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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tekanan Waktu, Risiko Audit dan 
Tidakan Supervisi terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit”. 
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tekanan waktu, risiko 
audit dan tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur 
audit. Metode Penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif dengan 
mengambil sampel auditor di Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta.  

Analisis  data  dilakukan  dengan  uji validitas dan reliabilitas dan 
pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Dalam uji validitas 
dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid dan reliabel. Dalam 
asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, 
sekaligus terbebas dari multikolonieritas dan heteroskedastisitas. 

 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa variabel tekanan waktu 
berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, 
sedangkan risiko audit dan tindakan supervisi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

 

Kata Kunci: Penghentian Prematur atas Prosedur Audit, Tekanan 
Waktu, Risiko Audit, Tindakan Supervisi. 
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A. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Praktik penghentian prematur prosedur  audit, tentu saja sangat 

berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan 

auditor, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, 

maka kemungkinan auditor membuat judgment yang salah akan semakin 

tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau judgment yang disebabkan karena 

auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan  

auditor  dituntut  secara hukum (Heriningsih, 2002). Penghentian prematur     

prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak 

melaksanakan atau mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit yang 

disyaratkan, namun auditor mendokumentasikan  semua prosedur audit telah 

diselesaikan secara wajar. 

Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit 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 diaudit. Probabilitas auditor dalam membuat opini 

yang salah akan menjadi semakin tinggi, jika salah satu atau beberapa 

langkah prosedur audit dihilangkan. Perilaku penghentian prematur atas 



prosedur audit ini dianggap paling tidak dapat diterima, paling berat 

hukumannya dibandingkan dengan bentuk pengurangan kualitas audit lain 

dan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan hukum terhadap 

auditor (Malone dan Roberts; Coram, et al.; Heriningsih, 2001). 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang dihadapi, tujuan dalam penelitian ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan waktu terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit 

3. Untuk mengetahui pengaruh tindakan supervisi terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Anak panah menunjukkan pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

 Tekanan waktu 

Penghentian prematur atas 
prosedur audit 

Risiko audit 

Tindakan supervisi 



 

B. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prematur atas 

Prosedur Audit. 

Tekanan waktu adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan 

tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan 

tugasnya sesuai dengan  waktu  yang telah ditetapkan.   

Hasil penelitian Weningtyas, dkk (2007) menemukan bahwa tekanan 

waktu berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Hubungan antara time pressure dan penghentian 

premature atas prosedur audit bersifat positif. Semakin besar time 

pressure maka semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan 

penghentian premature atas prosedur audit, dan sebaliknya. 

H1 : Tekanan Waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

2. Pengaruh Risiko Audit terhadap Penghentian Prematur atas 

Prosedur Audit. 

Risiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari 

tidak memodifikasi pendapat  sebagaimana mestinya, atas suatu 

laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2011). 



Risiko Audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko deteksi. 

Risiko deteksi ini menyatakan suatu ketidakpastian yang dihadapi 

auditor dimana kemungkinan bahwa bukti yang telah dikumpulkan 

oleh auditor tidak mampu untuk mendeteksi adanya salah saji yang 

material (Weningtyas dkk,.2007). 

Ketika auditor menginginkan risiko deteksi yang terendah, berarti 

auditor menginginkan 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. Auditor dapat mengurangi risiko audit dengan 

mengumpulkan bukti pendukung.  

H2: Risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit.   

3. Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Penghentian Prematur 

atas Prosedur Audit. 

Tindakan Supervisi adalah tindakan mengawasi dan mengarahkan 

penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh auditor senior yang diukur 

dari sikap kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja, dan penugasan. 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikutipkan 

dari Willingham dan Carmichael (1979), supervisi merupakan hal yang 

penting. Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait 

dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut 



tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, 

tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang 

dijumpai dalam bekerja dan mereview pekerjaan yang dilaksanakan.  

H3: Tindakan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

C. METODE PENELITIAN 

A. Populasi, Sampel dan Pengambilan Sampel 

Populasi mengacu pada sekelompok orang, kejadian (event), atau 

sesuatu yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan investigasi 

(Sekaran, 2009: 121). Besarnya populasi  yang digunakan tergantung pada 

jangkauan kesimpulan yang akan dibuat. Populasi dalam penelitian ini adalah 

auditor yang bekerja di KAP Surakarta.  

Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik. Metode pengambilan sampel dalam  penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara   yang memberi seperangkat pertanyaan tertulis  kepada responden.  

METODE ANALISIS DATA 

1. Statistik Deskriptif 



Menurut Indriyanto, Supomo.,dkk (2002), metode deskriptif 

merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang 

diperoleh peneliti dari subjek berupa: individu, organisasional, industri atau 

perspektif yang lain. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas dan Reabilitas 

Perhitungan yang digunakan adalah teknik korelasi product moment yang 

dapat diperoleh dengan rumus (Umar, 2005): 

rxy =  

keterangan: 

rxy  : korelasi product moment 

n : jumlah sampel 

 : jumlah skor x 

      : jumlah  

        : jumlah skor y 

      : jumlah  

      : jumlah perkalian x dan y 

b. Uji Reabilitas 

Pengukuran dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan. Suatu kontruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha 0,60 (Ghozali, 2005:93). 

