

deteksi yang besar maka semakin besar kecerungannya untuk melakukan 

penghentian prematur. 

Hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa risiko audit berpengaruh 

terhadap penghentian prematur ini mendukung penelitian terdahulu oleh Herningsih 

(2001).  Namun dalam hal arah hubungan antara risiko audit dan penghentian 

prematur, penelitian ini menghasilkan hal yang berbeda.  Penelitian ini menyatakan 

bahwa risiko audit dan penghentian prematur memiliki hubungan positif, sedangkan 

penelitian Herningsih (2001) menyatakan bahwa risiko audit dan penghentian 

prematur memiliki hubungan negatif.  Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya 

persepsi responden terhadap definisi dari risiko audit.  Responden dalam penelitian 

Herningsih (2001) menganggap risiko audit yang dimaksud adalah risiko yang 

dihadapi auditor bila prosedur audit ditinggalkan/dihentikan, bukan risiko deteksi 

seperti penelitian ini.  Jadi menurut Herningsih (2001) auditor yang beranggapan 

bahwa jika suatu prosedur audit ditinggalkan memiliki risiko tinggi di kemudian 

hari, maka penghentian prematur cenderung tidak dilakukan.  Sebaliknya, jika 

praktik ini berisiko rendah di kemudian hari maka kecenderungan untuk 

melakukannya semakin tinggi. 

Materialitas 
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Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata materialitas dari 

auditor yang menghentikan prosedur audit (8,6) < nilai rata-rata materialitas dari 

auditor yang tidak menghentikan prosedur audit (9,36).  Hal tersebut dapat 

mengartikan bahwa auditor yang melakukan penghentian prematur menganggap 

prosedur audit yang dihentikan olehnya itu memiliki materialitas rendah. Anggapan 

rendahnya materialitas pada prosedur audit tersebut mendorong auditor untuk 

meninggalkannya karena menurut auditor tidak berpengaruh terhadap opini yang 

akan dibuat.  Hasil statistik deskriptif ini mendukung hasil regresinya. 

Pada variabel ini, p value (0,017) < 0,05 sehingga H0 ditolak atau hipotesis 

alternatif keempat diterima.  Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa materialitas 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.  

Hubungan antara materialitas dan penghentian prematur bersifat negatif.  Jika 

auditor menganggap bahwa prosedur audit memiliki materialitas rendah dalam 

mendeteksi kemungkinan adanya salah saji, maka kecenderungan auditor untuk  

meninggalkan/mengabaikan prosedur tersebut akan semakin tinggi, begitu pula 

sebaliknya.  Hal ini berbeda dengan penelitian oleh Herningsih (2001) yang tidak 

bisa membuktikan bahwa materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur. 

Prosedur Review dan Kontrol Kualitas 

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata prosedur review dan 

kontrol kualitas dari auditor yang menghentikan prosedur audit (10,1) < nilai rata-

rata prosedur review dan kontrol kualitas dari auditor yang tidak menghentikan 

prosedur audit (11,7).  Hal ini mengartikan bahwa auditor yang melakukan 

penghentian prematur bekerja di kantor dengan penerapan prosedur review dan 

kontrol kualitas yang rendah jika dibandingkan dengan auditor yang tidak 

menghentikan prematur.   

Hasil statistik deskriptif tersebut menunjang hasil dari regresi logistik 

berikut.  Pada variabel ini, p value (0,001) < 0,05 sehingga H0 ditolak atau hipotesis 

alternatif kelima diterima.  Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa prosedur review 

dan kontrol kualitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit.  Hubungan antara prosedur review serta kontrol kualitas dan 

penghentian prematur bersifat negatif.  Semakin efektif penerapan prosedur review 

dan kontrol kualitas dalam suatu Kantor Akuntan Publik maka semakin kecil 

kemungkinan auditor untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan audit 
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seperti penghentian prematur, begitu pula sebaliknya.  Temuan ini mendukung 

penelitian sebelumnya oleh Malone dan Roberts (1996). 

