
356 

 

356 

 

PENGARUH FAKTOR  SITUASIONAL AUDITOR TERHADAP  
PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT 

 
Zaenuddin Imam 

Dosen Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 
zeeimam464@yahoo.co.id 

 
ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor situasional auditor 

seperti  Time pressure, Risiko audit, Materialitas, Prosedur review dan kontrol kualitas 
apakah berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (premature 
sign off). Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor independen yang bekerja pada 
KAP di Surabaya yang terdaftar pada IAPI sejumlah 46 KAP. Sedangkan sampel dari 
penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP kota Surabaya dengan jumlah 
sampel sebesar 42 auditor. Penelitian ini menggunakan sampel auditor yang ada di 
Surabaya, karena dirasa cukup representative (menggambarkan) untuk menjadi 
responden dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
uji instrumen data meliputi; uji validitas, uji reliabilitas. Uji pelanggaran asumsi klasik 
untuk persamaan linier berganda harus bersifar BLUE maka harus dipenuhi tiga 
asumsi dasar tidak ada; autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. uji 
hipotesis dengan alat analisis regresi linier berganda. Dari hasil uji kualitas data yang 
terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas menunjukkan bahwa uji validitas dan uji 
reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dapat dikatakan valid dan reliabel 
sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut 
layak digunakan sebagai alat ukur. Pada pengujian hipotesis membuktikan bahwa 
keempat variabel bebas (time pressure, resiko audit, materialitas, dan prosedur review 
dan kontrol kualitas) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
prosedur audit. Artinya perubahan variabel prosedur audit dipengaruhi oleh keempat 
variabel time pressure, resiko audit, materialitas, dan prosedur review dan kontrol 
kualitas  memang secara simultan terbukti berpengaruh. 

 
Keyword: Penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign off), time 

pressure, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol kualitas. 

 
ABSTRACT 

 
 This study aims to analyze whether Time pressure, audit risk, materiality, review 
procedures and quality control affect the premature termination of the audit 
procedures (premature sign-off). This study population is all of the independent auditor 
who worked on KAP in Surabaya are listed at IAPI a number of 46 KAP. While the 
sample of this study is the auditor who worked on the KAP of Surabaya with a sample 
of 42 auditors. Data analysis technique used is a test instrument data, includes; test 
validity, test reliability. Violations of the assumptions of classical test for the multiple 
linear equation must be fulfilled BLUE then there are three basic assumptions: 
autocorrelation, multicollinearity and heteroscedasticity. Hypothesis testing by means 
of multiple linear regression analysis.  From the results of the quality test data 
consisted of test validity, reliability test showed that the validity and reliability testing 
showed that all variables can be said to be valid and reliable so as to further the items 
in each variable concept is feasible to use as a measuring tool. On hypothesis testing 
to prove that the four independent variables (time pressure, audit risk, materiality, and 
review procedures and quality control) simultaneously have a significant effect on 
audit procedures. This means that the variable change audit procedures is affected by 
four variables time pressure, audit risk, materiality, and review procedures and quality 
control are simultaneously proved influential. 
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1. P
ENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Auditor independen memiliki 

pandangan profesionalisme tinggi 
diharapkan mampu mempertahankan 
independesinya dalam melaksanakan 
prosedur audit, sehingga dapat 
memberikan kontribusi yang dapat 
dipercaya oleh pengambil keputusan. 
Auditor independen yang tergabung 
dalam Kantor Akuntan Publik 
memberikan jasa audit atas laporan 
keuangan. Profesi akuntan publik 
menghasilkan beberapa jasa bagi 
masyarakat, yang dapat digolongkan 
kedalam dua kelompok: Jasa assurance 
dan jasa nonassurance (Mulyadi, 
2002:4).  

Suryanita, et al., (2006) 
menunjukan bahwa meskipun dalam 
teori dinyatakan secara jelas bahwa audit 
yang baik adalah yang mampu 
meningkatkan kualitas informasi beserta 
konteksnya namun kenyataannya 
dilapangan berbicara lain. Fenomena 
perilaku pengurangan kualitas audit 
(Reduced Audit Quality Behaviors / RAQ 
Behaviors) semakin banyak terjadi 
(Raghunathan, 1991; Malone dan 
Roberts, 1996; Suryanita, at al, 2006). 
Coram, et al., (2004) menunjukan bahwa 
pengurangan kualitas dalam audit 
diartikan sebagai pengurangan mutu 
dalam pelaksanaan audit yang dilakukan 
sengaja oleh auditor. 

Menurut Jansen dan Glinnow 
(dalam Malone dan Roberts; 1996) 
menunjukan bahwa perilaku individu 
merupakan refleksi dari sisi 
personalitasnya sedangkan faktor 
situasional yang terjadi saat itu akan 
mendorong seseorang untuk membuat 
keputusan. Dari pendapat tersebut 
bahwa perilaku penurunan kualitas audit 
(RAQ Behaviors) yang salah satunya 
adalah penghentian premature atas 
prosedur audit (premature sign off) yang 
dapat disebabkan oleh faktor 
karakteristik personal dari auditor (faktor 
internal) serta faktor situasional saat 
melakukan audit (faktor eksternal). 

Penelitian ini merupakan 
pengujian untuk mengetahui seberapa 
besar time pressure yang dihadapi oleh 
auditor di Surabaya berpengaruh 
terhadap kinerjannya, karena time 
pressure yang dihadapi oleh auditor di 
suatu daerah berbeda-beda (Suryanita, 
et al., 2006). Fokus penelitian ini pada 
faktor situasional  saat melakukan audit 
seperti: time pressure, resiko audit, 
materialitas dan prosedur review serta 
kontrol kualitas. 

 
1.1. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana urutan prioritas prosedur 

audit yang dihentikan oleh auditor 
secara prematur? 

2. Apakah time pressure, risiko 
audit, materialitas, prosedur review 
dan kontrol kualitas  berpengaruh 
terhadap penghentian prematur atas 
prosedur audit? 

3. Apakah time pressure, resiko 
audit, materialitas, prosedur review 
dan kontrol kualitas  secara simultan  
berpengaruh terhadap prematur atas 
prosedur audit? 

1.2 Tujuan Penelitian  
1. Untuk memahami dan mengetahui 

sebab-sebab prosedur audit yang 
sering dihentikan auditor.  

2.  Untuk menguji bukti empiris mengenai 
ada tidaknya pengaruh antara 
variabel time pressure, risiko audit, 
materialitas, prosedur review dan 
kontrol kualitas terhadap perilaku 
penghentian prematur prosedur 
audit.  

  
2. TINJAUAN TEORETIS 
2.1 Prosedur Audit 

Jusuf (2001:137) menyatakan 
bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan 
atau metoda dan teknik yang digunakan 
oleh auditor untuk mendapatkan dan 
mengevaluasi bukti audit. Prosedur audit 
ini sangat diperlukan bagi asisten agar 
tidak melakukan penyimpangan dan 
dapat bekerja secara efisien dan efektif 
(Malone dan Roberts, 1996).  
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Disamping auditor memakai 
prosedur audit yang disebutkan dalam 
standart tersebut, auditor melaksanakan 
berbagai prosedur audit lainnya yang 
meliputi : penelusuran (tracing), 
pemeriksaan bukti pendukung 
(vourching), perhitungan (counting) dan 
scaning.  

Dalam penelitian ini prosedur 
audit yang digunakan adalah yang 
ditetapkan dalam Standar Profesional 
Akuntan Publik (SPAP, 2011): (1) 
Pemahaman atas Bisnis Klien  (SA Seksi 
318). (2) Pertimbangan Pengendalian 
Intern dalam Audit Laporan Keuangan 
(SA Seksi 319). (3) Pertimbangan 
Auditor atas Fungsi Audit Intern dalam 
Audit Laporan Keuangan (SA Seksi 322). 
(4) Bukti Audit (SA Seksi 326). (5) 
Prosedur Analitik (SA Seksi 329). (6) 
Proses Konfirmasi (SA Seksi 330). (7) 
Representasi Manajemen (SA Seksi 
333). (8) Teknik Audit Berbantuan 
Komputer (SA Seksi 327). (9) Sampling 
Audit (SA Seksi 350). (10) Persediaan  
(SA Seksi 331) 

 
2.2 Penghentian Prematur atas 
Prosedur Audit (premature sign off) 

Prosedur audit merupakan 
serangkaian langkah-langkah yang harus 
dilaksanakan dalam melaksanakan audit. 
Perilaku auditor untuk memanipulasi 
proses audit dalam upaya mencapai 
tujuan kinerja individual sehingga 
mengurangi kualitas audit dianggap 
sebagai perilaku disfungsional. 
Pengurangan kualitas audit yang 
dilakukan dari kegiatan ini mungkin 
dipandang sebagai pengorbanan bagi 
individu untuk bertahan dalam 
lingkungan audit (Donnelly, et al.; 2003). 

