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ABSTRAKSI 
 

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 

 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Ketatnya persaingan industri di Indonesia menuntut perusahaan semakin 

akuntabel dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan agar dapat menjadi 

laporan keuangan yang andal dan relevan dengan keadaan yang sebenarnya.  

Penyajian laporan keuangan memiliki dua benturan kepentingan antara pihak 

stakeholder dan manajemen. Stakeholder menginginkan laporan keuangan 

dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga 

dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi 

ataupun dalam bentuk penyertaan dana, sedangkan manajemen memiliki 

keinginan untuk menonjolkan sisi aktiva perusahaan sehingga terlihat bahwa 

posisi keuangan perusahaan dalam keadaan sangat baik sehingga dapat 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Untuk mengatasi 

perbedaan ini dibutuhkan jasa akuntan publik dalam bentuk assurance service 

sekaligus merupakan proses audit. Assurance service adalah jasa profesional 

independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil 

keputusan.  

Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik digolongkan ke dalam 

dua kelompok;  jasa a ssurance dan jasa non assurance. Jasa assurance adalah 

jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi 

pengambil keputusan, pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal 

dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Jasa assurance  

bukan merupakan jasa baru yang diperlukan oleh masyarakat. Profesi akuntan 

publik telah lama menyediakan jasa assurance tentang informasi laporan 

keuangan historis kepada masyarakat. Jasa non assurance adalah jasa yang 

dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu 

pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain kenyakinan. 

Jenis jasa non assurance  yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa 

komplikasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi (Mulyadi, 2002: 5-7) 

Jasa audit akuntan publik dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan untuk 

menentukan keandalan pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh 



manajemen dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan 

digunakan oleh para investor sebagai panduan sebe lum mereka menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. 

Menurut teori yang ada apabila auditor melaksanakan dan 

mendokumentasikan prosedur audit secara baik dan lengkap maka audit yang 

berkualitas akan tercapai. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan terdapat 

perilaku pengurangan kualitas audit (Reduced Audit Quality) yang dilakukan 

oleh auditor. Menurut Melone and Robberts (1996)  dalam Noviana (2012) 

mendiskripsikan perilaku pengurangan kualitas audit sebagai perilaku auditor 

saat menjalankan tugasnya dalam proses audit dengan melakukan tindakan 

yang dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit 

yang dapat mendukung proses auditnya. Reduced audit quality behaviours 

yang terjadi secara tidak langsung adalah underreporting of time dan secara 

langsung seperti premature sign-off of audit procedures  atau penghentian 

dalam prosedur audit secara dini. Underreporting of time  terjadi ketika auditor 

menyelesaikan pekerjaannya tetapi tidak melaporkan waktu yang 

sesungguhnya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Perilaku underreporting of 

time mempengaruhi secara tidak langsung mutu audit (Donelly, et al., 2003 

dalam Noviana 2012). 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh faktor-faktor yaitu time pressure, materialitas, prosedur review dan 

kontrol kualitas, dan locus of control terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit pada kantor akuntan publik di Surakarta dan Yogyakarta 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Auditing  

Menurut Haryono Jusuf (2001: 11), dalam bukunya yang berjudul 

Auditing (Pengauditan)  mendefinisikan pengertian pengauditan yaitu 

“Suatu proses sistimatis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang 

berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan atau kejadian-

kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian 



antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomuikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.  

B. Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit 

Penghentian prematur atas prosedur audit mengacu pada penghentian 

suatu langkah (prosedur) audit yang tidak dapat digantikan oleh langkah 

lainnya, tanpa melengkapi pekerjaan atau sama sekali menghilangkan langkah 

audit (Otley dan Pierce, 1996 dalam Liantih, 2010). Jika prosedur tersebut 

dihilangkan atau dihentikan maka seorang auditor akan memberikan opini 

yang salah semakin tinggi pada laporan keuangan yang di audit.  

Premature sign-off of audit procedures (penghentian prematur atas 

prosedur audit) berkaitan dengan tindakan seorang auditor yang 

menghentikan secara prematur prosedur audit yang disyaratkan tetapi auditor 

berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. 

Perilaku ini secara langsung mengancam reliabilitas laporan audit yang 

membentuk dasar opini dan mengurangi kualitas audit. 

C. Time Pressure ( Tekanan Anggaran Waktu) 

Anggaran waktu merupakan hal yang sangat penting bagi Kantor 

Akuntan Publik (KAP) karena menyediakan dasar untuk mengurangi biaya 

audit, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan audit dan sebagai dasar evaluasi 

kinerja staf auditor (Woggoner dan Chasell, 1991 dalam Kumalasari,dkk 

2013 ). Hal ini sangat diperlukan auditor untuk dapat memenuhi permintaan 

klien secara tepat waktu dan menjadi salah satu kunci keberhasilan karir 

auditor di masa depan. Dengan adanya tuntutan waktu untuk auditor dalam 

menyelesaikan audit, maka dapat menimbulkan time pressure. 

