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MOTTO  

  

”Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya 

Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS.Al-Baqarah:153) 

 

“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga.” (H.R. Muslim) 

 

“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh  

(Albert Einstein) 

”misi tanpa eksekusi adalah lamunan. Eksekusi tanpa misi adalah  

mimpi buruk ” (penulis) 

” orang cerdas bukan berarti harus mempunyai nilai tertinggi tapi 

orang cerdas harus bisa menyikapi segala permasalahan dalam hidup 

dan bisa selalu menempatkan diri pada posisi apapun ” (penulis) 

 

” jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, 

dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri, 

karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan 

lebih baik” (penulis) 
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PERSEMBAHAN 
puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat tak 

terhingga dan 

 beri aku kesabaran, kekuatan, ketabahan serta keikhlasan dalam  

menjalani hidup dan cobaan.. terima kasih ya Allah… salam serta salawat ku  

panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW ,, semoga kelak kita 

mendapatkan  

syafa’at dari beliau,, amiin…  

ibu dan bapak ku tercinta,, terimakasih atas kasih sayang yang tulus, doa 

yang  

tak pernah putus, kebaikan yang tak pernah harap balas,,,terima 

kasih,,,maaf  

jika sampai saat ini aku belum bisa menjadi yang terbaik, tapi aku akan 

selalu  

mencoba menjadi yang terbaik untuk kalian,, 

untuk adekku satu -satunya yang paling aku cintai, makasih sudah menjadi 

teman hidupku,memberikan semangat,menjadi teman suka duka dirumah,, 

terimakasih juga untuk sodara-sodaraku dari keluarga bapak dan juga 

keluarga ibuk, 

terimakasih support kalian,, aku sayang kalian semua 

untuk teman” kos valentine, 

ria,lita,wulan,nining,denok,anis,wasiti,nana,hesti,lia,endah,ratna terima 

kasih juga ya atas semua kebaikan kalian, yang setia menjadi temanku dan 
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selalu membeiku semangat saat suka duka. Aku tak akan melupakan kalian,, 

I love you all… 

untuk kedua sahabatku Ayu Putrining Tyas (Tante) dan Fajar Agus 

Nugroho (Bejah), makasih ya kalian sahabatku yang bisa mengerti 

kesedihan dan kebahagiaanku,,, 

untuk partner skripsi ku dewi, iwan,, susah senang perjalanan selalu 

bersama, juga untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu, terima kasih 

yang tercinta untuk almamaterku, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

juga buat teman” seperjuangan Ekonomi Akuntansi’10 ,,, 

dan semuanya yang udah bantuin aku + doain aku selama ini,, 

thank you so much 

jazakumullah 

amiiinnn,,,,, 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahirobil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERILAKU AUDITOR DALAM PREMATURE SIGN-OFF OF AUDIT 

PROSEDURES (PENGHENTIANPREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT) 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI SURAKARTA dan 

YOGYAKARTA” . Salawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan besar 

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran di muka bumi ini dan 

semoga kelak mendapat syafa’at di akhir zaman.  

 Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhhi salah satu syarat dalam 

rangka menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima pemikiran serta 

dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu 

dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bissnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bapak Zulfikar, SE. M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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3. Bapak Drs. Wahyono, Ak, MA ,selaku Pembimbing Skripsi dan Pembimbing 

Akademik yang dengan sabar dan tulus telah memberikan banyak masukan, arahan, 

bimbingan kepada penulis dalam penulisan demi kemajuan skripsi penulis.  

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengtahuan kepada penulis selama 

masa studi.  

5. Staf karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu 

melengkapi kebutuhan mahasiswa saat masa perkuliahan 

6. KAP di Surakarta dan Yogyakarta yang telah membantu untuk memberikan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh penulis 

7. Ibu, bapak, adek, pakde, budhe, mas, mbak, dan seluruh keluarga besar yang telah 

memberikan bantuan baik materiil dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan dan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa, cinta dan kasih 

saying yang tak pernah berhenti mengalir. 

8. Sahabatku yang terbaik Ayu Putrining Tyas, Fajar bejah, denok, Janet, Isma , Rizqi 

Noor, Juno, mas itok, rahma, dewi, riana, monik, lisa, nia, desi, amanda, iwan, susi, 

agnes, habib, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan dalam suka 

maupun duka. Terima kasih untuk semuanya 

9. Teman- teman kos valentine Ria, Nining, Wulan, Lita, Denok, Dek Anis, Dek 

Wasiti, Lia, Endah, Nana, Hesti, Ratna yang juga memberikan semangat, terima 

kasih 

10. Untuk calon suamiku disana yang masih dirahasiakan oleh Tuhan, terima kasih doa 

nya  



11. Semua pihak yang membentu dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, maka 

penulis sangat berterima kasih apabila diantara pembaca ada yang memberikan saran 

dan kritik yang membangun, guna memperluas wawasan sebagai proses 

pembelajaran diri.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Surakarta,  Februari 2014 

Penulis 

 

 

ANIK K USTIANI 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor dan orang yang 
bekerja di KAP di Surakarta dan Yogyakarta tentang : prosedur audit apa yang paling 
sering dihentikan, apakah time pressure, materialitas, prosedur review dan control 
kualitas, serta locus of control berdampak terhadap penghentian premature atas 
prosedur audit. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut variable time pressure memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,439 sehingga variabel time pressure tidak berpengaruh 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Variabel materialitas memiliki 
nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga berpengaruh terhaddap penghentian 
prematur atas prosedur audit.variable prosedur review dan control kualitas 
berpengaruh signifikan terhadap penghentian prosedur audit, dimana pada KAP yang 
kurang efektif dalam penerapan prosedur review dan control kualitas memungkinkan 
auditor untuk melakukan penghentian prosedur audit. Variable prosedur review dan 
control kualitas mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,002. Variabel locus of 
control memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 sehingga memiliki pengaruh 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
 
Kata kunci :  penghentian premature atas  prosedur audit, time pressure, 

materialitas, prosedur review dan control kualitas, locus of control 
 
 


