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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Akuntansi dalam perkembangannya saat ini telah menjadi bahasa bisnis. 

Fungsinya dalam mengidentifikasi aktivitas dalam perusahaan, kemudian 

melakukan pencatatan atas aktivitas ekonomi yang terjadi, lalu 

mengkomunikasikan hasil pencatatan tersebut kepada para stakeholder, telah 

menghasilkan informasi yang penting untuk berbagai kepentingan yang berbeda. 

Pihak internal perusahaan seperti manajemen produksi misalnya, 

menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui produk apa saja yang 

memberikan kontribusi laba paling besar, atau direktur keuangan ingin melihat 

apakah kas yang ada mencukupi untuk membayar utang, karyawan bisa 

memperkirakan apakah akan ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan 

kenaikan gaji melalui informasi besarnya laba yang dicantumkan dalam laporan 

keuangan. 

Pihak eksternal seperti petugas pajak menggunakan laporan keuangan 

untuk memastikan apakah perusahaan sudah membayar pajak sesuai dengan 

ketentuan yang ada, serikat pekerja ingin mendapatkan informasi mengenai 

kewajiban perusahaan untuk memberikan bonus atau kenaikan upah melalui 

laporan keuangan. Pihak lain yang juga memanfaatkan informasi dalam laporan 

keuangan, adalah para investor dan pemegang saham. Pihak-pihak ini adalah 

orang-orang yang menanamkan modalnya pada perusahaan, mereka 

berkepentingan untuk mengetahui jaminan investasinya dan kondisi kerja atau 

kondisi keuangan jangka pendek perusahaan. 

Karena laporan keuangan menjadi salah satu informasi yang digunakan 

oleh para stakeholder untuk membuat keputusan-keputusannya, maka 

kepercayaan terhadap informasi yang disajikan menjadi sangat penting. Disinilah 

peran akuntan publik, atau eksternal auditor, sebagai pihak yang independen dan 

kompeten diperlukan. Akuntan publik sebagai pihak ketiga ditugaskan oleh 

manajemen untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang disajikan. 
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Kegiatannya adalah melakukan pengumpulan dan penilaian bukti mengenai 

informasi yang diberikan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian 

antara informasi dalam laporan keuangan tersebut dengan kriteria yang 

diterapkan. Kriteria untuk menyusun laporan keuangan telah dirumuskan dalam 

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Panduan bagi para akuntan 

publik dalam melaksanakan tugas auditnya tertuang dalam SPAP (Standar 

Professional Akuntan Publik). Standar ini menjadi panduan bagi semua akuntan 

publik atau eksternal auditor dalam melakukan tugas auditnya. Keseragaman 

dalam melaksanakan tugas audit sangat penting, karena akan sulit 

membandingkan hasil audit satu akuntan publik dengan hasil audit akuntan publik 

lainnya bila masing-masing menerapkan cara yang berbeda dan mengakibatkan 

penilaian yang berbeda pula. 

Dalam SPAP, ada enam tipe standar yang dikodifikasikan sesuai dengan 

jasa yang diberikan oleh akuntan publik, yaitu Standar Auditing, Standar Atestasi, 

Standar Jasa Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultasi, Standar 

Pengendalian Mutu dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Standar 

auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi 

tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan keuangan. Dalam melakukan 

tugas auditnya, akuntan publik harus memenuhi sepuluh standar yang tercakup 

dalam standar auditing. Standar tersebut antara lain standar umum yang 

mengharuskan seorang akuntan publik memiliki keahlian dan pelatihan teknis 

yang memadai, sikap mental yang independent, dan memiliki kemahiran 

professional dengan cermat dan seksama sebelum ia ditugaskan melakukan audit. 

Selanjutnya adalah standar pekerjaan lapangan, yang mengharuskan adanya 

perencanaan dan supervisi yang baik dalam melakukan audit, adanya pemahaman 

yang memadai atas pengendalian intern klien, dan akuntan publik harus 

mendapatkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar untuk menyatakan 

pendapat. Standar auditing yang juga penting adalah standar pelaporan. 

Seperti disebutkan di atas, dalam proses audit, akuntan harus memiliki 

perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama 

pekerjaan lapangan. Di dalam perencanaan ini, ditetapkan suatu anggaran waktu 
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yang selanjutnya disebut time budget, yang disusun berdasarkan persetujuan klien. 