D. Materialitas  

FASB, melalui Statement of financial Statement Cocept no. 2 

mendefinisikan materialitas sebagai besarnya kealpaan dan salah saji 

informasi akuntansi, yang di dalam lingkungan tersebut membuat 

kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan 

salah saji tersebut , jadi materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat 

mempengaruhi keputusan pemakai informasi.  



E. Prosedur Review dan Kontrol Kualitas   

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) dalam Lestar i, 2010. 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. 

Menurut Arens et al (2009) dalam Liantih (2010) kontrol kualitas adalah 

metode-metode yang digunakan oleh sebuah KAP untuk memastikan bahwa 

KAP tersebut telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien 

maupun pihak lainnya 

F. Locus of Control 

Locus of Control merupakan suatu cara pandang terhadap suatu peristiwa 

apakah dia dapat ataukah tidak dapat menge ndalikan (kontrol) suatu 

peristiwa. Locus of control dibagi menjadi dua yaitu lokus kendali internal 

dan lokus kendali eksternal (Kartika, 2007 dalam Noviana 2012).  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Obyek Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah explanatory causal-

comparative research yaitu penelitian untuk menguji hipotesis yang 

menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel 

independen (Supomo dan Indriantoro, 2002). Objek penelitian ini adalah 

auditor yang bekerja pada Kantor Akunta n Publik (KAP) di Surakarta dan 

Yogyakarta. 

B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan  Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling, yaitu 

istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. 

Convenience sampling berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, 



tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 

2007:30). 

C. Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel  

1. Variabel 

Penelitian ini terdiri dari lima variabel meliputi: (a) variabel independen: 

time pressure, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, dan locus of 

control (b) variabel dependen: penghentian prematur atas prosedur audit.  

a. Time Pressure 

Time pressure yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit, melalui 

efisiensi biaya dan waktu dalam pelaksanaan audit akan semakin kecil. 

Keberadaan time pressure akan memaksa auditor untuk menyelesaikan 

tugas secepatnya ata u sesuai dengan anggaran waktu yang telah 

ditetapkan. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah kurangnya 

anggaran waktu audit, mengaudit beberapa perusahaan pada periode yang 

bersamaan, melanggar anggaran waktu yang telah direncanakan, 

penggunaan jam lembur saau mengaudit, waktu cadangan yang disediakan 

untuk mengaudit hal-hal yang tidak terduga. 

b. Materialitas   

Materialitas dapat didefinisikan 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. Indikator 

untuk variabel materialitas adalah tidak melakukan konfirmasi dengan 

pihak ketiga, pengurangan jumlah sampel, tidak melakukan pemeriksaan 

fisik terhadap kas dan persediaan.  

c. Prosedur review dan kontrol kualitas 

Prosedur review digunakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk 

mengontrol kemungkinan terjadinya premature sign off yang dilakukan 

oleh auditornya, sedangkan kontrol kualitas lebih berfokus pada 

pelaksanaan prosedur audit sesuai dengan standart auditing ataukah tidak. 



Indikatornya adalah tindakan penghentian prematur atas  prosedur audit 

dapat dideteksi, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu dapat 

mendeteksi adanya masalah di KAP, proses review akan menemukan 

penjelasan yang lemah dari klien, efektifitas sistem kualitas kontrol KAP. 

d. Locus of Control  

Locus of Control merupakan suatu cara pandang terhadap suatu 

peristiwa apakah dia dapat ataukah tidak dapat mengendalikan (kontrol) 

suatu peristiwa. Locus of control dibagi menjadi dua yaitu lokus kendali 

internal dan lokus kendali eksternal.Indikator yang dapat diambil pada 

variabel ini adalah memperoleh pekerjaan adalah keberuntungan, faktor 

koneksi dan keahlian dalam memperoleh jabatan dan pekerjaan, promosi 

jabatan merupakan nasib baik, jumlah penghasilan yang diperoleh 

tergantung pada keberuntungan. 

e. Penghentian prematur atas prosedur audit  

Penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Noviana (2012) untuk mengukur besarnya frekuensi perilaku premature 

sign-off of audit procedures yang dilakukan oleh auditor, indikator  yang 

digunakan untuk mengukur premature sign -off of audit procedures  adalah 

tidak melakukan secara lengkap atau mengabaikan, bahkan menghentikan 

salah satu atau beberapa prosedur dari 10 prosedur audit, yaitu pemahaman 

bisnis klien, pertimbangan sistem pengendalian intern klien, pertimbangan 

informasi asersi, pertimbangan internal auditor klien, prosedur analitis, 

konfirmasi, penggunaan representasi manajemen, penggunaan Teknik 

Audit Berbantuan Komputer (TABK), sampel audit, Perhitungan fisik. 

