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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sebagai auditor profesional, dalam melaksanakan proses audit dan proses 

pemeriksaaan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan 

secara profesional maka auditor perlu mengetahui metode dan teknik yang 

digunakan untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit. Prosedur audit 

dapat digunakan oleh auditor untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit 

yang mencukupi dan kompeten. Hal yang dihadapi profesi auditor saat ini terkait 

dengan prosedur audit adalah praktik penghentian prematur atas prosedur audit 

(Wahyudi, 2011). 

Proses audit melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi 

pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang 

melakukan audit, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan 

berakibat berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil 

keputusan (Wahyudi, 2011). 

Berkurangnya kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat 

terjadi karena beberapa tindakan, seperti (Wahyudi, 2011) : 

a) Mengurangi jumlah sampel dalam audit. 

b) Melakukan review dangkal terhadap dokumen klien. 

c) Tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan. 
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d) Memberikan opini ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan secara 

lengkap. 

Penghentian prematur atas prosedur audit terjadi ketika auditor tidak 

melakukan pekerjaan secara lengkap, dan tidak melakukan beberapa prosedur 

audit yang disyaratkan, tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan 

keuangan yang diauditnya. Penghentian prematur atas prosedur audit biasanya 

dilakukan auditor dalam melakukan pengauditan pada situasi dimana auditor 

dihadapi dengan tekanan untuk dapat menyelesaikan audit dalam waktu yang 

telah dianggarkan. 

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa 

lainnya yang diberikan oleh auditor akhirnya mengharuskan auditor 

memerhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit merupakan hal 

penting yang harus diperhatikan oleh auditor karena kualitas audit yang tinggi 

akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Namun, menurut Indarto (2011), terdapat beberapa 

auditor yang melakukan pengurangan kualitas audit. Perilaku pengurangan 

kualitas audit yang berarti kegagalan auditor untuk melengkapi langkah program 

audit yang dilakukan secara sengaja. 

Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit adalah penghentian 

prematur atas prosedur audit (Coram, Juliana, dan Woodliff, 2004 dalam 

Haryanto, 2015). 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 
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laporan keuangan yang diauditnya. Menurut Haryanto, (2011), penghentian 

prematur atas prosedur audit merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor 

menghentikan satu atau beberapa langkah yang diperlukan dalam prosedur audit 

tanpa menggantikannya dengan langkah yang lain. 

Kasus salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit yakni 

penghentian prematur atas prosedur audit yang terjadi di Indonesia pada Februari, 

2017. Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik (Public Company 

Accounting Oversight Board/PCAOB) Amerika Serikat mengumumkan telah 

menghukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja, 

berikut Partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam 

kegagalan audit terhadap laporan keuangan satu perusahaan telekomunikasi di 

Indonesia pada 2011.  

Dewan Pengawas  Perusahaan Akuntan Publik AS/PCAOB pada Kamis, 9 

Februari 2017 mengumumkan, Kantor Akuntan Publik Mitra Ernst & Young di 

Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja membayar denda senilai 

US$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat 

divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. 

Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas 

perusahaan telekomunikasi (ISAT) pada 2011 memberikan opini yang didasarkan 

atas bukti yang tidak memadai. Temuan itu berawal ketika Kantor Akuntan Mitra 

EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka 

menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung 

dengan data yang akurat. EY Indonesia tetap memberikan opini wajar tanpa 
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pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut meski belum menyelesaikan 

hasil perhitungan dan analisisnya. Kasus EY terjadi dikarenakan salah satu bentuk 

perilaku penghentian prematur atas prosedur audit (bisnis.tempo.co, 11 Februari 

2017). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit 

dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh Liantih (2010) terdeteksi 

alasan-alasan mengapa auditor melakukan praktik penghentian prematur atas 

prosedur audit, antara lain: (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. 

Dari alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku penghentian 

prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor dapat disebabkan oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan kepribadian dan 

kepercayaan diri yang terdapat dalam diri seorang auditor, sedangkan faktor 

eksternal diartikan sebagai salah satu komponen etika yang harus dijaga dan 

ditaati oleh auditor pada saat melakukan audit (Budiman, 2013). 

Dari alasan-alasan di atas Liantih (2010) menyimpulkan bahwa faktor 

penyebab penghentian prematur atas prosedur audit terdiri dari faktor karakteristik 

personal dari auditor (faktor internal) dan faktor situasional saat melakukan audit 

(faktor eksternal). Faktor eksternal saat melakukan audit diantaranya time 

pressure (tekanan waktu), risiko audit, tingkat materialitas serta prosedur reviu 

https://m.tempo.co/read/news/2017/02/11/087845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as/
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dan kontrol kualitas. Sedangkan faktor internal saat melakukan audit, yaitu sisi 

personalitas dan karakter pribadi auditor. 