 
2.3 Time Pressure  

Time pressure yang diberikan 
oleh kantor akuntan publik kepada 
auditornya bertujuan untuk mengurangi 
biaya audit. Semakin cepat waktu 
pengerjaan audit, maka biaya 
pelaksanaan audit akan semakin kecil. 
Keberadaan time pressure ini memaksa 
auditor untuk menyelesaikan tugas 
secepatnya/sesuai dengan anggaran 

waktu yang telah ditetapkan 
(Sososutikno, 2003).  

Hasil penelitian Waggoner dan 
Cashell (1991) menunjukan bahwa 48%  
responden setuju bahwa time pressure 
mengakibatkan dampak negatif pada 
kinerja auditor dan 31 % responden 
mengakui bahwa time pressure yang 
berlebihan akan membuat auditor 
mengehentikan prosedur audit.  

Pelaksanaan prosedur audit ini 
tentu saja tidak akan sama hasilnya bila 
prosedur audit dilakukan dalam kondisi 
tanpa time pressure. Agar menepati 
anggaran waktu yang telah ditetapkan, 
ada kemungkinan bagi auditor untuk 
melakukan pengabaian terhadap 
prosedur audit bahkan pemberhentian 
prosedur audit. Semakin besar pressure 
terhadap waktu pengerjaan audit, 
semakin besar pula kecenderungan 
untuk melakukan penghentian prematur. 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
hipotesis sebagai berikut: 
H1 : Time pressure berpengaruh 
terhadap penghentian prematur atas  
prosedur audit. 
 
2.4 Risiko Audit   

Risiko audit yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah resiko 
deteksi. Risiko deteksi menyatakan suatu 
ketidakpastian yang dihadapi auditor 
dimana kemungkinan bahan bukti yang 
telah dikumpulkan oleh auditor tidak 
mampu untuk mendeteksi adanya salah 
saji yang material (Suryanita, et al., 
2006). 

Ketika auditor menginginkan 
risiko deteksi yang rendah berarti auditor 
ingin semua 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. 
Dengan demikian ketika risiko audit 
rendah, auditor harus lebih banyak 
melakukan prosedur audit sehingga 
kemungkinan melakukan penghentian 
prematur atas prosedur audit akan 
semakin rendah. Untuk mengetahui 
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pengaruh risiko audit terhadap terjadinya 
penghentian prematur atas prosedur 
audit, maka formulasi hipotesis yang 
diajukan penulis adalah sebagai berikut : 
H2 : Risiko audit berpengaruh terhadap 
penghentian prematur atas prosedur 
audit. 
 
2.5 Materialitas  

Dalam menentukan sifat, saat 
dan luas prosedur audit yang akan 
diterapkan, auditor harus merancang 
suatu prosedur audit yang dapat 
memberikan keyakinan memadai untuk 
dapat mendeteksi adanya salah saji yang 
material (Arens dan Loebbecke dalam 
Suryanita, et al.; 2006). 

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 apapun pada opini audit. 
Pengabaian seperti inilah yang 
menimbulkan praktik penghentian 
prematur atas prosedur audit, maka 
formulasi hipotesis yang diajukan penulis 
adalah sebagai berikut : 
H3 : Materialitas berpengaruh terhadap 
penghentian prematur atas prosedur 
audit. 
 
2.6 Prosedur Review dan Kontrol 
Kualitas  

Kantor Akuntan Publik perlu 
melakukan prosedur review (prosedur 
pemeriksaan) untuk mengontrol 
kemungkinan terjadinya penghentian 
premature atas prosedur audit yang 
dilakukan oleh auditornya (Waggoner 
dan Cashell, 1991). 

Heriyanto (2002) dalam 
Suryanita, et al (2006) mendefinisikan 
prosedur review sebagai “pemeriksaan 
terhadap kertas kerja yang dilakukan 

oleh auditor pada level tertentu”. Fokus 
dari prosedur review ini terutama pada 
permasalahan yang terkait dengan 
pemberian opini. Berbeda dengan 
prosedur review yang berfokus pada 
pemberian opini, kontrol kualitas lebih 
berfokus pada pelaksanaan prosedur 
audit sesuai standar auditing. 
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. Semakin tinggi kemungkinan 
terdeteksinya praktik penghentian 
prematur atas prosedur audit melalui 
prosedur review dan kontrol kualitas, 
maka semakin rendah kemungkinan 
auditor melakukan praktik tersebut. 
Formulasi hipotesis yang diajukan 
penulis adalah sebagai berikut : 
H4 : Prosedur review dan kontrol kualitas 

yang dilakukan oleh Kantor 
Akuntan Publik berpengaruh 
terhadap penghentian prematur 
atas prosedur audit. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran 
Populasi (Objek) Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian 
explanotory (explanatory research). 
Populasi penelitian ini adalah seluruh 
auditor independen yang bekerja pada  
Akuntan Publik (KAP) di Surabaya yang 
terlibat dalam proses perencanaan audit 
dan pelaksanaan pengujian audit 
(pekerjaan lapangan) dengan unit 
analisis adalah auditor (individu). Pada 
penelitian ini variabel yang akan diteliti 
adalah penghentian prosedur audit, time 
pressure, risiko audit, tingkat 
meterialitas, prosedur review dan kontrol 
kualitas.  
 Jumlah auditor tiap kantor 
akuntan publik tidak diketahui, maka 
sesuai saran Sekaran (2000), elemen 
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dalam populasi tersebut tidak 
mempunyai probabilita untuk dipilih 
sebagai subjek sampel, maka metode 
sampling yang dipilih adalah non 
probabilitas, oleh karena populasi sudah 
memenuhi kriteria yang diharapkan yaitu 
auditor pelaksana dan tidak ada kriteria 
khusus sebagai pertimbangan penentuan 
sampel, maka teknik sampling yang 
digunakan adalah convinience sampling. 
 
3.2 Definisi Operasional Variabel 
3.2.1 Pengentian Prematur Atas 
Prosedur Audit 

Praktik penghentian prematur 
atas prosedur audit terjadi ketika auditor 
mendokumentasikan prosedur audit 
secara lengkap tanpa benar-benar 
melakukannya atau mengabaikan atau 
tidak melakukan beberapa prosedur 
audit yang disyaratkan tetapi harus dapat 
memberikan opini atas suatu laporan 
keuangan. Variabel ini diukur 
menggunakan instrumen yang digunakan 
oleh Suryanita et al., (2006) yaitu dengan 
memodifikasi 10 item pertanyaan 
prosedur audit, yang memungkinkan 
terjadi penghentian secara prematur atas 
prosedur audit. Skala yang digunakan 
adalah skala likert 1 sampai dengan 5 
poin. Jawaban dari responden digunakan 
untuk menentukan tingkat penghentian 
prosedur audit oleh auditor, yaitu tingkat 
penghentian prosedur audit yang rendah 
untuk jawaban pada skala rendah dan 
sebaliknya tingkat penghentian prosedur 
audit oleh auditor yang lebih tinggi untuk 
jawaban pada skala tinggi. 

 
3.2.2 Time Pressure 

Adanya tuntutan bagi auditor 
untuk melakukan efisiensi biaya dan 
waktu dalam melaksanakan audit, 
mengakibatkan timbulya time pressure. 
variable time pressure diukur dengan 
menggunakan instrument yang 
dikembangkan oleh Suryanita et al., 
(2006) yang secara spesifik mengukur 
terjadinya time pressure. Instrumen 
variable ini terdiri dari 5 item pertanyaan 
yang dijawab dengan menggunakan 
skala likert 1 sampai 5 poin. Jawaban 
dari responden digunakan untuk 

menentukan tingkat time pressure dari 
yang dihadapi oleh auditor, yaitu tingkat 
time pressure yang rendah untuk 
jawaban pada skala rendah dan 
sebaliknya tingkat time pressure yang 
lebih tinggi untuk jawaban pada skala 
tinggi. 