Solusi untuk Mengatasi Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit 

Pada penelitian ini responden diminta untuk memilih salah satu alternatif 

pilihan solusi untuk mengatasi penghentian prematur atas prosedur audit.  Berikut 

adalah deskripsi jawaban responden tersebut. 

TABEL 7 DI SINI 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa solusi yang paling banyak 

dipilih responden untuk mengatasi penghentian prematur atas prosedur audit adalah 

supervisi yang ketat terhadap semua auditor.  Solusi berupa modifikasi dalam in-

house training dianggap kurang dapat mengatasi penghentian prematur, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah responden yang memilih solusi tersebut hanya 1 responden.  Hal 

ini berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Alderman dan Deitrick (1982) yang 

menyebutkan bahwa solusi terbaik mengatasi perilaku penghentian prematur adalah 

dengan komunikasi dalam tim audit.  Untuk mengetahui solusi apa yang paling tepat 

dalam mengatasi hal ini menurut auditor pelakunya, peneliti memperluas deskripsi 

pemilihan solusi dengan membedakan antara kelompok auditor yang menghentikan 

dan yang tidak menghentikan prosedur audit.  Berikut adalah deskripsi terhadap hal 

tersebut. 

TABEL 8 DI SINI 

Tabel 8 menunjukkan bahwa auditor yang melakukan penghentian 

prematur menyatakan bahwa solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan meningkatkan komunikasi dalam tim audit.  Hal itu dapat 

ditunjukkan dari jumlah responden yang memilih solusi tersebut sebanyak 60 % (6 

responden).  Kelompok auditor yang tidak melakukan penghentian prematur 

menganggap bahwa solusi terbaik untuk mengatasi penghentian prematur adalah 

supervisi ketat terhadap semua auditor, sebanyak 43 % (30 responden) memilih 

solusi ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal.  

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa telah terjadi penghentian prematur 
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atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik dalam jumlah sedikit.  Hal ini terbukti dari hasil tabulasi data yang 

menunjukkan 13 % auditor  telah menghentikan secara prematur atas prosedur audit.  

Prosedur yang dihentikan tersebut memiliki urutan seperti yang ditunjukkan dari uji  

Friedman.  Dengan demikian, hipotesis bahwa terdapat urutan prioritas prosedur 

yang dihentikan dalam kondisi time pressure dapat terbukti.  Dengan melihat mean 

rank dari tiap-tiap prosedur audit, diketahui bahwa prosedur audit yang sering untuk 

ditinggalkan saat time pressure adalah pemahaman terhadap bisnis klien sedangkan 

prosedur audit yang jarang untuk ditinggalkan adalah pemeriksaan fisik.   

Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa semua variabel independen 

yaitu time pressure, risiko audit, materialitas dan prosedur review serta kontrol 

kualitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.  

Dengan demikian hipotesis alternatif kedua, ketiga keempat dan kelima diterima.  

Atau dapat dikatakan bahwa auditor yang mengalami time pressure tinggi lebih 

cenderung untuk melakukan penghentian prematur prosedur audit, mendukung hasil 

penelitian Alderman dan Dietrick (1982), Raghunatan (1991), serta C Willet dan M. 

Page (1996), Coram, et al., (2000) Herningsih (2001), serta Soobaroyen dan 

Chengabroyan (2005).  Penelitian ini dapat membuktikan bahwa apabila auditor 

menilai risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit 

sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit akan 

semakin rendah.  Penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa tingkat materialitas 

berpengaruh terhadap penghentian prematur, yang tidak dapat dibuktikan pada 

penelitian Herningsih (2001).  Variabel materialitas dan prosedur review serta 

kontrol kualitas berhubungan secara negatif dengan penghentian prematur atas 

prosedur audit.  Dengan demikian, bila tingkat materialitas makin rendah maka 

kecenderungan menghentikan prosedur audit semakin tinggi, begitu pula sebaliknya 

dan bila penerapan prosedur review dan kontrol kualitas pada KAP kurang efektif 

maka kecenderungan menghentikan prosedur audit semakin tinggi, begitu pula 

sebaliknya.  Hasil pengujian terhadap prosedur review dan kontrol kualitas ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malone dan Roberts (1996). 

