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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Atribusi 

Moorhead (2013: 75), menjelaskan bahwa teori atribusi mempelajari tentang  

bagaimana  seseorang  menginterpretasikan  suatu  peristiwa,  alasan,  atau sebab 

perilakunya. Perilaku  seseorang  ditentukan  oleh  kombinasi  antara  kekuatan  

internal (internal  forces),  yaitu  sesuatu  yang  telah  ada  dalam  diri  seseorang  

seperti  sifat  pribadi, persepsi  diri,  kemampuan,  serta motivasi, dan  kekuatan  

eksternal  (external  forces),  yaitu mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi 

perilaku seseorang, seperti kondisi sosial, nilai sosial dan pandangan masyarakat.  

Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  teori  atribusi  

dapat digunakan  sebagai  dasar  menemukan  faktor  eksternal  dan  internal  

penyebab mengapa   auditor   melakukan   praktik   penghentian   prematur   atas   

prosedur audit. Variabel seperti time  pressure,  risiko  audit,  materialitas,  

prosedur review dan kontrol kualitas merupakan  faktor eksternal,  berupa  kondisi  

situasional  yang  dihadapi  auditor  dalam  melakukan prosedur audit. Sedangkan 

variabel kesadaran etis dan locus of control, merupakan faktor internal yang 

dipengaruhi oleh karakteristik individual auditor. Dengan  mengetahui  faktor  

penyebab  terjadinya  praktik  penghentian prematur  atas  prosedur  audit,  maka  

diharapkan  faktor-faktor  pemicu  tersebut dapat diminimalisir, sehingga   

probabilitas   auditor   untuk   melakukan   praktik tersebut dapat berkurang. 
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2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit 

Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit 

yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti 

audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit 

tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang 

disebutkan dalam standar tersebut meliputi (Liantih, 2010) : 

1.  Inspeksi 

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau 

kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan 

melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan 

keaslian dokumen tersebut. 

2.  Pengamatan 

Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk 

melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor 

adalah karyawan, prosedur, dan proses. 

3.  Permintaan Keterangan 

Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan 

meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini 

adalah bukti lisan dan bukti dokumenter. 

4.  Konfirmasi 

Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor 

memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Disamping 



16 

 

auditor memakai prosedur audit yang disebutkan dalam standart tersebut, auditor 

melaksanakan berbagai prosedur audit lainnya untuk mengumpulkan bukti audit 

yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan auditan. Prosedur audit ini sangat diperlukan bagi asisten agar tidak 

melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Kualitas 

dari auditor dapat diketahui dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-

prosedur audit yang tercantum dalam program audit. 

Dalam penelitian ini prosedur audit yang digunakan adalah yang ditetapkan 

dalam Standart Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang menurut Liantih (2010) 

mudah untuk dilakukan praktik penghentian prematur prosedur audit. Prosedur 

tersebut adalah : 

1. Pemahaman bisnis dan industri klien (PSA No.5 2001) 

2. Pertimbangan pengendalian internal (PSA No.69 2001) 

3. Review kinerja internal auditor klien (PSA No.33 2001) 

4. Informasi asersi manajemen (PSA No. 07 2001) 

5. Prosedur analitik (PSA No.22 2001) 

6. Proses konfirmasi (PSA No.07 2001) 

7. Representasi manajemen (PSA No.17 2001) 

8. Pengujian pengendalian tekhnik audit berbantu komputer (PSA No. 59 

2001) 

9. Sampling audit (PSA No.26 2001) 

10. Perhitungan fisik persediaan dan kas (PSA No.07 2001) 
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Praktik ini terjadi ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit lain 

atau tidak melaksanakan prosedur audit yang disyaratkan tetapi auditor tetap 

memberikan opini atas suatu laporan keuangan (Wahyudi, 2011). Tindakan dalam 

pengurangan prosedur audit antara lain seperti, mengurangi jumlah sampel dalam 

audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas 

pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan, dan memberikan opini 

ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap (Wibowo, 2010). 

Jika perilaku disfungsional ini dilakukan, sudah pasti akan berpengaruh 

langsung terhadap kualitas audit, sebab apabila salah satu langkah dalam prosedur 

audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor akan membuat judgment yang salah 

semakin tinggi. Penghilangan prosedur audit akan meningkatkan risiko audit yang 

menyebabkan terjadinya tuntutan hukum jika kesalahan material ditemukan oleh 

pengguna laporan dan mengakibatkan kerugian keuangan (Liantih, 2010). 

Tanggung jawab auditor tidak hanya dalam penyelesaian audit, tetapi juga 

tanggung jawab setelah audit (post audit responsibility). Tanggung jawab setelah 

audit mencakup pertimbangan atas peristiwa kemudian antara tanggal dan 

penerbitan laporan auditor, penemuan fakta yang ada, serta penemuan prosedur 

yang dihilangkan (Budiman, 2013). Berdasarkan hal ini, penemuan adanya 

penghentian prematur atas prosedur audit merupakan tanggung jawab auditor 

setelah dilaksanakannya pekerjaan lapangan. Auditor akan memiliki 

kecenderungan untuk memilih prosedur yang paling tidak berisiko diantara 

sepuluh prosedur audit (pada tahap perencanaan audit dan tahap pekerjaan 
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lapangan) yang ditetapkan dalam SPAP ketika melakukan pengabaian atas 

prosedur audit yang disyaratkan (Liantih, 2010). 

