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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Audit atas laporan keuangan merupakan bagian dari jasa penjaminan 

yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada sebuah perusahaan. 

Jasa penjaminan ini memiliki nilai karena pemberi jaminan bersifat 

independen dan tidak bias dengan informasi yang diperiksanya. Perusahaan 

diwajibkan untuk meminta pendapat audit dari auditor terhadap laporan 

keuangan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Hal tersebut 

dilakukan sebagai bentuk penjaminan atas kepercayaan publik kepada 

perusahaan (Budiman, 2013). 

Salah satu jasa penjaminan yang diberikan Kantor Akuntan Publik 

yaitu jasa assurance (jasa audit/assurance service) yang dapat dilakukan oleh 

akuntan publik. Hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa pengauditan 

merupakan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambilan keputusan 

serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit 

(auditor). Kualitas audit dapat terjadi apabila prosedur-prosedur audit 

dijalankan dengan baik oleh auditor (Kumalasari, Handayani, dan Wibisono, 

2013). 

Secara umum, pemakai jasa audit dapat dikelompokkan menjadi pihak 

internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah manajemen perusahaan 

yang menggunakan hasil audit laporan keuangan perusahaannya untuk 
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pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan, 

sedangkan pihak eksternal adalah investor untuk pengambilan keputusan 

investasi atau kreditur untuk pengambilan keputusan pemberian pinjaman. 

Pihak internal mempekerjakan akuntan publik agar mendapat pengakuan 

performance dalam mengelola dana yang ditanamkan pada perusahaan 

melalui pendapat (opini) seperti “wajar tanpa pengecualian” atas laporan 

keuangan. Pihak eksternal sebagai pihak yang membutuhkan informasi 

perusahaan dari laporan keuangan yang diterbitkan, perlu memastikan bahwa 

informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat dipercaya. 

Akuntan publik sebagai profesi menghindari perilaku menyimpang 

dalam audit (dysfunctional 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 sign off atau penghentian prosedur 

audit secara dini, pemerolehan bukti yang kurang, pemrosesan yang kurang 

akurat, dan kesalahan dari tahapan-tahapan audit (Qurrahman, dkk. 2012). 

Menurut Penelitian Kholidiah dan Murni (2014), penghentian 

prematur prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan auditor dengan 

tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit yang 

diisyaratkan, namun auditor mendokumentasikan semua prosedur audit telah 

diselesaikan secara wajar. Praktik penghentian prematur atas prosedur audit 
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ini terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap 

tanpa benar-benar melakukannya atau mengabaikannya atau bahkan tidak 

melakukan beberapa prosedur audit yang diisyaratkan akan tetapi auditor 

dapat memberikan pendapat audit atas laporan keuangan. 

Adapun beberapa alasan-alasan mengapa auditor melakukan prosedur 

penghentian prematur prosedur audit, yaitu terbatasnya jangka waktu 

pengauditan yang ditetapkan adanya anggaran prosedur audit yang dilakukan 

tidak penting (resiko kecil), prosedur audit tidak material, prosedur audit yang 

kurang dimengerti, adanya batas waktu penyampaian laporan audit, serta 

adanya pengaruh faktor kebosanan dari auditor. 

Menurut Wahyudi et al., (2011) 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 muncul karena adanya dilema inherent 

cost (biaya yang melekat pada proses audit) dan kualitas yang dihadapi dalam 

lingkungan auditnya. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Akan tetapi 

dari penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit yang 

telah diuji. 

Faktor pertama yang mempengaruhi penghentian prematur atas 

prosedur audit yaitu time pressure. Kondisi time pressure merupakan suatu 
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kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik 

tempatnya bekerja untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya 

yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut penelitian Kholidiah dan Murni 

(2014) menunjukan bahwa jika waktu yang dialokasikan pada tugas ini tidak 

cukup, auditor mungkin mengimbangi dengan bekerja secepat mungkin, 

memungkinkan menghasilkan kinerja/penyelesaian yang hanya pada porsi 

tugasnya saja. Selain itu, anggaran waktu yang rendah untuk tes audit tertentu 

dapat mengakibatkan kinerja auditor tidak efektif dan atau adanya premature 

sign-off pada tes tersebut, disebabkan auditor harus menyelesaikan tugas 

dalam waktu yang sempit dan tekanan yang besar sehingga auditor cenderung 

untuk tidak melakukan prosedur yang wajib dilakukan secara lengkap, 

walaupun auditor mendokumentasikan telah melakukannya dengan lengkap. 

