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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntan publik merupakan auditor yang menyediakan jasa kepada 

masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang 

dibuat oleh kliennya. Tugas aditor adalah memeriksa dan memberikan opini 

terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya berdasarkan 

standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

Profesi akuntan publik selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang 

dihasilkan, tidak terkecuali untuk kepentingan publik. Kualiatas audit harus 

mengacu pada standart yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu 

pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan 

menggunakan prosedur yang bersangkutan (Boyton dan kell, 2008:42). Hari 

(2008) menjelaskan audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan 

kualitas informasi beserta konteksnya, namun dalam prakteknya terdapat perilaku 

auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit yang dilakukan oleh 

mereka. 

Pada praktiknya, anggaran waktu digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini menimbulkan 

tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu 

yang dianggarkan. Batas waktu (time deadline) berhubungan dengan tekanan 

untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan tanggal tertentu. Adanya batas 

waktu (time deadline) menyebabkan seseorang dituntut untuk menyelesaikan 
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suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan 

menimbulkan konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk suatu pekerjaan 

audit terlewati serta kualitas dapat terganggu sehingga akan menimbulkan 

perilaku penghentian prematur atas prosedur audit (Maulina dkk, 2010). 

Pernyataan FASB No. 2 mendefinisikan materialitas sebagai : Jumlah atau 

besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam 

kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan 

pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh 

salah saji tersebut. Materialitas menurut IAI dalam SPAP didefinisikan sebagai 

besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari 

keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas 

atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas 

informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Auditor 

harus mempertimbangkan materialitas untuk merencanakan audit dan merancang 

prosedur audit. Dengan pertimbangan materialitas, auditor dapat merancang 

prosedur audit secara efektif dan efisien. Dengan demikian, prosedur audit 

tersebut dapat digunakan untuk menghimpun bukti audit kompeten yang cukup. 

Auditor melakukan penilaian awal mengenai tingkat materialitas dalam 

perencanaan audit. Penilaian ini sering disebut sebagai planning materiality. 

Penilaian ini mungkin berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan nanti 

pada saat pengevaluasian temuan audit. Dalam perencanaan audit, auditor 

menentukan materialitas pada dua tingkat, yaitu : 

1. Materialitas Tingkat Laporan Keuangan 
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Auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena 

pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara 

keseluruhan dan tidak sepotong - potong. Laporan keuangan mengandung salah 

saji yang material bila berisi kekeliruan dan ketidakberesan yang secara individu 

maupun kolektif sangat besar pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. 

 2. Materialitas Tingkat Saldo Akun 

Materialitas pada tingkat saldo akun sering disebut juga dengan tolerable 

misstatement, yaitu salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun 

sehingga tidak dianggap sebagai salah saji material. Akun-akun yang secara 

individual tidak  materialitas, bila diakumulasikan dapat menjadi material secara 

komulatif pada tingkat laporan keuangan. 

Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari 

tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan 

yang mengandung salah saji material ( Ikatan Akuntan Indonesia, 2001 ). Jenis - 

jenis risiko audit adalah : (1) risiko aksetabilitas audit, merupakan ukuran atas 

tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan 

mungkin masih mengandung salah saji yang meterial setelah audit selesai 

dilaksanakan serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat telah diterbitkan. (2) 

risiko bawaan, merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi 

terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat 

pengendalian yang terkait; (3) risiko pengendalian, adalah risiko bahwa suatu 

salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau 

dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern klien; dan (4) risiko deteksi 
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terencana, merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji 

material yang terdapat dalam suatu asersi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001). 

Risiko audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko deteksi. Risiko 

deteksi ini menyatakan suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor tidak mampu 

untuk mendeteksi adanya salah saji yang material (Weningtyas dkk, 2007) dalam 

Wahyudi (2011). 

Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan penghentian suatu 

atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam prosedur audit. Indikator 

penghentian prematur atas prosedur audit berupa mengakhiri program audit 

sebelum waktunya, penghentian terhadap prosedur audit yang diisyaratkan, 

mengabaikan prosedur  audit, dan pemberian opini atas laporan keuangan tanpa 

peninjauan mendalam (Maulina, 2010). Prosedur  audit meliputi langkah – 

langkah yang harus dilakukan oleh auditor dalam melakukan audit. Prosedur audit 

ini sangat diperlukan bagi asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat 

bekerja secara efesien dan efektif. Kualitas kerja seorang auditor dapat diketahui 

dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur – prosedur audit yang tercantum 

dalam program audit. Prosedur audit berisi perintah dan petunjuk yang dibuat oleh 

auditor  pada level partner / senior auditor, untuk merencanakan dan mencapai 

tujuan audit yang telah ditetapkan. Auditor menggunakan prosedur audit juga 

sebagai alat supervisi bagi para asisten auditor yang belum berpengalaman, yang 

akan melakukan pekerjaan audit di lapangan (Wahyudi dkk, 2011). 

Menurut Qurrahman, dkk (2012) perilaku profesional akuntan publik salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit 
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(dysfuctional audit behavior). Perilaku disfungsional yang dimaksud disini adalah 

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk 

manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Perilaku 

ini bisa mempengaruhi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Perilaku yang mempunyai pengaruh langsung diantaranya adalah 

premature sigg off atau penghentian prematur atas prosedur audit secara dini, 

pemerolehan bukti yang kurang, pemrosesan yang kurang akurat, dan kesalahan 

dari tahapan-tahapan audit. Ada beberapa alasan mengapa auditor melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit: (a) Terbatasnya jangka waktu 

pengauditan yang ditetapkan, (b) Anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan 

tidak penting, (c) Prosedur audit tidak material, (d) Prosedur audit yang kurang 

dimengerti, (e) Terbatasnya waktu penyampaian laporan audit, dan (f) Faktor 

kebosanan auditor (Alderman & Deitrick, 1982; Rghunathan, (1991) dalam 

Wahyudi, dkk (2011). Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Maulina, dkk (2010) yang menggunakan variabel tekanan waktu 

dan tindakan supervisi dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghentian prematur atas prosedur audit. Namun dalam penelitian ini terdapat 

beberapa perbedaan, penelitian ini tidak menggunakan tindakan supervisi. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekanan waktu, materialitas 

dan risiko audit. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan judul 

penelitian: 
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“PENGARUH TEKANAN WAKTU, MATERIALITAS DAN RISIKO 

AUDIT TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR 

AUDIT (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Kota Semarang)” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk manganalisis apakah terdapat pengaruh 

tekanan waktu, materialitas dan risiko audit terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini pengaruh tekanan waktu, Materialitas dan risiko terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

2. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit? 

3. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 
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2. Menganalisis pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

3. Menganalisis pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

auditing, dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengaruh 

tekanan waktu, materialitas dan risiko, terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap prosedur audit hasil pemeriksaan guna sebagai 

bahan kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas ke Kantor Akuntan 

Publik sehingga hasil audit dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini, diharapkan agar untuk menambah wawasan dan 

cakrawala berfikir mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan. 
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c. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini, diharapkan agar dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui 

keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencamtumkan 

secara urut dari bab ke bab  tentang sistematikanya. Adapun sistematika skripsi 

yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi teori agensi, 

tekanan waktu, materialitas dan risiko dan penghentian prematur atas 

prosedur audit. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai tinjauan 

terhadap penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini mejelaskan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, 

populasi dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian definisi 

operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini dijabarkan mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan 

mengenai hasil analisis pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

 

 