Tujuan ditetapkannya time budget adalah untuk memandu auditor dalam 

melakukan langkah-langkah audit untuk setiap program auditnya. Melalui time 

budget, keseluruhan waktu yang tersedia untuk melakukan penugasan audit 

dialokasikan kepada masing-masing audit personil yang terlibat. 

Time budget atau anggaran waktu ini ditetapkan oleh manajer bekerja 

sama dengan partner dan dengan persetujuan klien. Artinya kantor akuntan publik 

telah melakukan kesepakatan dengan klien untuk melakukan audit dalam batas 

waktu yang ditentukan dan untuk itu klien bisa menaksir fee yang harus dibayar. 

Dengan makin ketatnya persaingan kantor akuntan publik saat ini, manajer atau 

partner yang melakukan kesepakatan dengan klien cenderung menetapkan fee 

yang lebih rendah dari pesaingnya. Langkah yang ditempuh untuk memungkinkan 

kantor akuntan publik menerima fee yang lebih rendah adalah meningkatkan 

efisiensi dalam proses audit sehingga biaya-biaya yang tidak perlu bisa dikurangi. 

Lamanya waktu audit bisa menentukan berapa fee yang diperlukan untuk 

membiayai proses audit. Makin lama waktu yang dibutuhkan, makin besar biaya 

audit, dan akibatnya makin tinggi pula fee yang ditetapkan. Karena itulah, manajer 

dan partner akan menetapkan time budget yang lebih ketat agar bisa menekan 

biaya audit sehingga bisa menawarkan fee yang lebih rendah kepada klien. 

Penelitian terdahulu oleh Margheim dan Kelley (1992) menyimpulkan bahwa 

auditor akan merespon fee pressure dengan menerima risiko audit yang lebih 

tinggi dan meningkatkan time budget pressure. 

 Ketatnya time budget ini memberikan tekanan kepada auditor. Salah satu 

yang menyebabkan tekanan ini muncul adalah karena adanya performance 

appraisal di kantor akuntan publik. Hierarki di kantor akuntan publik 

mengakibatkan pekerjaan seorang auditor dinilai oleh atasannya. Junior auditor 

akan dinilai oleh senior auditor, selanjutnya senior auditor akan dinilai oleh 

manajer dan manejer akan dinilai pekerjaannya oleh partner. 

 Tekanan yang dialami oleh masing-masing auditor berbeda tingkatan dan 

levelnya. Manajer dan partner merasakan tekanan yang berkaitan dengan fee audit 
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sedangkan staf audit merasakan tekanan yang berhubungan dengan waktu atau 

time budget yang ditetapkan dalam penugasan audit. 

 Tekanan-tekanan seperti ini harus dikendalikan, karena bisa 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Seperti yang dikemukakan oleh 

Bhanu Raghunathan dalam jurnal yang berjudul Premature Signing-off of 

Audit Procedures: An Audit Analysis yang mengutip dari The Treadway 

Commission, bahwa banyak kantor akuntan publik dengan skala besar melakukan 

penugasan audit yang dapat menyebabkan individu yang berada di dalamnya 

mendapatkan tekanan yang cukup besar antara lain dengan waktu penyelesaian 

yang ketat, fee dan budget pressure. Tekanan ini berpotensi menimbulkan sikap 

pesimis dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit dan 

laporan keuangan yang buruk. Penelitian terdahulu telah meneliti pengaruh dari 

time budget pressure yang bisa mengakibatkan perilaku disfungsional maupun 

ineffektif para auditor. Pada penelitian ini penulis mencoba menghubungkan 

antara time budget pressure dengan praktik irregular auditing yang terjadi di 

kantor akuntan publik. Praktik irregular auditing terjadi bila ada pemendekan hari 

pemeriksaan atau pengurangan sampling selama proses auditing. Praktik seperti 

ini memang tidak pernah dilarang sacara keras oleh IAI, meskipun juga tidak 

dibolehkan. Namun akan menjadi praktik yang illegal apabila opini yang 

diberikan akibat proses irregular auditing menyebabkan kesalahan yang potensial 

sehingga auditor memberikan opini yang salah atas kewajaran laporan keuangan 

yang diauditnya. 

