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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Tekanan Waktu, 

Materialitas dan Tindakan Supervisi Terhadap Penghentian Prematur atasProsedur 

Audit di Kantor BPKP  Perwakilan Yogyakarta 

Metode Penelitian yang digunakan adalah Data Kuantitatif dengan 

mengambil sampel auditor di Badan Pemerintahan Keuangan dan Pembanguan 

Perwakilan Yogyakarta. Penelitin ini menggunakan tekhnik analisis data untuk 

penguji hipotesis berupa Uji t, Uji F dan R beserta uji kebaikan model sekaligus 

Uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan program SPSS 17.0 

Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa semua item valid 

dan reliabel. Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukan data 

berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari multikorelasi dan heteroskedastisitas 

dan juga autokorelasi. Berdasarkan hasil validitas reliabilitas dan uji asumsi klasik 

dikatakan bahwa data baik dan tidak bias, sehingga dapat di lanjutkan uji regresi 

linier berganda. Hasil pengujian regresi berganda menunjukan bahwa Tekanan 

Waktu, Materialitas dan Tindakan Supervisi berpengaruh positif terhadapa 

Penghentian Prematur atas Prosedur Audit. 

 

Kata Kunci : Penghentian Prematur atas Prosedur Audit, Tekanan Waktu, 

Materialitas dan Tindakan Supervisi. 
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ABSTRACT 

 
This study aimed to test the Pressure Effect of Time, Materiality and 

Supervision Measures Against Premature Termination on Audit Procedures in 

BPKP Representative Office in Yogyakarta. 

The research method used is quantitative data by sampling the auditor at 

the Board of Finance and the Development of Representative Government of 

Yogyakarta. This research is conducted using data analysis techniques to test 

hypotheses in the form of t-test, F test and R together with kindness test model 

and test the classical assumption in advance using the SPSS 17.0 

In the validity and reliability showed that all items are valid and reliable. 

In the classical assumption of normality test showed normal distribution of data, 

once freed from multikorelasi and heteroskedasticity and autocorrelation. Based 

on the results of the reliability and validity of the classical assumption to say that 

the data is good and not biased, so it can proceed multiple linear regression. The 

results of multiple regression test showed that time pressure, Materiality and 

Supervision Measures positive effect on Premature Termination on Audit 

Procedures. 

 

Keywords: Premature Termination on Audit Procedures, Time Pressure, 

Materiality and Supervision Measures. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Coram, et al., (2004) dalam Mutiara, Ratna dan Choirul 

(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 kesimpulan 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. Perilaku pengurangan kualitas audit penting untuk 

merefleksikan kontradiksi antara inherent costdengan aktivitas audit 

(Herrbach, 2001). Perilaku pengurangan kualitas audit muncul karena adanya 

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

yang dihadapi dalam lingkungan auditnya (Weningtyas dkk., 2007; Herrbach, 

2001, dalam Imam,Jurica,Luekman 2011). 

Faktor pertama yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur 

audit adalah tekanan waktu. (Biana, 2007) dalam Maulina, dkk. (2010). Faktor 

kedua yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah 

materialitas. (Asmara dan Rusmin, 1996:85). Faktor ketiga yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah risiko audit. 

(Halim, 2008:134). 

Pelaksanaaa  supervisi yang kurang baik juga merupakan salah satu faktor 

yang mengakibatkan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. 