Solusi terbaik untuk mengatasi masalah penghentian prematur atas 

prosedur audit menurut responden adalah supervisi yang ketat terhadap semua 

auditor, sedangkan menurut responden yang dikategorikan telah melakukan 
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penghentian prematur atas prosedur audit, solusi yang terbaik adalah meningkatkan 

komunikasi di dalam tim audit. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitan ini memiliki keterbatasan yang perlu untuk diperbaiki di 

penelitian-penelitian selanjutnya.  Keterbatasa itu berupa prosedur audit yang 

digunakan sebagai alat ukur untuk menguji terjadinya penghentian prematur 

prosedur audit hanya terbatas pada prosedur perencanaan audit dan prosedur 

pekerjaan lapangan, sehingga kurang membuktikan prosedur audit yang digunakan 

dalam proses audit secara menyeluruh.  Keterbatasan lain adalah tidak terdapat 

responden yang menjabat sebagai manajer dan partner sehingga kemungkinan hasil 

penelitian akan berbeda jika diterapkan pada auditor yang menempati jenjang 

tersebut. 

Implikasi Hasil Penelitian 

Berhasilnya dikonfirmasi hipotesis yang berkaitan dengan penghentian 

prematur prosedur audit yaitu time pressure, risiko audit, materialitas serta prosedur 

review dan kontrol kualitas memberikan kesempatan bagi Kantor Akuntan Publik 

untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan 

terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit.  Kebijakan tersebut 

bisa berupa evaluasi terhadap jangka waktu audit, perencanaan jenis prosedur audit 

yang tepat serta penerapan prosedur review dan kontrol kualitas yang efektif dalam 

Kantor Akuntan Publik 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain 

yang dapat mempengaruhi terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.  

Misalnya dengan menguji faktor-faktor dari segi internal karakteristik auditor 

(seperti locus of control, self esteem, need for approval, need for achievement serta 

competitive type behaviour) yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

 

 

 

 

 

K-AUDI 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-AUDI 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

21

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alderman, C Wayne dan James W. Deitrick.  (1982).  Auditor’s perceptions of 
Time Budget Pressures and Premature Sign Offs : A Replication and 
Extension.  Auditing : A Journal of Practice and Theory. 

 
Arens, A. Alvin dan James K. Loebbecke.  (2000).  Auditing : An Integrated 

Approach.  8th edition.  New Jersey : Prentice-Hall Inc. 
 
Arnold, Vicky et al.  (1991).  Accountants and Time pressure : The Materiality 

Decision.  Working paper, University of Massa chusetts Darmouth 
 
Coram, Paul, Juliana Ng dan David Woodliff.  The Effect of Time Budget 

Pressure and Risk of Error on Auditor Performance [On-line] http : 
//www.ecel.uwa.edu.au 

 
Coram, Paul et al.  (2004). The Moral Intensity of Reduced Audit Quality Acts.  

Working paper, The University of Melbourne. 
 
Dijk, M.Van.  Litigation and Audit Quality; Two Experimental Studies [On-line] 
 
Ghozali, Imam.  (2001).  Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.  

Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro 
 
Gujarati, Damodar N.  (1995).  Basic Econometrics. 3rd edition.  Singapore : 

McGraw Hill  
 
Hadibroto, Ahmad.  (2003).  Jangan Pertaruhkan Kredibilitas Profesi.  Media 

Akuntansi, Mei No 33. 
 
Heriyanto, Pri.  (2002).  Menuju Audit yang Efektif dan Efisien.  Pemeriksa,  

Agustus No 86. 
 
Herningsih, Sucahyo.  (2001).  Penghentian Prematur atas Prosedur Audit : 

Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik.  Tesis, Universitas Gajah 
Mada Yogyakarta. 

 
IAI Kompartemen Akuntan Publik.  (2001).  Standar Profesi Akuntan Publik.  

Jakarta : Salemba Empat.  
 
Jogiyanto.  (2004).  Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan 

Pengalaman-Pengalaman.  Yogyakarta : BPFE. 
 