Praktik untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit oleh 

auditor kemungkinan banyak terjadi dalam kondisi tekanan waktu. Kondisi 

tekanan waktu adalah kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari kantor 

akuntan publik tempatnya bekerja untukmenyelesaikan audit pada waktu dan 

anggaran biaya yang telah di ditentukan sebelumnya (Liantih, 2010). Auditor 

yang berada dalam kondisi mendapatkan tekanan waktu tinggi akan 

kecenderungan untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. 

Tekanan waktu terdiri dari dua dimensi yaitu tekanan anggaran waktu (time 

budget pressure) dan tekanan batas waktu (time deadline pressure). Berdasarkan 

hasil penelitian terdahulu, tekanan waktu memiliki pengaruh positif terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit (Weningtyas, dkk., 2006; Indarto, 2011; 

Aji, 2013) sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Wahyudi, dkk (2011), 

Qurrahman, dkk (2012), dan Limantika (2014) menyimpulkan tekanan waktu 

tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Penelitian yang dilakukan Qurrahman, dkk (2012) menemukan bahwa tekanan 

waktu tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini mungkin saja terjadi ketika 

tekanan waktu yang dihadapi di setiap daerah berbeda, sehingga terjadi perbedaan 

hasil penelitian. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur 

audit adalah risiko audit dan materialitas. Risiko audit adalah risiko yang timbul 

karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana 
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mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (PSA 

No.25). Risiko audit terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko 

deteksi. Risiko audit dalam penelitian ini adalah risiko deteksi. Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu, risiko audit berpengaruh secara positif terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit (Weningtyas, dkk., 2006; Indarto, 2011; Qurrahman, 

dkk 2012; Aji, 2013) sedangkan dalam penelitian Wahyudi, dkk (2011), 

Limantika (2014) menyimpulkan risiko audit tidak memiliki pengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi 

penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin 

dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan 

kepercayaan atas informasi tersebut. Pertimbangan auditor mengenai materialitas 

merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas 

kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan 

kepercayaa terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang 

digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencangkup 

pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif (PSA No.25). Hasil penelitian 

terdahulu mengungkapkan bahwa materialitas memiliki pengaruh positif terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit (Weningtyas, dkk.,2006, Wahyudi, 

dkk., 2011; Limantika, 2014;), materialitas memiliki pengaruh negatif terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit dalam penelitian Aji (2013), sedangkan 

penelitian Qurrahman, dkk (2012) menyimpulkan materialitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
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Prosedur review adalah proses memeriksa atau meninjau ulang hal atau 

pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah 

menyelesaikan tugasnya padahal tugas yang  disyaratkan  gagal  dilakukan  

(Simamora,  2001  dalam Wahyudi,dkk. 2011), sedangkan  kontrol  kualitas  

memiliki  arti  untuk  membantu  memastikan  apakah pelaksanaan  audit  

dijalankan  sesuai  standar  auditing. Ketika prosedur  review  dan  kontrol  

kualitas  telah  dilakukan  sesuai  standar  oleh  kantor akuntan  publik  maka  

tingkat  terjadinya  penghentian  prematur  yang  dilakukan audit   menjadi   

rendah.   Penelitian-penelitian   terdahulu   menunjukkan   prosedur  review  dan  

kontrol  kualitas  berpengaruh  terhadap  penghentian  prematur  atas prosedur  

audit,diantaranya Weningtyas,  dkk.  (2006),  Wibowo (2010), dan Liantih (2010). 

Penelitian-penelitian yang ada sebagian besar meneliti faktor ekstenal bukan 

dari faktor internal auditor kesadaran etis dari auditor dan locus of comtrol. 

Indarto (2011) menyatakan bahwa kesadaran etis adalah kemampuan individu 

dalam mempertimbangkan atau mengevaluasi nilai-nilai etika dalam suatu 

kejadian, maka penelitian ini akan menguji apakah faktor penghentian prematur 

prosedur audit dilakukan dengan kesadaran etis dari diri auditor. 

Locus  of  control merupakan  sejauh  mana  individu menyakini  bahwa  dia  

dapat  mengendalikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi dirinya Liantih  (2010).  