 
3.2.3 Risiko Audit 

Tiga komponen yang ada pada 
risiko audit adalah risiko bawaan, risiko 
pengendalian dan resiko deteksi. Namun 
risiko yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah resiko deteksi. Variabel risiko 
audit ini diukur dengan menggunakan 
instrumen yang dikembangkan oleh 
Suryanite et al., (2006). Instrument 
variable ini terdiri dari 3 item pertanyaan 
yang dijawab dengan menggunakan 
skala likert 1 sampai 5 poin. Jawaban 
dari responden digunakan untuk 
menentukan tingkat risiko audit dari yang 
dihadapi oleh auditor, yaitu tingkat risiko 
audit yang rendah untuk jawaban pada 
skala rendah dan sebaliknya tingkat 
risiko audit yang lebih tinggi untuk 
jawaban pada skala tinggi. 

 
3.2.4 Materialitas 

Materialitas dapat didefinisikan 
sebagai besarnya salah saji dari 
informasi akuntansi yang dalam kondisi 
terterntu hal ini akan berpengaruh 
terhadap perubahan pengambilan 
keputusan yang diambil oleh orang yang 
memepercayai informasi yang 
mengandung salah saji tersebut. 
Variable ini diukur dengan menggunakan 
instrumen yang dikembangkan oleh 
Suryanita et al., (2006) yang secara 
spesifik mengukur secara kualitatif dan 
kuantitatif tingkat materialitas yang 
terkandung dalam prosedur audit. 
Instrumen variabel ini terdiri dari 3 item 
pertanyaan yang dijawab dengan 
menggunakan skala likert 1 sampai 5 
poin.  Jawaban dari responden 
digunakan untuk menentukan tingkat 
materialitas. Tingkat Materialitas yang 
rendah untuk jawaban pada skala rendah 
dan sebaliknya tingkat materialitas yang 
lebih tinggi untuk jawaban pada skala 
tinggi. 
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3.2.5 Prosedur Review dan Kontrol 
Kualitas 
Prosedur review digunakan oleh Kantor 
Akuntan Publik untuk mengontrol 
kemungkinan terjadinya penghentian 
prematur atas prosedur audit yang 
diakukan oleh auditornya, sedangkan 
kontrol kualitas lebih berfokus pada 
pelaksanaan prosedur audit sesuai 
dengan standart auditing ataukah tidak. 
Variabel ini diukur dengan menggunakan 
instrumen yang dikembangkan oleh 
Malone dan Roberts (1996). Instrumen 
variable ini terdiri dari 5 item pertanyaan 
yang dijawab dengan menggunakan 
skala likert 1 sampai 5 poin. Jawaban 
dari responden digunakan untuk 
menentukan tingkat prosedur review dan 
kontrol kualitas yang diterapkan dalam 
suatu Kantor Akuntan Publik. Tingkat 
prosedur review dan kontrol kualitas oleh 
Kantor Akuntan Publik yang rendah 
untuk jawaban pada skala rendah dan 
sebaliknya tingkat prosedur review dan 
kontrol kualitas oleh Kantor Akuntan 
Publik yang lebih tinggi untuk jawaban 
pada skala tinggi. 
 
3.3 Teknik Analisis Data 
3.3.1 Uji Instrumen Data 
a. Uji Validitas  
Valid tidaknya suatu instrumen dapat 
dilihat dari nilai koefisien korelasi antara 
skor item dengan skor totalnya yakni 
dengan membandingkan nilai Corrected 
Item Total Correlation yaitu nilai rhitung 
dengan rtabel,. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk 
mengukur derajat ketepatan, ketelitian 
atau keakuratan yang ditunjukkan oleh 
instrument pengukuran. Menurut Nunally 
dalam Ghozali (2005) suatu konstruk 
atau variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Croncbach Alpha > 
0,6000.  
 
3.3.2 Uji Pelanggaran Asumsi Klasik / 
BLUE 

Uji Autokorelasi ini tidak 
digunakan dalam penelitian ini, karena 

data dalam penelitian tidak 
menggunakan time series. 
a. Uji Multikolinier 

Persamaan regresi linier 
berganda tidak boleh terdapat hubungan 
antar variabel bebas (X) karena akan 
menjadi bias. Semua variabel yang akan 
dimasukkan dalam perhitungan model 
regresi harus mempunyai tolerance 
<0,10, demikian juga nilai pada VIF pada 
semua variabel harus >10, hal ini berarti 
tidak terdapat gejala multikolinear. 
b. Uji Heteroskedastisitas 

Pada regresi linier nilai residual 
tidak boleh ada hubungan dengan  
variabel X. jika varians dari residual dari 
satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain tetap, aka disebut 
homoskedastisitas. Dan jika varians 
berbeda, disebut heteroskedasitas. 
Model regresi yang baik adalah tidak 
terjadi heteroskedatisitas. 

 
3.3.3 Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil yang telah 
dikumpulkan melalui pengumpulan data 
dengan menyebarkan kuesioner yang 
berisi daftar pertanyaan beserta pilihan 
jawaban selanjutnya dibuat daftar 
tabulasi data dimana data ini dianalisis 
dengan menggunakan program SPSS. 
Adapun teknik analisis data yang 
dipergunakan oleh penulis adalah regresi 
linier berganda dengan model analisis 
sebagai berikut :  
PSO  =  a + b1 TP + b2 RA + b3 M + b4 PR 
+ e 
Dimana: 
PSO  : Penghentian prematur atas 
prosedur audit 
a : Intercept 
b1- 4 : Koefisien regresi 
TP : Time pressure 
RA  : Risiko audit 
M  : Materialitas 
PR : Prosedur review dan kontrol 
kualitas 
e : Eror 
 
 
 
 



Imam:  Pengaruh Faktor  Situasional Auditor Terhadap Penghentian Prematur  

Atas Prosedur Audit 362 

                                                                                

 

3.3.4 Pengujian Hipotesis Secara 
Parsial (Uji t) 
 Uji ini digunakan untuk 
mengetahui apakah masing-masing 
variabel independen (TP, RA, M, PR) 
secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen atau tidak, 
dengan ketentuan: 

Nilai Sig > α (5%), maka berarti tidak 
ada pengaruh antara variabel 
independen dengan variabel 
dependen, sebaliknya nilai Sig < α 
(5%), maka berarti ada pengaruh 
antara variabel independen dengan 
variabel independen. 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan 
(Uji F) 
 Uji ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah variabel independen 
(TP. RA, M, PR) secara simultan 
mempunyai pengaruh signifikan dan 
bermakna terhadap variabel dependen, 
dengan ketentuan: 
Adapun langkah –langkahnya sebagai 
berikut : 

Nilai Sig > α (5%), hal ini berarti 
variabel-variabel independen secara 
simultan tidak memiliki pengaruh 
terhadap variabel dependen, 
sebaliknya apabila Nilai Sig < α(5%), 
hal ini berarti variabel-variabel 
independen secara simultan memiliki 
pengaruh terhadap variabel 
independen. 

 
Analisis Koefisien Determinasi ( R2 ). 
 Uji digunakan untuk menguji atau 
mengukur tingkat korelasi atau 
pengukuran antara variabel independen 
(TP, RA, M, PR) secara simultan dengan 
variabel dependen sehingga untuk 
mengetahui koefisien determinasi 
berganda dengan bantuan program 
SPSS. 
 
Analisis Koefisien Korelasi Parsial (r2) 
 Adalah untuk mengetahui 
besarny a hubungan secara parsial 
variabel independen terhadap variabel 
dependen yang dinyatakan oleh 
koefisien korelasi parsial (r2) yang berarti 
variabel mana yang berpengaruh 
dominan.  