2. Pengukuran Variabel  

Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert. Skala likert 

adalah salah satu cara untuk menentukan skor dengan memberikan 

pertanyaan kepada responden dan memilih salah satu jawaban yang ada 

(Sugiyono, 2004: 37). Hasil jawaban di setiap item instrument yang 

menggunakan skala likert,akan mempunyai gradiasi sangat positif sampai 



sangat negatif, dengan interval skor yang digunakan dalam skala likert 

penelitian ini adalah:  

a. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1  

b. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2  

c. Jawaban Tidak Tahu diberi skor 3  

d. Jawaban Setuju diberi skor 4  

e. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 

D. Metode Kualitas Data 

Sebelum dilakukan pengolahan data, guna memperoleh kualitas data 

yang diperoleh dari penerapan instrument penelitian ini maka terlebih dahulu 

dilakukan validity and reliability test atas data tersebut.  

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner.Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2005:45). Hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut: 

a) Apabila nilai signifikansi da ri pengujian product moment< 0,05, maka 

data valid.  

b) Apabila nilai rhitung> rtabel  dari pengujian kolmogorof-smirnof, maka 

data valid.  

2. Uji reliabilitas  

Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau andal, jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2005: 41).Untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistic cronbach alpha (? ).Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliable jika memberikan nilaicronbach alpha> 0,6 (Ghozali, 2005: 42). 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi 

berganda  yang sebelumnya harus terbebas dari pengujian asumsi klasik (uji 

normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas ).  

1. Uji Asumsi Klasik  



a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi yang mengansumsikan bahwa setiap residual 

didistribusikan secara normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan 

dengan uji kolmogorov-smirnov dengan melihat nilai asymp. sig > 0,05 

(Ghozali, 2005). 

b. Uji multikolinieritas  

Multikolinieritas merupakan pengujian untuk menentukan apakah 

pada model regresi ditemukan adanya masalah di antara variabel 

independen. Batas dari tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF 

adalah 10. Apabila hasil analisis menunjukkan hasil VIF di bawah nilai 

10 dan tolerance value di atas 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas 

(Ghozali, 2005).  

c. Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Hal ini dapat dilihat dari tabel coefficients apabila 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka 

model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 

2005). 

2. Pengujian Hipotesis  

a. Analisis Regresi Linier Berganda  

Adapun dari analisis linier berganda dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut: 

PPA   = a + ß1TP + ß2MTR + ß3RKK + ß4LOC + e 

b. Pengujian Hipotesis  

1) Koefisien Determinasi (R2)  

Uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar varian 

dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. 

2) Uji Signifikansi Simultan (F)  



Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(terikat). 

3) Uji t 

Distribusi t untuk menguji suatu hipotesis. Jika probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, berarti secara individual variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

HASIL PENELITIAN 

A. Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif hasil pengolahan data SPSS 

17.0: 

DESKRIPSI STATISTIK 

Variabel  N Maksimum Minimum  Mean Standar 
Deviasi 

Penghentian Prosedur 
audit   

26 50,00 10,00 39,1538 12,01230 

Materialitas 26 15,00 3,00 9,0385 3,25553 
Time pressure 26 10,00 2,00 6,0385 1,82166 
Prosedur review dan 
kontrol kualitas  

26 15,00 3,00 10,1154 3,33859 

Locus of control 26 40,00 10,00 30,3462 7,62072 
 

B. Pengujian Asumsi Klasik 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 17.0, data dalam penelitian 

ini telah terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

C. Hasil Pengujian Hipo tesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis 

regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu: 

a. Uji Koefisien Determinasi 

 Tabel 4.12 menunjukkan nilai R sebesar 0,816 atau 81,6%. Nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,595 atau 59,5%, ini menunjukkan bahwa 



variabel penghentian prematur atas prosedur audit yang dapat dijelaskan 

oleh variabel time pressure, materialitas, prosedur review dan kontrol 

kualitas oleh KAP, serta locus of control adalah sebesar 59,5%, 

sedangkan sisanya sebesar 0,405 atau 40,5% (1-0,595) dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. 

b. Hasil Uji Statistik t 

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.12, jika nilai 

probability lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, 

sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima 

dan menolak Ha. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Statistik t 

Variabel Coeficient Beta thitung P –value 
( constant ) 8,794  0,703 0,491 
Time pressure 0,767 0,115 0,791 0,439 
Materialitas  2,558 0,686 4,214 0,000 
Prosedur review 
dan kontrol 
kualitas 

-2,077 -0,580 -3,528 0,002 

Locus of control 0,734 0,474 2,740 0,013 
Adjust R 2     = 0,595 
Fhitung           = 9,442 

Sumber : Data yang Diolah 

Berdasarkan tabel 4.12, maka diperoleh model persamaan regresi sebagai 

berikut. 