Kaplan, Steven E.  (1995).  An Examination of Auditors’ Reporting Intentions 

Upon Discovery of Procedures Prematurely Signed-Off.  Auditing : A 
Journal of Practice and Theory. 

 

K-AUDI 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

22

Kuncoro, Mudrajad.  (2000).  Modul Regresi Logistik.  Yogyakarta : Fakultas 
Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. 

 
 
Malone, Charles F dan Robin W. Roberts.  (1996).  Factors Associated with the 

Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors.  Auditing : A Journal of 
Practice and Theory. 

 
Margheim, Loren dan Kurt Pany.  (1986).  Quality Control, Premature Sign Off 

and Underreporting of Time : Some Empirical Findings.  Auditing : A 
Journal of Practice and Theory. 

 
Messier, William F.  (2000).  Auditing And Assurance Services: A Systematic 

Approach.  United States of America : McGraw-Hill Companies. 
 
Modul Teori Pelatihan Ekonometrika MM UNS, (2000). 
 
Radtke, Robin R dan Wayne A Tervo.  (2004).  An Examination of Factors 

Associated with Dysfunctional Audit Behavior.  Working paper, The 
University of Texas at San Antonio.  

 
Waggoner, Jeri B. dan James D. Cashell.  (1991).  The Impact of Time Pressure 

on Auditors’ Performance.  The Ohio CPA Journal. 
 
Raghunathan, Bhanu.  (1991).  Premature Signing-Off of Audit procedures : An 

Analysis.  Accounting Horizons. 
 
Reckers, Philip M. J et al. (1997).  A Comparative Examination of Auditor 

Premature Sign-Offs Using the Direct and the Randomized Response 
Methods.  Auditing : A Journal of Practice and Theory. 

 
Santoso, Singgih.  (2000).  Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik.  Jakarta : 

Elex Media Komputindo. 
 
---------------.  (2001).  Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat.  Jakarta : Elex 

Media Komputindo. 
 
Sekaran, Uma, (2000). Research Methods for Business: A Skill Building 

Approach. Third Edition. New York: John Willey & Sons, Inc.  
 
Shapeero, Mike, Hian Chye Koh dan Larry N. Killough.  (2003).  Underreporting 

and Premature Sign-Off in Public Accounting.  Management Auditing 
Journal, 478-489. 

 
Soobaroyen, Teeroven dan Chelven Chengabroyan.  (2005).  Auditors’ Perception 

of Time Budget Pressure, Premature Sign Offs and Under-reporting of 
Chargeable Time : Evidence from a Developing Country [On-line] http : 
//www.aber.ac.uk 

 

K-AUDI 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

23

Sugiyono, DR.  (2003).  Statistik Non Parametris untuk Penelitian.  Bandung : 
Alfabeta 

 
Suharto, Herry.  (2002).  Motif Skandal Akuntansi di Amerika.  Media Akuntansi, 

Nov-Des No 29. 
 
Suyono, Joko.  (2004).  Modul Pelatihan Analisis Statistik dengan SPSS.  

Surakarta : FE UNS. 
 
Wahyudi, Lilik.  (2005).  Modul Pelatihan SPSS.  Surakarta : FE UNS 
 
Yoedodibroto, Yasmadi.  (2001).  Menata Kambali Kertas Kerja Audit.  

Pemeriksa, Oktober-Nopember No. 82.  
 
Yunus, Hadori.  (2003).  Klarifikasi oleh Profesi.  Media Akuntansi, Mei No 33. 
 

 

K-AUDI 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

24

KUESIONER 
 

A. Mohon Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan di bawah ini dengan tanda 
(√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri 
Bapak/Ibu/Saudara. 

 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan berikut berhubungan dengan prosedur audit. 

Frekuensi  
Pertanyaan Tidak 

pernah 
Kadang-
kadang 

Sering Hampir 
selalu 

Seberapa sering dalam 
merencanakan audit, Anda tidak 
memerlukan pemahaman bisnis 
klien? 

