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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Bankir, analis laporan keuangan dan pemegang saham akan membuat 

keputusan mengenai pinjaman dan investasinya berdasarkan laporan keuangan. 

Oleh karena itu, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang obyektif 

tentang situasi keuangan sebuah perusahaan. Agar teruji secara independen, 

laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor eksternal. Auditor akan melakukan 

audit ketika nantinya kesalahan yang bersifat material dari suatu laporan 

keuangan dapat ditemukan (Dijk, 2001). 

Proses audit yang dilakukan oleh auditor diartikan sebagai proses 

akumulasi dan evaluasi bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan 

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang ada dan kriteria yang telah 

ditetapkan. Proses audit merupakan bagian dari assurance services. AICPA 

Special Comitte on Assurance Service mendefinisikan sebagai “jasa profesional 

independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil 

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

konsep penting yaitu sebagai berikut : 

1. Konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik 

mensyaratkan informasi yang berkualitas, baik secara finansial maupun non 

finansial. 

2. Konsep peningkatan kualitas informasi beserta konteks yang dikandungnya. 

Konsep ini menyatakan bahwa pelaksanaan assurance service dapat 
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meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal 

reliabilitas dan relevansi informasi. 

3. Konsep independensi 

4. Konsep profesional service. Konsep ini terkait dengan aplikasi dari keputusan 

atau judgement yang bersifat profesional. 

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). Kualitas informasi yang meningkat akibat audit akan 

menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik, dalam hal ini terutama   

pihak – pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Laporan hasil audit 

(audit report) diandalkan oleh pengambil keputusan dalam menilai laporan go 

public. Syarat tersebut menyatakan bahwa perusahaan go public diharuskan 

untuk meminta opini audit dari auditor eksternal terhadap laporan keuangan yang 

akan dipublikasikan pada masyarakat luas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 

penjaminan atas kepercayaan publik pada perusahaan tersebut. 

Meskipun dalam sebuah teori dinyatakan 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 Behaviours ) semakin banyak terjadi (Alderman 

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

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

dan Tervo, 2004; Soobaroyen  dan Chengabroyan, 2005, Suryanita, 2006). Hal 
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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” (Choram 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 di isyaratkan 

belum dilakukan dengan lengkap. Reduce Audit Quality Behaviours (perilaku 

pengurangan kualitas audit) dideskripsikan oleh Malon dan Roberts (1996) 

sebagai tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melakukan pekerjaan yang 

nantinya 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 dihadapi oleh auditor dalam 

lingkungan auditnya (Kaplan, 1995). Disatu sisi, auditor harus memenuhi standar 

professional yang mendorong mereka untuk mencapai kualitas audit pada level 

tinggi namun disisi lain auditor menghadapi hambatan biaya yang membuat 

mereka memiliki kecenderungan untuk menurunkan kualitas audit. 

Malone dan Roberts (1996) dan Coram et al., (2004) menyebutkan tujuh 

bentuk pengurangan kualitas audit (RAQ behaviors) yaitu : 

1. Kegagalan untuk meneruskan pemeriksaan terhadap item yang 

diperhitungkan. Hal ini berkenaan dengan kegagalan auditor dalam 

memperluas pemeriksaan ketika transaksi yang mencurigakan terdeteksi. 

2. Tidak menguji semua sampel dalam sampel. 
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3. Gagal untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah teknis. Tindakan ini 

berkenaan dengan prilaku auditor tidak mengecek masalah teknis dan standart 

profesional yang relevan dengan masalah tersebut meskipun auditor tidak 

yakin dengan kebenaran perlakuan akuntansi oleh klien. 

4. Menerima penjelasan yang lemah dari klien. Tindakan ini berkaitan dengan 

penerimaan auditor terhadap penjelasan klien dan menggunakan penjelasan 

tersebut sebagai bukti yang kompeten, padahal auditor dapat mencari bukti 

lain yang lebih representatif. 

5. Penghentian yang salah/penghentian premeture. Tindakan ini berkenaan 

dengan penghentian terhadap prosedur audit yang diisyaratkan, tidak 

melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit, tetapi 

auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. 

6. Review dangkal terhadap dokumen klien. Prilaku ini berkaitan dengan 

kecepatan auditor dalam melakukan review terhadap dokumen pendukung 

dari klien tanpa memperhatikan validitas dan akurasinya. 

7. Menolak item yang dianggap janggal dalam sampel. Hal ini berkenaan 

dengan tindakan membuang item oleh auditor karena item tersebut dianggap 

terlalu komplek dan kemudian menggantikannya dengan item yang lain. 

Fokus penelitian ini terletak pada bentuk Reduce Audit Quality yang ke – 

5 yaitu false sign off/premature sign off/penghentian prematur atas prosedur 

audit. Fokus pada hal ini dikarenakan pada hal tersebut dianggap paling tidak 

dapat diterima / “dimaafkan” dan paling berat hukumannya (bisa berupa 

pemecatan) jika dibandingkan dengan bentuk RAQ lainnya (Malone dan Robert, 
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1996; Coram, et al., 2004). Perilaku ini juga dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan tuntutan hukum terhadap auditor. Probabilitas auditor dalam 

membuat judgement dan opini yang salah akan semakin tinggi, jika salah satu 

atau 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.,2004; Herningsih, 2001; Soobaroyen dan 

Chengabroyan, 2005; Suryanita, 2006). 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). Selain 

alasan time pressure, terdapat alasan lain dari praktik ini, yaitu prosedur tersebut 

dinilai tidak berisiko dan bersifat kurang material (Herningsih, 2001) serta alasan 

supervisi yang tidak mencukupi dari atasan (Raghunathan, 1991). 