PPA  = 8,794 + 0,767TP + 2,558MTR – 2,077RKK– 0,734LOC + e  

Keterangan : 

 

PPA   = Penghentian prematur atas prosedur audit  

a   =  konstant 

ß1 ß2 ß3 = koefisien regresi 

TP  = Time Pressure 

MTR  = Materialitas 

RKK   = Prosedur Review dan Kontrol Kualitas  



LOC   =Locus of Control 

e   = eror  

Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh time pressure terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit 

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.12, variabel time pressure 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,439. Hal ini berarti menolak ? ? , sehingga dapat dikatakan bahwa time pressure tidak berpengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit karena tingkat 

signifikansi yang dimiliki variabel time pressure lebih besar dari 0,05. 

Hasil Uji Hipotesis 2 : Pengaruh materialitas terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.12, variabel materialitas 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti menerima ? ?  sehingga dapat dikatakan bahwa materialitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit karena 

tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel materialitas lebih kecil 

dari 0,05.  

Hasil Uji Hipotesis 3 : Pengaruh prosedur review dan kontrol 

kualitas oleh KAP terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit.  

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.12, variabel prosedur 

review dan kontrol kualitas oleh KAP mempunyai tingkat signifikansi 

sebesar 0,002. Hal ini berarti menerima ? ?  sehingga dapat dikatakan 

bahwa prosedur review dan kontrol kualitas oleh KAP berpengruh secara 

signifikan terhadap penghentian premmatur atas prosedur audit karena 

tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel prosedur review dan 

kontrol kualitas oleh KAP lebih kecil dari 0,05.  

Hasil Uji Hipotesis 4 : Pengaruh locus of control terhadap 

penghentian prematur ataas prosedur audit. 

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.12, variabel locus of 

control mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,013. Hal ini berarti 



menerima ? ? �sehingga dapat dikatakan bahwa locus of control  

berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit karena 

tingkat signifikansi yang dimiliki variabel locus of control lebih kecil 

dari 0,05.  

c. Hasil Uji Statistik F 

Hasil uji hipotesis dengan uji statistik f pada tabel 4.12 diperoleh 

nilai F sebesar 9,442 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa time 

pressure, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas oleh KAP, 

serta locus of control berpengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.  

SIMPULAN  DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian dengan analisis 

regresi berganda yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian variabel time pressure, menunjukkan bahwa time pressure 

tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Dengan ditunjukkan nilai t tabel sebesar 0,791 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,439. Hal ini disebabkan karena auditor lebih sering meluangkan 

waktu cadangan dan jam kerja lembur untuk mengerjakan proses auditnya 

tanpa melakukan penghentian prosedur audit. 

2. Hasil pengujian variabel materialitas, menunjukkan bahwa materialitas 

berpengaruh terhadap penghentian prosedur audit. Dengan ditunjukkan nilai 

t tabel sebesar 4,214 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. jika prosedur 

audit memiliki tingkat materialitas rendah untuk mendeteksi kemungkinan 

adanya salah saji, maka kecenderungan auditor untuk meninggalkan atau 

mengabaikan prosedur tersebut akan semakin rendah, begitu pula 

sebaliknya. 

3. Hasil pengujian variabel prosedur review dan kontrol kualitas, menunjukkan 

bahwa prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap 



penghentian prematur prosedur audit. Dengan ditunjukkan nilai t tabel 

sebesar -3,528 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Apabila prosedur 

review dan kontrol kualitas dalam suatu kantor akuntan tersebut rendah 

maka seorang auditor cenderung melakukan penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

4. Hasil pengujian variabel locus of control, menunjukkan bahwa locus of 

control berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Dengan ditunjukkan nilai t tabel sebesar 2,740 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,013. Hal ini berarti semakin tinggi locus of control eksternal yang 

dimiliki oleh auditor, semakin tinggi juga kecenderungan auditor dalam 

melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit, begitu pula 

sebaliknya. 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya agar menambah jumlah responden 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lainnya, 

seperti sistem komputerisasi KAP, jangka waktu pemberian jasa audit KAP, 

serta karakteristik personal auditor lainnya. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara langsung 

kepada responden. 
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