Sedangkan menurut penelitian Wahyudi, Lucyanda dan Suhut (2011) time 

pressure tidak mempunyai pengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit.  

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas 

prosedur audit adalah risiko audit merupakan resiko yang terjadi dalam hal 

auditor. Tanpa disadari tidak melakukan modifikasi sebagaimana mestinya 

pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji 

material. Menurut penelitian Indarto (2011) menunjukkan semakin tinggi 

pertimbangan risiko audit (resiko deteksi) auditor maka semakin tinggi 

kecenderungan auditor menghentikan prosedur audit secara prematur. Agar dapat 

mendeteksi adanya salah saji yang material maka diperlukan banyak bukti audit 
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yang diperoleh dari prosedur-prosedur audit yang memang harus dilakukan. 

Sementara itu hasil penelitian Wahyudi, Lucyanda dan Suhut (2011) risiko audit 

tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Faktor lain yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur 

audit adalah materialitas. Materialitas merupakan besarnya nilai yang 

dihilangkan atau salah saji informasi akuntasi, yang dilihat dari keadaaan yang 

melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap 

pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, 

karena adanya penghilangan atau salah saji itu (Mulyadi, 2011:158). Auditor 

yang menilai materialitas yang melekat pada prosedur audit rendah, maka auditor 

cenderung tidak menghentikan prematur atas prosedur audit. Sedangkan 

penelitian Kholidiah dan Murni (2014) materialitas tidak berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghentian prematur atas 

prosedur audit adalah prosedur review dan kontrol kualitas audit. Faktor ini  

berfokus pada pemberian pendapat audit, kontrol kualitas lebih berfokus pada 

pelaksanaan prosedur audit sesuai dengan standar auditing. Keberadaan suatu 

sistem kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan 

bahwa standar profesional telah dijalankan dengan semestinya di dalam 

praktik audit. Menurut penelitin Indarto semakin tingi komitmen profesional 

dimensi komitmen organisasi yang dimiliki oleh auditor maka semakin kecil 

kecenderungan auditor menghentikan prosedur audit secara prematur. Dengan 

semakin loyal auditor dalam Kantor Akuntan Publik maka auditor akan 

semakin menjaga nama baik tempatnya bekerja dengan menghasilkan kualitas 
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audit yang baik. Sementara itu menurut penelitian Kumalasari, Handayani, 

dan Wibisono (2013) prosedur review dan kontrol kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Penulis tertarik membuat perencanaan penelitian yang mereplikasikan 

penelitian Kumalasari, Handayani, dan Wibisono (2013) berjudul 

Pemengaruh Penghentian  Prematur Atas Prosedur Audit Pada Auditor Di 

KAP Surabaya. Adapun faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini 

adalah time pressure, risiko audit, materialitas dan prosedur review dan 

kontrol kualitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada lokasi penelitian, yaitu penelitian ini mengambil lokasi pada 

Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT (Studi Empiris 

Pada KAP di Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah time pressure berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

2. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 
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3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit? 

4. Apakah prosedur review dan kontrol kualitas oleh Kantor Akuntan Publik 

berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan  

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa pengaruh time pressure terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

2. Untuk menganalisa pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

3. Untuk menganalisa pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

4. Untuk menganalisa pengaruh prosedur review dan kontrol kualitas oleh 

Kantor Auditor Akuntan Publik terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur 

audit. 

b. Bagi Auditor 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan pertimbangan 

dan bahan referensi bagi auditor dalam melakukan prosedur auditnya 

terutama dalam hal pemberian opini audit terhadap faktor yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat lebih 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur 

atas prosedur audit. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini maka 

dalam bagian ini penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri 

dari lima bab. Dimana intisari dalam setiap bab akan diuraikan dalam 

penjelasan berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai 

sebab mendorong penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi uraian tentang landasan teori 

yang berisi teori dan dasar yang relevan serta fakta yang terjadi dari sumber 

penelitian sebelumnya, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, 

pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan jenis penelitian, 

populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang 

digunakan.  

Bab IV Analisa Data Dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan 

karakteristik masing-masing variabel, dan memuat uraian mengenai hasil 

pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.  

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, keterbatasan serta saran-saran 

penelitian yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian. 