2.2.2. Time Pressure 

Time pressure terjadi atau timbul disebabkan karena pada saat melakukan 

audit, auditor harus dapat mempertimbangkan biaya dan waktu yang tersedia pada 

saat auditor melakukan prosedur audit yang telah auditor rencanakan. Jika waktu 

yang dialokasikan tidak cukup, auditor akan bekerja dengan cepat sehingga hanya 

dapat melaksanakan sebagian prosedur audit yang disyaratkan (Wibowo, 2010). 

Auditor diharapkan dapat untuk menyelesaikan prosedur audit yang 

disyaratkan dalam waktu yang sesingkat mungkin sesuai dengan batas waktu 

penugasan dan menghasilkan laporan audit tepat pada jangka waktu yang telah 

ditepatkan. Pada saat ini tuntutan tersebut semakin besar sehingga menimbulkan 

time pressure / tekanan waktu (Liantih, 2010). Time pressure memiliki dua 

dimensi antara lain time deadline pressure merupakan kondisi dimana auditor 

dituntut menyelesaikan tugas audit tepat waktunya dan time budget pressure 

merupakan keadaan saat auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap 

anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam 

anggaran yang sangat ketat.  

Dengan diterapkannya time pressure memaksa auditor untuk menyelesaikan 

tugas dengan cepat dan sesuai anggaran waktu yang ditetapkan. Seiring dengan 

meningkatnya pengetatan anggaran, maka praktik penghentian prematur atas 

prosedur audit akan semakin meningkat pula. Pengetatan anggaran yang 

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dapat berupa adanya batasan waktu yang 
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diberikan kepada auditor dalam pelaksanaan proses audit. Semakin sedikit waktu 

untuk menyelesaikan proses audit, maka akan semakin sedikit biaya yang 

dibutuhkan dalam proses audit. Time pressure yang diberikan Kantor Akuntan 

Publik kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit (Wibowo, 

2010). Karena pada saat auditor dapat melakukan audit dalam tempo yang cepat 

maka biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan proses audit dapat ditekan 

seminimal mungkin. 

2.2.3. Risiko Audit 

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. 

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

memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan 

yang mengandung salah saji material (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).  

Terdapat tiga komponen dalam risiko audit yaitu (Liantih, 2010): 

a. Risiko bawaan 

Kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah 

saji material, dengan asumsi tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian 

intern yang terkait. Penilaian terhadap resiko bawaan meliputi evaluasi faktor-

faktor yang dapat menyebabkan salah saji pada suatu asersi. 

b.  Risiko pengendalian 

Risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat 

dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern suatu entitas. 

Risiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern 
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untuk mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas 

laporan keuangan entitas. 

c.  Risiko deteksi 

Risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material 

yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas 

prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena 

ketidak paastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun 

atau golongan transaksi dan sebagian lagi karena ketidak pastian lain yang ada, 

walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. 

Pada penelitian ini risiko audit yang dimaksud adalah risiko deteksi 

dikarenakan risiko ini berhubungan dengan apakah bukti audit yang dikumpulkan 

oleh auditor pada saat melaksaan prosedur audit dapat mendeteksi adanya salah 

saji yang material. Dengan demikian ketika auditor menginginkan risiko audit 

yang rendah, auditor akan melakukan prosedur audit lebih banyak sehingga 

kemungkinan dalam melakukan pengehentian prematur atas prosedur audit lebih 

rendah. 

2.2.4. Materialitas 

Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi 

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

dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan yang meletakkan kepercayaan 

atas informasi tersebut (Rahayu dan Suharyati, 2010). Dalam menentukan sifat, 

saat dan luas prosedur audit yang akan diterapkan, auditor harus merancang suatu 
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prosedur audit yang dapat memberikan keyakinan memadai untuk dapat 

mendeteksi adanya salah saji yang material (IAI, 2001). 

Menurut Halim (2008), auditor harus mempertimbangkan materialitas untuk 

merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Dengan mempertimbangkan 

materialitas, auditor dapat merancang prosedur audit secara efisien dan efektif 

untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Pertimbangan materialitas 

mencakup pertimbangan kuantitatif (berkaitan dengan hubungan salah saji dengan 

jumlah saldo tertentu) dan kualitatif (berkaitan dengan penyebab salah saji). 

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor sendiri. 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 pada opini audit. Pengabaian seperti inilah yang 

menimbulkan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. 

2.2.5.Prosedur Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik 

Prosedur review (prosedur pemeriksaan) perlu dilakukan Kantor Akuntan 

Publik untuk mengontrol kemungkinan terjadinya penghentian prematur atas 

prosedur audit yang dilakukan auditornya (Waggnoner dan Cashell,1991 dalam 

Liantih, 2010). Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung 

telah lengkap dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa 

penghentian prematur telah terjadi. 
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Menurut Liantih, (2010) prosedur review merupakan proses memeriksa / 

meninjau ulang hal / pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf 

auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut 

gagal dilakukan. Dugaan bisa muncul, misalnya jika ada auditor yang selalu 

memenuhi target baik waktu maupun anggaran dan tampak memiliki banyak 

waktu luang Wahyudi (2011). Fokus dari prosedur review ini terutama pada 

permasalahan yang terkait dengan pemberian opini (Weningtyas, et al, 2006). 

Berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian opini, 

kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai standar 

auditing. Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki kebijakan yang dapat 

memonitor praktik yang berjalan di KAP itu sendiri (Liantih, 2010). Keberadaan 

suatu sistem kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan 

bahwa standar profesional telah dijalankan dengan semestinya di dalam praktik.  

Untuk mengontrol penghentian prematur atas audit, Kantor Akuntan Publik 

harus menyediakan prosedur review yang mampu mendeteksi sukses dan 

gagalnya aditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan (Wahyudi, 

2011). Prosedur review yang tersusun baik dan kontrol kualitas yang terus 

menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan” yang 

dilakukan oleh auditor yang dapat berupa perilaku pengurangan kualitas audit. 

Dengan pendeteksian ini akan meminimalisir adanya praktik penghentian atas 

prosedur audit. 
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2.2.6.Kesadaran Etis 

Kesadaran etis adalah tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu 

peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga 

seseorang dapat memutuskan apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu 

(Indarto, 2011). Etika adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah salah dan 

benar. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan 

karena merupakan sumber dari proses berpikir. Beberapa hal yang menyebabkan 

perilaku tidak etis adalah : 

1.  Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. 

2.  Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri. 

Penyebab perilaku tidak etis selain dua hal tersebut adalah dorongan orang 

untuk berbuat tidak etis diperkuat oleh rasionalisasi yang dikembangkan sendiri 

oleh yang bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya. 

Rasionalisasi tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut: 

1. Semua orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama. 

2. Jika sesuatu perbuatan tidak melanggar hukum berarti tidak melanggar 

etika. 

3. Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya tidak diketahui orang lain serta 

sanksi yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui 

orang lain tidak signifikan. 

Kesadaran etis merupakan kemampuan individu untuk mengevaluasi dan 

mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam suatu kejadian. Indarto, (2011) juga 

menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat mengidentifikasi perilaku etis dan 
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tidak etis sangat berguna dalam semua profesi termasuk auditor. Apabila seorang 

auditor melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, maka hal tersebut akan 

merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor itu. 

1.2.7. Locus Of Control 

Locus of control atau pusat kendali adalah sejauh mana individu menyakini 

bahwa dia dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya 

Setiawan dan Ghozali (2006) dalam Liantih (2010). Sedangkan menurut Robbins 

(2006), locus of control merupakan tingkat dimana individu meyakini bahwa 

mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Locus of control dapat bersifat 

internal maupun eksternal.  

Jenis-jenis locus of control :  

1. Locus of control internal 

Locus of control internal adalah tingkat keyakinan seseorang akan hasil 

tergantung pada karakter atau perilaku orang tersebut. Individu yang memiliki 

locus of control internal cenderung lebih sukses dan memiliki jabatan yang lebih 

tinggi dibanding individu yang memiliki locus of control eksternal. 

Berikut ciri-ciri locus of control internal antara lain :  

a. Merasa mampu untuk mengatur segala tindakan, perbuatan dan 

lingkungannya.  

b. Rajin, ulet, mandiri dan tidak mudah terpengaruh begitu saja terhadap 

pengaruh dari luar.  

c. Lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kegagalannya.  
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d. Lebih efektif dalam menyelesaikan tugas.  

e. Memiliki kepercayaan tinggi akan kemampuan dirinya.  

2. Locus of control eksternal 

Locus of control eksternal adalah sikap atau perilaku seseorang sangat 

tergantung pada kondisi di luar dirinya.  

Berikut ciri-ciri locus of control eksternal sebagai berikut:  

a. Lebih pasrah dan bersikap comfroming dengan lingkungan.  

b. Merasa bahwa perbuatan kecil berpengaruh terhadap kejadian yang akan 

dihadapi.  

c.  Kurang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat.  

d. Kurang percaya diri terhadap kemampuannya.  

e. Cenderung mengandalkan pada orang lain. 

Ayudiati (2010) lebih lanjut membandingkan individu dengan internal locus 

of control dan individu dengan external locus of control. Pada individu yang 

memiliki internal locus of control, faktor kemampuan dan usaha terlihat dominan. 

Oleh karena itu, apabila individu dengan internal locus of control mengalami 

kagagalan, maka mereka akan menyalahkan dirinya sendiri karena kurangnya 

usaha yang dilakukan. Begitu pula dengan keberhasilan, mereka akan merasa 

bangga atas hasil usahanya. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap tindakan 

selanjutnya pada masa yang akan datang, yakni mereka yakin akan mencapai 

keberhasilan apabila berusaha keras dengan segala kemampuannya. 

Individu yang memiliki external locus of control melihat keberhasilan dan 

kegagalan dari faktor kesukaran dan nasib. Oleh karena itu, apabila mereka 
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mengalami kegagalan, maka mereka cenderung menyalahkan lingkungan sekitar 

yang menjadi penyebabnya. Hal itu tentunya berpengaruh terhadap tindakan di 

masa datang. Mereka merasa tidak mampu dan kurang usahanya sehingga mereka 

tidak mempunyai harapan untuk memperbaiki kegagalan tersebut. 

Dalam konteks auditing, manipulasi atau ketidakjujuran pada akhirnya akan 

menimbulkan penyimpangan perilaku dalam audit. Perilaku yang dimaksud salah 

satunya dapat berbentuk praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang 

dapat dilihat sebagai hal yang perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan 

dalam lingkungan kerja audit. Hal ini menghasilkan dugaan bahwa makin tinggi 

lokus kendali eksternal individu, semakin mungkin mereka menerima 

penyimpangan perilaku dalam audit. (Liantih, 2010). 