 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum KAP 
Responden dari penelitian ini adalah 
auditor-auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik yang berdomisili di 
Surabaya yang terlibat dalam proses 
perencanaan audit dan pelaksanaan 
pengujian audit (pekerjaan lapangan).  
Data yang diolah dalam penelitian ini 
merupakan data primer yang diperoleh 
dari kuesioner yang dikirimkan kepada 
responden. Berdasarkan direktori Institut 
Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terdapat 
sejumlah 46 KAP yang berdomisili di 
Surabaya. Kuesioner yang dikirimkan 
sejumlah 75 kuesioner yang disebar di 
beberapa KAP melalui metode 
convinence sampling. Pengiriman 
kuesioner dilakukan pada akhir bulan  
Maret 2012 dan penarikan kuesioner 
dilakukan pada pertengahan bulan April 
2012. Lamanya waktu penarikan 
kuesioner disebabkan bulan tersebut 
merupakan bulan sibuk bagi KAP untuk 
menyelesaikan penugasan audit. Hingga 
pada tahap akhir penarikan kembali, 
kuesioner yang berhasil dikumpulkan 
berjumlah 42 atau sebesar 56%, dan 
jumlah kuesioner yang tidak kembali 
sebanyak 33 atau sebesar 44% 
kuesioner.  

Dengan demikian responden 
yang berhasil dihimpun dalam penelitian 
ini sejumlah 42 auditor. Berikut 
karakteristik responden, seperti tabel 1. 
Berdasarkan data seperti tabel 1 diatas, 
maka dapat digambarkan bahwa untuk 
jenis kelamin terdapat 28 orang berjenis 
kelamin pria (66,7%) dan wanita 
sebanyak 14 orang (33,3%). Sedangkan 
dari jenjang pendidikan diperoleh 38 
orang berpendidikan S1 (90,5%), dan 4 
orang berpendidikan D3 (9,5%). Menurut 
posisi jabatan di KAP terdapat 30 orang 
junior auditor (71,4%), 10 orang senior 
auditor (23,8%), dan 2 orang manajer 
(4,8%).  Karakteristik responden dalam 
penelitian ini dapat digambarkan, bila 
dari jenis kelamin paling banyak adalah 
pria, dari pendidikan paling banyak 
adalah bergelar S1, dan bila dari posisi 
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paing banyak adaah junior auditor. 
Artinya pada saat penyebaran kuesioner 
pada bulan Maret sampai dengan April, 
yang mana pada bulan tersebut sangat 

padatnya jadwal auditor, sehingga 
kebanyakkan responden yang mengisi 
adalah junior Auditor. 

Tabel 1 
Gambaran Umum Responden 

Data 
Responden 

Keterangan Jumlah (orang) Persentase (%) 
 

   
66,7 

 
Wanita 14 33,3 

Pendidikan: S3 - - 

 
S2 - - 

 
S1 38 90,5 

 
D3 4 9,5 

 
Lainnya - - 

Posisi: Partner - - 

 
Manager 2 4,8 

 
Senior Auditor 10 23,8 

  Junior Auditor 30 71,4 

Sumber : Data primer yang diolah 
 
 
Karakteristik Tanggapan Responden  
Rangking Prosedur Audit Yang 
Memungkinkan Untuk Ditinggalkan 
 
 Rangking prosedur audit bertujuan 
untuk mengetahui apakah seorang 
auditor memungkinkan untuk 
meninggalkan audit apabila dalam 
pelaksanaannya memperoleh tekanan 
waktu dalam penyelesaian audit. 
Rangking secara urut dari 1 sampai 
dengan 10 (dari paling sering 
ditinggalkan sampai dengan jarang 

ditinggalkan). Rangking secara urut dari 
1(menunjukan paling sering ditinggalkan) 
s/d 10 (menunjukan paling jarang 
ditinggalkan), terdiri dari:  no 1 
(pemahaman bisnis klien), no 2 
(pertimbangan pengendalian intern),  no 
3 (menggunakan informasi asersi), no 4 
(pertimbangan internal auditor), no 5 
(prosedur analistis), no 6 (konfirmasi), no 
7 (menggunakan representasi 
manajemen, no 8 (melaksanakan uji 
kepatuhan terhadap pengendalia atas 
transaksi dalam aplikasi online, no 9 
(mengurangi jumlah sampel), no 10 
(pemeriksaan fisik persediaan). 

Tabel 2 
Rangking Prosedur Audit 

 

Rangking 

Pertanyaan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 31 2 
 

5 
   

3 1 
 2 2 4 1 

 
3 

 
3 23 6 

 3 3 
 

3 8 
  

2 5 21 
 4 2 3 7 14 

  
8 6 2 

 5 
 

4 5 8 5 2 18 
   6 3 16 8 3 3 3 4 2 

  7 
 

10 17 1 3 5 4 
 

1 1 
8 1 3 

 
1 9 19 1 3 5 

 9 
  

1 2 16 9 2 
 

3 9 
10         3 4     3 32 

Jumlah 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Rata-rata 7,00 6,00 6,00 5,25 6,50 7,60 5,25 7,00 5,57 5,00 

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 
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 Berikut tanggapan responden 
yang telah dirangking: Berdasarkan 
jawaban responden untuk penentuan 
rangking dalam prosedur audit seperti 
terlihat pada Tabel 2 menunjukkan 
rangking tertinggi yang paling sering 
ditingalkan adalah pada pertanyaan ke-6 
yaitu konfirmasi dengan nilai rata-rata 
sebesar 7,60 dan rangking tertinggi 
kedua yaitu pertanyaan ke-1 dan ke-8 
yaitu terkait dengan pemahaman bisnis 
klien dan uji kepatuhan terhadap 
pengendalian transaksi dalam aplikasi 
system online dengan nilai rata-rata 
sama yaitu 7.  Hal ini memberikan 
indikasi bahwa sebagian besar 
responden atau auditor akan 
meninggakan pelaksanaan audit, apabila 
dalam pelaksanaannya menemui 
tekanan waktu penyelesaian audit yang 
terkiat dengan konfirmasi, pemahaman 
bisnis atas klien dan adanya uji 
kepatuhan terhadap pengendalian atas 
transaksi dalam aplikasi system online.  
 Berdasarkan jawaban responden 
untuk penentuan rangking dalam 
prosedur audit seperti terlihat pada Tabel 
2 menunjukkan rangking tertinggi yang 
paling sering ditingalkan adalah pada 
pertanyaan ke-6 yaitu konfirmasi dengan 
nilai rata-rata sebesar 7,60 dan rangking 
tertinggi kedua yaitu pertanyaan ke-1 
dan ke-8 yaitu terkait dengan 
pemahaman bisnis klien dan uji 
kepatuhan terhadap pengendalian 
transaksi dalam aplikasi system online 
dengan nilai rata-rata sama yaitu 7.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hal ini memberikan indikasi bahwa 
sebagian besar responden atau auditor 
akan meninggakan pelaksanaan audit, 
apabila dalam pelaksanaannya menemui 
tekanan waktu penyelesaian audit yang 
terkiat dengan konfirmasi, pemahaman 
bisnis atas klien dan adanya uji 
kepatuhan terhadap pengendalian atas 
transaksi dalam aplikasi system online.  
 