Menurut Qurrahman, dkk. (2012) perilaku profesional akuntansi publik salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam 

audit (disfuctional audit behavior). Perilaku ini mempengaruhi kualitas audit 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku yang mempunyai 

pengaruh langsung diantaranya adalah premature sigg off atau penghentian 

prosedur audit secara dini, pemerolehan bukti yang kurang, pemprosesan yang 

kurang akurat, dan kesalahan dari tahapan-tahapan audit.Dari beberapa 

penjelasan, paparan, dan alasan-alasan di atas, penulis memilih judul 

”Pengaruh Tekanan Waktu, Materialitas dan Tindakan Supervisi 

terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit”. 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk menguji pengaruh tekanan waktu terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit 

2. Untuk menguji pengaruh materialitas terhadap penghentian  prematur 

atas prosedur audit 

3. Untuk menguji pengaruh tindakan supervise terhadap penghentian 

prematuratas prosedur audit 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Atribusi 

Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana 

cara menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. Teori ini diarahkan 

untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara kita menilai orang secara 

berlainan, tergantung makna apa yang kita hubungkan (atribusikan) ke suatu 

perilaku tertentu (Kelly, 1972 dalam Lestari, 2010). Teori ini mengacu pada 

bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya 

sendiri (Luthans, 1998 dalam Lestari, 2010).  

.  

B. Tekanan Waktu 

Tekanan waktu (time pressure) adalah suatu kondisi dimana auditor 

mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan 

tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Biana, 2007dalam 

Maulina, dkk,  2010). 

Pengertian Anggaran Waktu menurut McGuy, Alderman, dan Winter 

(1990) adalah “Time budget is an element of planning used by auditors, which 

simply establishes guidelines in number of hours for each section of the audit”. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa Anggaran Waktu adalah waktu yang  

dialokasikan untuk melakukan langkah-langkah dalam program audit.  

Time Pressure memiliki dua dimensi yaitu time budget pressure (keadaan 

dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu 

yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang 

sangat ketat) dan time deadline pressure (kondisi dimana auditor dituntut untuk 

menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya). 

 

C. Materialitas 

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji 

informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat 

mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang 

yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya 

penghilangan atau salah saji itu.  

Definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor untuk 

mempertimbangkan baik (1) keadaan yang berkaitan dengan entitas dan, (2) 

kebutuhan informasi pihak yang akan meletakan kepercayaan atas laporan 

keuangan auditan. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material dalam laporan 

keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan 

entitas yang memiliki ukuran dan sifat yang bebrbeda. Begitu juga 

kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas 

tertentu dari periode akuntansi ke periode akuntansi yang lain.  ( Mulyadi, 1998 

: 150) 

 Audit menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. (1) Auditor 

menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dan, (2) Pada saat 

mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. 
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Dari definisi diatas konsep materialitas dapat digunakan 3 tingkatan 

dalammempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara lain : 

1.  Jumah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam aporan 

keuangantetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai 

laporan, 

2.Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan 

secarakeseluruhan, 

3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas 

sehinggakewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. 

 

D. Tindakan Supervisi 

Menurut Cusins (2005) dalam Nadirsyah dan Safri, (2013). supervisi 

adalah suatu usaha merencanakan,mengatur, mengkoordinir, dan mengontrol 

yang bertujuan untuk mencapai hasilmelalui orang lain. Supervisi mencakup 

pengarahan kegiatan pemeriksaan danpihak lain (seperti tenaga ahli yang 

terlibat dalam pemeriksaan) agar tujuanpemeriksaan dapat tercapai. Unsur 

supervisi meliputi pemberian instruksi kepadastaf, pemberian informasi 

mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, danpemberian pelatihan 

kerja lapangan (on the job training) yang efektif (Peraturan 

BPKRI,No.01,2007: 73). 

Inti dari supervisi audit itu sendiri adalah kepemimpinan 

dalammemaksimalkan pengawasan auditor senior terhadap auditor junior yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan hasil kerja yang memuaskan. Menurut House 

dan Mitchell (1974) gaya kepemimpinan dibedakan menjadi empat, yaitu 

directive,participative, supportive, dan achievement oriented. Dari spesifikasi 

tersebut dapatdisimpulkan oleh House (1972) bahwa perilaku atau gaya 

kepemimpinan akanditerima oleh bawahan untuk melihat apakah perilaku atau 

gaya kepemimpinantersebut bisa menjadi sumber atau alat untuk mendapatkan 

kepuasan dimasa yang akan datang ( Nadirsyah dan Safri, 2013). 

