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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Time pressure, , 

Prosedur review dan Kontrol Kualitas oleh KAP, Risiko audit, dan Pengalaman 

Auditor berpengaruh terhadap Perilaku Pengurangan Kualitas Audit (Reduced 

Audit Quality Behaviors). 

Responden dalam penelitian ini adalah 38 auditor yang bekerja di KAP 

kota Malang. Data penelitian  diperoleh melalui kuisioner yang ditujukan kepada 

para responden.  Tingkat pengembalian kuisioner dalam penelitian ini adalah 

sebesar 84%. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

metode analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 16.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Time pressure, , Prosedur review dan 

Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik, Risiko audit  dan Pengalaman 

Auditor berpengaruh signifikan terhadap Reduced Audit Quality Behavior, baik 

secara simultan maupun parsial. 

 

 

Kata Kunci : Perilaku Pengurangan Kualitas Audit, Time pressure , Prosedur 

                      Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik, Risiko 

Audit  dan Pengalaman Auditor. 
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        The purpose of this study is to measure the influence of Time Pressure, 

Review Procedure and Quality Control by KAP, Audit Risk, and Auditors' 

Experiences toward  Reduce Audit Quality Behaviors.  

       Respondents in this study are 38 auditors who work in KAP in the city of 

Malang. The research data obtained through questionnaires addressed to the 

respondents. The response rate of questionnaires in this study is 84%. The method 

of  data analysis that used in this research is a multiple regression analysis that 

performed by  utilizing SPSS  version 16.  

       The results showed that Time pressure, Review Procedure and Quality 

Control by KAP, Audit Risk and Auditor Experience have significantly 

influenced toward Reduced Audit Quality Behavior, both simultaneously and 

partially.  

 

 

Keywords:  Reduced Audit Quality Behaviors , Time pressure, Review Procedure 

                    and Quality Control by the Office of Public Accounting, Audit Risk 

                    and Auditor Experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

       Para Analis laporan keuangan , juga pemegang saham akan membuat 

keputusan-keputusan ekonominya berdasarkan pada laporan  keuangan. Oleh 

karena itu, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang handal dan 

obyektif tentang situasi keuangan sebuah perusahaan. Agar teruji secara 

independen, laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor eksternal. (Dijk, 2001). 

       Proses audit yang dilakukan oleh auditor dapat diartikan sebagai proses 

sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti tentang informasi 

ekonomi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 

yang ada dan kriteria yang telah ditetapkan lalu mengkomunikasikannya kepada 

para pengguna yang berkepentingan (Boynton, 2005) . Proses audit merupakan 

bagian dari assurance services. AICPA Special Comitte on Assurance Service 

mendefinisikan assurance services sebagai  “jasa profesional independen yang 

dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan”. Messier 

(2000) menyatakan bahwa definisi ini mencakup beberapa konsep penting yaitu 

sebagai berikut : 

1. Konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik 

mensyaratkan informasi yang berkualitas, baik yang menyangkut informasi  

finansial maupun yang non finansial. 

2. Konsep peningkatan kualitas informasi beserta konteks yang dikandungnya. 

Konsep ini menyatakan bahwa pelaksanaan assurance service dapat 



meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal reliabilitas 

dan relevansi informasi. 

3. Konsep independensi. Konsep ini terkait dengan sikap dan sudut pandang 

auditor yang tidak bias dalam melakukan audit. 

4. Konsep profesional service. Konsep ini terkait dengan aplikasi dari keputusan 

atau judgement yang bersifat profesional. 

       Karena pengauditan merupakan bagian dari assurance service, maka jelas 

pengauditan melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan 

serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit (auditor). Kualitas 

informasi yang meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari 

publik, dalam hal ini terutama pihak – pihak yang berkepentingan dalam laporan 

keuangan. Meskipun dalam sebuah teori dinyatakan jelas bahwa audit yang baik adalah 

yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya namun kenyataan di 

lapangan berbicara lain. Fenomena perilaku pengurangan kualitas audit (Reduced Audit 

Quality Behaviors ) semakin banyak terjadi . Hal ini menimbulkan perhatian yang lebih 

terhadap cara auditor dalam melakukan audit.  

       Pengurangan kualitas dalam audit diartikan sebagai “pengurangan mutu     dalam 

pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh auditor” (Coram et al.,2004). 

Pengurangan mutu ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah 

sampel dalam audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak 

memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini 

saat semua prosedur audit yang di isyaratkan belum dilakukan dengan lengkap.  

       Penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Reduced Audit Quality 

Behaviors (RAQB) pada auditor sudah banyak dilakukan di luar negeri, baik itu 

penelitian secara kualitatif maupun secara kuantitatif. 



       Dalam penelitian yang dilakukan oleh Coram et al (2004) secara kualitatif 

meneliti lebih mendalam faktor – faktor yang mempengaruhi RAQB, menuliskan 

beberapa penelitian sebelumnya mengenai RAQB. Penelitian tersebut diantaranya 

yaitu, penelitian Rhode 1978, Alderman dan Deitrick 1982, Margheim dan Pany 

1986 , Kelley dan Margheim 1990, Raghunathan 1991, Malone and Roberts 1996, 

serta Herrbach 2001,. Secara umum, dalam penelitian – penelitian terdahulu 

menunjukan hasil bahwa staf auditor selalu berperilaku yang mengarah pada 

terjadinya fenomena Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB) dalam setiap 

pelaksanaan tugas auditnya.  

        Menurut Malone dan Robert (1996) perilaku merupakan refleksi dari sisi 

personalitasnya, sedangkan faktor situasional yang terjadi saat itu akan 

mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan. Dari pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Reduced Audit Quality Behaviours yang dilakukan 

auditor dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal auditor (faktor 

internal) dan faktor situasional pada saat melakukan audit (faktor eksternal). 

 

 

       Dalam penelitian ini, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

Reduced Audit Quality  Behaviors (RAQB) dengan mengacu pada data primer, 

yang diambil dari penyebaran kuisioner kepada para auditor independen  yang 

bekerja pada Kantor Akuntan Publik berdomisili di Malang.  

       Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Prayogo (2008) . Dalam penelitian Prayogo (2008) membahas faktor -faktor yang 



mempengaruhi  Reduced Audit Quality Behaviors  yang dilakukan auditor pada 

faktor situasional saat melakukan audit yaitu Time pressure, Style of Performance 

Evaluation , Prosedur Review dan Kontrol Kualitas oleh KAP, dan juga Audit Fee. 

Perbedaan penelitian ini terdapat beberapa hal antara lain, pertama penelitian ini  

mengurangi variabel Style of Performance Evaluation dan variabel Audit Fee . 

Alasannya karena obyek dari variabel Style of Performance Evaluation adalah 

time budget yang merupakan bagian dari variabel Time Pressure , dan Audit Fee 

sulit untuk diminta datanya pada KAP.  Perbedaan kedua yaitu peneliti 

menambahkan  faktor situasional yaitu  Risiko Audit dan faktor karakteristik 

personal yaitu pengalaman auditor.  

       Dengan menambahkan variabel tersebut diharapkan agar dalam penelitian ini 

dapat memperoleh hasil yang secara keseluruhan dalam pengujiannya 

berpengaruh atau tidak (secara signifikan) terhadap terjadinya RAQB yang 

kemungkinan dilakukan oleh auditor dalam pelaksanaan tugas auditnya. 

       Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka judul 

dalam penelitian ini, yaitu : 

 “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi  Reduced Audit Quality Behaviors 

(RAQB) pada Auditor.”  

 

1.2 Pokok Permasalahan 

       Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan 

pada penelitian ini adalah :  



1. Apakah Time pressure ( X 1 ) , Prosedur Review dan Kontrol Kualitas oleh 

Kantor Akuntan Publik  2X , Risiko audit  3X , dan Pengalaman Auditor 

 4X  secara simultan atau bersama-sama  berpengaruh pada terjadinya 

Reduced Audit Quality Behaviors (Y) ? 

2. Apakah Time pressure ( X 1 ) , Proses Audit Review dan Kontrol Kualitas oleh 

Kantor Akuntan Publik  2X , Risiko audit  3X , dan Pengalaman Auditor 

 4X  secara parsial atau individu berpengaruh pada terjadinya Reduced Audit 

Quality Behaviors (Y) ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

       Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Lingkup penelitian ini hanya pada opini auditor independen, yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik berdomisili di Malang dengan pengumpulan 

data dalam perhitungan seberapa besar pengaruh Time pressure ( X 1 ) , 

Proses Audit Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik 

 2X , Risiko audit  3X , dan Pengalaman Auditor  4X  pada terjadinya 

Reduced Audit Quality Behavior  . 

2. Lingkup penelitian ini tidak membedakan persepsi dari hasil opini yang 

didapat pada responden (auditor independen yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik berdomisili di Malang), artinya penelitian ini hanya ingin 

mengetahui seberapa besar pengaruh Time pressure ( X 1 ) , Proses Audit 

Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik  2X , Risiko 



audit  3X , dan Pengalaman Auditor  4X  pada terjadinya Reduced Audit 

Quality Behaviors yang kemungkinan dilakukan oleh auditor. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah  : 

1. Untuk mengetahui  secara bersama – sama pengaruh Time pressure ( X 1 ) , 

Prosedur Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik  2X , 

Risiko audit  3X , dan Pengalaman Auditor  4X  pada terjadinya 

Reduced Audit Quality Behaviors 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Time pressure ( X 1 ) , Prosedur 

Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik  2X , Risiko 

audit  3X , dan Pengalaman Auditor  4X  pada terjadinya Reduced Audit 

Quality Behaviors. 