Variabel Prosedur Audit 

Variabel prosedur audit diukur 
menggunakan 10 pertanyaan.  Jawaban 
yang diperoleh dari 42 responden, 
berdasarkan pengisian kuesioner yang  
ditabulasikan dan dikelompokkan 
menurut skor masing-masing  jawaban. 
Hasil pengujian distribusi frekuensi 
selengkapnya untuk variabel prosedur 
audit dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3 

Deskriptif Variabel Prosedur Audit 
 

No Item Pertanyaan 
Skor Jawaban Responden 

Rata-
rata 

TP KK TT S HS 
1 2 3 4 5 

1 Terkait dengan pemahaman 
bisnis klien dalam perencanaan 
audit 

20 16 2 2 2 1,8095 

2 Terkait dengan pertimbangan 
pengendalian intern dalam 
laporan audit 

19 18 4 1 - 1,6905 

3 Terkait dengan penggunaan 
informasi asersi 

22 10 8 2 - 1,7619 

4 Terkait dengan fungsi auditor 
internal 

9 27 2 4 - 2,0238 

5 Terkait dengan analitsi 
perencanaan dan review audit 

16 23 3 - - 1,6905 

6 Terkait dengan konfirmasi pihak 
ketiga dalam laporan keuangan 

18 21 2 1 - 1,6667 

7 Terkait dengan representasi 
manajemen 

17 19 5 1 - 1,7619 

8 Terkait dengan uji kepatuhan 
dalam aplikasi system online 

22 
 

14 
 

2 
 

4 - 1,7143 

9 Terkait dengan pengurangan 
sampel dalam rencana audit 

11 27 1 1 2 1,9524 

10 Terkait dengan perhitungan  
fisik terhadap persediaan 

22 20 - - - 1,4762 

Jumlah 176 195 29 16 4 420 
Persentase 42% 46% 7% 4% 1%  

 Sumber : Hasil perhitungan SPSS 
 
 
Berdasarkan jawaban responden untuk 
variabel prosedur audit seperti terlihat 
pada Tabel 3 menunjukkan proporsi 
tertinggi pada kategori kadang-kadang 
(skor 2) sebanyak 195 skor atau 46%.  
Hal ini memberikan indikasi bahwa 
sebagian besar responden menyatakan 
kadang-kadang meninggalkan prosedur 
audit apabila dalam pelaksanaannya 
adanya tekanan waktu.  
 
Sedangkan rata-rata tertinggi dari item 
pertanyaan yang di tanggapi oleh 
responden adalah item pertanyaan ke-4 
(empat) sebesar 2,0238, yaitu yang 
terkait dengan adanya fungsi internal 
auditor dalam pelaksanaan audit. 
 

Dengan demikian bahwa prosedur audit 
kadang-dakang akan ditinggalkan dalam 
pelaksanaanya apabila adanya tekanan 
waktu dalam penyelesaian audit, yang 
mana terkait dengan fungsi internal 
auditor dalam pelaksanaan audit. Artinya 
auditor memerlukan data audit dari klien.   
Sesuai dengan pendapat Jusuf  
(2001:137), menyatakan bahwa tindakan 
yang dilakukan atau metoda dan teknik 
yang digunakan oleh auditor untuk 
mendapatkan dan mengevaluasi bukti 
audit adalah adanya informasi dari 
internal audit. Artinya prosedur audit 
sangat diperlukan agar tidak 
menyimpang dan auditor bekerja secara 
efisien dan efektif. 
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Variabel Tekanan Waktu 
Variabel tekanan waktu diukur 
menggunakan 5 pertanyaan.  Jawaban 
yang diperoleh dari 42 responden, 
berdasarkan pengisian kuesioner yang 
telah disebarkan, ditabulasikan, dan 

dikelompokkan menurut skor masing-
masing jawaban. Hasil pengujian 
distribusi frekuensi selengkapnya untuk 
variabel tekanan waktu dapat dilihat 
pada Tabel 4 
 

Tabel 4 
 Deskriptif Variabel Tekanan Waktu  

 

No Item Pertanyaan 
Skor Jawaban Responden 

Rata-
rata 

TP KK TT S HS 
1 2 3 4 5 

1 
Terkait dengan waktu dalam 
melakukan audit kurang 

1 22 3 11 5 2,9286 

2 
Terkait dengan melakukan audit 
secara bersamaan di beberapa 
perusahaan 

6 18 3 10 5 2,7619 

3 
Terkait dengan melanggar waktu 
yang telah disepakati 

7 19 15 1  2,2381 

4 
Terkait dengan lembur dalam 
pelaksanaan audit 

4 9 3 21 5 3,3333 

 
Terkait dengan waktu ekstra dalam 
melaksanakan audit 

2 14 5 19 2 3,1190 

Jumlah 20 82 29 62 17 210 
 
Persentase 

10% 39% 14% 30% 8% 10% 

Sumber : Hasil perhitungan SPSS
 
 
Berikut tanggapan responden yang telah 
dirangking: Berdasarkan jawaban 
responden untuk penentuan rangking 
dalam prosedur audit seperti terlihat 
pada Tabel 2 menunjukkan rangking 
tertinggi yang paling sering ditingalkan 
adalah pada pertanyaan ke-6 yaitu 
konfirmasi dengan nilai rata-rata sebesar 
7,60 dan rangking tertinggi kedua yaitu 
pertanyaan ke-1 dan ke-8 yaitu terkait 
dengan pemahaman bisnis klien dan uji 
kepatuhan terhadap pengendalian 
transaksi dalam aplikasi system online 
dengan nilai rata-rata sama yaitu 7.  Hal 
ini memberikan indikasi bahwa sebagian 
besar responden atau auditor akan 
meninggakan pelaksanaan audit, apabila 
dalam pelaksanaannya menemui 
tekanan waktu penyelesaian audit yang 
terkiat dengan konfirmasi, pemahaman 
bisnis atas klien dan adanya uji 
kepatuhan terhadap pengendalian atas 
transaksi dalam aplikasi system online.  
 

Variabel Resiko Audit 
Variabel resiko audit diukur 
menggunakan 3 pertanyaan.  Jawaban 
yang diperoleh dari 42 responden, 
berdasarkan pengisian kuesioner yang 
telah disebarkan, ditabulasikan, dan 
dikelompokkan menurut skor masing-
masing jawaban. Hasil pengujian 
distribusi frekuensi selengkapnya untuk 
variabel resiko audit dapat dilihat pada 
Tabel 5. 
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Tabel 5 
Deskriptif Variabel Resiko Audit 

 

No Item Pertanyaan 
Skor Jawaban Responden 

Rata-
rata 

STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 

1 
Terkait dengan perhitungan fisik 
terhadap kas, investasi , dan 
persediaan dlam laporan keuangan 

3 7 4 11 17 
3,761

9 

2 
Terkait dengan pengurangn jumlah 
sampel 

 9 7 26  
3,404

8 

3 
Terkait dengan tidak melakukan 
konfirmasi dengan pihak ketiga 

 
5 10 11 16 

3,904
8 

Jumlah 3 21 21 48 33 126 
Persentase 2% 17% 17% 38% 26%  

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 
Berdasarkan jawaban responden untuk 
variabel resiko audit seperti terlihat pada 
Tabel 5 menunjukkan proporsi tertinggi 
pada kategori setuju (skor 4) sebanyak 
48 skor atau 38%.  Hal ini memberikan 
indikasi bahwa sebagian besar 
responden menyatakan setuju terhadap 
adanya resiko audit.  
 
Sedangkan rata-rata tertinggi dari item 
pertanyaan yang di tanggapi oleh 
responden adalah item pertanyaan ke-3 
(tiga) sebesar 3,9048, yaitu yang terkait 
dengan tidak melakukan konfirmasi 
dengan pihak ketiga. 
 
Dengan demikian bahwa resiko audit 
juga menjadi perhatian seorang auditor 
dalam melakukan prosedur audit. Yang 
mana resiko audit yang menjadi 

pertimbangan auditor terkait dengan 
perhitungan fisik terhadap kas, investasi 
dan persediaan dalam laporan 
keuangan, pengurangan jumah sampel 
dan tidak melakukan konfirmasi dengan 
pihak ketiga yang menrupakan tindakan 
berisiko tinggi.  
 
Variabel Tingkat Materialitas 
Variabel tingkat materialitas diukur 
menggunakan 3 pertanyaan.  Jawaban 
yang diperoleh dari 42 responden, 
berdasarkan pengisian kuesioner yang 
telah disebarkan, ditabulasikan, dan 
dikelompokkan menurut skor masing-
masing jawaban. Hasil pengujian 
distribusi frekuensi selengkapnya untuk 
variabel tingkat materialitas dapat dilihat 
pada Tabel 6. 

Tabel 6 
Deskriptif Variabel Tingkat Materialitas 

No Item Pertanyaan 

Skor Jawaban Responden 
Rata-
rata 

STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 

1 
Terkait dengan pengurangan 
jumlah sampel tidak material 

- 11 16 13 2 3,1429 

2 
Terkait dengan pemeriksaan fisik 
tidak material 

8 15 13 4 2 2,4524 

3 
Terkait dengan konfirmasi dengan 
pihak ketiga tidak material 

6 16 12 6 2 2,5714 

Jumlah 14 42 41 23 6 168 
Persentase 8% 25% 24% 14% 4%  
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 Berdasarkan jawaban responden 
untuk variabel tingkat material seperti 
terlihat pada Tabel 6 menunjukkan 
proporsi tertinggi pada kategori tidak 
setuju (skor 2) sebanyak 42 skor atau 
25%.  Hal ini memberikan indikasi bahwa 
sebagian besar responden menyatakan 
tidak setuju terhadap adanya tingkat 
materialitas.  
 