 

 

E. Penghentian Prematur atas Prosedur Audit 

Christina (2005) dalam Maulina (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 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. Perilaku tersebut dianggap paling tidak 

dapat diterima / ”dimaafkan” dan paling berat hukumannya (bisa berupa 

pemecatan) jika dibandingkan dengan bentuk RAQ lainnya (Malone dan 

Roberts, 1996; Coram, et al., 2004, dalam Rikarbo, 2010). 

Sesuai dengan standar auditing (IAI, 2001) bahwa untuk 

menghasilkanlaporan audit yang berkualitas maka auditor harus melaksanakan 

beberapaprosedur audit. Prosedur audit merupakan serangkaian langkah-
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langkah yangharus dilaksanakan dalam melaksanakan audit.Dalam konteks 

auditing, manipulasi akan dilakukan dalam bentuk perilakudisfungsional. 

Perilaku ini adalah alat bagi auditor untuk memanipulasi prosesaudit dalam 

upaya mencapai tujuan kinerja individual. Pengurangan kualitas audityang 

dilakukan dari kegiatan ini mungkin dipandang sebagai pengorbanan 

bagiindividu untuk bertahan dalam lingkungan audit (Donnelly et al., 

2003dalam Ayu 2010).  

Menurut Halim (2008), definisi audit yang berasal dari ASOBAC(A 

Statement of Basic Accounting Concepts) adalah sebagai berikut: 

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan 

mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang 

berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian 

antara asersi-asersi tersebut  dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan, Proses 

sistematik itu sedniri adalah berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur 

yang logis, bererangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu 

urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan. 

 Menurut Mulyadi dan Puradiredja (2002), definisi auditing  adalah: “suatu 

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kegiatan ekonomi, 

dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan criteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-

hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 

 

 

F. Rerangka Pemikiran 
Rerangka pemikiran teoritis menggambarkan hubungan antar 

variabel dalam penelitiandapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran Penelitian 

Populasi / Sampel                       Variabel Dependen 

 

 

 

 

Variabel Independen 

     H1    H2        H3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajer Penghentian Prematur 

Audit Senior 

Prosedur Audit 
Audit Junior 

Timothi (2000) menyatakan 

adanya time pressure 

cenderung membuat auditor 

untuk menghentikan salah 

satu atau beberapa prosedur 

audit dan berani 

mengeluarkan opini sebelum 

seluruh prosedur audit yang 

disyaratkan berjalan. Troy 

(2001), Shapeero et al. 

(2003) dan Halil (2011) 

menyebutkan pengetatan 

anggaran waktu yang 

semakin tinggi membuat 

praktik penghentian prematur 

prosedur audit akan semakin 

tinggi juga (dalam, Ni Made 

2014) 

Saat auditor menetapkan 

bahwa materialitas yang 

melekat pada suatu prosedur 

audit rendah, maka terdapat 

kecenderungan bagi auditor 

untuk mengabaikan prosedur 

audit tersebut. Pengabaian ini 

dilakukan karena auditor 

beranggapan jika ditemukan 

salah saji dari pelaksanaan 

suatu prosedur audit, nilainya 

tidaklah material sehingga 

tidak berpengaruh apapun 

pada opini audit. Pengabaian 

seperti ini yang menimbulkan 

praktik penghentian prematur 

atas prosedur audit. Penelitian 

terdahulu oleh (Herningsih, 

2001 dalam Rikarbo, 2010) 

belum dapat membuktikan 

bahwa materialitas akan 

berpengaruh terhadap praktik 

penghentian 

Tekanan Waktu Materialitas Tindakan Supervisi 

Penghentian prematur atas 

prosedur audit juga 

dimungkinkan terjadi 

karena adanya tindakan 

supervisi. 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 (dalam 

Mutiara, Ratna dan Choirul, 

2010) 

