
  

ABSTRAKSI 
 

Ada beberapa perilaku disfungsional dalam audit. Salah satu perilaku 
disfungsional yang membahayakan kualitas audit yaitu : premature sign off. 
Penghentian prematur atas prosedur audit (Premature sign-off)  merupakan suatu 
keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit 
yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantikan dengan langkah yang lain. 

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit banyak dilakukan oleh auditor 
terutama dalam kondisi time pressure. Risiko audit juga dapat berpengaruh terhadap 
pelaksanaan seluruh prosedur audit yang direncanakan. Faktor lain yang mempengaruhi 
penghentian prematur atas prosedur audit adalah Materialitas. Pelaksanaan prosedur 
review dan kontrol kualitas yang baik akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya 
perilaku auditor yang menyimpang, seperti penghentian prematur atas prosedur audit. 

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris apakah time pressure, 
risiko audit, materialitas serta prosedur review dan kontrol kualitas secara simultan dan 
secara parsial mempunyai pengaruh terhadap terjadinya penghentian prematur atas 
prosedur audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. 
Berdasar sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk memperoleh data. 
Kuesioner berisikan butir-butir pertanyaan yang telah didesain sedemikian rupa dengan 
mendasarkan pada indikator-indikator di setiap variabelnya. Dalam penelitian ini, yang 
menjadi sampel adalah beberapa auditor pada kantor akuntan publik yang ada di 
Surabaya. Setiap kantor akuntan publik di Surabaya diambil 2-8 sampel auditor yang 
bekerja di KAP tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah Non Probability 
Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan 
yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis 
sampling yang digunakan adalah Judgement Sampling yaitu teknik penentuan sampel 
dengan pemilihan anggota yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Tahap yang 
pertama dari analisis data adalah uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas. 
Tahap yang kedua adalah melakukan pengujian asumsi dasar dan penyimpangan asumsi 
klasik. Pengujian asumsi dasar yaitu uji normalitas. Sedangkan uji penyimpangan 
asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Tahap yang ketiga 
adalah menggunakan regresi linier berganda.  

Hasil dari penelitian ini adalah time pressure, risiko audit, materialitas serta 
prosedur review dan kontrol kualitas secara simultan mempunyai pengaruh terhadap 
terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Variabel yang berpengaruh secara 
parsial  adalah variabel prosedur review dan kontrol kualitas saja, sedangkan ketiga 
variabel yang lain tidak berpengaruh secara parsial terhadap terjadinya penghentian 
prematur atas prosedur audit.  
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