1.3. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian Indarto (2011) dengan jumlah responden sebanyak 71 

auditor yang bekerja di KAP Semarang membuktikan bahwa prosedur yang paling 

sering ditinggalkan adalah pengurangan jumlah sample sedangkan prosedur yang 

jarang ditinggalkan adalah prosedur konfirmasi. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan Weningtyas, et al (2006) dan Lestari 

(2010). Hasil penelitian Indarto (2011) membuktikan bahwa time pressure dan 

risiko audit memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghentian prematur atas 

prosedur audit. Prosedur review dan kontrol kualitas, komitmen organisasi, 

komitmen profesional, pengalaman audit, dan kesadaran etis memiliki pengaruh 

negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
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Dari penelitian Wahyudi, dkk. (2011) dengan jumlah responden 78 auditor 

pada KAP yang berlokasi di DKI Jakarta dapat diketahui bahwa sebesar 37,98% 

responden yang melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa time pressure dan materialitas memiliki pengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Namun penelitian ini 

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

profesional tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silfianie (2016) dan 

Sari (2016) bahwa risiko audit dan prosedur review dan kontrol kualitas tidak 

memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Limantika (2014), judul penelitian “Pengaruh tekanan waktu, risiko audit, 

materialitas, prosedur review kontrol kualitas dan komitmen professional terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit” yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh tekanan waktu, risiko audit, materialitas, dan komitmen professional 

serta prosedur review dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Hasil penelitian Limantika (2014), menunjukkan bahwa variabel 

materialitas memiliki pengaruh positif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Sedangkan variabel tekanan waktu, risiko audit, komitmen 

profesional dan prosedur review dan kontrol kualitas tidak memiliki pengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Hasil dari penelitian Sari (2016) diketahui bahwa dari responden yang 

diteliti pada auditor pada KAP di Pekanbaru, Medan, Batam dan Padang 

menunjukkan time pressure, risiko audit, komitmen professional, dan locus of 
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control memiliki pengaruh positif terhadap pengehentian prematur atas prosedur 

audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wibowo (2010) 

bahwa time pressure dan risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit.  

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti, Judul 

dan Tahun 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Weningtyas, 

dkk  

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit 

(2006) 

 

 

1. Time 

Pressure (X1) 

2. Risiko Audit 

(X2) 

3. Materialitas 

(X3) 

4. Prosedur 

Review dan 

Kontrol 

Kualitas (X4) 

5.Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur 

Audit (Y) 

 

1. Sampel: 

Auditor yang 

bekerja di 

KAP di 

Wilayah 

Jawa Tengah 

dan Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

 

2. Metode 

analisis data: 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

1. Persamaan Variabel:      

Independen (X):             

Time Pressure, Risiko 

Audit, Materialitas, 

Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas. 

Dependen (Y): 

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit. 

 

2. Perbedaan Variabel 

Independen (X): 

Penambahan Variabel 

Kesadaran Etis dan 

Locus Of Control pada 

penelitian saat ini. 

1. Time pressure dan 

risiko audit 

berpengaruh positif 

terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit. 

 

2. Materialitas dan 

prosedur review & 

kontrol kualitas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit. 

2. Wibowo 

Profesionalisme 

Auditor dalam 

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit 

(2010) 

 

1. Time 

Pressure (X1) 

2. Risiko Audit 

(X2) 

3. Materialitas 

(X3) 

4. Prosedur 

Review dan 

Kontrol 

Kualitas (X4) 

5.Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur 

Audit (Y) 

1. Sampel: 

Auditor 

yang 

bekerja di 

KAP Kota 

Semarang 

 

2.Metode 

analisis data: 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

 

1.Persamaan Variabel:    

Independen (X):               

Time Pressure, Risiko 

Audit, Materialitas, 

Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas.  

Dependen (Y):    

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit. 

 

2. Perbedaan Variabel 

Independen (X): 

Penambahan Variabel 

Kesadaran Etis dan 

Locus Of Control pada 

Time pressure, risiko 

audit, materialitas 

dan prosedur review 

dan kontrol kualitas 

berpengaruh 

terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit. 
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penelitian saat ini. 

3. Liantih    

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit 

(2010) 

1. Time 

Pressure (X1)   

2. Risiko Audit 

(X2) 

3.Materialitas 

(X3)                  

4. Prosedur 

Review dan 

Kontrol 

Kualitas (X4)                 

5. Locus of 

Control (X5)     

6. Self Esteem In 

Relation to 

Ambition (X6) 

7.Turnover 

Intentions 

(X7) 

8.Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur 

Audit (Y) 

1. Sampel: 

Auditor 

yang 

bekerja di 

KAP 

Wilayah 

Jakarta 

 

2.Metode 

analisis data: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 

 

1.Persamaan Variabel:     

Independen (X):              

Time Pressure, Risiko 

Audit,  Materialitas, 

Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas, serta 

Locus Of Control.. 

Dependen (Y):     

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit. 

 

2.Perbedaan Variabel 

Independen (X): 

Self Esteem In 

Relation to Ambition, 

dan Turnover 

Intentions. 