Mutiara, Ratna dan Choirul (2010) 

1. Tekanan Waktu 

2. Tindakan Supervisi  

Penelitian Terdahulu 

Yosua, RikarboRekkat (2010) 

1. Time Pressure 

2. Risiko Audit 

3. Materialitas 

4. Prosedur Review 

5. Kulitias Kontrol  
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G. Penelitian Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis 
Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini sebagai berikut : 

Penelitian Mutiara,dkk (2010) “Pengaruh tekanan waktu, tindakan 

supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit” hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh tekanan waktu,tindakan 

supervisiterhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Penelitian Rikarbo (2010) “Faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian 

prematur prosedur audit” dalam penelitiannyaterdapat pengaruh time pressure, 

risiko audit, materialitas, prosedur review dan kualitas kontrol, komitmen 

profesionalisme terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

 

Pengembangan Hipotesis 
a. Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur 

Audit 

Time pressure yang diberikan Kantor Akuntan Publik kepada auditornya 

bertujuan untukmengurangi biaya audit (Weningtyas, et al, 2006 dalam Vida 

dan Vika, 2013). Maka semakin cepat auditor melaksanakanprogram audit 

semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program audit. 

Keadaan ini dapat memungkinkan auditor melakukan penghentian prematur 

atas prosedur audit denganketerbatasan waktu auditor tetap dapat 

menyelesaikan prosedur audit yang disyaratkan bahkanpemberhentian prosedur 

audit. Semakin besar tekanan terhadap waktu pengerjaan audit, semakin besar 

pulakecenderungan untuk melakukan penghentian prematur.Dari pernyataan 

yang disebutkan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis pertama sebagai 

berikut: 

 

H1 :  Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prematur 

atas Prosedur Audit 

b. Pengaruh Materialitas terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit 

Hasil penelitian Weningtyas, dkk (2007) dalam Wibowo (2010) 

menemukan bahwa materialitas mempunyai pengaruhterhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. Hubungan antara materialitas dan penghentian 

prematur atas prosedur audit bersifat negatif. Jika auditor menganggap 

prosedur audit memiliki materialitas rendah dalam mendeteksi kemungkinan 

adanya salah saji, maka kecenderungan auditor untuk 

meninggalkan/mengabaikan prosedur tersebut akan semakin tinggi, dan 

sebaliknya.Dari paparan yang telah disampaikan dibuat hipotesis sebagai 

berikut : 

H2 :  Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prematur 

atas Prosedur Audit 

 

c. Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Penghentian Prematur atas 

Prosedur Audit 
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Kecukupan review dan supervisi yang memadai mampu mendeteksi 

perilaku disfungsional, seperti penghentian prematur prosedur audit, Malone 

dan Robert, (1996) dalam Deddy,(2011) menyatakan bahwa semakin tinggi 

penerapan prosedur review dan supervisi semakin tinggi pula dapat mendeteksi 

penghentian prematur prosedur audit dan semakin rendah auditor melakukan 

praktik disfungsional tersebut.Dari paparan di atas, hipotesis yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

H3 :  Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prematur 

atas Prosedur Audit 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah data kuantitatif dimana penelitian menggunakan 

populasi dan sampel tertentu, instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kuesioner, observasi dan riset kepustakaan (dokumentasi). 

B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan public yang bekerja di Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan di wilayah Perwakilan Yogyakarta. 

Jumlah karyawan secara pasti dapat diketahui karena yang menjadi sampel 

adalah individu meliputi audit senior, audit senior, manajer. Metode sampel 

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Adapun pertimbangan sampel yang dipilih adalah auditor yang mempunyai 

pengalaman kerja minimal tiga (3) tahun, dengan pertimbangan bahwa auditor 

yang telah memiliki masa kerja ≥ 3 tahun dianggap telah memiliki waktu dan 

pengalaman untuk beradaptasi serta menilai kondisi lingkungan kerjanya. 