Sedangkan rata-rata tertinggi dari item 
pertanyaan yang di tanggapi oleh 
responden adalah item pertanyaan ke-1 
(satu) sebesar 3,1429, yaitu yang terkait 
dengan pengurangan jumlah sampel 
dalah tidak material. 
 
Dengan demikian bahwa tingkat material 
juga menjadi perhatian seorang auditor 
dalam melakukan prosedur audit. Yang 
mana tingkat yang menjadi pertimbangan 
auditor terkait dengan perhitungan fisik 
klien, pengurangan jumah sampel dan 
tidak melakukan konfirmasi dengan pihak 
ketiga adalah tidak material. 

Variabel Prosedur Review dan Kontrol 
Kualitas 
Variabel prosedur review dan kontrol 
kualitas diukur menggunakan 5 
pertanyaan.  Jawaban yang diperoleh 
dari 42 responden, berdasarkan 
pengisian kuesioner yang telah 
disebarkan, ditabulasikan, dan 
dikelompokkan menurut skor masing-
masing jawaban. Hasil pengujian 
distribusi frekuensi selengkapnya untuk 
variabel prosedur review dan kontrol 
kualitas dapat dilihat pada Tabel 7. 
 
Berdasarkan jawaban responden untuk 
variabel prosedur review dan kontrol 
kualitas seperti terlihat pada Tabel 7 
menunjukkan proporsi tertinggi pada 
kategori netral (skor 3) sebanyak 81 skor 
atau 39%.  Hal ini memberikan indikasi 
bahwa sebagian besar responden 
menyatakan netral terhadap adanya 
prosedur review dan kontrol kualitas.  
 

Tabel 7 
Deskriptif Variabel Prosedur Review dan Kontrol Kualitas 

No Item Pertanyaan 
Skor Jawaban Responden 

Rata-rata STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 

1 
Terkait dengan melakukan 
penghentian secara prematur, maka 
akan dapat diketahui 

2 2 9 25 4 3,6429 

2 

Terkait dengan pemberian tanda 

centang () pada jadwal audit, 
adahal melakukan review yang 
dangkal pada dokumen klien, maka 
tindakan tersebut tidak ditemukan 

4 9 14 14 1 2,9762 

3 
Terkait dengan tindakan review dan 
kontrl kualitas akan dapat ditemukan 
oleh kantor 

3 13 17 8 1 2,7857 

4 

Terkait dengan auditor menerima 
penjelasan yang lemah dari klien. 
Maka dalam proses review 
perusahaan akan menemukan, dan 
akan mensyaratkan kerja tambahan 

2 1 20 17 2 3,3810 

5 
Terkait dengan perusahaan memiliki 
system kontrol kualitas yang efektif 

1 4 21 10 6 3,3810 

Jumlah 12 29 81 74 14 210 
Persentase 6% 14% 39% 35% 7%  

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 
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Sedangkan rata-rata tertinggi dari item 
pertanyaan yang di tanggapi oleh 
responden adalah item pertanyaan ke-1 
(satu) sebesar 3,64299, yaitu yang 
terkait dengan Terkait dengan 
melakukan penghentian secara 
prematur, maka akan dapat diketahui. 
Dengan demikian bahwa prosedur 
review dan kontrol kualitas  juga menjadi 
perhatian seorang auditor dalam 
melakukan prosedur audit. Yang mana 
prosedur dalam mereview dan 
mengkontrol kualitas adalah Terkait 
dengan melakukan penghentian secara 
prematur, maka akan dapat diketahui. 

 
Pengujian Instrumen Data 
Uji Validitas Data 
Valid tidaknya suatu instrumen dapat 
dilihat dari nilai koefisien korelasi antara 

skor item dengan skor totalnya yakni 
dengan membandingkan nilai Corrected 
Item Total Correlation yaitu nilai rhitung 
dengan rtabel, yang mana nilai rtabel 

diketahui sebesar 0,221. 
Berdasarkan hasil perhitungan program 
SPSS 15 terlihat bahwa semua indikator 
variabel prosedur audit, variabel tekanan 
waktu, variabel resiko audit, variabel 
tingkat material, variabel prosedur review 
dan kontrol kualitas adalah valid. 
Uji Reliabitas Data 
Suatu konstruk atau variabel dikatakan 
reliabel jika memberikan nilai Cronbach 
Alpha > nilai kritis (0,6000). Nilai 
Cronbach Alpha dari semua variabel 
dapat dilihat pada tabel 8: 

 

Tabel 8 
Reliabiltas Variabel Penelitian 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Nilai 
Kritis 

Ket 

Prosedur Audit 
Tekanan Waktu 
Resiko Audit 
Tingkat Materialitas 
Prosedur Review dan Kontrol 
Kualitas 

0,821 
0,718 
0,775 
0,812 
0,645 

0,6000 
0,6000 
0,6000 
0,6000 
0,6000 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

 Sumber : Hasil perhitungan SPSS 
 
Dari hasil uji reliabilitas yang terlihat 
pada tabel 8, untuk masing-masing 
variabel yaitu:  Prosedur aduit = 0,821, 
tekanan waktu = 0,718, resiko audit = 
0,775, tingkat materialitas = 0,812 dan 
prosedur review dan kontrol kualitas = 
0,645 >  dari nilai kritis (0,6000), maka 
dapat disimpulkan bahwa instrumentasi 
penelitian adalah reliabel. 
 

Uji Pelanggaran Asumsi Klasik (BLUE) 
Pengujian adanya Multikolinieritas 
Dari tabel 9 dapat disimpulkan bahwa 
semua nilai VIF seluruh variabel 
independen<10 dan nilai tolerance > 
0,10, maka dapat dikatakan regresi tidak 
terdapat gejala multikolinieritas. Artinya 
antara variabel independen tidak terjadi 
hubungan linier.  
 

Tabel  9 
Multikolinieritas Model Regresi 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

Tekanan Waktu 0,806 1,417 Non kolinier 
Resiko Audit 0,761 1,636 Non kolinier 
Tingkat Materialita 0,637 1,569 Non kolinier 
Prosedur review & kontrol Kualitas 0,822 1,217 Non kolinier 

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 
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Pengujian Heteroskedastisitas 
Salah satu metode yang dipakai untuk 
mengetahui adanya heteroskedastisitas 
adalah dengan bantuan SPSS melalui 
pendekatan grafis. Dengan ketentuan, 
jika letak titik-titik data terdistribusi di 
sekitar 0-Y dan tidak membentuk pola 
tertentu berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
Dari hasil SPSS diketahui bahwa titik-titik 
data tersebar di daerah antara 0-Y dan 
tidak membentuk pola tertentu, maka 
model regresi yang dibentuk diidentifikasi 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Berdasarkan kesimpulan yang 
menunjukkan bahwa model regresi yang 
dibentuk dari data hasil penelitian tidak 
mengandung unsur terjadinya 
heteroskedastisitas, maka model regresi 
yang diperoleh terbebas dari masalah 

pembiasan yang diakibatkan oleh 
adanya pengaruh variabel bebas 
terhadap kesalahan estimasi. 
 