 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1. Bagi Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pemikiran bagi akuntan publik untuk mengetahui faktor penyebab 

terjadinya Reduced Audit Quality Behavior (RAQB) dan dapat 

meminimalisasi terjadinya Reduced Audit Quality Behavior (RAQB). 

2. Bagi peneliti  



Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya jurusan Akuntansi serta memperoleh gelar 

kesarjanaan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

akuntansi. 

3. Bagi pihak lain 

Dapat membantu memberikan referensi bagi kemungkinan mengadakan 

penelitian lebih lanjut yang diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta 

kepustakaan dalam bidang akuntansi khususnya auditing. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I    : Pendahuluan  

        Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, 

pokok permasalahan yang diambil, pembatasan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian serta sistematika penelitian. 

 

 

BAB II:  Landasan Teori 

       Bab ini berisikan pembahasan secara teoritis yang berhubungan dengan topik 

penelitian yaitu mengenai Reduced Audit Quality Behavior (RAQB) yang 

dijabarkan secara rinci mengenai pengertian, faktor- faktor  yang menentukan dan 

masalah lainnya . Akhirnya diuraikan perumusan hipotesis sesuai dengan tinjauan 

teori yang dibangun dan penelitian terdahulu. 

 



BAB III :  Metodologi Penelitian 

       Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan, metode 

pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data yang dilakukan. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

       Pada bab ini dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, 

menghubungkan dengan teori – teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya, 

serta hasil pengolahan data yang berasal dari kuisioner. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

       Mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran – saran 

yang mungkin berguna bagi akuntan publik dan pembaca, serta adanya 

keterbatasan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Mengenai Audit Laporan Keuangan 

2.1.1 Definisi Auditing 

       Proses audit yang dilakukan oleh auditor dapat diartikan sebagai proses 

sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti tentang informasi 

yang berkaitan dengan kejadian atau transaksi ekonomi untuk menentukan dan 

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang ada dan kriteria yang telah 

ditetapkan serta mengkomunikasikannya kepada para pengguna yang 

berkepentingan (Boynton,2005) 

       Pengertian audit menurut Arens dan Loebbecke (2003) adalah proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat 

diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten 

dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 

       Tujuan utama dari pelaksanaan audit adalah memberikan pendapat (opini) 

auditor atas penyajian laporan keuangan. Pada SPAP seksi 110 paragraf 2 

disebutkan bahwa dalam auditing terdapat tanggung jawab untuk merencanakan 

dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah 

laporan keuangan bebas dari salah saji material. 

 

. 



2.1.2 Definisi Audit Laporan Keuangan 

       Mulyadi  (2002), menyatakan audit atas laporan keuangan adalah salah satu 

bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini, auditor 

menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah laporan 

keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Audit 

atas laporan keuangan merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan 

bukti tentang informasi laporan keuangan suatu entitas ekonomi untuk 

menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas dasar 

kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Hasil audit 

terhadap laporan keuangan disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. 

 

2.2  Kode Etik Akuntan 

       Kode etik merupakan suatu elemen yang harus ada pada suatu organisasi 

profesi sebagai salah satu indentitas kualitas keprofesiannya. Dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab profesionalnya, Ikatan Akuntan Indonesia berlandaskan 

pada  kode etik yaitu norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku dan tata 

krama dari para anggotanya.  

       Berikut ini adalah beberapa prinsip etika yang harus dipegang teguh seorang 

auditor : 

1. Tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai 

profesional, auditor harus mewujudkan kepekaan profesional dan 

pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka. 



2. Kepentingan masyarakat. Auditor harus menerima kewajiban untuk 

melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, 

menghargai kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan komitmen pada 

profesionalisme. 

3. Integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan 

masyarakat, Auditor harus melaksanakan semua tanggung jawab 

profesional dengan integritas tertinggi. 

4. Objektivitas dan independensi. Auditor harus mempertahankan 

objektivitas dan bebas dari hambatan kepentingan dalam melakukan 

tanggungjawab profesional. Akuntan yang berpraktik sebagai akuntan 

publik harus bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada 

waktu melaksanakan audit. 

5. Kompetensi dan kehati – hatian profesional. Auditor harus memenuhi 

standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk terus meningkatkan 

kompetensi dan mutu jasa, dan melaksanakan tanggungjawab profesional 

dengan kemampuan terbaik. 

6. Kerahasiaan. Auditor harus menghormati kerahasiaan imformasi yang 

diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai 

atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 

7. Perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten 

dengan reputasi profesi yang baik dan menjahui tindakan yang dapat 

mendiskreditkan profesi. 



8. Standar Teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya 

sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. 

 

2.3 Standar Audit 

       Audit atas laporan keuangan  dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh 

laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria 

tertentu. Umumnya, kriteria tersebut adalah pernyataan standar akuntansi 

keuangan (PSAK). Audit atas laporan keuangan meliputi juga pemeriksaan atas 

angka-angka dan informasi yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 

secara keseluruhan. Dari informasi tersebut, pihak-pihak yang membutuhkan 

dapat menilai kondisi perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga audit atas 

laporan keuangan bertujuan untuk menentukan kesesuaian laporan keuangan 

secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur dan telah disajikan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

      Kriteria-kriteria tersebut berupa ketentuan-ketentuan maupun pedoman-

pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang maupun organisasi 

keprofesian. Kriteria tersebut adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi 

akuntan, standar audit yang dikeluarkan IAI diantaranya:  

1. Standar Umum 

a. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 



b.Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

b.Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat 

dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.  

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar 

yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 

auditan. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

b.Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya 

prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam 

hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

periode sebelumnya. 



c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan. 

d.Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus 

dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dikaitkan dengan 

laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang 

jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikulnya. 

 

2.4 Proses Audit Laporan Keuangan 

       Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam proses pemeriksaan atau audit 

diperlukan adanya bahan bukti. Adapun bahan bukti yang dimaksud adalah segala 

yang merupakan informasi yang digunakan auditor dalam menentukan kesesuaian 

informasi. Berkaitan dengan pengauditan yang disebut dengan auditor adalah 

bahwa seorang auditor  harus mempunyai sikap mental independen. Independensi 

merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan. Sedangkan tujuan pemeriksaan 

atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan 

pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

       Proses audit laporan keuangan pada kebanyakan Kantor Akuntan Publik 

dibagi menjadi lima tahap, antara lain : 



1) Penerimaan Penugasan Audit 

       Tahap ini merupakan tahap pertama dari pemeriksaan keuangan. 

Pada tahap penerimaan penugasan audit  seorang staf divisi audit harus 

memutuskan menerima atau menolak penugasan audit dari calon klien 

atau untuk melanjutkan atau menghentikan penugasan dari klien 

berulang. Setelah dia memutuskan untuk menerima pekerjaan audit, 

maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah :  

a.  Mengevaluasi integritas manajemen dengan cara : 

 Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. 

 Meminta keterangan kepada pihak ketiga. 

 Melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa 

lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan 

b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa. 

c. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. 

d. Menilai independensi dengan cara sebelum auditor menerima 

suatu penugasan audit, ia harus memastikan bahwa setiap 

professional yang menjadi anggota tim auditnya tidak terlibat 

atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi tim 

auditnya diragukan oleh pihak lain. Sebagai formalitas dapat 

dibuatkan Surat Pernyataan Independen. 

e. Membuat Surat Penugasan Audit untuk perusahaan dan Surat 

Tugas yang menginformasikan nama dan jabatan anggota tim 

audit. 



2) Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit 

       Setelah tahap yang pertama dilakukan, maka dalam setiap audit, ada 

bermacam-macam cara dalam mengumpulkan bahan bukti untuk 

mencapai tujuan audit secara keseluruhan. Dua pertimbangan yang 

mempengaruhi pendekatan yang akan dipilih yaitu: bukti kompeten yang 

cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab professional 

dari auditor dan biaya pengumpulan bahan bukti harus dibuat 

seminimum mungkin. Adapun langkah-langkah yang harus diambil oleh 

auditor dalam tahap ini adalah : 

a)  Memahami bisnis dan industri klien. 

- Mereview kertas kerja audit tahun sebelumnya.  

- Mereview data industri dan bisnis. 

- Mengunjungi kantor dan pabrik klien.  

- Meminta keterangan kepada komite audit.  

- Meminta keterangan kepada manajemen. 

- Menentukan adanya pihak-pihak yang memiliki 

hubungan istimewa dengan klien.  

- Mempertimbangkan dampak pernyataan standar 

akuntansi dan pernyataan standar auditing yang 

berlaku. 

b)  Melaksanakan prosedur analitik  

- Mengidentifikasi perhitungan/perbandingan yang 

harus dibuat. 



- Menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan 

signifikan. 

- Menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak 

terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut. 

- Menentukan dampak hasil prosedur analitik 

terhadap perencanaan audit. 

- Melakukan perbandingan dan perhitungan 

c). Mempertimbangkan tingkat materialitas awal. 

d). Mempertimbangkan resiko bawaan. 

e). Memahami struktur pengendalian intern klien. 

3) Pengujian Pengendalian dan Transaksi  

       Untuk membenarkan tingkat resiko pengendalian yang lebih rendah, 

auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut,  prosedurnya 

disebut  pengujian atas pengendalian. Prosedur berupa memeriksa 

dokumentasi transaksi untuk tujuan mengetahui kebenaran transaksi 

perusahaan atau dan kebenaran jumlah-jumlah dalam laporan keuangan 

disebut pengujian atas transaksi.  Dalam tahap ini dokumen audit yang 

digunakan adalah Internal Control Questioners, Daftar Tanda Tangan, dan 

Lembar Pengujian Struktur Pengujian Internal (SPI). 

4) Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci Atas Saldo 

       Prosedur analitis digunakan untuk menetapkan kelayakan transaksi dan 

saldo secara keseluruhan.  Pengujian terinci atas saldo adalah prosedur 

khusus untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo-saldo laporan 



keuangan.  Dalam tahap ini dokumen audit yang digunakan adalah: Lembar 

Hasil Perhitungan Kas, Bank Information, Berita Acara cash Opname 

Persediaan, Konfirmasi Piutang/Hutang, Konfirmasi Lainnya (misal Leasing 

dan Penyertaan) Ikhtisar Hasil Konfirmasi Positif. 

5) Penyelesaian Audit dan Penerbitan Laporan Audit 

       Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur, langkah selanjutnya 

adalah menggabungkan seluruh informasi yang didapat untuk memperoleh 

kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. 

Proses ini sangat subyektif dan sangat tergantung pada pertimbangan 

professional auditor. Untuk proses penyelesaian audit yang harus 

diperhatikan adalah kelengkapan dan sistematika kertas kerja audit (working 

paper). Secara umum kertas kerja audit dikelompokkan menjadi Current 

File dan Permanent File. Current File antara lain adalah: Neraca Saldo 

Audit, Jurnal Penyesuaian, Top Schedule, Supporting Schedule dan kertas 

kerja pendukung lainnya. Permanent file antara lain adalah dokumen yang 

dimiliki klien yang berhubungan dengan kepemilikan, contoh: Sertifikat 

Tanah, BPKB, Struktur Organisasi, Job Description, dan Surat Ijin Usaha. 

       Selain itu staf audit harus meminta Representative Letter kepada 

perusahaan sebelum Laporan Auditor Independen  diserahkan. Dalam 

menerbitkan laporan audit salah satu hal yang harus diperhatikan adalah 

tanggal laporan, untuk tangal laporan menggunakan tanggal selesai 

pekerjaan lapangan, setelah itu auditor dapat memberikan sebuah pendapat 

berupa laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh 



auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam 

laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran 

laporan keuangan auditan.  

       Pendapat auditor tersebut disajikan dalam bentuk suatu laporan 

tertulis yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Terdapat empat 

tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor: 

1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian 

(unqualified  opinion report). 

2. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian 

(qualified opinion report). 

3. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (adverse opinion 

report). 

4. Laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan 

pendapat (disclaimer of opinion report). 

 

2.5  Kualitas Audit 

        Para penggguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan 

mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor 

mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor 

mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, agar laporan audit dapat diandalkan oleh para 

pengguna laporan keuangan maka kualitas audit merupakan hal penting harus 

dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan. 



  

       De Angelo (1981)  mendefinisikan kualitas audit (audit quality) sebagai :        

“First, a material misstatement must be detected, and second, the material 

misstatement must be reported”. Sedangkan The United States General 

Accounting Office (GAO) mendefinisikan audit quality sebagai berikut : 

“Compliance with professional standarts set out for the particular type of audit 

being conducted” 

       Dari dua definisi tersebut dapat dilihat adanya perbedaan dalam penilaian 

atas kualitas audit, dimana De Angelo menyatakan bahwa kualitas audit 

berkaitan dengan kemampuan mendeteksi dan melaporkan kecurangan maupun 

kesalahan yang dilakukan klien, sedangkan GAO secara sederhana 

membandingkan kualitas audit dengan standar yang diterima dalam setiap 

pelaksanaan tugas audit. 

 

   2.6. Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB)  

   2.6.1 Pengertian Reduced Audit Quality Behaviors 

       Sweeney dan Pierce (2003)  menyatakan bahwa, 

“Reduced Audit Quality Behaviors is defined as any behaviour by auditors 

which has potential to adversely affect audit quality and includes such 

behaviour as prematurely signing off test without completing all the work, 

bias sample selection and making unauthorized reduction in sample size.” 

 
        Coram et al (2004) mendefinisikan Reduce Audit Quality Behaviors (perilaku 

pengurangan kualitas audit)  sebagai “pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit 

yang dilakukan secara sengaja oleh auditor”.  Sedangkan Herbach (2001) 

mendefinisikan Reduce Audit Quality Behaviors sebagai tindakan yang dilakukan oleh 



auditor selama melakukan pekerjaan yang nantinya tindakan ini dapat mengurangi 

ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit. Perilaku ini muncul karena adanya 

dilema antara inherent cost (biaya yang melekat pada proses audit) dan kualitas yang 

dihadapi oleh auditor dalam lingkungan auditnya. Di satu sisi, auditor harus memenuhi 

standar professional yang mendorong mereka untuk mencapai kualitas audit pada level 

tinggi namun di sisi lain auditor menghadapi hambatan biaya yang membuat mereka 

memiliki kecenderungan untuk menurunkan kualitas audit.  

2.6.2  Bentuk-bentuk RAQB 

      Coram et al., (2004) menyebutkan tujuh bentuk pengurangan kualitas audit (RAQ 

behaviors) yaitu: 

1. Kegagalan untuk meneruskan pemeriksaan terhadap item yang  diperhitungkan. Hal 

ini berkenaan dengan kegagalan auditor dalam memperluas pemeriksaan ketika 

transaksi yang mencurigakan terdeteksi. 

2. Tidak menguji semua sampel dalam sampel. 

3. Gagal untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah teknis. Tindakan ini berkenaan 

dengan perilaku auditor tidak mengecek masalah teknis dan standart profesional 

yang relevan dengan masalah tersebut meskipun auditor tidak yakin dengan 

kebenaran perlakuan akuntansi oleh klien. 

4. Menerima penjelasan yang lemah dari klien. Tindakan ini berkaitan dengan 

penerimaan auditor terhadap penjelasan klien dan menggunakan penjelasan tersebut 

sebagai bukti yang kompeten, padahal auditor dapat mencari bukti lain yang lebih 

representatif. 

5. Penghentian yang salah/penghentian premeture. Tindakan ini berkenaan dengan 

penghentian terhadap prosedur audit yang diisyaratkan, tidak melakukan pekerjaan 



secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit, tetapi auditor berani 

mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. 

6. Review dangkal terhadap dokumen klien. Perilaku ini berkaitan dengan kecepatan 

auditor dalam melakukan review terhadap dokumen pendukung dari klien tanpa 

memperhatikan validitas dan akurasinya. 

7. Menolak item yang dianggap janggal dalam sampel. Hal ini berkenaan dengan 

tindakan membuang item oleh auditor karena item tersebut dianggap terlalu 

kompleks dan kemudian menggantikannya dengan item yang lain. 

 

2.6.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Reduced Audit Quality Behavior.  2.6.3.1 

Time Pressure 

       Dewasa ini semakin kompleks masalah bisnis yang terjadi dalam penugasan 

audit, maka semakin besar tekanan yang dihadapi oleh auditor dalam pelaksanaan 

tugas audit tersebut. Menurut Herningsih (2001) , sebagaimana dirujuk oleh 

Lestari (2010) , tekanan bisa terjadi untuk segera menyelesaikan pekerjaan audit, 

yang disesuaikan pada waktu yang sudah ditetapkan atau yang diminta oleh klien 

(Deadline Pressure) dan tekanan untuk diselesaikan pekerjaan audit, yang 

ditetapkan oleh KAP yang disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh klien 

(Budget Pressure) .  

        Time pressure yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada auditor 

sebenarnya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat pengerjaan 

audit, semakin rendah juga biaya yang dikeluarkan dalam proses audit. Keadaan 

yang semacam ini menyebabkan auditor dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan 

audit secepat mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan.. Agar menepati 



anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan auditor untuk melakukan 

pengabaian terhadap salah satu prosedur audit. 

       Semakin besarnya tekanan yang dirasakan oleh auditor dalam pelaksanaan 

tugasnya, semakin besar pula pengaruhnya pada menurunnya tingkat kecermatan 

oleh auditor dalam pelaksanaan tugas auditnya. 

2.6.3.2 Prosedur Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik  

       Kantor Akuntan Publik perlu melakukan Prosedur Review untuk mengontrol 

apakah prosedur audit telah dijalankan secara merata, tanpa adanya pengurangan 

salah satu prosedur. Prosedur Review merupakan proses memeriksa / meninjau 

ulang pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi atas staf auditor telah 

menyelesaikan tugasnya, padahal tugas tersebut belum sepenuhnya dikerjakan. 

Proses ini dapat dilaksanakan auditor senior. Auditor senior dapat menanyakan 

apakah selama proses audit berlangsung, data yang dikumpulkan telah mewakili 

aspek – aspek perusahaan yang akan diperiksa oleh auditor. Prosedur Review ini 

juga dilakukan apabila muncul sugesti bahwa prosedur audit tidak dilakukan 

seluruhnya, sugesti ini bisa muncul apabila seringnya auditor memenuhi target 

(baik waktu maupun anggran) dan banyaknya waktu luang. Fokus dari prosedur 

review ini terutama pada permasalahan yang terkait dengan pemberian opini. 

       Berbeda dengan Prosedur Review yang berkaitan dengan pemberian opini, 

Kontrol Kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai dengan 

standar audit. Suatu KAP pasti memiliki kebijakan sendiri yang dapat 

mengevaluasi pelaksanaan tugas audit oleh auditor. Keberadaan kontrol kualitas 

akan membantu sebuah KAP memanstikan standar profesionalisme telah berjalan 



dengan baik atau belum, terdapat beberapa elemen dari kontrol kualitas yaitu 

independensi, integritas dan obyektifitas, manajemen personalia. Pelaksanaan 

Prosedur Review dan Kontrol Kualitas oleh Kantor Akuntan Publik yang baik 

akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang 

menyimpang.  

2.6.3.3 Risiko Audit 

       Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. 