Pemilihan sampel ini telah mewakili populasi, dengan batas minimum sampel 

suatu penelitian adalah sebanyak 48 sampel. Jumlah responden yang akan 

dilibatkan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Penelitian sekarang menggunakan data Primer sebagai data utama dari 

penyebaran kuesioner, dengan cara mengajukan daftar pertanyaan langsung 

kepada responden, yaitu auditor yang bekerja di Kantor Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian sekarang adalah Penghentian 

Prematur atas Prosedur Audit, Praktik penghentian prematur atas prosedur 

audit terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap 

tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikan atau tidak melakukan 

beberapa prosedur audit yang disyaratkan tetapi harus dapat memberikan 

opini atas suatu laporan keuangan (Shappero, et al., 2003).  
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2. Variabel Independen 
a. Tekanan Waktu 

Adanya tuntutan bagi auditor untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu 

dalam melaksanakan audit, mengakibatkan timbulya time pressure. variabel 

time pressure diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan 

oleh Heriningsih (2002) yang secara spesifik mengukur terjadinya time 

pressure yang terdiri dari time budget pressure dan time deadline pressure. 

b. Materialitas 

Materialitas dapat didefinisikan sebagai besarnya salah saji dari informasi 

akuntansi yang dalam kondisi terterntu hal ini akan berpengaruh terhadap 

perubahan pengambilan keputusan yang diambil oleh orang yang 

memepercayai informasi yang mengandung salah saji tersebut. Variable ini 

diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Heriningsih 

(2002) yang secara spesifik mengukur secara kualitatif dan kuantitatif tingkat 

materialitas yang terkandung dalam prosedur audit. Instrumen variabel ini 

terdiri dari 3 item pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan Skala 

Likert 1 sampai 5 poin. 

c. Tindakan Supervisi 

Tindakan supervisi dalam penelitian ini mengacu pada suatu cara yang 

digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengatur serta 

mengkoordinasikan bawahan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 

yang efektif. 

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi 

linier berganda, dimana akan diuji pengaruh antara variabel tekanan waktu 

(TK), materialitas (M), tindakan supervisi (TS) terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. Namun sebelum melakukan analisis regresi 

linier berganda yaitu melakukan uji validitas, reabilitas dan diuji terlebih 

dahulu syarat penggunaan regresi linier yang meliputi : Uji Normalitas dan 

Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji heteroskedastisitas,  uji multikolinieritas 

dan uji autokorelasi. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Sampel 

 Berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, 

penelitian sekarang memperoleh sampel sebanyak 60 orang. Selanjutnya, Dari 

jumlah tersebut sebanyak 48 kuesioner dapat kembali dan terisi penuh, 

sebanyak 12 tidak kembali. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian 

sekarang menjadi sebanyak 48.  

.  

B. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validasi 

Uji Validasi terhadap masing – masing pertanyaan variabel tekanan waktu 

dan prosedur audit yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa masing 

– masng pertanyaan pada semua variabel memiliki rhitung yang lebih besar 
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dari rtabel, yakni rhitung > 0,284, sehingga dapat diartikan masing – masing 

pertanyaan dari variabel adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas yang dilakukan dengann cara menghitung nilai cronbach’s 

alpa dari masing – masing instrumen dalam masing- masing variabel. 

Tekanan waktu, materialitas, tindakan supervisi dan prosedur audit, 

memiliki nilai cronbah’s alpa> 0,70 sehingga dapat dikatakan reliabel. 

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas menguji nilai residual terstandarisasi pada model 

regresi sudah berdistribusi normal atau belum. Penelitian sekarang 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data penelitian berdistribusi 

normal karena nilai signifikan sebesar 0,756> 0,616 

Tabel IV.14 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogoruv – 

Smirrov 

p-value Keterangan 

Persamaan  

Unstandardized Residual  

 

0.756 

 

0.616 

Data 

terdistribusi 

normal 

Sumber : data diolah, 2015 

2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas menguji hubungan linear antara beberapa/ 

semua variabel independen secara sempurna maupun hampir sempurna. 