Jika  individu merasa tidak mampu dalam mendapatkan dukungan kekuatan yang 

dibutuhkannya untuk    bertahan    dalam    suatu    organisasi,    maka    mereka    

mencoba    untuk memanipulasi  rekan  atau  objek  lainnya  sebagai  kebutuhan  

pertahanan  mereka. Dalam  konteks  auditing  memanipulasi  atau  ketidakjujuran  
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pada  akhirnya  akan menimbulkan penyimpangan perilaku dalam audit. Perilaku 

yang dimaksud salah satunya   dapat   berbentuk   praktik   penghentian   prematur   

atas   prosedur   audit. Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh  hasil  penelitian  

yang dilakukan Liantih (2010) yang menyatakan bahwa locus of control 

berpengaruh terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. 

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit terdiri dari faktor 

internal dan eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penghentian prematur 

atas prosedur audit adalah time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur 

review serta kontrol kualitas yang dilakukan KAP. Faktor internal yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit adalah kesadaran etis, 

dan locus of control. Penelitian-penelitian diatas juga menunjukkan masih adanya 

variabel yang tidak konsisten dan masih jarang diteliti. Sehingga peneliti ingin 

menguji kembali variabel yang tidak konsisten dan jarang diteliti tersebut. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2010). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Ada penambahan dua variabel independen berupa karakteristik personal 

auditor, yaitu variabel kesadaran etis dan locus of control. Penambahan 

variabel ini merupakan saran yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu.  

Variabel kesadaran etis mengacu dari penelitian yang dilakukan Indarto 

(2011) yang menunjukan kesadaran etis berpengaruh negatif terhadap 

penghentian prosedur audit. Variabel kesadaran etis diambil karena variabel 
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ini masih jarang yang meneliti dan adanya dugaan bahwa auditor melakukan 

penghentiaan prematur atas prosedur audit yang dilakukan dengan 

kesadaran etis. Sedangkan, variabel locus of control diperoleh dari 

penelitian Liantih (2010) yang menyatakan bahwa locus of control 

berpengaruh terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. 

Penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh faktor situasional pada saat 

melakukan audit, seperti time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur 

review dan kontrol kualitas terhadap keputusan untuk melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan penelitian ini menguji 

pengaruh faktor situasional dan faktor karakteristik personal auditor pada 

saat melakukan audit terhadap tindakan penghentian prematur atas prosedur 

audit. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Pekanbaru, sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan sampel auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di wilayah Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

ini karena cukup penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, peneliti juga 

ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
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PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT (Studi Empiris 

Pada Kantor Akuntan Publik Pekanbaru)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pokok 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah secara parsial time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur 

review dan kontrol kualitas, kesadaran etis, serta locus of control 

berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penghentian prematur atas 

prosedur audit pada KAP di Pekanbaru? 

2. Apakah secara simultan time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur 

review dan kontrol kualitas, kesadaran etis, serta locus of control 

berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penghentian prematur atas 

prosedur audit pada KAP di Pekanbaru? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai analisis fakor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit ini mempunyai beberapa 

tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui secara parsial bagaimanakah pengaruh time pressure, 

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

etis serta locus of control auditor terhadap perilaku penghentian prematur 

prosedur audit pada KAP di Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui secara simultan bagaimanakah pengaruh time pressure, 

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

etis serta locus of control auditor terhadap perilaku penghentian prematur 

prosedur audit pada KAP di Pekanbaru. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Akademisi 

Untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar oleh 

peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur 

audit, dengan tetap meningkatkan kualitas audit melalui peningkatan 

kualitas informasi yang disajikan.  

c. Bagi Auditor  

Dapat berguna untuk menghidari terjadinya praktik penghentian prematur 

atas prosedur audit pada saat melakukan audit.  
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan penjelasan umum tentang latar belakang 

permasalahan yang berisi gagasan yang mendasari penulisan secara 

keseluruhan, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

manfaat penulisan dan sistematika penulisan yang berisi penjelasan 

singkat mengenai bab-bab proposal yang ditulis. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang melandasi penulisan ini, 

yaitu pengertian penghentian prematur prosedur audit, time pressure, 

risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas, 

kesadaran etis serta locus of control dari auditor. Selain itu akan 

dijelaskan penelitian terdahulu, pandangan islam tentang audit. Bab ini 

juga akan menguraikan kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel 

dan model dan teknik analisa data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini membahas yang mencakup deskripsi dan analisis data, statistik 

deskriptif variabel dan pengujian hipotesis. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

dan memberi saran sebagai rujukan untuk penelitian dimasa yang akan 

datang. 