Menurut Boynton (2005) ,risiko audit dapat dibagi menjadi 2 bagian , yaitu  : 

a) Risiko kesalahan penerimaan (sering disebut sebagai  Beta Risk) 

 Adalah risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan mengenai  

saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika 

sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. 

b) Risiko kesalahan penolakan ( sering disebut sebagai Alfa Risk) 

 Adalah risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan mengenai  

saldo akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya  

saldo akun tersebut tidak salah saji material. 

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam risiko audit adalah : 

a. Risiko bawaan ( Inherent Risk) 

Adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi 

terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat 

kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. 

b. Risiko pengendalian ( Control Risk ) 



Adalah 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 untuk 

mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan 

audit atas laporan keuangan entitas. 

c. Risiko deteksi ( Detection Risk ) 

Adalah 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 ketidakpastian yang ada 

pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau 

golongan transaksi dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain 

yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut 

diperiksa 100%. 

       Dalam penelitian ini risiko audit yang dimaksud adalah risiko deteksi.   

Risiko ini menyatakan suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor dimana 

kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor tidak mampu 

untuk mendeteksi adanya salah saji yang material. 

2.6.3.4 Pengalaman Auditor 

       Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut 

tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang 

mempengaruhi antara lain adalah pengalaman.Knoers dan Haditono (1999), seperti 



dirujuk oleh Singgih dan Bawono (2010) mengatakan bahwa pengalaman merupakan 

suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku 

baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu 

proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. 

Menurut Tubbs (1992) , seperti dirujuk oleh Mayangsari (2003) auditor yang 

berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1.) Mendeteksi kesalahan, (2.) 

Memahami kesalahan secara akurat, (3.) Mencari penyebab kesalahan. 

       Auditor dituntut harus memiliki banyak pengalaman .  Dengan banyaknya 

pengalaman , maka akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman auditor 

tentang area auditing dan akuntansi, serta tentang karakteristik industri berbeda. 

Pengetahuan khusus tentang suatu industri akan membawa dampak positif 

terhadap hasil kerja auditor karena akan lebih mudah mengidentifikasi kesalahan 

dari perusahaan klien. 

       Hal – hal yang perlu diketahui oleh auditor sehubungan dengan pemahaman 

usaha dan industri klien (Munawir, 1996), antara lain : 

1. Jenis usaha, jenis produk dan jasa, lokasi perusahaan, karakteristik 

operasi, metode produksi dan pemasarannya. 

2. Jenis industri, mudah tidaknya industri tersebut dipengaruhi 

kondisi ekonomi, kebijakan dan praktik sebagian besar industri. 

3. Adanya transaksi dalam hubungan istimewa 

4. Peraturan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan dan industri  

5. Struktur pengendalian internal perusahaan 



6. Sifat laporan yang harus diserahkan kepada suatu lembaga tertentu 

misalnya bursa efek. 

       Pengalaman auditor dalam menangani perusahaan klien ataupun pengalaman 

bidang usaha sejenisnya akan sangat membantu proses pemahaman auditor 

terhadap bisnis klien. Bagi klien sendiri, pengalaman dan pemahaman  auditor 

yang memadai akan mempermudah komunikasi di antara kedua belah pihak. 

 

2.7 Tinjauan  Penelitian Terdahulu 

       Penelitian Otley dan Pierce (1996) meneliti hubungan time budget pressure 

dan budgetary participation terhadap RAQB menggunakan sistem kuisioner yang 

dibagikan ke auditor di 5 KAP besar di Irlandia. Hasilnya menunjukan ada 

hubungan yang signifikan antara time budget pressure dan budgetary 

participation dengan terjadinya fenomena RAQB oleh auditor. Hasil penelitian 

dari Otley dan Pierce (1996) menunjukan hubungan liner positif antara time 

budget dengan terjadinya fenomena RAQB.  

       Penelitian Malone dan Robert (1996) mengidentifikasi sampel dalam jumlah 

besar dengan menggunakan penghitungan statistik mengenai hubungan antara 

prosedur review dengan RAQB. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa persepsi 

terhadap efektifitas prosedur review mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan terjadinya fenomena RAQB pada auditor.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Bandi (2002) menguji pengaruh 

pengalaman dan pengetahuan seorang auditor terhadap kekeliruan. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh negatif 



terhadap kekeliruan. Hasil tersebut berarti bahwa semakin berpengalaman seorang 

auditor, maka semakin dapat meminimalisir kekeliruan dalam pengambilan keputusan 

auditor.    

       Penelitian yang dilakukan oleh Sososutikno (2003) menguji  hubungan 

tekanan anggaran waktu dengan perilaku disfungsional serta pengaruhnya 

terhadap kualitas audit. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran 

waktu memilki hubungan yang positif terhadap perilaku premature sign-off , 

underreporting of time dan reduced audit quality behaviours  (RAQB).  

       Penelitian yang dilakukan oleh Coram et al (2004) secara kualitatif meneliti 

mengenai pengaruh time pressure dan risiko kesalahan terhadap  RAQB. Hasilnya 

adalah time pressure berpengaruh positif terhadap RAQB dan risiko kesalahan 

berpengaruh negatif terhadap RAQB.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2007), menguji hubungan Time 

pressure, Style of Performance Evaluation, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas 

serta Audit Fee terhadap Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB) dan  hasil dari 

penelitian tersebut menunjukan adanya hubungan secara signifikan keempat 

variabel independen yang ada dalam mempengaruhi RAQB. 

       Indah (2010) menguji pengaruh job experience terhadap job performance. 

Hasilnya  menyatakan  job experience berpengaruh positif terhadap job performance.  

Hasil ini menunjukkan bahwa   pengalaman kerja yang lebih besar secara 

signifikan dapat meningkatkan kualitas audit dalam pemeriksanaan laporan 

keuangan. 



       Lestari (2010) menguji pengaruh Time Pressure, Materialitas, Prosedur 

Review  dan juga Risiko audit terhadap RAQB. Hasil dari penelitian Lestari 

(2010) membuktikan bahwa Time pressure dan Risiko Audit berhubungan positif 

dengan RAQB, Sedangkan Materialitas serta Prosedur Review dan Kontrol 

Kualitas berhubungan negatif terhadap perilaku RAQB. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2010) menguji pengaruh 

variabel independen  yaitu Time Pressure dan Risiko Kesalahan terhadap variabel 

dependen yaitu Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB) dan . Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukan adanya hubungan secara signifikan antara Time 

Pressure dan Risiko Kesalahan terhadap RAQB.  

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.9 Perumusan Hipotesis 

       Dalam penelitian ini, dapat dirumuskan  hipotesis  : 

Time pressure 

Risiko Audit 

Proses Audit review 

dan kontrol 

kualitas oleh KAP 

Pengalaman 

Auditor 

Reduced Audit 

Quality  

Behaviour 

(RAQB) 



H01 : Time Pressure  tidak berpengaruh  terhadap RAQB. 

H1  : Time Pressure berpengaruh terhadap RAQB. 

H02 : Prosedur Review dan Kontrol Kualitas tidak berpengaruh terhadap RAQB. 

H2   : Prosedur Review dan Kontrol Kualitas berpengaruh terhadap RAQB. 

H03 : Risiko Audit tidak berpengaruh  terhadap RAQB. 

H3  : Risiko Audit berpengaruh  terhadap RAQB. 

H01 : Pengalaman Auditor tidak berpengaruh  terhadap RAQB. 

H4  : Pengalaman Auditor berpengaruh  terhadap RAQB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 



METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah explanatory research atau confirmatory. Menurut 

Singarimbun (1995) explanatory research atau confirmatory digunakan untuk 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel independen , yaitu  Time Pressure, Prosedur Review dan Kontrol 

Kualitas, Risiko Audit, dan juga Pengalaman Auditor dengan variabel dependen 

yaitu Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB). 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

       Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 1998). Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh auditor independen yang bekerja di seluruh KAP di 

kota Malang. Menurut Direktori KAP 2011 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI) Di kota Malang terdapat 7 KAP.  

       Alasan memilih KAP di Malang adalah karena kota Malang merupakan kota 

besar di Jawa Timur yang memiliki KAP-KAP ternama sehingga menuntut 

eksistensi para auditor independen yang bekerja di KAP-KAP yang ada di Malang 

dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memberikan 

pendapat atas dasar hasil pemeriksaan.  

       Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

1998). Jumlah sampel yang direncanakan dapat diambil adalah 50 auditor 



independen dari keseluruhan auditor yang bekerja di 7 KAP yang ada di Malang. 

Jumlah ini sudah memenuhi syarat sampel yang berkisar 30-500 (Sekaran,2000). 

       Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random 

sampling . Teknik ini memberikan kesempatan yang sama yang bersifat tak 

terbatas pada setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel 

(Indriantoro,2009). 

 

3.3 Data Penelitian 

3.3.1 Jenis Data  

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder .  Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli, tidak melalui perantara sedangkan data sekunder merupakan data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara  

(Indriantoro,2009). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa  hasil 

kuisioner yang diisi secara langsung oleh responden yang bersangkutan, 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui artikel, jurnal, dan penelitian-

penelitian terdahulu. 

3.3.2  Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey dengan teknik mail questionnaires. Dengan metode ini peneliti 

memberikan secara langsung kuisioner ke 7 KAP yang ada di Malang, kemudian 

peneliti memberikan kesempatan kepada para responden untuk mengisi kuisioner 

dalam jangka waktu 3 minggu terhitung sejak kuisioner diberikan . Peneliti 



melakukan konfirmasi pengambilan kuisioner melalui telepon. Apabila sudah ada 

konfirmasi  dari pihak KAP untuk dapat mengambil  kuisioner , peneliti 

mendatangi  KAP tersebut untuk mengambil kuisioner . Kuisioner yang tidak 

kembali lebih dari tiga minggu dianggap tidak terisi. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

       Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. 