Semua variabel independen memiliki TOL >0,10 dan nilai VIF <10, maka 

tidak mengandung gejala multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil 

pengujian multikolinieritas dalam penelitian sekarang. 

 

Tabel IV.16 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

TW 

M 

TS 

0,989 

0,947 

0,951 

 

1,011 

1,056 

1,052 

 

 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Sumber: data diolah 
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3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas menguji tketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi dengan 

menggunakan uji Glejser. Semua variabel independen dalam penelitian 

sekarang tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. 

Tabel IV.15 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Model Sig. Kriteria Keterangan 

Tekanan Waktu 0,355 
P > 0,05 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Materialitas 0,079 
P > 0,05 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Tindakan Supervisi 0,169 
P > 0,05 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sumber : data diolah, 2015 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi untuk mengetahui korelasi antara anggota 

dari serangkaian observasi yang disajikan menurut time series/cross 

sectional dengan uji Durbin-Watson. Dari tabel diketahui mengandung 

masalah autokorelasi. Masalah tersebut kemudian diobati menggunakan 

Runs Test. Tabel berikut ini merupakan hasil pengujian autokorelasi dalam 

penelitian sekarang : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai DW-hitung Kriteria Keputusan 

2,369 1,67 < 2,369 < 1,42 Tidak ada autokorelasi 

baik positif atau 

negatif 

Sumber: data diolah 2014 

D. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda dalam penelitian sekarang menggunakan 

model persamaaan regresi berganda. Tabel berikut menunjukkan adanya 

pengaruh variabel independen dengan variabel dependennya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabel IV.17 

Hasil Pengujian Regresi Berganda 

Variabel Unstandardized 

Coefficients Beta 
t value Signifik

ansi 

 
Constant 
Tekanan Waktu 
Materialitas 
Tindakan Supervisi 

 
1,688 
0,509 
0,556 
0,345 

 

 
0,196 
0,350 
O,206 
0,380 

 

 

 
0,846 
0,001 
0,045 
0,022 

 

Uji F 
AdjustedR

2 
 6,216 

0,250 
0,000 

Sumber :data diolah, 2015 

Sehingga model persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

PP = 1,668 + 0,509 TW + 0,556 M + 0,345 TS + €  

PP              = Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit 

α                = Konstanta 

β1, β2, β3= Koefisien regresi 

TW = Tekanan Waktu 

M    =  Materialitas 

TS              = Tindakan Supervisi 

  €      = Standar Error 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran mengenai kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependennya. Dapat bahwa nilai 

adjusted R
2
 sebesar 25%. Sehingga variabel dependen dipengaruhi 25% 

oleh kombinasi variabel independen dalam penelitian sekarang dan sisanya 

75% dijelaskan faktor lain. 

c. Uji Statistik F 
Pengujian ini untuk mengetahui variabel independen dalam suatu 

penelitian secara silmutan mempengaruhi variabel dependennya. Dari 

tabel menunjukkan bahwa nilai Fhitung> Ftabel yaitu 6,216>3,23 dan nilai 

signifikasi F yaitu 0,000< 0,05. Hal tersebut berarti variabel independen 

dalam penelitian sekarang bersama-sama secara signifikan berpengaruh 

terhadap variabel dependennya. Sehingga model dalam penelitian 

sekarang dikatakan Fit. 
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Tabel IV.18 

Hasil Statistik F  

Variabel Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 

Persamaan 1 6,216 3,23  0,000 Signifikan 

Sumber : data diolah, 2015 

d. Uji Statistik t 
Pengujian statistik t untuk mengetahui pengaruh signifikasi antara 

rata-rata sampel dengan rata-rata populasi dalam suatu penelitian.  