Persamaan Regresi Linier Berganda 
Analisis ini dipakai untuk mempermudah 
melihat sejauh mana hubungan antara 
variabel bebas dan variabel terikat, 
dalam analisis ini dapat diukur derajat 
keeratan hubungan antara satu variabel 
terikat dengan satu atau lebih variabel 
bebas. Untuk mengetahui berpengaruh 
atau tidak berpengaruh, maka dilakukan 
uji statistik dengan menggunakan teknik 
analisis regresi berganda dengan model 
ordinari least square, perhitungan 
dengan SPSS, dapat dilihat seperti tabel 
10 berikut: 

 
Tabel 10 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien  

regresi 
T Hitung Signifikan 

(constant) 12,092   
Tekanan Waktu ,613 2,706 ,010 
Resiko Audit ,297 2,686 ,049 
Tingkat Materialitas ,770 2,891 ,038 
Prosedur Review & kontrol 
Kualitas 

,385 2,788 ,028 

R 
R square 
Adjusted R Square 
F hitung 
Siginifikan 
N 

,460 
,211 
,126 

3,479 
,036 
42 

Sumber : Hasil perhitungan program SPSS 
 
Tabel 10 menunjukkan bahwa 
persamaan regresi linier berganda dari 4 
variabel bebas (TP=time pressure, 
RA=resiko audit, M=materialitas, dan 
PR=prosedur review dan kontrol kualitas) 
dan 1 variabel terikat (prosedur audit) 
dapat disusun sebagai berikut:  
Y  =  12,092+0,613TP+0,297 RA+0,770 
M+0,385 PR+e 
 
Nilai konstanta sebesar 12,092, dapat 
diartikan jika variabel bebas (TP=time 
pressure, RA=resiko audit, 
M=materialitas, dan PR=prosedur audit 
dan kontrol kualitas)  tidak ada 
penambahan, maka nilai variabel 

dependen akan konstan sebesar  
12,092. Artinya jika variabel bebas tidak 
memberikan pengaruh, maka nilai 
prosedur audit sebesar 12,092. 
 
Nilai koefisien regresi untuk time 
pressure sebesar 0,613 dapat diartikan 
bahwa jika variabel bebas yang lain yaitu 
RA, M, dan PR  adalah konstan dalam 
artian tidak ada penambahan, dengan 
kenaikan satu satuan time pressure, 
maka akan mampu meningkatkan nilai 
prosedur audit sebesar 0,613. Begitu 
juga sebaliknya bila ada penurunan satu 
satuan maka variabel prosedur audit 
akan turun sebesar 0,613. 
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Nilai koefisien regresi untuk resiko audit  
sebesar 0,297 dapat diartikan jika 
variabel bebas yang lain yaitu TP, M,dan 
PR adalah konstan dalam artian tidak 
ada penambahan, dengan kenaikan satu 
satuan resiko audit, maka akan mampu 
meningkatkan nilai prosedur audit 
sebesar 0,297. Begitu juga sebaliknya 
bila ada penurunan satu satuan maka 
variabel prosedur audit akan turun 
sebesar 0,297. 
 
Nilai koefisien regresi untuk materialitas 
sebesar 0,770 dapat diartikan jika 
variabel bebas yang lain yaitu TP, RA, 
dan PR adalah konstan dalam artian 
tidak ada penambahan, dengan kenaikan 
satu satuan materialitas, maka akan 
mampu meningkatkan nilai prosedur 
audit sebesar 0,770. Begitu juga 
sebaliknya bila ada penurunan satu 
satuan maka variabel prosedur audit 
akan turun sebesar 0,770. 
 
Nilai koefisien regresi untuk prosedur 
review dan kontrol kualitas sebesar 
0,385 dapat diartikan jika variabel bebas 
yang lain yaitu TP, M, dan RA adalah 
konstan dalam artian tidak ada 
penambahan, dengan kenaikan satu 
satuan prosedur review dan kontrol 
kualitas, maka akan mampu 
meningkatkan nilai prosedur audit 
sebesar 0,385. Begitu juga sebaliknya 
bila ada penurunan satu satuan maka 
variabel prosedur audit akan turun 
sebesar 0,385. 
 
Pengujian Hipotesis 
1. Uji Pengaruh secara parsial (Uji t) 
a. Variabel Time Pressure (Tekanan 
Waktu) 
Berdasarkan perhitungan SPSS 
menunjukkan bahwa nilai uji t untuk time 
pressure sebesar 2,706 dengan angka 
signifikansinya sebesar 0,010. Jika 
dibandingkan dengan angka signifikansi 
yang ditetapkan (0,05), menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi (0,010) < 0,05, 
maka hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa variabel time 
pressure berpengaruh positif terhadap 

penghentian prematur atas prosedur 
audit  dapat diterima. 
b. Variabel Risiko Audit 
Berdasarkan perhitungan SPSS 
menunjukkan bahwa nilai uji t untuk 
risiko audit sebesar 2,686 dengan angka 
signifikansinya sebesar 0,049. Jika 
dibandingkan dengan angka signifikansi 
yang ditetapkan (0,05), menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi (0,049) < 0,05, 
maka hipotesis kedua yang menyatakan 
bahwa variabel resiko audit  berpengaruh 
positif terhadap penghentian prematur 
atas prosedur audit dapat diterima. 
 
c. Variabel Materialitas 
Berdasarkan perhitungan SPSS 
menunjukkan bahwa nilai uji t untuk 
materialitas sebesar 2,891 dengan angka 
signifikansinya sebesar 0,038. Jika 
dibandingkan dengan angka signifikansi 
yang ditetapkan (0,05), menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi (0,038) < 0,05, 
maka hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa variabel materialitas berpengaruh 
positif terhadap penghentian prematur 
atas prosedur audit dapat diterima. 
d. Variabel Prosedur Review dan 
Kontrol Kualitas 
Berdasarkan perhitungan SPSS 
menunjukkan bahwa nilai uji t untuk 
prosedur review dan kontrol kualitas 
sebesar 2,788 dengan angka 
signifikansinya sebesar 0,028. Jika 
dibandingkan dengan angka signifikansi 
yang ditetapkan (0,05), menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi (0,028) < 0,05, 
maka hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa variabel prosedur 
review dan kontrol kualitas berpengaruh 
positif terhadap penghentian prematur 
atas prosedur audit dapat diterima. 
 
2. Uji Pengaruh secara simultan (Uji 
F) 
Pengujian secara simultan dimaksudkan 
untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen secara bersama terhadap 
variabel dependen. Untuk membukti 
bahwa variabel time pressure, resiko 
audit, materialitas, dan prosedur review 
dan kontrol kualitas berpengaruh secara 
bersama terhadap prosedur audit, 
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dengan cara melihat nilai F hitung dan 
nilai signifikannya.  
Berdasarkan perhitungan SPSS terlihat 
bahwa nilai F hitungnya sebesar 3,479 
dan nilai signifikannya sebesar 0,036. 
Bila dibandingkan dengan nilai taraf 
nyata ( 5%), maka nilai signifikan 
sebesar 0,036 < 0,05, artinya semua 
variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen yaitu 
penghentian prematur atas prosedur 
audit dapat diterima. 
 
3. Koefisien Determinasi (R2) dan 
Koefisien Korelasi Parsial (r) 
Digunakan untuk mencari besarnya 
hubungan antara variabel independen ke 
dependen, bila nilai kofisien mendekati 1 
atau lebih > 0,80, maka dapat dikatakan 
mempunyai pengaruh cukup kuat. 
Adapun nilai koefisien determinasi (R2) 
dan koefisien determinasi parsial (r) 
yaitu: 
a. Nilai Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk 
mengetahui besarnya hubungan variabel 
independen time pressure, risiko audit, 
materialitas, dan prosedur review dan 
kontrol kualitas secara bersama-sama 
atau simultan terhadap penghentian 
prematur atas prosedur audit. 
Dari perhitungan SPSS terlihat nilai 
koefisien determinasi Adjusted (R2) 
sebesar 0,126 atau 12,6%. Artinya 

variabilitas variabel prosedur audit yang 
dapat dijelaskan oleh variabilitas time 
pressure, risiko audit, materialitas, dan 
prosedur  review dan kontrol kualitas 
sebesar 12,6%. Karena mempunyai nilai 
koefisien determinasi positf,  sehingga 
keempat variabel mempunyai hubungan 
searah, sedangkan sisanya sebesar 
87,4% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model regresi 
ini. 
b. Nilai Koefisien Korelasi Parsial (r) 
Koefisien korelasi  parsial (r) digunakan 
untuk mengetahui besarnya pengaruh 
variabel independen (time pressure, 
risiko audit, materialitas, dan prosedur 
review dan kontrol kualitas) secara 
parsial terhadap penghentian prematur 
atas prosedur audit.  
Berdasarkan Tabel 11, terlihat nilai 
koefisien korelasi parsial (r) dari masing-
masing variabel independen (Time 
Pressure (tekanan waktu)= 40,6%,  risiko 
audit = 14,1%, materialitas = 33,3% dan 
prosedur review & kontrol kualitas = 
22,0%). Hal ini menunjukkan bahwa 
keempat variabel secara parsial 
mempunyai pengaruh terhadap prosedur 
audit dibawah 50%. Artinya pengaruh 
keempat variabel tersebut masih rendah.  
Adapun nilai Koefisien korelasi parsial (r) 
dari masing-masing variabel independen 
dapat dilihat pada tabel 11: 