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup. Kuisioner yang 

bersifat tertutup memungkinkan responden untuk memilih salah satu jawaban 

yang disediakan oleh peneliti. Pada bagian pertama kuisioner ini berisi mengenai 

data responden, sedangkan bagian kedua berisi pertanyaan – pertanyaan tentang 

Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB), Time Pressure, Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas, Risiko Audit, dan juga Pengalaman Auditor. 

 Skala yang digunakan dalam kuisioner yang disusun adalah skala likert,. 

Berikut adalah bentuk penilaian skor dengan skala likert: 

Tabel 3.1 

Penilaian Skala Likert 

 

Sangat Setuju Skor 5 

Setuju Skor 4 

Netral Skor 3 

Tidak setuju Skor 2 

Sangat Tidak Setuju Skor1 

 

Skala Linkert digunakan karena mempunyai beberapa kelebihan, seperti : 



a.  Kemudahan menyusun skor dan kemudahan dalam 

membandingkan antara skor yang lebih tinggi tarafnya dengan skor yang 

lebih rendah. 

b. Luwes dan fleksibel. 

 

8. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

i. Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB) 

       Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB) adalah tindakan yang sengaja 

dilakukan oleh auditor selama masa penugasan dengan melakukan pengurangan 

bukti-bukti audit dengan tidak tepat (Coram et al , 2003). Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur RAQB terdiri dari 5 item pernyataan. Masing-masing 

item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 1 sampai 5  

poin. 

ii. Time Pressure 

       Adanya tuntutan bagi auditor untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu 

dalam melaksanakan audit, mengakibatkan timbulya time pressure . Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur variabel time pressure  dibagi menjadi 2, yaitu 

time budget pressure dan time deadline pressure. Instrumen tersebut berisi 5 

pertanyaan mengenai time budget pressure dan time deadline pressure . Masing-

masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 1 

sampai 5  poin. 

iii. Prosedur Review dan Kontrol Kualitas  



       Prosedur review yang digunakan oleh Kantor Akuntan Publik bertujuan untuk 

mengontrol kemungkinan terjadinya RAQB yang diakukan oleh para auditornya, 

sedangkan kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit 

apakah sudah sesuai dengan standart auditing ataukah tidak. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur RAQB terdiri dari 5 item pernyataan. Masing-masing 

item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 1 sampai 5  

poin. 

iv. Risiko Audit  

       Tiga komponen yang ada pada risiko audit adalah risiko bawaan, risiko 

pengendalian dan risiko deteksi.  Risiko yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah resiko deteksi. Risiko ini menyatakan suatu ketidak pastian yang dihadapi 

auditor dimana kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor 

tidak mampu untuk mendeteksi adanya salah saji yang material (Boynton, 2005). 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur RAQB terdiri dari 3 item pernyataan. 

Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan Skala 

Likert 1 sampai 5  poin. 

v. Pengalaman Auditor 

       Pengalaman adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah 

ditempuh seseorang dapat memahami tugas - tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakan dengan baik (Astriana , 2010).  Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur Pengalaman Auditor terdiri dari 5 item pernyataan. Masing-masing 

item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 1 sampai 5  

poin. 



3.6  Metode Analisis  Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

       Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain : jabatan, 

jenis kelamin, lama pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta gelar 

profesional lain yang menunjang bidang keahlian. 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

       Instrumen penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah kuisioner.  

Kualitas kuisioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan faktor situasional merupakan hal yang sangat penting dalam 

penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat 

pengukur variabel yang akan diteliti. Jika alat yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian 

yang diperoleh tidak akan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan uji reliabilitas dan uji validitas. 

Pengujian reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

SPSS versi 16. 

1.  Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam 

mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuisioner jika digunakan dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2008). Teknik pengujian reliabilitas data dalam 

penelitian ini  menggunakan uji statistik Cronbach Alpha dengan rumus : 
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Keterangan : 

ttR   =     korelasi reliabilitas alpha 

M  =     jumlah butir 

Vx  =     variansi butir 

Vt  =    variansi total / faktor  

       Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 

0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2008).  

2. Uji Validitas 

        Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner 

(Ghozali, 2008). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang ingin diukur. Indeks validitas diukur dengan rumus product moment : 
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Keterangan : 

xyr         =               nilai korelasi produk momen 

X          =               nilai tiap pertanyaan (skor butir) 

Y          =               nilai total pertanyaan (skor rerangka) 

N          =               jumlah subyek yang diteliti. 

       Koefisien korelasi product moment dari Pearson kemudian diuji, Jika 

koefisien korelasi ( xyr ) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka 

dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau sah.  

2.9.3 Uji Asumsi Klasik 



       Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan model regresi berganda, 

terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:  uji 

multikolinearitas, uji homoskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 

16. 

-  Uji Multikolinearitas 

       Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen 

(Ghozali, 2008). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat 

dari Value Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi 

multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak terjadi multikolinieritas. 

VIF dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 1995): 
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- Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2008). Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika berbeda 

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskesdatisitas (Ghozali, 2008). Salah satu cara untuk mendeteksi ada 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat melalui Grafik Plot. Dasar 

analisanya, yaitu: 



7. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka mengidentifikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas. 

8. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan tidak 

terjadi heterokedastisitas (terjadi homokedasitas) 

- Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2008). Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang bebas autokorelasi (Wijaya, 2009). Salah satu 

cara mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson. Menurut 

Gujarati (1995), pengujian Durbin Watson dilakukan tahapan sebagai 

berikut: 

 Lakukan regresi OLS (Ordinary Least Squares) dan dapatkan 

residualnya.Hitung d dengan formula: 
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 Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dilakukan pengujian 

Durbin-Wason (DW) dengan ketentuan sebagai berikut Gujarati 

(1995) : 



4. Jika dU < DW < 4-dU, hal ini menandakan tidak adanya 

autokorelasi. 

5. Bila dL < DW < dU atau 4-dU < DW < 4-dL, akan 

menandakan bahwa pengujian autokorelasi tidak dapat 

disimpulkan.  

6. Bila DW < dL atau DW > 4-dL, hal ini menandakan 

terjadinya autokorelasi. 

- Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi , 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2008). Model regresi yang baik adalah yang 

berdistribusi normal (Wijaya, 2009). Ghozali (2008) menyebutkan bahwa 

untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara 

termudah adalah dengan melihat grafik histrogram yang membandingkan 

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 

Namun demikian  hanya dengan melihat grafik histogram dapat 

menyesatkan , khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang 

lebih handal adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya .  



 

2.10 Metode Analisis Regresi berganda  

       Dalam analisis regresi berganda, selain mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independennya (Ghozali, 2008). Pada penelitian ini,  

analisis regresi berganda dilakukan dengan  menggunakan bantuan SPSS versi 16. 

Analisis regresi berganda pada penelitian ini menggunakan  persamaan statistik 

sebagai berikut:  

       Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3+  b4X14+ e 

       Keterangan : 

       Y = Reduced Audit Quality Behaviors 

       a = kontanta  

       b = koefisien  regresi 

      X1 = Time Pressure 

      X2 = Prosedur  Review dan Kontrol Kualitas oleh KAP   

   X3 = Risiko Audit 

       X4= Pengalaman Auditor 

       Besarnya nilai a, b1, , b2, , b3, , dan b4 dicari dengan menggunakan metode 

ordinary least square. Inti dari metode tersebut adalah mengestimasi suatu garis 

regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap 

observasi terhadap garis tersebut (Ghozali,2008). 

 

 3.8  Pengujian Hipotesis 



       Dalam mengetahui seberapa jauh nilai hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen dapat diukur melalui statistik F , statistik t, dan 

koefisien determinasi (R
2
). 

c) Uji F   

       Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh  secara 

simultan (bersama-sama) variabel-variabel independen yaitu : Time 

Pressure, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas, Risiko Audit , dan juga 

Pengalaman Auditor terhadap variabel dependen yaitu  RAQB. Uji F 

dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikasi yang ditetapkan 

untuk penelitian dengan probability value ( p value ) dari hasil penelitian 

(Ghozali, 2008). 

Kriteria pengujian yang digunakan : 

2. Ho diterima apabila p value > 0,05  

       Artinya, data yang digunakan membuktikan bahwa semua 

variabel independen (X1,X2,X3 dan X4) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen (Y). 

 

 

 

3. Ho ditolak apabila p value < 0,05   

       Artinya data yang digunakan membuktikan bahwa semua 

variabel independen (X1,X2,X3 dan X4)) berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen (Y). 



d) Uji t 

       Uji t (t-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

atau individu variabel-variabel independen yaitu : Time Pressure, Prosedur 

Review dan Kontrol Kualitas, Risiko Audit , dan juga Pengalaman Auditor 

terhadap variabel dependen yaitu RAQB.  

Kriteria pengujian : 

9. Ho diterima apabila p value > 0,05 

10. Ho ditolak apabila p value < 0,05 

e) Koefisien Determinasi (R
2

) 

       Koefisien Determinasi (R
2

) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Secara 

sistematis, nilai R
2

dinyatakan dalam batasan 0 < R
2

< 1. Nilai R
2

yang 

kecil berarti kemampuan variabel – variabel independent dalam menjelaskan 

variasi variabel dependennya amat terbatas. Nilai yang hampir mendekati 1 

berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali,2008). 

       Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independent yang dimasukan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independennya R
2

 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2

 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai Adjusted R
2

 dapat 



naik atau turun apabila satu variabel independent ditambahkan ke dalam 

model (Ghozali, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

       Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk mengukur lima 

variabel pokok, yaitu Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB), Time Pressure, 

Prosedur Review dan Kontrol Kualitas oleh KAP , Risiko Audit, dan juga 

Pengalaman Auditor. Uraian hasil penelitian ini meliputi deskripsi data,hasil  uji 

kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis , dan pembahasan hasil uji 

hipotesis. 