 

Tabel IV.19 

Hasil Statistik t  

Model thitung Sig. Keterangan 

Tekanan Waktu 3,500 0,001 H1 diterima 

Materialitas 2,068 0,045 H2 diterima 

Tindakan Supervisi 2,380 0,022 H3 diterima 

Sumber : data diolah, 2015 

Berdasarkan pengujian tersebut dapat diketahui : 

a. Hasil Uji t Pengaruh Tekanan Waktu terhadap penghentian Prematur 

atas Prosedur Audit 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel 

tekanan waktu sebesar 3,500 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan 

tingkat keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena thitung> ttabel 

maka Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti tekanan waktu 

berpengaruh terhadap prosedur audit pada tingkat keyakinan 95%(α 

:0,05). 

b. Materialitas 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel 

Materialitas sebesar 2,068 sedangkan besarnya nilai ttabel dengan 

tingkat keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena thitung> ttabel 

maka Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti Materialitas berpengaruh 

terhadap Prosedur Audit  pada tingkat keyakinan 95%  (α :0,05). 

c. Tindakan Supervisi 

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai thitung variabel 

Tindakan Supervisi sebesar 2,380 sedangkan besarnya nilai ttabel 

dengan tingkat keyakinan 95% atau (α : 0,05) adalah 2,021 karena 

thitung> ttabel maka Ho ditolak (menerima Ha), yang berarti tindakan 

supervisi berpengaruh terhadap Prosedur Audit pada tingkat keyakinan 

95%  (α :0,05). 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Tekanan Waktu mempunyai pengaruh terhadap Prosedur Audit  terbukti 

dilihat dari hasil uji t variable efektivitas pengguna system informasi di 

dapatkan nilai thitung3,500>ttabel2,021, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti terdapat pengaruhan antara tekanan waktu terhadap prosedur 

audit. 

2. Materialitas mempunyai pengaruh terhadap kinerja individual terbukti 

dilihat dari hasil uji t variable kepercayaan system informasi didapatkan 

nilai thitung2,068>ttabel2,021,maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

terdapat pengaruhan antara materialitas terhadap prosedur audit. 

3. Tindakan Supervisi mempunyai pengaruh terhadap kinerja individual 

terbukti dilihat dari hasil uji t variabel keahlian pengguna system informasi 

didapatkan nilai thitung2,380 >ttabel2,021, maka Ho ditolakdan Ha diterima, 

yang berarti terdapat pengaruh antara tindakan supervisi terhadap prosedur 

audit 

4. Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung6,216>Ftabel3,23dan 

() probabilitas 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan pengaruh tekanan 

waktu, materialitas, dan tindakan supervise secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap penghentian prematureatas prosedur audit, model 

penelitian ini sudah fit dan sesuai dengan teori, model regresi sudah layak 

digunakan untuk memprediksi prosedur audit dalam kinerja seorang audit 

di kantor BPKP di Yogyakarta. 

5. Hasil perhitungan untuk nilai    dengan bantuan program SPSS, dalam 

analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau 

  sebesar 0,250 , Hal ini berarti 25% variabel dependen Prosedur Audit 

dijelaskan oleh Variabel IndependenyaituTekananWaktu, Materialitas, 

Dan Tindakan Supervisi. Sementara sisanya 75% diterangkan oleh factor 

lain yang tidak ikut terobservasi dalam penelitian ini.  

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan 

melibatkan auditor pemerintah lainnya seperti BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan) yang merupakan auditor eksternal pemerintah dan KAP yang 

ada di Provinsi Yogyakarta atau lainnya sehingga dapat dijadikan 

generalisasi secara keseluruhan.  

2. Penelitianselanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung 

pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, 

sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam 

mengisi kuisioner.  
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3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi prosedur auditor seperti resiko audit, prosedur review, 

control kualitas, locus of control dan lain sebagainya. 
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