3. Uji Asumsi Klasik dan uji Hipotesis 



Uji Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan 

uji Heteroskedastisitas. Pengujian Hipotesis yang dilakukan 

menggunakan analisis regresi berganda, Adapun persamaan untuk 

menguji hipotesis secara keseluruhan adalah sebagai berikut: PP =a 

+β1TW +β2TS +β3RA+ ε, model uji F, uji koefisien determinasi (R2), 

dan hipotesis t. Level of significance untuk uji F dan t yang digunakan 

sebesar 0,05. 

D. HASIL PENELITIAN 

Pengujian model persamaan regresi dalam penelitian ini telah 

memenuhi asumsi klasik dengan diperoleh hasil model terdistribusi normal, 

bebas dari multikolinieritas dan heteroskedastisitas sehingga dapat dilakukan 

pengujian hipotesis.  

1. Pengaruh Tekanan Waktu dengan Penghentian prematur atas 

Prosedur Audit 

Dalam penelitian ini variabel tekanan waktu berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Dapat dikatakan bahwa auditor 

yang mengalami tekanan waktu tinggi lebih cenderung untuk melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit, dapat juga dikatakan auditor 

mungkin mendapatkan waktu aktual yang tidak cukup dalam melaksanakan 

tugas, oleh sebab itu auditor melaksanakan tugasnya dengan tergesa-gesa 

sesuai dengan kemampuannya.  

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Weningtyas, Setiawan dan 

Triatmoko (2006) yang menemukan tekanan waktu berpengaruh terhadap 



penghentian prematur atas prosedur audit, tetapi penelitian ini tidak 

mendukung penelitian Wibowo (2010) dan Qurrahman, Taufik, dkk., (2012)  

yang menemukan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

2. Pengaruh Risiko Audit dengan Penghentian prematur atas Prosedur 

Audit 

Dalam penelitian ini variabel risiko audit tidak berpengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini berarti apabila 

auditor menilai risiko audit tinggi, auditor cenderung melakukan prosedur 

audit lebih sedikit sehingga kemungkinan melakukan penghentian 

prematur atas prosedur audit semakin tinggi. 

 Penelitian ini konsisten dengan penelitian Wahyudi, Lucyanda dan 

Suhud (2011) bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit, tetapi penelitian ini tidak mendukung 

penelitian Maulina, Anggraini dan Anwar (2010) yang menemukan bahwa 

risiko audit berpengaruh  terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

3. Pengaruh Tindakan Supervisi dengan Penghentian prematur atas 

Prosedur Audit 

Dalam penelitian ini variabel tindakan supervisi  tidak berpengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini menunjukkan 

bahwa auditor merasa tugas dan beban yang diberikan kepadanya tidak 

sesuai dengan kemampuan dan kesiapan mereka. Selain itu, supervisor di 

KAP yang menjadi sampel pada penelitian ini kurang mengalokasikan 



waktu pada auditor junior dan senior serta tidak membimbing bawahannya 

dalam penugasan yang yang rumit, sehingga pekerjaan tidak dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

 Penelitian ini konsisten dengan penelitian Maulina, Anggraini dan 

Anwar (2010), tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian Ferdinan  

(2006) yang menemukan bahwa tindakan supervisi berpengaruh pengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tekanan Waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit, ditunjukkan dengan nilai signifikan t sebesar 0,000 

dengan arah koefisien positif (1,055). Dapat dikatakan bahwa auditor 

yang mengalami tekanan waktu tinggi lebih cenderung untuk melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit, dapat juga dikatakan auditor 

mungkin mendapatkan waktu aktual yang tidak cukup dalam 

melaksanakan tugas, oleh sebab itu auditor melaksanakan tugasnya 

dengan tergesa-gesa sesuai dengan kemampuannya. 

2. Risiko Audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit, ditunjukkan dengan nilai signifikan t sebesar 0,649 

dengan arah koefisien positif 0,109. Hal ini berarti apabila auditor 

menilai risiko audit tinggi, auditor cenderung melakukan prosedur audit 



lebih sedikit sehingga kemungkinan melakukan penghentian prematur 

atas prosedur audit semakin tinggi. 

3. Tindakan Supervisi tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit, ditunjukkan dengan nilai signifikan t sebesar 0,780 

dengan arah koefisien negatif -0,015. Hal ini menunjukkan bahwa auditor 

merasa tugas dan beban yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kesiapan mereka. Selain itu, supervisor di KAP yang 

menjadi sampel pada penelitian ini kurang mengalokasikan waktu pada 

auditor junior dan senior serta tidak membimbing bawahannya dalam 

penugasan yang yang rumit, sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. 

Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mempertimbangkan mengenai 

pertanyaan kuesioner yang diberikan, sehingga  para responden bisa 

serius untuk menjawabnya dan tidak terlalu mengganggu dalam 

pekerjaan. 

2. Untuk peneliti mendatang, diharapakan untuk memperluas daerah 

penelitian tidak hanya di Wilayah Surakarta. 
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