 

4.1 Deskripsi Data 

      Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang diperoleh 

dari responden. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi 

responden perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-

hasil penelitian.  

       Data penelitian diperoleh melalui  kuisioner yang disebar  pada 23 Febuari 

2011  dan dikembalikan 2 - 3 minggu setelah kuisioner diterima 7 KAP di kota 

Malang. Seluruh data terkumpul pada 18 Maret 2011. Dari 50 kuisioner yang 

disebar, 8 kuisioner tidak dikembalikan sehingga  42 kuisioner yang dikembalikan 

.Dari 42 kuisioner tersebut, 4 kuisioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi 

lengkap, sehingga hanya tersisa  38 kuisioner yang dapat diolah. Dari data 

tersebut dapat  diketahui bahwa  persentase kuisioner yang dikembalikan  adalah 



84% (42/50 x 100% ) dan persentase kuisioner yang dapat digunakan  adalah 90% 

(38/42 x 100% ). 

        Jumlah 38 kuisioner  sudah memenuhi syarat penelitian karena Uma Sekaran 

(2000) menyatakan bahwa aturan-aturan dalam penentuan ukuran sampel di 

antaranya adalah ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah 

tepat untuk hampir semua penelitian. Tabel berikut merupakan ringkasan 

pengiriman dan pengambilan kuisioner : 

Tabel 4.1 

Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisioner 

 

Kuisioner Jumlah 

Kuisioner yang disebar 50 

Kuisioner yang dikembalikan 42 

Kuisioner yang diisi lengkap 38 

Kuisioner yang tidak diisi lengkap 4 

                Sumber : Data primer yang diolah , 2011 

       Dari 38 kuisioner yang dapat diolah, didapat profil  responden yang terinci 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Profil Responden 

       

Keterangan    Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 

Laki – Laki 20 53% 

Perempuan 18 47% 

Manager 0 0 

Senior Auditor 21 55% 

Junior Auditor 17 45% 

Pengalaman Kerja 

< 5 Tahun 11 29% 

5 - 10 Tahun 27 71% 

> 10 Tahun 0 0 



Pendidikan Terakhir 

S1 38 100% 

S2 0 0 

S3 0 0 

             Sumber : Data primer yang diolah , 2011 

 

4.2 Hasil Uji Kualitas Data 

       Uji kualitas data meliputi uji realibilitas dan uji validitas menggunakan SPSS 

Ver.16. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji cronbach alpha dengan nilai 

cronbach alpha > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2008) dan uji validitas 

dengan melihat Correlated item-Total Correlation > r tabel product moment 

dengan signifikansi 5%. 

4.2.1 Hasil Uji Reliabilitas 

        Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur jawaban responden terhadap 

kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan handal (reliable) jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau tidak random. Formula statistika yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas adalah uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel atau konstruk 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam 

Ghozali, 2008). Uji reliabilitas pada penelitian ini telah memberikan hasil yang 

memuaskan, karena dari seluruh pertanyaan untuk variabel-variabel yang diuji 

menunjukkan hasil reliabel. Hasil uji reliabilitas komponen – komponen variabel 

X dan Yditunjukkan pada tabel berikut ini: 

 

 

 



Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel  Cronbach Alpha Keterangan 

X 0.948 Reliabel  

Y 0.708 Reliabel 

Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

4.2.2 Hasil Uji Validitas 

       Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengukur apa 

yang hendak diketahui. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antara 

skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikasi 

dilakukan dengan membandingkan nilai Corrected Item-Total Correlation dengan 

r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2 dan ά =0,05. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 38 , maka diperoleh degree of freedom (df) = 36, sehingga r 

tabel = 0,3081 (lihat r tabel Product Moment dengan uji dua sisi). Jika nilai 

Corrected Item-Total Correlation > r tabel dan positif maka butir pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2008). 

       Uji validitas yang dilakukan menunjukkan hasil yang memuaskan karena 

menunjukkan hasil yang valid. Pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 dapat dilihat secara 

keseluruhan variabel yang terdapat pada kuisioner secara statistik di atas nilai 

batas. Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini: 

 

 

 

 



 Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Independen 

 

Item rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X41 

X42 

X43 

X44 

X45 

0.781 

0.774 

0.813 

0.759 

0.805 

0.769 

0.689 

0.854 

0.755 

0.774 

0.592 

0.613 

0.774 

0.641 

0.697 

0.592 

0.613 

0.774 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  

                  Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Dependen 

 

Item   rhitung rtabel Keterangan 

 

1 Y1 

2 Y1 

3 Y1 

     4 Y1 

     5 Y5 

 

0.551 

0.750 

0.787 

0.757 

0.510 

 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

    Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

 

 

 

 



4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

       Sebelum melakukan uji analisis regresi, data terlebih dahulu harus diuji untuk 

mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi – asumsi klasik, yaitu uji 

multikolinearitas, uji homoskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. 

4.3.1 Hasil Uji Multikolinieritas  

       Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 

digunakan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas / independen. Jika 

ditemukan adanya multikolonieritas, maka koefisien regresi variabel tidak tentu dan 

kesalahan menjadi tidak terhingga (Ghozali, 2008).  Syarat suatu data tidak terjadi 

multikolinieritas (non multikolinieritas) adalah jika nilai VIF < 10. 

Tabel 4.6 

 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel Collinierity Statistiks Keterangan  

Tolerance VIF 

X1 

X2 

X3 

X4 

 

.387 

.920 

.546 

.413 

2.582 

1.087 

1.832 

2.423 

Tidak terdapat Multikolinieritas 

Tidak terdapat Multikolinieritas 

Tidak terdapat Multikolinieritas 

Tidak terdapat Multikolinieritas 

Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

        Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen  

mempunyai nilai VIF yang berada jauh di bawah angka 10 sehingga dapat 

dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak 

mengandung masalah multikolinieritas. 

 4.3.2 Hasil Uji Autokorelasi 

 Uji autukorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 



(Ghozali , 2008). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (uji 

DW) dengan melihat besarnya koefisien DW-test dibandingkan dengan DW-

tabel. Pada tabel 4.7 di bawah ini menunjukkan nilai Durbin-Watson secara 

statistik yang diolah  dengan SPSS 16: 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Dl Du 4-Du DW Interpretasi 

1,072 1,515 2,485 1,84 Tidak Mengandung 

Autokorelasi 

 Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

       Dari hasil pengujian di atas diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) hitung 

sebesar 1.840. Dari tabel Durbin-Watson  dapat ditentukan nilai batas bawah (d L ) 

1.072, dan nilai batas atas (d U ) sebesar 1.515. Nilai DW terletak pada d U  

<DW<4- d U  = 1.515 < 1.840 < 2,485 ; yang dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi.  

4.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali,2008) . Suatu regresi dikatakan tidak mengalami 

heterokedastisitas, apabila grafik scatterplot tidak membentuk suatu pola tertentu. 



       Hasil pengujian heteroskedastisistas yang terlihat pada grafik scatterplot  

tidak membentuk suatu pola tertentu. Kesimpulannya, regresi terbebas dari 

heteroskedastisitas. Artinya, seluruh variabel-variabel yang mempengaruhi  

persamaan regresi dapat diketahui secara pasti. 

 
Gambar 4.1: Hasil Uji Heterokedastisitas 

   Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

4.3.4 Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan indepedennya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Regresi yang baik adalah memiliki data distribusi normal atau mendekati normal. 

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara termudah 

adalah dengan melihat grafik histrogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian  

hanya dengan melihat grafik histogram dapat menyesatkan , khususnya untuk 



jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat 

Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Ghozali, 2008).  

      Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik Normal Probability 

Plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang 

mendekati normal, sedangkan pada grafik Normal Probability Plot terlihat titik – 

titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. Kedua grafik di bawah ini menunjukan bahwa model regresi layak 

dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas (distribusi normal). 

 
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 

Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 



 

Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas 

Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

 

4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda  

        Metode analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan 

antara satu variabel dependen dengan empat variabel independen. Selain itu, 

analisis regresi berganda juga menunjukan arah hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen. Hasil pengolahan data untuk menghasilkan 

model regesi liniear berganda dapat dilihat pada tabel  berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.474 3.301  5.597 .000 

x1 .417 .164 .521 2.537 .016 

x2 -.318 .125 -.340 -2.552 .016 

x3 .875 .272 .556 3.215 .003 

x4 -.462 .223 -.412 -2.072 .046 

a. Dependent Variable: y     

Sumber : Data primer yang diolah , 2011  

       Dari hasil uji regresi tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah 

sebagai berikut:  

Y = 18,474 + 0,417 X1  - 0,318 X2 + 0,875 X3  – 0,462 X4 

Keterangan:  

Y = Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB)  

X1= Time Pressure  

X2= Prosedur Review dan Kontrol Kualitas  

X3= Risiko Audit  

X4 = Pengalaman Auditor.  

Persamaan tersebut mengandung arti:  

1. Koefisien regresi nilai konstantanya adalah 18,474. Nilai  ini  

merupakan nilai ketetapan dari variabel bebas artinya apabila 

diasumsikan nilai variable-variabel yang mempengaruhi RAQB 

adalah nol, maka nilai Y adalah sama dengan konstanta yaitu 18,474. 



2. Koefisien regresi variabel Time pressure ( X 1 )  terhadap variabel 

RAQB adalah 0,417  yang artinya jika Time pressure ( X 1 ) meningkat 

1% maka RAQB  akan meningkat sebesar 41,7 % dengan asumsi 

variabel bebas selain Time pressure ( X 1 ) mempunyai nilai sama 

dengan nol.  