 
Tabel 11 

Perhitungan Koefisien korelasi Parsial  (r) 

Variabel 
Nilai Koefisien Korelasi Parsial 

r Persen 

Time Pressure (tekanan waktu) 
Resiko Audit 
Materialitas 
Prosedur Review & kontrol Kualitas 

,406 
,141 
,333 
,220 

40,6% 
14,1% 
33,3% 
22,0% 

Sumber : Hasil perhitungan program SPSS 
 
Analisis dan Pembahasan 
Sesuai  hasil dari rangking prosedur 
audit yang memungkinkan untuk 
ditinggalkan, rangking prosedur audit ini  
untuk mengetahui apakah seorang 
auditor memungkinkan untuk 
meninggalkan audit apabila dalam 
pelaksanaannya memperoleh tekanan 
waktu dalam penyelesaian audit. 

Rangking secara urut dari 1 sampai 
dengan 10 (dari paling sering 
ditinggalkan sampai dengan jarang 
ditinggalkan). Menunjukkan rangking 
tertinggi yang paling sering ditingalkan 
adalah pada pertanyaan ke-6 yaitu 
konfirmasi dengan nilai rata-rata sebesar 
7,60 dan rangking tertinggi kedua yaitu 
rata-rata 7,00 pertanyaan ke-1 dan ke-8 
yaitu terkait dengan pemahaman bisnis 
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klien dan uji kepatuhan terhadap 
pengendalian transaksi dalam aplikasi 
system online dengan nilai rata-rata 
sama yaitu 7 sedangkan prosedur audit 
yang paling jarang ditinggalkan adalah 
pertanyaan ke-10 dengan rata-rata 5,00. 
Hal ini memberikan indikasi bahwa 
sebagian besar responden atau auditor 
akan meninggakan pelaksanaan audit, 
apabila dalam pelaksanaannya menemui 
tekanan waktu penyelesaian audit yang 
terkiat dengan konfirmasi, pemahaman 
bisnis atas klien dan adanya uji 
kepatuhan terhadap pengendalian atas 
transaksi dalam aplikasi system online 
sedangkan yang paling jarang 
ditinggalkan terkait dengan pemeriksaan 
fisik persediaan. 
Sesuai dengan hasil uji statistik diketahui 
bahwa besarnya hubungan bersama–
sama time pressure, resiko audit, 
materialitas, dan prosedur review dan 
kontrol kualitas terhadap prosedur audit 
yaitu dengan ditunjukkan oleh besar 
Adjusted R Square sebesar 0,126. Hasil 
ini dapat dikatakan bahwa hubungan 
variabel bebas secara bersama–sama 
terhadap prosedur audit sebesar 12,6%. 
Artinya variabilitas variabel prosedur 
audit yang dapat dijelaskan oleh 
variabilitas time pressure, resiko audit, 
materialitas, dan prosedur review dan 
kontrol kualitas sebesar 12,6%. Karena 
mempunyai nilai koefisien determinasi 
positf,  sehingga ketempat variabel 
mempunyai hubungan searah, 
sedangkan sisanya sebesar 87,4% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model regresi ini.  
Secara parsial variabel time pressure, 
resiko audit, materialitas, dan prosedur 
review dan kontrol kualitas berpengaruh 
positif terhadap prosedur audit. Dengan 
nilai signifikan dari masing-masing 
variabel independen < 0,05. Hal ini 
memberikan pengertian jika time 
pressure, resiko audit, materialitas, dan 
prosedur review dan kontrol kualitas 
meningkat, maka penhentian prematur 
atas prosedur audit juga meningkat. 
 
 

5.SIMPULAN, SARAN DAN 
KETERBATASAN 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan jawaban responden 
untuk penentuan rangking dalam 
penghentian prematur atas prosedur 
audit dapat diambil kesimpulan rangking 
tertinggi yang paling sering ditingalkan 
adalah pada pertanyaan ke-6 yaitu 
konfirmasi dengan nilai rata-rata sebesar 
7,60 dan rangking tertinggi kedua yaitu 
pertanyaan ke-1 dan ke-8 yaitu terkait 
dengan pemahaman bisnis klien dan uji 
kepatuhan terhadap pengendalian 
transaksi dalam aplikasi system online 
dengan nilai rata-rata sama yaitu 7,00. 
Sedangkan prosedur audit yang paling 
jarang ditinggalkan berkaitan dengan 
pemeriksaan fisik persediaan dengan 
rata-rata 5,00.  
 

Berdasarkan hasil analisis data 
dan pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan penelitian sebagai berikut : 
Berdasarkan nilai koefisien determinasi 
(R2) sebesar 12,6. Artinya variabilitas 
variabel prosedur audit yang dapat 
dijelaskan oleh variabilitas time pressure, 
resiko audit, materialitas, dan prosedur 
review dan kontrol kualitas sebesar 
12,6%, sedangkan sisanya sebesar 
87,4% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model regresi 
ini. Berdasarkan nilai F hitungnya 
sebesar 3,479 dan nilai signifikannya 
sebesar 0,036. Bila dibandingkan 
dengan nilai taraf nyata ( 5%), maka nilai 
signifikan sebesar 0,036 < 0,05. Hal ini 
membuktikan bahwa keempat variabel 
bebas (time pressure, resiko audit, 
materialitas, dan prosedur review dan 
kontrol kualitas) secara simultan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
prosedur audit. Berdasarkan nilai 
signifikan dari semua variabel 
independen time pressure, resiko audit, 
materialitas, dan prosedur review dan 
kontrol kualitas < 0,05, artinya semua 
variabel tersebut secara parsial 
mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap prosedur audit. Hal ini 
menunjukkan bahwa semua variabel 
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yang ditetapkan menpunyai pengaruh 
terhadap prosedur audit dapat diterima. 
 
5.2 Saran  

Berdasarkan hasil simpulan yang 
diperoleh dari analisis dan pembahasan 
di atas maka dapat diajukan beberapa 
saran sebagai berikut : Melihat pengaruh 
secara simultan variabel time pressure, 
resiko audit, materialitas, dan prosedur 
review dan kontrol kualitas terhadap 
prosedur audit sebesar 12,6%, maka 
perlu diadakan penelitian lebih lanjut 
untuk melihat faktor-faktor lain yang ikut 
mempengaruhi prosedur audit. Perlu ada 
peninjauan kembali terhadap indikator-
indikator yang ada, apakah perlu adanya 
penambahan atau pengurangan. Kepada 
penelitian yang akan datang penulis 
mengharapkan agar penelitian 
selanjutnya dapat memperpanjang waktu 
pengamatan sehingga estimasi model 
regresi akan lebih tepat. Dan diharapkan 
menggunakan model analisis lain. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian 
selanjutnya, diharapkan jumlahnya lebih 
banyak dan bisa mewakili seluruh aspek 
Kantor Akuntan Publik (KAP) di 
Surabaya yang ada. 
 
Keterbatasan  
Penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatsan dan kelemahan dari hasil 
penelitian sebagai berikut: Ruang lingkup 
penelitian hanya diakukan di kota 
Surabaya, sehingga untuk mendapatkan 
kesimpulan yang bersifat umum perlu 
dilakukan penelitian dengan ruang 
lingkup yang lebih luas. Jumlah auditor 
terbatas yang menjadi responden dalam 
penelitian ini, disebabkan oleh kecilnya 
tingkat pengembalian kuesioner karena 
alasan kesibukan auditor, sehingga hal 
tersebut dapat mengurangi kekuatan 
generalisasi atas hasil dari penelitian.  
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