    

Seberapa sering Anda tidak 
menggunakan pertimbangan 
Sistem Pengendalian Intern 
dalam audit laporan keuangan? 

    

Seberapa sering Anda tidak 
menggunakan informasi asersi 
dalam merumuskan tujuan audit 
dan merancang pengujian 
substantif? 

    

Seberapa sering Anda tidak 
menggunakan fungsi auditor 
internal dalam audit? 

    

Seberapa sering Anda tidak 
melakukan prosedur analitis 
dalam perencanaan dan review 
audit? 

    

Seberapa sering Anda tidak 
melakukan konfirmasi dengan 
pihak ketiga dalam audit laporan 
keuangan? 

    

Seberapa sering Anda tidak 
menggunakan representasi 
manajemen dalam audit laporan 
keuangan? 

    

Seberapa sering Anda tidak 
melakukan uji kepatuhan 
terhadap pengendalian atas 
transaksi dalam aplikasi sistem 
computer on-line? 

    

Seberapa sering Anda 
mengurangi jumlah sampel yang 
direncanakan dalam audit 
laporan keuangan? 
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Seberapa sering Anda tidak 
melakukan perhitungan fisik 
terhadap kas atau persediaan? 

    

 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan berikut berhubungan dengan tekanan waktu dalam pekerjaan Anda 
sebagai Auditor. 

Frekuensi  
Pertanyaan Tidak 

pernah 
Kadang-
kadang 

Sering Hampir 
selalu 

Seberapa sering Anda merasa 
anggaran waktu Anda dalam 
melakukan audit kurang? 

    

Seberapa sering dalam periode 
bersamaan, Anda mengaudit 
beberapa perusahaan? 

    

Seberapa sering Anda 
melanggar anggaran waktu 
yang telah direncanakan dalam 
melakukan audit? 

    

Seberapa sering Anda lembur 
dalam audit? 

    

Seberapa sering Anda 
menyediakan waktu cadangan 
untuk hal-hal yang tidak 
terduga dalam melakukan 
audit? 

    

 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan berikut berhubungan dengan risiko audit. 

Pernyataan  
 

Pertanyaan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak Setuju Setuju Sangat 
Setuju 

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

    

Melakukan pengurangan 
jumlah sampel dalam 
melakukan audit merupakan 
tindakan beresiko tinggi. 

    

Tidak melakukan konfirmasi 
dengan pihak ketiga merupakan 
tindakan beresiko tinggi 
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Pertanyaan 4 
Pertanyaan berikut berhubungan dengan tingkat materialitas. 

Pernyataan Pertanyaan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

Setuju Sangat 
Setuju 

Pengurangan jumlah sampel 
audit adalah tidak material. 

     

Pemeriksaan fisik terhadap kas 
/ persediaan adalah tidak 
material. 

    

Melakukan konfirmasi dengan 
pihak ketiga adalah sesuatu 
yang tidak material. 

    

 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan berikut berhubungan dengan prosedur review dan kontrol kualitas di 
Kantor Akuntan Publik tempat Anda bekerja.  

Pernyataan Pertanyaan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak Setuju Setuju Sangat 
Setuju 

Dalam KAP tempat saya 
bekerja, jika terdapat auditor  
yang melakukan penghentian 
prematur, maka tindakan 
tersebut tersebut akan 
ditemukan. 

    

Jika auditor memberi tanda 
tickmark (√ ) pada jadwal 
audit, padahal dia melakukan 
review dangkal pada dokumen 
klien, maka prosedur review 
dan kontrol kualitas di KAP 
tempat saya bekerja tidak akan 
mampu menemukannya. 

    

Prosedur review dan kontrol 
kualitas yang terdapat dalam 
KAP tempat saya bekerja tidak 
akan mampu menemukan 
adanya kegagalan auditor  
dalam meneliti masalah teknis  
klien yang menurutnya tidak 
meyakinkan. 

