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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara

adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan

hukum perusahaan di negara tersebut.  Perusahaan yang mulai berkembang

tersebut memerlukan modal dari pemiliknya, namun juga memerlukan modal

dari kreditur. Perkembangan sedemikian rupa menimbulkan jasa akuntan

publik mulai diperlukan dan berkembang pula. Dari profesi akuntan publik

inilah kreditur dan investor atau calon kreditur dan calon investor

mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi

yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan perusahaan.

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Profesi ini merupakan profesi

kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat

mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi

yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi,

2002:4).

Penggolongan jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik menjadi

dua kelompok  yaitu assurance service dan nonassurance service. Assurance

service adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi

bagi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan informasi

yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan.
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Nonassurance service adalah jasa yang dihasikan akuntan publik yang di

dalamnya ia tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan,

atau bentuk lain keyakinan. Jenis nonassurance service berupa jasa kompilasi,

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

Tanggung jawab dari profesi akuntan publik yaitu untuk menaikkan

tingkat keandalan laporan keuangan peusahaan, sehingga masyarakat

memperoleh informasi laporan keuangan yang andal sebagai dasar

pengambilan keputusan. Kepercayaan masyarakat terhadap auditor sebagai

pihak yang independen dalam laporan keuangan perusahaan sangat besar.

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar

dapat memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan

bebas dari salah saji material baik disebabkan karena kekeliruan atau

kecurangan.

Menurut penelitian Qurrahman, dkk. (2012) perilaku profesional

akuntansi publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku

menyimpang dalam audit (disfuction audit behavior). Perilaku disfungsional

yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh

seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan

terhadap standar audit.  Perilaku ini mempengaruhi kualitas audit baik secara

langsung maupun tidak langsung di antaranya adalah premature sigg off atau

penghentian prosedur audit secara dini, pemerolehan bukti yang kurang,

pemprosesan yang kurang akurat, dan kesalahan dari tahapan-tahapan.
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Dalam penelitian Mutiara, dkk. (2010) salah satu bentuk perilaku

pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit.

Dalam penghentian prematur atas prosedur audit, auditor tidak melakukan

prosedur audit yang disyaratkan dengan lengkap dan melakukan penghentian

prosedur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih memberikan opini dan

menarik simpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dalam

prosedur audit yang ada. Perilaku penghentian prematur atas prosedur audit

penting menjadi perhatian, khususnya bagi para auditor profesional agar

fenomena penghentian ini dapat dideteksi dan dihilangkan.

Menurut penelitian Imam, dkk. (2011) salah satu bentuk perilaku

pengurangan kualitas audit  adalah penghentian prematur atas prosedur audit.

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 diauditnya. Penghentian prematur atas prosedur audit tersebut

akan menyebabkan pengurangan kualitas dalam audit yang dilakukan secara

sengaja oleh auditor. Perilaku pengurangan kualitas audit muncul karena

adanya dilema inherent cost (biaya yang melekat pada proses audit) dan

kualitas, yang dihadapi dalam lingkungan auditnya .

Christina (2005) dalam penelitian Maulina, dkk. (2010) mendefinisikan

penghentian prematur sebagai suatu keadaan yang menunjukkan auditor

menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam

prosedur audit tanpa menggantikan dengan langkah yang lain. Penghentian

prematur atas prosedur audit merupakan tindakan yang berkaitan dengan
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penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan

pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani

mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya.

Menurut penelitian Andriyani (2013) praktik penghentian prematur atas

prosedur audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor

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

Faktor internal dapat diketahui dari salah satu karakter pribadi auditor yang

tercermin dalam karakteristik profesional yang dimiliki auditor dalam

melakukan tugasnya. Faktor internal auditor meliputi lokus kendali, keahlian

dan pengalaman auditor, sedangkan faktor eksternal adalah prosedur review

dan kontrol kualitas, time pressure, tekanan ketaatan, risiko audit, dan

materialitas.

Dalam penelitian Wahyudi, dkk. (2011) penghentian prematur atas

prosedur audit menyebabkan pengurangan kualitas dalam audit yang diartikan

sebagai pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara

sengaja oleh auditor. Ada beberapa alasan mengapa auditor melakukan

penghentian prematur atas prosedur audit yaitu (1) terbatasnya jangka waktu

pengauditan yang ditetapkan, (2) anggapan bahwa prosedur audit yang

dilakukan tidak penting, (3) prosedur audit tidak material, (4) prosedur audit

yang kurang dimengerti, (5) terbatasnya waktu penyampaian laporan audit, dan

(6) faktor kebosanan auditor .

Penelitian Maulina, dkk. (2010) faktor pertama yang mempengaruhi

penghentian prematur atas prosedur audit adalah tekanan waktu. Adapun yang
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dimaksud dengan tekanan waktu (time pressure) adalah kondisi dimana auditor

mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan

tugasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur

audit adalah materialitas. Pertimbangan auditor mengenai materialitas

merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh presepsi dari

auditor sendiri (Asmara dan Rusmin, 1996:85), sedangkan faktor ketiga yang

mempengaruhi penghentian premature atas prosedur audit adalah risiko audit.

Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak

memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan

yang mengandung salah saji material (Halim, 2008:134).

Menurut penelitian Supardi (2011) pengaruh perilaku disfungsional

internal auditor dihasilkaan dari tekanan budged waktu atas kualitas audit.

Untuk mengurangi disfungsional perilaku internal auditor yang tidak etis dan

melanggar standar profesional, penugasan kepada internal auditor

mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, dan keahliannya untuk dapat

mencapai tujuan audit. Demikian pula pelaksanaannya memerlukan review dan

supervisi atasannya untuk memberikan keyakinan apakah prosedur audit telah

dilaksanakan dan apakah informasi yang diperoleh merupakan informasi yang

cukup dan kompeten. Kecukupan review dan supervisi yang memadai mampu

mendeteksi perilaku disfungsional, seperti penghentian prematur prosedur

audit.

Pelaksanaan supervisi yang kurang baik juga merupakan salah satu faktor

yang mengakibatkan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.
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Pengendalian atas penghentian pekerjaan lebih dini merupakan hal yang sangat

penting pada setiap kantor akuntan publik. Penghentian pekerjaan lebih dini

akan menyebabkan perubahan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam

perencanaan audit, karena akan menghasilkan suatu tingkat risiko audit aktual

yang tidak terkontrol dan tidak diketahui. Untuk mengontrol hal ini maka

kantor akuntan publik harus menyediakan tindakan supervisi. Inti dari tindakan

supervisi audit itu sendiri adalah tindakan kepemimpinan dalam

memaksimalkan pengawasan auditor senior terhadap auditor junior yang

dilakukan untuk mencapai tujuan hasil kerja yang memuaskan.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas

prosedur audit telah  banyak dilakukan, namun kebanyakan bukti-bukti empiris

memberikan hasil yang bervariasi. Seperti dalam penelitian Wahyudi, dkk.

(2011) menunjukkan bahwa hanya materialitas yang memiliki pengaruh

signifikan, sedangkan variabel time pressure, risiko audit, review procedure,

kontrol kualitas, dan komitmen profesional tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian

Indarto (2011) menunjukkan adanya tekanan waktu dan risiko audit

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas

prosedur audit. Sebaliknya variabel review procedure dan quality control

pengalaman mengaudit berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur

atas prosedur audit.

Penelitian Maulina, dkk. (2010) menyimpulkan adanya pengaruh yang

signifikan antara tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas prosedur

audit dan tindakan supervisi tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian
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Kadek, dkk. (2014) menyimpulkan bahwa tekanan waktu, locusofcontol, dan

tindakan supervisi berpengaruh baik secara parsial maupun secara simultan

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Menurut penelitian Kumalasari, dkk. (2012)  menunjukkan bahwa time

pressure, risiko audit, dan materialitas berpengaruh positif terhadap

penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan prosedur review dan

kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas

prosedur audit. Namun demikian dalam penelitian Yesy (2014) hasilnya

menunjukan bahwa risiko audit dan turnover intention berpengaruh terhadap

penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan time pressure dan locus

of control tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur audit.

Penelitian sebelumnya menyimpulkan hasil yang berbeda-beda sehingga

menyebabkan adanya ambiguitas dalam hal pengambilan keputusan.Oleh

karena adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai penghentian prematur atas prosedur audit.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian. Adapun sebagai wujud ketertarikan tersebut penulis

mengambil judul “PENGARUH TEKANAN WAKTU, MATERIALITAS,

RISIKO AUDIT DAN TINDAKAN SUPERVISI TERHADAP

PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT (Studi Empiris

pada Auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah

Istimewa Yogyakarta).”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian premature atas

prosedur audit?

2. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas

prosedur audit?

3. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas

prosedur audit?

4. Apakah tindakan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur  atas

prosedur audit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah

dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tekanan waktu terhadap

penghentian prematur atas prosedur audit.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh materialitas terhadap

penghentian  prematur atas prosedur audit.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko audit terhadap penghentian

prematur atas prosedur audit.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tindakan supervisi terhadap

penghentian premature atas prosedur audit.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan

yang dapat dilakukan untuk mengatasi  kemungkinan adanya praktik

penghentian prematur atas prosedur audit.

2. Bagi Auditor, menghindari terjadinya  praktik penghentian prematur atas

prosedur audit saat melakukan audit dengan cara meningkatkan

profesionalisme serta kualitasnya dalam melaksanakan prosedur audit sesuai

dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

3. Bagi pembaca dan peneliti lain, dapat menambah wawasan ilmu

pengetahuan sekaligus dapat digunakan sebagai  referensi bagi para peneliti

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah

pengauditan.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tekanan waktu, materialitas, risiko audit ,

tindakan supervisi, dan penghentian prematur atas prosedur audit,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis

penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel,

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi

operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengujian data,

pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian,

serta saran-saran yang diperlukan.