3. Koefisien regresi variabel Prosedur Review dan Kontrol Kualitas  ( X2)  

terhadap variabel RAQB adalah - 0,318 yang artinya jika variabel 

Prosedur Review dan Kontrol Kualitas ( X2) meningkat 1% maka 

RAQB  akan turun sebesar 31,8 % dengan asumsi variabel bebas selain 

Prosedur Review dan Kontrol Kualitas ( X2) mempunyai nilai sama 

dengan nol.  

4. Koefisien regresi variabel Risiko audit ( X3)  terhadap variabel RAQB 

adalah  0,875 yang artinya jika Risiko audit ( X3)  meningkat 1% maka 

RAQB  akan meningkat sebesar 87,5 % dengan asumsi variabel bebas 

selain Risiko audit ( X3)  mempunyai nilai sama dengan nol.  

5. Koefisien regresi variabel Pengalaman Auditor ( X5)  terhadap variabel 

RAQB adalah – 0,462 yang artinya jika Pengalaman Auditor ( X5)  

meningkat 1% maka RAQB  akan turun sebesar 46,2 % dengan asumsi 

variabel bebas selain Pengalaman Auditor ( X5)  mempunyai nilai 

sama dengan nol.  

 

 

 



4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Hasil Uji F (Hasil Uji Simultan) 

       Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh  secara simultan 

(bersama-sama) variabel-variabel independen yaitu : Time Pressure, Prosedur 

Review dan Kontrol Kualitas, Risiko Audit , dan juga Pengalaman Auditor 

terhadap variabel dependen yaitu  RAQB. 

Kriteria pengujian : 

a. H01 diterima apabila p value > 0,05 

b. H01 ditolak apabila p value < 0,05  

Hipotesis yang akan diuji adalah :   

H01 :   Time Pressure, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas, Risiko Audit , dan 

juga Pengalaman Auditor tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

RAQB. 

H1 :    Time Pressure, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas, Risiko Audit , dan 

juga Pengalaman Auditor berpengaruh secara simultan terhadap RAQB. 

 

Tabel 4.9 

 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

F Sig. 

7,083 0,000 

                            Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

 

       Pada tabel 4.9 tampak bahwa nilai F hitung = 7,083 dengan p value = 0,000 > 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak, dan H1 diterima yang 

berarti variabel Time Pressure, Proses Audit Review dan Kontrol Kualitas, Risiko 



Audit , dan juga Pengalaman Auditor  berpengaruh secara simultan terhadap 

RAQB. 

4.5.2 Hasil Uji t (Hasil Uji Parsial)  

       Uji t (t-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau 

individu variabel-variabel independen yaitu : Time Pressure, Prosedur Review dan 

Kontrol Kualitas, Risiko Audit , dan juga Pengalaman Auditor terhadap variabel 

dependen yaitu RAQB.  

Kriteria pengujian : 

a. H02 diterima apabila p value > 0,05 

b. H02 ditolak apabila p value < 0,05 

Hipotesis yang akan diuji adalah :   

H02 : Time Pressure, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas, Risiko Audit , dan 

          juga Pengalaman Auditor tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

          RAQB. 

H2 : Time Pressure, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas, Risiko Audit , dan 

        juga Pengalaman Auditor berpengaruh secara parsial terhadap RAQB. 

Hasil Pengujian hipotesis dengan uji t dijelaskan pada uraian di bawah ini : 

1. Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Time Pressure 

       Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa nilai t 

hitung sebesar 2,537 dengan p value 0,016 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

H02 ditolak dan  H2 diterima. 

 

 



Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Time Pressure 

 

Variabel  T Sig. 

X1 2.537 0.016 

Sumber : Data pimer yang diolah , 2011  

 

2. Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Prosedur Review dan Kontrol Kualitas 

       Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11 diperoleh hasil bahwa nilai t 

hitung sebesar -2,552 dengan p value 0,016 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

H02 ditolak dan  H2 diterima. 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Prosedur Review dan Kontrol Kualitas 

 

Variabel  T Sig. 

X2 -2.552 0.016 

Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

        

3. Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Risiko Audit 

      Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 diperoleh hasil bahwa nilai t 

hitung  sebesar 3,215 dengan  p value 0,003 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

H02 ditolak dan  H2 diterima. 

 

 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Riko Audit 

Variabel  T Sig. 

X3 3.215 0.003 

Sumber : Data pimer yang diolah , 2011 

        



4. Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Pengalaman Auditor 

       Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 diperoleh hasil bahwa nilai t 

hitung  sebesar  -2,072 dengan p value 0,046 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

H02 ditolak dan  H2 diterima. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Pengalaman Auditor 

Variabel  T Sig. 

X4 -2.072 0.046 

Sumber : Data pimer yang diolah , 2011        

4.5.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

       Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2008). Di bawah 

ini adalah tabel hasil olah data koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 

16 : 

 

Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .680
a
 .462 .397 2.38169 

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x3, x1  

b. Dependent Variable: y   

 

       Berdasarkan tabel 4.14 ,hasil Adjusted R Square adalah 0,397. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Time Pressure, Proses Audit Review dan Kontrol 

Kualitas, Risiko Audit , dan juga Pengalaman Auditor  dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap variabel terikat  Reduced Audit Quality Behaviors (RAQB) 



sebesar 39,7 persen sedangkan sisanya sebesar 60,3 persen di pengaruhi oleh 

variabel lain di luar model penelitian ini.  

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Pengaruh Time Pressure terhadap RAQB 

        Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti Time Pressure berpengaruh 

terhadap RAQB. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Otley 

dan Pierce (1996), Sososutikno (2003), Prayogo (2007) , dan Simanjuntak (2008) 

yang menyebutkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap  

perilaku penurunan kualitas audit . Tekanan yang diberikan oleh manajemen 

dalam menentukan anggaran waktu merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi perilaku auditor. Selain itu tekanan anggaran waktu merupakan 

penyebab potensial dari perilaku penurunan kualitas audit. Semakin auditor 

berada dalam kondisi tertekan oleh adanya Time Pressure maka akan semakin 

tinggi kemungkinan terjadinya RAQB. 

4.6.2 Pengaruh Prosedur Review dan Kontrol Kualitas terhadap RAQB 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti Prosedur Review dan Kontrol 

Kualitas berpengaruh terhadap RAQB. Hasil ini  konsisten dengan hasil penelitian 

Malone dan Roberts (1996), Prayogo (2008) dan Lestari (2010) yang menyatakan 

bahwa Prosedur Review dan Kontrol Kualitas berpengaruh terhadap RAQB. 

Pelaksanaan Prosedur Review dan Kontrol Kualitas yang baik akan meningkatkan 

kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang menyimpang. Prosedur Review 



dan Kontrol Kualitas akan semakin memudahkan terdeteksinya praktik RAQB, 

sehingga semakin rendah kemungkinan auditor melakukan praktik tersebut. 

 4.6.3 Pengaruh Risiko Audit terhadap RAQB 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti Risiko Audit berpengaruh 

terhadap RAQB. Hasil ini konsisten dengan penelitian Lestari (2010) yang 

menyatakan bahwa  risiko audit berpengaruh  terhadap RAQB. 

       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 RAQB akan semakin rendah. Sebaliknya, jika auditor menetapkan 

risiko deteksi yang besar maka semakin besar kecenderungannya untuk 

melakukan RAQB.  

4.6.4 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap RAQB 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terbukti Pengalaman Auditor  

berpengaruh terhadap RAQB. Hasil ini konsisten dengan penelitian Noviyani dan 

Bandi (2002), Indah (2010), dan  Astriana (2010) yang menyatakan bahwa 

pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

       Semakin berpengalaman seorang auditor dalam penugasan audit, maka 

auditor akan semakin dapat meminimalisir kekeliruan dalam pengambilan 



keputusan auditor, dan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan – 

tindakan disfungsional sehingga audit yang dihasilkan berkualitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta 

tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Variabel Time Pressure, Prosedur Review dan Kontrol Kualitas, Risiko 

Audit dan juga Pengalaman Auditor berpengaruh secara simultan terhadap 

RAQB. 

2. Time Pressure terbukti berpengaruh secara parsial terhadap RAQB. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada kondisi yang dipengaruhi oleh tekanan 

anggaran waktu, auditor cenderung melakukan RAQB. 

3. Prosedur Review dan Kontrol Kualitas terbukti berpengaruh secara parsial 

terhadap RAQB. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya prosedur 

review dan kontrol kualitas yang baik dari KAP tempat auditor bekerja, 

maka semakin kecil kemungkinan auditor untuk melakukan RAQB.   

4. Risiko Audit terbukti berpengaruh secara parsial terhadap RAQB. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan auditor menetapkan risiko deteksi yang 

rendah ,prosedur audit yang dilakukan juga semakin banyak sehingga 

kemungkinan melakukan RAQB semakin rendah. 



5. Pengalaman Auditor terbukti berpengaruh secara parsial terhadap RAQB. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor 

maka akan semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :    

1. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survey melalui 

kuesioner memiliki kelemahan yaitu terdapat responden yang tidak 

menjawab pertanyaan dengan serius.  

2. Responden kebanyakan adalah auditor junior dan tidak terdapat responden 

yang menjabat sebagai manajer dan partner sehingga kemungkinan hasil 

penelitian akan berbeda jika diterapkan pada auditor yang menempati 

jenjang tersebut. 

3. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya melibatkan auditor 

yang bekerja di kota Malang.  

4. Jumlah faktor yang diteliti hanya terdiri dari 4 faktor . Masih terdapat 

faktor – faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap RAQB .    