Penambahan Variabel 

Kesadaran Etis pada 

penelitian saat ini. 

1. Risiko audit, 

materialitas, 

prosedur review 

dan kontrol 

kualitas, locus of 

control, dan 

turnover intentions 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghentian 

prematur prosedur 

audit. 

2. Time pressure dan 

self esteem tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap 

penghentian 

prematur prosedur 

audit. 

4. Indarto   

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit 

(2011) 

1.Time Pressure 

(X1) 

2. Risiko Audit 

(X2) 

3. Prosedur 

Review dan 

Kontrol 

Kualitas (X3) 

4. Komitmen 

Organisasi 

(X4) 

5. Komitmen 

Profesional 

(X5) 

6.Pengalaman 

Audit (X6) 

7.Kesadaran 

Etis (X7) 

8.Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur 

Audit (Y) 

1. Sampel: 

Auditor 

yang 

bekerja di 

KAP Kota 

Semarang 

 

2.Metode 

analisis data: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 

1.Persamaan Variabel:     

Independen (X):               

Time Pressure, Risiko 

Audit, Prosedur 

Review dan Kontrol 

Kualitas, serta 

Kesadaran Etis. 

Dependen (Y):     

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit. 

 

2.Perbedaan Variabel 

Independen (X): 

Materialitas, 

Komitmen Organisasi, 

Komitmen 

Profesional, 

Pengalaman Audit. 

Penambahan Variabel 

Locus Of Control pada 

penelitian saat ini. 

1. Time pressure  dan 

risiko audit 

berpengaruh positif 

terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit.  

 

2. Variabel review 

procedure dan 

quality control, 

komitmen 

organisasi, 

komitmen 

profesional, 

kesadaran etis, dan 

pengalaman dalam 

mengaudit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit.  

5. Wahyudi, dkk 

Praktik 

Penghentian 

Prematur Atas 

1.Time Pressure 

(X1) 

2. Risiko Audit 

(X2) 

1. Sampel: 

Auditor 

yang 

bekerja di 

1.Persamaan Variabel:     

Independen (X):               

Time Pressure, Risiko 

Audit, Materialitas, 

1. Materialitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghentian 
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Prosedur Audit 

(2011) 

3. Materialitas 

(X3) 

4. Prosedur 

Review dan 

Kontrol 

Kualitas (X4) 

5. Komitmen 

Profesional 

(X5) 

6.Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur 

Audit (Y) 

KAP Kota 

Jakarta 

 

2.Metode 

analisis data: 

Uji Regresi 

Logistik 

serta Prosedur Review 

dan Kontrol Kualitas. 

Dependen (Y):     

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit. 

 

2.Perbedaan Variabel 

Independen (X): 

Komitmen 

Profesional,  

Penambahan Variabel 

Kesadaran Etis, dan  

Locus Of Control pada 

penelitian saat ini. 

prematur atas 

prosedur audit.  

 

2.Variabel time 

pressure, risiko 

audit, prosedur 

review dan kontrol 

kualitas, serta  

Komitmen 

Profesional tidak 

berpengaruh  

terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit.  

5. Qurrahman, dkk 

Pengaruh time 

pressure, resiko 

audit, 

materialitas, 

prosedur review 

dan kontrol 

kualitas, locus of 

control serta 

komitmen 

profesional 

terhadap 

penghentian 

prematur 

prosedur audit 

(2012) 

 

1. Time 

Pressure (X1) 

2. Risiko Audit 

(X2) 

3.Materialitas 

(X3) 

4. Prosedur 

Review dan 

Kontrol 

Kualitas (X4) 

5. Locus Of 

Control (X5) 

6. Komitmen 

Profesional 

(X6) 

7.Penghentian 

Prematur 

Prosedur 

Audit (Y) 

 

1. Sampel: 

Auditor 

yang 

bekerja di 

KAP Kota 

Palembang. 

 

2.Metode 

analisis data: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1.Persamaan Variabel:     

Independen (X):                

Time Pressure, Risiko 

Audit, Materialitas, 

Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas, serta 

Locus Of Control. 

Dependen (Y):      

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit. 

 

2.Perbedaan Variabel 

Independen (X): 

Komitmen 

Profesional. 

Penambahan Variabel 

Kesadaran Etis pada 

penelitian saat ini. 

1. Time pressure, 

resiko audit, 

materialitas, 

prosedur review 

dan kontrol 

kualitas, locus of 

control serta 

komitmen 

professional secara 

simultan memiliki 

pengaruh terhadap 

penghentian 

prematur prosedur 

audit.  

 

2. Variabel risiko 

audit dan prosedur 

review & kontrol 

kualitas secara 

parsial memiliki 

pengaruh positif 

terhadap 

penghentian 

prematur prosedur 

audit. 

  

3. Variabel time 

pressure, 

materialitas, locus 

of control serta 

komitmen 

professional secara 

parsial tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap 
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penghentian 

prematur prosedur 

audit. 

6. Aji 

Pengaruh Time 

Pressure, Risiko 

Audit, 

Materialitas dan 

Kesadaran Etis 

terhadap 

Penghentian 

Prematur Atas 

Prosedur Audit 

(2013) 

1. Time 

Pressure (X1) 

2. Risiko Audit 

(X2) 

3. Materialitas 

(X3) 

4.Kesadaran 

Etis (X4) 

5.Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur 

Audit (Y) 

1. Sampel: 

auditor yang 

bekerja di 

KAP Kota 

Semarang 

2.Metode 

analisis data: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 

 

 

1.Persamaan Variabel:     

Independen (X):               

Time Pressure, Risiko 

Audit, Materialitas, 

Kesadaran Etis. 