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 atas 

perilaku audit (RAQ behaviours) yang salah satunya adalah penghentian prematur 

atas prosedur audit dapat disebabkan oleh karakteristik personal dari auditor 

(faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). 

Penelitian ini akan membahas pada faktor internal auditor seperti locus of 
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control. Dan pada faktor situasional saat melakukan audit seperti time pressure 

dan risiko. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Suryanita (2006). Perbedaan penelitian ini adalah pada sampel 

penelitian. Peneliti mengambil sampel ini menggunakan auditor yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta sedangkan Suryanita 

(2006) melakukan penelitiannya terhadap praktik ini dengan menggunakan 

sampel auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di seluruh wilayah Jawa 

Tengah dan DIY. Alasan peneliti menggunakan sampel ini karena Kantor 

Akuntan Publik yang terletak di wilayah Surakarta dan Yogyakarta umumnya 

bertaraf regional. Peneliti ingin mengetahui apakah praktik penghentian prematur 

atas prosedur audit juga terjadi pada KAP yang baru bertaraf regional. 

Perbedaan yang kedua adalah dalam penelitian ini ditambahkan dua 

variabel yaitu peneliti ingin mengetahui apakah peran locus of control dan 

komitmen profesi dalam diri auditor dapat mempengaruhi praktik penghentian 

prematur atas prosedur audit. Dalam literatur akuntansi, locus of control adalah 

cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak 

dapat mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya (Rotter, dalam 

Indriantoro 2001). Lefcourt (1982) dalam Indriantoro (2001) menjelaskan bahwa 

locus of control internal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik dan 

buruk yang terjadi diakibatkan oleh tindakan seseorang, oleh karena itu 

terjadinya suatu peristiwa berada dalam control seseorang. Sedang locus of 

control eksternal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk 

yang terjadi tidak berhubungan dengan perilaku seseorang pada situasi tertentu. 
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Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Malone dan Roberts (1996), 

Shapeero, et al,. (2003) serta Radke dan Tervo (2004). 

Motivasi dilakukannya penelitian ini adalah proses audit yang dilakukan 

oleh auditor merupakan proses akumulasi dan evaluasi bahan bukti tentang 

informasi, kemudian menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara 

informasi yang ada dan kriteria yang telah ditetapkan. Penghentian prematur atas 

prosedur audit dapat terjadi jika auditor tidak melakukan pekerjaan secara 

lengkap dan mengabaikan prosedur audit. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan 

oleh pengabaian atas prosedur audit yang diisyaratkan atau karena tekanan dari 

kantor dan klien, motivasi dan komitmen yang kurang, atau karena sebab lainnya. 

Komitmen profesi merupakan tingkat loyalitas individu terhadap 

profesinya, menurut Ford dan Richardson (1994) dalam telaah empiris 

pengambilan keputusan etis menyatakan bahwa salah satu determinan penting 

perilaku pengambilan keputusan etis adalah faktor secara unik berhubungan 

individu pembuat keputusan. Faktor individual meliputi ciri pembawaan lahir 

(sex, umur, kebangsaan dan sebagainya) dari proses sosialisasi dan 

pengembangan manusia. Sehingga dapat di katakan komitmen profesi merupakan 

determinan terpenting dalam proses pengambilan keputusan dalam dilema etis 

(Umi Muawanah, Nur Indriantoro, 2001).  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: 

PENGARUH TIME PRESSURE, RISIKO AUDIT, LOCUS OF CONTROL DAN 

KOMITMEN PROFESI TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS 

PROSEDUR AUDIT (Survey pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta).  
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah time pressure, risiko audit, locus of control dan komitmen 

profesi mempengaruhi terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah time pressure, risiko audit dan locus of control dan komitmen 

profesi mempengaruhi terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

a) Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kemungkinan terjadinnya    

praktik penghentian prematur atas prosedur audit dikalangan auditor. 

b) Penelitian ini bermanfaat untuk memberi kesempatan mengevaluasi 

kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemungkinan 

terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi ilmu dan 

untuk mendukung penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penghentian prematur atas prosedur audit. 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam pembasannya, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab dua adalah landasan teori yang memaparkan dasar-dasar yang menjadi 

landasan dalam melaksanakan penelitian. Sehingga terdiri dari pengertian 

pengauditan, tindakan pengurangan kualitas audit / Reduce Audit Quality (RAQ), 

penghentian prematur atas prosedur audit, kerangka teoritis dan hipotesis 

penelitian.  

Bab tiga adalah metode penelitian yang berisi tentang kerangka operasional 

penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai data yang 

digunakan, sampel dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data 

dan metode analisis data yang digunakan. 

Bab empat adalah menguraikan tentang analisis hasil penelitian yang 

merupakan inti dari penelitian ini. Secara garis besar, pada bab ini berisikan 

penyajian data yang terkumpul, metode analisis data yang digunakan. 

Bab lima adalah Berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan skripsi 

berdasarkan yang telah digunakan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang 

dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.  

 