    

Jika auditor menerima     
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penjelasan yang lemah dari 
klien, proses review akan 
menemukan hal ini dan Kantor 
Akuntan Publik akan 
mensyaratkan kerja tambahan  
Kantor Akuntan Publik tempat 
saya bekerja memiliki sistem 
kualitas kontrol yang efektif 

    
 
 

 
Pertanyaan 6 
Penghentian prematur atas prosedur audit (diartikan sebagai indakan 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) menurut saya dapat diatasi dengan 
cara (pilih salah satu yang menurut Anda paling efektif) : 

a. Supervisi yang ketat terhadap staf auditor (terutama yang berpengalaman 
kurang dari 2 tahun) 

b. Supervisi yang ketat terhadap semua auditor. 
c. Kelonggaran yang lebih terhadap judgement / pertimbangan profesional bagi 

seluruh level auditor. 
d. Kelonggaran yang lebih terhadap judgement/pertimbangan profesional bagi 

level staf auditor. 
e. Mengurangi penekanan yang berlebihan pada anggaran waktu (time budget). 
f. Meningkatkan variasi penugasan kerja 
g. Meningkatkan komunikasi  di dalam tim audit 
h. Modifikasi dalam in-house training,  berikan 

keterangan____________________________________________________
_ 

i. Lainnya,sebutkan_____________________________________________ 
 

B. Petunjuk : Berilah ranking prosedur audit berikut yang menurut Anda 
memungkinkan unutk ditinggalkan apabila dalam melaksanakan audit Anda 
memperoleh tekanan waktu penyelesaian audit.  Ranking secara urut dari 1 
(menunjukkan paling sering ditinggalkan s/d 10 (menunjukkan paling jarang 
ditinggalkan) 

Prosedur Audit Ranking 
Pemahaman bisnis klien  
Pertimbangan pengendalian intern klien  
Pengujian substantif  
Pertimbangan internal auditor  
Prosedur analitis  
Konfirmasi  
Menggunakan representasi manajemen  
Melaksanakan uji kepatuhan terhadap pengendalian atas transaksi dalam 
aplikasi sistem on-line 

 

Mengurangi jumlah sampel  
Pemeriksaan fisik  
 

C. Identitas Responden 
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Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan diri Bapak/Ibu dengan memberi 
tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan. 
• Jenis Kelamin Anda : 

 Pria 
 Wanita 

• Pendidikan Anda : 
 S3 
 S2 
 S1 
 D3 
 lainnya 

• Posisi Anda saat ini adalah : 
 Junior Auditor 
 Senior Auditor 
 Manager 
 Partner. 

• Berapa lama Anda bekerja sebagai auditor ?........tahun.....bulan 
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Tabel 1 
Statistik Deskriptif 

 
Menghentikan 
Prosedur Audit 

Tidak Menghentikan 
Prosedur Audit 

Keterangan Total 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
 
Jumlah Sampel 

 
79 

 
10 

 
13% 

 
69 

 
87% 

Jenis Kelamin 
Pria 
Wanita 

 
46 
33 

 
6 
4 

 
60 % 
40% 

 
40 
29 

 
58% 
42% 

Pendidikan 
S1 
S2 
D3 
lainnya 

 
59 
5 

14 
1 

 
8 
1 
1 
- 

 
80% 
10% 
10% 
0% 

 
51 
4 

13 
1 

 
74% 
6% 

19% 
1% 

Jabatan 
Junior Auditor 
Senior Auditor 

 
56 
23 

 
7 
3 

 
70% 
30% 

 
49 
20 

 
71% 
29% 

Lama Kerja 
<1 th 
1-2 th 
2-3 th 
3-4 th 
4-5 th 
>5 th 

 
6 

26 
10 
12 
9 

16 

 
- 
4 
2 
1 
1 
2 

 
0% 

40% 
20% 
10% 
10% 
20% 

 
6 

22 
8 

11 
8 

14 

 
8% 

32% 
12% 
16% 
12% 
20% 

Sumber : data primer yang diolah 

 

Tabel 2 
Hasil Uji Friedman 

 
Chi Square Assymp.Sig 

49,160 0,000 
Sumber : data primer yang diolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K-AUDI 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

30

 
 
 
 