Dependen (Y):      

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit. 

 

2.Perbedaan Variabel 

Independen (X): 

Penambahan Variabel 

Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas, serta 

Locus Of Control pada 

penelitian saat ini. 

1. Time pressure, 

risiko audit, 

materialitas, dan 

kesadaran etis 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit. 

 

2.Time pressure, 

Risiko audit, secara 

parsial 

berpengaruh positif  

dan Materialitas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit. 

 

3.Kesadaran etis 

secara parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit. 

 

7. Fatriyani 

Faktor Eksternal 

yang 

Berpengaruh 

terhadap 

Penghentian 

Prematur Atas 

Prosedur Audit 

(2017) 

1. Tekanan 

Waktu (X1) 

2. Risiko Audit 

(X2) 

3. Materialitas 

(X3) 

4.Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur 

Audit (Y) 

1. Sampel: 

auditor yang 

bekerja di 

KAP 

Yogyakarta 

2.Metode 

analisis data: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 

 

 

1.Persamaan Variabel:     

Independen (X):               

Tekanan Waktu, 

Risiko Audit, 

Materialitas. 

Dependen (Y):      

Penghentian 

Prematur atas 

Prosedur Audit. 

 

2.Perbedaan Variabel 

Independen (X): 

Penambahan Variabel 

Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas, 

Kesadaran Etis, serta 

Locus Of Control pada 

1. Tekanan Waktu, 

risiko audit, dan 

materialitas tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghentian 

prematur atas 

prosedur audit. 
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penelitian saat ini. 

Sumber: Berbagai Sumber dari Jurnal Penelitian 

1.4. Pandangan Islam Tentang Auditing 

Sebagai makhluk yang nantinya diminta pertanggungjawaban olehNya kita 

harus benar-benar menegakkan kebenaran agar nantinya tidak menjerumuskan 

kita kedalam kesesatan seperti yang ada dalam al-quran dalam berbagai ayat 

misalnya saja menurut penelitian Sujiwo, 2013: 

1. Q.S Al Baqarah : 42 

 َوََل تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْوتُْم تَْعلَُمونَ 

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 

janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui. 

Hubungan ayat diatas terhadap audit adalah seorang auditor yang 

profesional harus memberikan pelayanan jasa yang seadil-adilnya, tidak memihak 

kepada siapapun dalam memberikan jasa atau mementingkan golongan tertentu, 

auditor harus memperhatikan kinerja yang akan dihasilkannya. 

2. Q.S Al Ashr : 1-3 

( إَِل الَِّذيَه آَمىُوا٢( إِنَّ اإلْوَساَن لَفِي ُخْسٍر )١َواْلَعْصِر )      

ْبِر ) الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ ٣َوَعِملُوا الصَّ         

Artinya: Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran. 
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Hubungan ayat ini dengan audit yaitu dimana seorang auditor bisa 

menghargai waktu, dimana penghargaan kepada waktu merupakan syarat utama 

dalam bekerja secara profesional dimana seorang auditor bisa menggunakan 

waktu auditnya secara efektif dan efisien serta pandai mengelola waktu dengan 

baik tanpa merugikan siapapun termasuk dirinya juga hal ini dapat mempermudah 

penyelesaian tugas yang sesuai waktunya dan tanpa terburu-buru. 

1.5. Desain Penelitian 

Auditor dituntut berkerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya. 

Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kualitas audit yang 

tinggi. Namun kualitas audit dapat berkurang karena tindakan yang dilakukan 

oleh auditor. Salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit adalah 

penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik penghentian 

prematur atas prosedur audit. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi time pressure, risiko 

audit, materialitas, serta prosedur review dan kontrol kualitas. Faktor internal 

yaitu kesadaran etis, dan locus of control. Berdasarkan uraian di atas, maka desain 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Desain Penelitian 

 

 H1 

H2  

 H3 

 H4 

H5 

 H6 

  H7 

 

Ket: 

                  :  Parsial 

 :  Simultan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time Pressure (X1) 

Risiko Audit (X2)     

Faktor Internal 

Prosedur Review dan Kontrol 

Kualitas (X4) 

Locus Of Control (X6) 

Penghentian Prematur 

Atas Prosedur Audit (Y) 

Kesadaran Etis (X5) 

Materialitas (X3) 
Faktor Eksternal 
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1.6. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan di 

atas, juga berdasar pada landasan teori yang digunakan, maka penelitian ini 

memiliki rumusan hipotesis sebagai berikut: 

1.6.1. Pengaruh Time Pressure terhadap Penghentian Prematur Atas 

Prosedur Audit 

Time pressure memiliki dua dimensi yaitu time budget pressure dan time 

deadline pressure. Time budget pressure menunjukkan keadaan dimana auditor 

dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, 

atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat. Sedangkan 

time deadline pressure adalah kondisi dimana auditor dituntut untuk 

menyelesaikan tugas audit tepat waktunya (Wibowo, 2010).  

