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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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 menga tasi 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 semacam ini dia nggap penting karena 

penyedia assurance service bersifat independen dan dianggap tidak bias 

berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Individu-individu yang 

bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan assurance service 

untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang 
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digunakan sebagai dasar keputusannya. Assurance service dapat dilakukan 

oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya (Noviana, 2012). 

Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik digolongkan ke dalam 

dua kelompok;  jasa assurance 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 sebelum mereka menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. 

Proses audit merupakan bagian dari assurance services. Pengauditan ini 

melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan 

serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, 
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sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan berakibat 

berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil keputusan 

(Suryanita et al, 2007 dalam Lestari, 2010). 

Russel, 2000 (dalam Noviana 2012) menyatakan bahwa kualitas audit 

adalah merupakan fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan 

untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya. 

Kualitas audit dapat dicapai melalui pelaksanaan audit dimana auditor 

menyusun perencanaan audit serta merancang prosedur audit dan diharuskan 

melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan secara lengkap untuk mencapai 

tujuan audit spesifik serta memperoleh bukti audit yang cukup, relevan, dan 

kompeten terhadap laporan keuangan yang disampaikan sehingga audit 

opinion dapat dipertanggungjawabkan.  

Menurut teori yang ada apabila auditor melaksanakan dan 

mendokumentasikan prosedur audit secara ba ik 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 perilakuauditor 

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 
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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). 

Berkurangnya kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat 

terjadi karena beberapa tindakan, seperti : (Surya nita et al, 2007 dalam 

Lestari 2010 ) 

1. Mengurangi jumlah sampel dalam audit  

2. Melakukan review dangkal terhadap dokumen klien 

3. Tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang 

dipertanyakan 

4. Memberikan opini ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan 

secara lengkap.  

Dalam prakteknya tindakan pengurangan kualitas audit (reduced audit 

quality)masih sering terjadi, padahal dalam teori telah jelas dinyatakan bahwa 

proses audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi. 

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. Penghentian prematur prosedur audit merupakan tindakan yang 

dilakukan auditor dengan tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau 
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beberapa prosedur audit yang disyaratkan, namun auditor 

mendokumentasikan semua hasil audit dengan wajar tanpa pengecualian 

sesuai dengan prosedur audit. Menurut Halim (1997) suatu laporan keuangan 

yang wajar dapat ditafsirkan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari 

keragu-raguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Wajar tanpa 

pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau 

diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  

Apabila seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan suatu 

perusahaan tidak melakukan proses audit sesuai dengan prosedur, maka 

seorang auditor tidak akan mampu memberikan informasi laporan keuangan 

yang dapat dipercaya. Halim (1997) menjelaskan bahwa tujuan audit adalah 

untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapa i tujuan ini, seorang auditor 

perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti 

yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan 

audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.  

Penghentian prematur atas prosedur audit menurut Shapeero,et.al(2003) 

dalam Noviana (2012) merupakan tindakan yang dilakukan ketika auditor 

mendokumentasikan seluruh prosedur audit tanpa benar-benar melakukannya 

atau mengabaikannya atau tidak melakukan beberapa prosedur audit yang 

disayaratkan tetapi ia dapat memberikan opini atas suatu laporan keuangan.  
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Praktik premature sign-off of audit procedures  akan secara langsung 

menurunkan kualitas laporan akhir audit yang dihasilkan auditor, sebab jika 

satu saja langkah dalam prosedur audit dihilangkan, ini berarti akan 

mengurangi kesempatan auditor memperoleh bukti audit yang dapat 

mendukung pemberian opini audit.  

Penelitian Lestari (2010) menunjukkan bahwa telah terjadi penghentian 

prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor yang berkerja di 

Kantor Akuntan Publik Semarang dalam jumlah sedikit. Hal ini terbukti dari 

hasil tabulasi data yang menunjukkan 19 % auditor telah menghentikan 

secara prematur atas prosedur audit. 

Penelitian Liantih (2010) menunjukkan bahwa time pressure, resiko 

audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas oleh KAP, locus of 

control, self esteem in relation to ambition, serta turnover intentions 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

Prosedur audit merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan bukti 

audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit (Mulyadi, 

2002). Dengan melakukan seluruh prosedur audit yang ada, maka tujuan dari 

proses audit yaitu untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dapat 

tercapai dan kesalahan yang terjadi dapat diminimalisasi. Berdasarkan 

penelitian-penelitian sebelumnya serta uraian diatas maka peneliti mengambil 

judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Auditor dalam 

Premature Sign-Off Of Audit Prosedures (Penghentian Prematur Atas 
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Prosedur Audit) pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surakarta dan 

Yogyakarta”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah time pressure berpengaruh terhadap terjadinya penghentian 

premature prosedur audit?  

2. Apakah materialitas berpengaruh terhadap terjadinya penghentian 

prematur prosedur audit? 

3. Apakah prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap 

terjadinya penghentian prematur prosedur audit?  

4. Apakah locus of control dari auditor berpengaruh terhadap terjadinya 

penghentian prematur prosedur audit?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

ada tidaknya pengaruh antara variabel time pressure , materialitas, prosedur 

review  dan kontrol kualitas serta locus of control auditor terhadap perilaku 

penghentian prematur prosedur audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevalusi 

prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan serta untuk 

mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur prosedur audit.  

2. Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya acuan prosedur audit yang 

dapat digunakan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan yang 

ditunjukkan dalam Standart Profesional Akuntan Publik  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Dapat dijadikan referensi dan acuan penelitian pada bidang auditing, 

terutama untuk peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut 

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

4. Bagi Auditor  

Penelitian dapat memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya 

pengaruh antar variabel time pressure, materialitas, prosedur review dan 

kontrol kualitas serta locus of control auditor terhadap perilaku 

penghentian prematur prosedur audit.  

E. Sistematika Penulisan  

Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 
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Bab II adalah tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang 

mendasari penelitian dan akan digunakan sebagai pedoman dalam 

menyelesaikan masalah penelitian yang ada, penelitian terdahulu yang terkait, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis.  

Bab III adalah metode penelitian yangmenguraikan tentang jenis 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data.  

Bab IV adalah analisis data dan pembahasan yang mendeskripsikan 

objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.  

Bab V adalah penutup yang mengemukakan kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan bisa digunakan 

sebagai dasar pertimbangan serta bermanfaat bagi KAP di Surakarta  dan 

Yogyakarta , penulis maupun pembaca.  