Tabel  3 
Urutan Prioritas Prosedur Audit  

 
 Mean Rank Prioritas
1. Melakukan pemahaman terhadap bisnis klien 
 

4,49 1 

2. Melaksanakan uji kepatuhan terhadap pengendalian atas 
transaksi dalam aplikasi sistem on-line  

 

4,77 2 

3. Mengurangi jumlah sampel 
 

4,91 3 

4. Mempertimbangkan faktor internal auditor klien  
 

5,01 4 

5. Menggunakan representasi manajemen  
 

5,23 5 

6. Menggunakan pertimbangan pengendalian internal klien  
 

5,35 6 

7. Menggunakan informasi asersi 
 

5,68 7 

8. Konfirmasi 
 

6,18 8 

9. Menggunakan prosedur analitis 
 

6,38 9 

10. Melakukan perhitungan fisik  6,99 10 
Sumber : data primer yang diolah 
 
 

Tabel 4 
Ringkasan Hasil (Output Summary) 

 
-2 Log 

Likelihood 
(block 0) 

- 2 Log 
Likelihood 
(block 1) 

Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

60,014 29,976 0,316 0,594 
Sumber : data primer yang diolah 

 

Tabel 5 
Hasil Regresi Logistik 

 
Variabel p value B Keterangan 

Time Pressure 0,023 0,805 Signifikan 
Risiko Audit 0,017 0,916 Signifikan 
Materialitas 0,017 -2,000 Signifikan 
Prosedur Review dan Kontrol Kualitas 0,001 -1,246 Signifikan 

Sumber : data primer yang diolah 
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K-AUDI 14



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG                           
 

Padang, 23-26 Agustus 2006 
 

32

Tabel 6 
Statistik Deskriptif Rata-Rata Variabel Independen  

terhadap Penghentian Prematur 
 

Mean Menghentikan 
Prosedur Audit 

Tidak Menghentikan 
Prosedur Audit 

Time Pressure 7,50 6,46 
Risiko Audit  9,20 8,83 
Materialitas 8,60 9,36 
Prosedur Review dan 
Kontrol Kualitas 

10,10 11,70 

Sumber : data primer yang diolah 

 

Tabel 7 
Solusi untuk Mengatasi Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit 

 
Solusi 

 
Frekuensi Persentase 

1. Supervisi yang ketat terhadap staf auditor (terutama 
yang berpengalaman < 2 tahun) 

 

13 16,5% 

2. Supervisi yang ketat terhadap semua auditor 
 

31 39,2% 

3. Kelonggaran yang lebih terhadap judgement / 
pertimbangan profesional bagi seluruh level auditor 

 

8 10,1% 

4. Mengurangi penekanan yang berlebihan pada 
anggaran waktu (time budget) 

 

3 3,8% 

5. Meningkatkan variasi penugasan kerja 
 

4 5,1% 

6. Meningkatkan komunikasi di dalam tim audit 
 

19 24,1% 

7. Modifikasi dalam in-house training 1 1,3% 
Sumber : data primer yang diolah 
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Tabel 8 
Solusi untuk Mengatasi Penghentian Prematur Berdasarkan Responden yang 

Menghentikan dan Tidak Menghentikan Prosedur Audit 
 

Menghentikan 
 

Tidak 
Menghentikan  

Solusi 

Frek % Frek % 
1. Supervisi yang ketat terhadap staf auditor 

(terutama yang berpengalaman < 2 tahun) 
 

2 20 11 16% 

2. Supervisi yang ketat terhadap semua auditor 
 

1 10% 30 43% 

3. Kelonggaran yang lebih terhadap judgement / 
pertimbangan profesional bagi seluruh level 
auditor 

 

- - 8 12% 

4. Mengurangi penekanan yang berlebihan pada 
anggaran waktu (time budget) 

 

- - 3 4% 

5. Meningkatkan variasi penugasan kerja 
 

1 10% 3 4% 

6. Meningkatkan komunikasi di dalam tim audit 
 

6 60% 13 19% 

7. Modifikasi dalam in-house training - - 1 2% 

Total 10 100 % 69 100 % 

Sumber : data primer yang diolah 
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