Tekanan waktu merupakan suatu keadaan dimana auditor mendapatkan 

tekanan dari KAP tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan 

anggaran biaya yang telah ditentukan (Wahyudi, dkk.,2011). Tekanan waktu 

dianggap memberikan pengaruh kepada auditor untuk melakukan penghentian 

prematur atas prosedur audit karena auditor harus mempertimbangkan antara 

waktu dan biaya yang tersedia dalam melaksanakan proses audit.  

Tekanan waktu yang diberikan oleh KAP kepada auditornya bertujuan 

untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya 

pelaksanaan audit akan semakin kecil (Liantih, 2010). Penghentian prematur atas 

prosedur audit dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara banyaknya prosedur 

audit yang harus dilakukan auditor dengan batas waktu dan anggaran yang telah 



36 

 

ditentukan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tekanan waktu yang diterima 

oleh auditor maka semakin tinggi kecenderungan auditor untuk melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa tekanan waktu memiliki pengaruh positif terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit (Weningtyas, dkk.,2006; Indarto, 2011; Aji, 2013; Sari, 2016). 

Penelitian yang dilakukan Qurrahman, dkk (2012), Liantih (2010), dan Wahyudi 

(2011) 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. 

Dengan demikian, keterkaitan antara time pressure dengan penghentian 

prematur atas prosedur audit dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Time pressure berpengaruh signifikan terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

1.6.2. Pengaruh Risiko Audit terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur 

Audit 

Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya 

oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpaastian yang ada pada 

waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi dan 

sebagian lagi karena ketidak pastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau 

golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Resiko deteksi ini menyatakan suatu 

ketidakpastian yang dihadapi oleh auditor dimana kemungkinan bahan bukti yang 

telah dikumpulkan auditor tidak mampu untuk mendeteksi adanya salah saji yang 

material (Liantih, 2010). 
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Ketika auditor menginginkan risiko deteksi yang rendah berarti auditor 

ingin semuanya bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji 

yang material. Supaya bahan bukti tersebut dapat mendeteksi adanya salah saji 

yang material maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah 

prosedur yang lebih banyak pula sehingga kemungkinan dalam melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit lebih rendah. Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa risiko audit memiliki pengaruh positif terhadap penghentian 

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

dkk.,2012; Aji, 2013; Sari, 2016). Fatriyani (2017), dan Wahyudi (2011) 

menyimpulkan risiko audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

Dengan demikian, keterkaitan antara risiko audit dengan penghentian 

prematur atas prosedur audit dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: 

H2   : Risiko audit berpengaruh signifikan terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

1.6.3. Pengaruh Materialitas terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur 

Audit 

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan 

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor sendiri. 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 
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salah saji dari pelaksanaan suatu prosedur audit, nilainya tidaklah material 

sehingga tidak berpengaruh apapun pada opini audit. 

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. Penelitian terdahulu menunjukkan materialitas memiliki pengaruh 

positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (Weningtyas, 

dkk.,2006; Wahyudi dkk, 2011; Limantika, 2014) dan materialitas memiliki 

pengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (Aji, 2013). 

Fatriyani (2017), dan Qurrahman, dkk (2012) menyimpulkan materialitas tidak 

memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Dengan demikian, keterkaitan antara materialitas dengan penghentian 

prematur atas prosedur audit dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: 

H3   : Materialitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

1.6.4. Pengaruh Prosedur Review dan Kontrol Kualitas terhadap Penghentian 

Prematur Atas Prosedur Audit 

Prosedur review merupakan proses memeriksa atau meninjau ulang hal atau 

pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah 

menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal dilakukan. 

Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap 

dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian 

prematur atas prosedur audit telah terjadi. Fokus dari review procedure ini 
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terutama pada permasalahan yang terkait pada pemberian opini, sedangkan 

kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai standar 

auditing (Indarto, 2011).  

Prosedur review dan kontrol kualitas sangat berkaitan, sehingga tidak dapat 

berdiri sendiri. Prosedur review berfokus pada pemberian opini, sedangkan 

kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai standar 

auditing. Sistem kontrol dan prosedur review akan membantu KAP untuk 

memastikan standar profesional telah dijalankan sesuai dengan praktiknya 

(Liantih, 2010). 

Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan 

meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang, 

seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Kemudahan 

pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali ketika akan melakukan 

tindakan semacam penghentian prematur atas prosedur audit.  

Hasil penelitian (Weningtyas, dkk.,2006; Liantih, 2010; Wibowo, 2010; 

Indarto, 2011; Sujiwo, 2013) menemukan bahwa prosedur review dan kontrol 

kualitas akan mudah terdeteksinya praktik penghentian prematur atas prosedur 

audit, sehingga semakin rendah kemungkinan auditor melakukan praktik tersebut. 

(Wahyudi, 2011; Limantika, 2014) menyimpulkan prosedur review dan kontrol 

kualitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur 

audit. 
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Dengan demikian, keterkaitan antara prosedur review dan kontrol kualitas 

oleh KAP dengan penghentian prematur atas prosedur audit dapat dirumuskan 

melalui hipotesis sebagai berikut: 

H4   : Prosedur review dan kontrol kualitas yang dilakukan oleh KAP 

berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

1.6.5. Pengaruh Kesadaran Etis terhadap Penghentian Prematur Atas 

Prosedur Audit 

Etis adalah berhubungan atau sesuai dengan etika dan sesuai dengan asas 

perilaku yang disepakati umum (Indarto, 2011) menyatakan bahwa kesadaran etis 

adalah tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral 

tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga dia dapat 

memutuskan apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu. 

Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan 

karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor dalam motif 

kesadaran, yaitu : 1) keinginan akan kestabilan atau kepastian serta 2) 

kompleksitas dan keragaman (Aji, 2013). Keinginan akan kestabilan menegaskan 

adanya kemampuan untuk memprediksikan. Keinginan akan kestabilan ini 

mengaktifkan baik pikiran sadar maupun bawah sadar untuk menghindari 

ketidakstabilan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian informasi. Motif kesadaran 

akan membantu auditor dalam memprediksi suatu keputusan yang tidak terencana 

maupun ketika dihadapkan pada keputusan yang terencana dengan baik, agar 
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dapat menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan 

(Aji, 2013).   

Individu yang tidak memiliki kesadaran etis cenderung bekerja apa adanya 

atau minimalis tanpa upaya inovatif dan kreatif dalam mencapai tujuan organisasi. 

Kesadaran etis akan mendukung individu untuk bekerja maksimal sehingga 

tercipta hasil yang baik demi kemajuan organisasi dan dapat meminimalkan 

terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh 

auditornya (Indarto, 2011; Aji, 2013). 

Dengan demikian, keterkaitan antara kesadaran etis dengan penghentian 

prematur atas prosedur audit dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Kesadaran etis berpengaruh signifikan terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

1.6.6. Pengaruh Locus Of Control terhadap Penghentian Prematur Atas 

Prosedur Audit 

Teori locus of control menggolongkan individu apakah termasuk dalam 

lokus kendali internal atau eksternal. Individu yang memiliki lokus kendali 

internal percaya bahwa kejadian-kejadian yang ada pada diri individu merupakan 

pengendalian individu itu sendiri dan memiliki komitmen terhadap tujuan 

organisasi yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang memiliki lokus 

kendali eksternal. Individu yang memiliki lokus kendali eksternal adalah individu 

yang percaya bahwa mereka tidak dapat mengontrol kejadian-kejadian dan hasil 

yang ada pada diri mereka (Donnelly et al., 2003 dalam Budiman, 2013). Hasil 

penelitian (Qurrahhman,dkk 2012) menyimpulkan bahwa penggunaan manipulasi, 
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penipuan, atau taktik menjilat atau mencari muka dapat menggambarkan suatu 

usaha dari lokus kendali eksternal untuk mempertahankan pengaruh mereka 

terhadap lingkungan yang kurang ramah. 

Dalam konteks auditing tindakan manipulasi atau penipuan akan terwujud 

dalam bentuk perilaku disfungsional. Perilaku ini memiliki arti bahwa auditor 

akan memanipulasi proses auditing untuk mencapai tujuan kinerja individu. 

Pengurangan kualitas auditing bisa dihasilkan sebagai pengorbanan yang harus 

dilakukan auditor untuk bertahan dilingkungan audit.  

Penelitian yang dilakukan (Liantih, 2010; Sari, 2016) menyatakan bahwa 

locus of control eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. Dengan demikian, semakin tinggi locus of control 

eksternal yang dimiliki oleh auditor, semakin tinggi juga kecenderungan auditor 

dalam melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini 

disebabkan karena auditor dengan locus of control eksternal yang tinggi belum 

dapat mengendalikan hasil yang ingin dicapai dan cenderung melakukan berbagai 

cara, seperti manipulasi atau penipuan untuk mencapai tujuan pribadinya. Perilaku 

auditor yang seperti inilah yang memicu terjadinya praktik penghentian prematur 

atas prosedur audit. Qurrahman, dkk, (2012) menyimpulkan locus of control tidak 

memiliki pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

H6 : Locus of control berpengaruh signifikan terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 
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1.6.7. Pengaruh Time Pressure, Risiko Audit, Materialitas, Prosedur Review 

dan Kontrol Kualitas, Kesadaran Etis, serta Locus Of Control terhadap 

Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit 

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit dapat disebabkan oleh 

faktor karakteristik personal auditor (faktor internal) dan faktor situasional saat 

melakukan audit (faktor eksternal). Menurut Liantih, (2010) faktor eksternal yang 

dapat menyebabkan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit 

meliputi time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol 

kualitas oleh KAP. Sedangkan menurut Indarto (2011), faktor internal yang 

mengarah pada tindakan praktik penghentian prematur atas prosedur audit, 

diantaranya yaitu kesadaran etis dan locus of control. Interaksi antara karakteristik 

personal yang dimiliki auditor dengan tingkat penggunaan yang berlebihan dan 

faktor situasional saat melakukan audit yang kurang menguntungkan bagi auditor 

akan mendesak auditor untuk melakukan praktik penghentian prematur atas 

prosedur audit. 

Berdasarkan hasil dari penelitian Weningtyas, et al. (2006), Liantih (2010), 

Aji (2013), Indarto (2011), serta Qurrahman et al. (2012) dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur review 

dan kontrol kualitas oleh KAP, kesadaran etis, serta locus of control  berpengaruh 

secara simultan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Dengan demikian, keterkaitan antar faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghentian prematur atas prosedur audit dapat dirumuskan dengan hipotesis 

sebagai berikut:  
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H7   :  Time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur review dan 

kontrol kualitas, kesadaran etis, serta locus of control  secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

 