 

 

 

 

 

 



5.3 Saran 

       Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan, peneliti memberikan 

beberapa saran , antara lain : 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode 

wawancara agar responden memberi jawaban yang lebih dapat diandalkan 

, serta peneliti lebih terlibat dalam proses penelitian tersebut. 

2. Diharapkan memperbesar ukuran sampel dan juga memperluas wilayah 

penelitian.  

3. Perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh temuan – 

temuan baru sehubungan dengan terjadinya Reduced Audit Quality 

Behaviors (RAQB) dengan menguji kembali faktor – faktor yang ada atau 

dengan menambah faktor – faktor lainya yang kemungkinan berpengaruh 

dengan RAQB seperti locus of control , tingkat materialitas , dan budaya 

organisasi. 
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Lampiran 2. Kuisioner Penelitian 

 

KUISIONER PENELITIAN 

 

Data Diri Responden 

 

Nama KAP : 

 Nama Responden (jika tidak keberatan) : 

 Jenis Kelamin anda : 

  Pria 

 Wanita 

 

 Pendidikan : 

    S3 

    S2 

    S1 

    D3 

    Lainnya 

 

 Posisi Anda saat ini adalah : 

    Junior Auditor 

    Senior Auditor 

    Manager 

    Partner 

 

 Berapa lama anda bekerja sebagai auditor? ……. Tahun ……. Bulan 

 

 

Kuisioner berikut berisikan pendapat tentang faktor faktor yang 

mempengaruhi Reduced Audit Quality Behaviors  pada auditor. 

  Kuisioner berikut menggunakan 5 pilihan jawaban bagi responden, 

pilihan jawaban tersebut yaitu : 

 SS  : Sangat Setuju 

 S  : Setuju 

 N  : Netral 

 TS  : Tidak Setuju 

 STS  : Sangat Tidak Setuju 



Pada setiap bagian anda diminta untuk mengisi pada tempat yang telah 

disediakan dengan membubuhkan tanda check ( √ )  sesuai dengan jawaban anda. 

Sebelum mengisi kuisioner , peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa 

istilah dan singkatan , yaitu : 

1. RAQB adalah singkatan dari Reduced Audit Quality Behaviors . 

Reduced Audit Quality Behaviors diartikan sebagai “pengurangan 

mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh 

auditor” (Choram et al.,2004). 

2. Time Pressure  adalah tekanan waktu yang dihadapi oleh auditor. 

Time Pressure memiliki dua dimensi yaitu time budget pressure,yaitu 

keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap 

anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu 

dalam anggaran yang sangat ketat, dan time deadline pressure , yaitu 

kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat 

pada waktunya. 

3. Prosedur Review merupakan proses memeriksa / meninjau ulang 

pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi atas staf auditor belum 

sepenuhnya menyelesaikan tugasnya. Proses ini dapat dilaksanakan 

auditor senior. 

Faktor – faktor dalam bentuk pertanyaan akan dijabarkan di bawah ini dan 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya pada Reduced Audit 

Quality Behaviors  (RAQB).  Pengaruh yang dimaksud dapat berupa pengaruh 

yang mendukung terjadinya RAQB, maupun yang berpengaruh pada 

berkurangnya RAQB. 

 

 

 

 

 

 

 



I. Pertanyaan / pernyataan mengenai RAQB 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saya tidak menyelidiki beberapa 

transaksi besar yang tidak biasa 

sehingga akan mengurangi kualitas 

audit. 

     

2. Saya  menguji semua item dalam 

sampel sehingga akan 

meningkatkan kualitas audit. 

     

3. Saya meninggalkan prosedur audit 

yang saya anggap tidak perlu 

sehingga akan mengurangi kualitas 

audit. 

     

4. Saya mempercepat review atas 

dokumen klien sehingga akan 

mengurangi kualitas audit. 

     

5. Saya membuang item yang saya 

anggap terlalu kompleks sehingga 

mengurangi kualitas audit. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pertanyaan mengenai tekanan waktu ( Time Pressure). 



No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saat saya menemukan masalah yang 

sangat  kompleks dalam audit, saya 

akan merasa tertekan dan waktu yang 

dianggarkan untuk masalah tersebut 

saya rasa tidaklah mencukupi . 

     

2. Saat  deadline waktu yang ditentukan 

masih cukup lama saya merasa 

tenang dan tidak terburu – buru 

dalam melakukan prosedur audit 

yang harus dilakukan.  

     

3. Terjadi perubahan sistem pendekatan 

dalam pelaksanaan audit membuat 

saya sulit untuk mengikuti peubahan 

tersebut dan saya merasa akan 

menggangu saya untuk 

menyelesaikan semua prosedur audit 

tepat waktu. 

     

4. Ketatnya peraturan yang ditetapkan 

oleh KAP tempat saya bekerja 

membuat saya merasa tertekan dan 

ingin segera menyelesaikan prosedur 

audit. 

     

5. Saya merasa bahwa anggaran waktu 

untuk suatu penugasan audit yang 

ditetapkan oleh KAP tempat saya 

bekerja tidaklah mencukupi.  

     

 

 

 



III. Pertanyaan / pernyataan mengenai Proses Audit review dan kontrol 

kualitas oleh Kantor Akuntan Publik 

No  Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Jika terdapat penghentian prematur 

atas prosedur audit, maka KAP 

tempat saya bekerja akan mampu 

mendeteksinya. 

     

2. Jika auditor memberi tanda (√) pada 

jadwal audit, padahal dia melakukan 

review dangkal pada dokumen klien, 

maka prosedur review dan kontrol 

kualitas di KAP tempat saya bekerja 

tidak akan menemukannya. 

     

3. Jika auditor menerima penjelasan 

yang lemah dari klien, Proses review 

akan menemukan hal ini dan Kantor 

Akuntan Publik akan mensyaratkan 

kerja tambahan. 

     

4. Prosedur review dan kontrol kualitas 

yang terdapat dalam Kantor Akuntan 

publik tempat saya bekerja tidak akan 

mampu menemukan adanya 

kegagalan auditor dalam meneliti 

masalah teknis klien yang 

menurutnya tidak meyakinkan? 

     

5. Kantor Akuntan Publik tempat saya 

bekerja memiliki sistem kualitas 

kontrol yang efektif. 

     

 

IV. Pertanyaan / pernyataan mengenai Risiko Audit 



No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Tidak melakukan perhitungan fisik 

terhadap kas, investasi, persediaan/ 

aktiva tetap dalam audit laporan 

keuangan merupakan tindakan 

berisiko tinggi. 

     

2. Melakukan pengurangan jumlah 

sample dalam melakukan audit 

merupakan tindakan berisiko tinggi. 

     

3. Tidak melakukan konfirmasi dengan 

pihak ketiga merupakan tindakan 

beresiko tinggi  

     

 

V. Pertanyaan / pernyataan mengenai tingkat pengalaman dan pemahaman 

auditor 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1.  Pengalaman junior auditor dalam 

penugasan audit masih belum banyak 

sehingga lebih rentan untuk 

melakukan kesalahan  dalam audit. 

     

2. Auditor pada tahun audit ke dua 

biasanya telah memahami usaha dan 

industri dari klien sehingga dapat saja 

menyelesaikan auditnya tanpa 

menyelesaikan keseluruhan prosedur 

audit. 

 

     

3. Interaksi antara auditor dengan klien 

yang intensif akan mendorong auditor 

mempercepat pemahaman industri 

     



klien dan penyelesaian audit. 

4. Hasil audit tahun sebelumnya, akan 

berpengaruh pada auditor untuk 

segera menyelesaikan auditnya tanpa 

menyelesaikan keseluruhan prosedur 

audit. 

     

5. Auditor dapat mengetahui prosedur 

audit yang akan dilakukan seiring 

dengan frekuensi penugasan audit 

yang sudah dia lakukan. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas  
 

Reliabilitas 

 

A. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Independen (X)  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.948 .947 18 

 

 

B. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dependen (Y) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.708 .699 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Validitas  
 

 

A.Hasil Uji Validitas Variabel Independen (X) 

Component Matrixa 

 
Component 

 
1 

x11 .781 

x12 .774 

x13 .813 

x14 .759 

x15 .805 

x21 .641 

x22 .697 

x23 .592 

x24 .613 

x25 .774 

x31 .592 

x32 .613 

x33 .774 

x41 .769 

x42 .689 

x43 .854 

x44 .755 

x45 .774 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

B. Hasi Uji Validitas Variabel   Dependen (Y) 

Component Matrixa 

 
Component 

 
1 

y1 .551 

y2 .750 

y3 .787 

y4 .757 

y5 .510 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 
A. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

x1 .387 2.582 

x2 .920 1.087 

x3 .546 1.832 

x4 .413 2.423 

 

 

B. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .680a .462 .397 2.38169 1.840 

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x3, x1   



  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .680a .462 .397 2.38169 1.840 

b. Dependent Variable: y  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 



  

D. Hasil Uji Normalitas 

 

 

 
 



  

Lampiran 5.  Hasil Pengujian Hipotesis 
 

A. Hasil Uji F ( Uji Simultan )  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 160.704 4 40.176 7.083 .000a 

Residual 187.191 33 5.672   

Total 347.895 37    

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x3, x1    

b. Dependent Variable: y     

 

B. Hasil Analisis Regresi Berganda dan Uji t ( Uji Parsial ) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.474 3.301  5.597 .000   

x1 .417 .164 .521 2.537 .016 .387 2.582 

x2 -.318 .125 -.340 -2.552 .016 .920 1.087 

x3 .875 .272 .556 3.215 .003 .546 1.832 

x4 -.462 .223 -.412 -2.072 .046 .413 2.423 

a. Dependent Variable: y       

 

 

C. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .680a .462 .397 2.38169 1.840 

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x3, x1   

b. Dependent Variable: y    

 

 