 Ide penelitian berasal dari tulisan Sri Suryaningrum yang dimuat dalam 

Media Akuntansi Edisi 24/Maret/Tahun IX/2002 yang berjudul Time Budget 

Pressure dan Irregular Auditing Practices bagi Auditors Firm. Dalam 

tulisannya Sri Suryaningrum berpendapat bahwa auditor yang sudah memegang 

atau melakukan audit bertahun-tahun pada suatu perusahaan, memiliki 

kecenderungan untuk melakukan irregular auditing dengan cara mendasarkan diri 

pada proses audit yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan 

working paper yang telah dilakukan dan cenderung melakukan scan terhadap hal-

hal umum yang biasanya telah dilakukan. 
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 Adanya kecenderungan melakukan praktik irregular auditing pada kantor 

akuntan publik dan dampaknya pada risiko audit yang terjadi selama proses audit 

inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui apakah peringkasan-

peringkasan yang terjadi selama proses audit yang dilakukan karena adanya time 

budget pressure. Maka inilah judul penelitian penulis:  

 “Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Praktik Irregular 

Auditing di Kantor Akuntan Publik”    

 

1.2 Penelitian Terdahulu  

Penulis juga mengacu pada penelitian sebelumnya agar memperoleh 

pemahaman yang lebih baik mengenai variabel yang diteliti. 

1. Rahayu Widyastuti, dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Time Budget 

Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional yang dilakukan pada tiga 

Kantor Akuntan Publik yang termasuk the big 4 berkesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari time budget pressure terhadap 

perilaku disfungsional auditor dan juga hubungan yang signifikan antar 

variabel sebesar 82,26%. 

2. Andika Rivai , dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Time Budget 

Pressure Terhadap Perilaku Ineffective Auditor  berupa studi kasus pada 

29 Senior Associate di Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers, 

Hadi Sutanto dan rekan di Jakarta membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

yang cukup signifikan dari time budget pressure terhadap ineffective 

auditor dengan koefisien determinasi sebesar 11,42%. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Penulis menggunakan jurnal penelitian yang hampir sama dengan kedua 

penelitian di atas sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Jurnal tersebut 

antara lain: 

1. Dale E. Marxen, dalam Accounting Horizon, 1990 dengan judul A 

Behavioral Investigation of Time Budget Preparation in Competitive 

Audit Environment, mengutip hasil penelitian dari C.W. Aldermen dan 

J.W. Deitrick  dengan judul Auditor’s Perceptions of Time Budget 
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Pressure and Premature Sign Off, dengan mensurvey 274 auditor dari 

Big 8 di Texas berkesimpulan bahwa 31% dari responden melakukan sign 

off  terhadap program audit tanpa melakukan langkah-langkah yang telah 

ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya time budget pressure. 

2. Bhanu Raghunathan dalam Accounting Horizon, 1991 dengan jurnal 

berjudul Premature Signing-Off Audit Procedures: An Analysis 

menyimpulkan bahwa alasan auditor melakukan premature sign off  

terhadap suatu langkah audit adalah (a) karena auditor yakin bahwa 

langkah audit itu tidak penting (low risk) (b) adanya keterbatasan waktu 

(time limitation). 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana praktik irregular auditing yang terjadi di kantor akuntan 

publik? 

2. Apakah time budget pressure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

praktik irregular auditing yang terjadi di kantor akuntan publik? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pada pembatasan ini, penulis membatasi masalah kepada dua hal, yaitu: 

1. Time budget pressure yang diteliti adalah yang terjadi pada saat 

pelaksanaan pekerjaan lapangan (field work). Dengan demikian tekanan 

yang terjadi setelah diselesaikannya pekerjaan lapangan tidak dibahas 

dalam penelitian. 

2. Responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah auditor pada level 

senior auditor khususnya senior auditing yang in-charge pada suatu 

penugasan audit. Hal ini dikarenakan senior auditing bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan audit secara keseluruhan sehingga paling merasakan 

time budget pressure.  
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1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

tekanan yang dihadapi oleh profesi akuntan dalam memenuhi tanggung jawabnya 

kepada para pengguna jasa dan praktik-praktik yang mungkin terjadi akibat 

tekanan yang ada yang bisa mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 

yang telah diuraikan, yaitu: 

1. untuk mengetahui bagaimana praktik irregular auditing yang terjadi di 

kantor akuntan publik 

2. untuk mengetahui apakah time budget pressure memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap praktik irregular auditing yang terjadi di kantor 

akuntan publik. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

berkaitan, seperti: 

1. Para mahasiswa akuntansi, agar memperoleh gambaran mengenai profesi 

akuntan dan tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan di masa yang akan 

datang terutama yang profesi akuntan publik, serta tanggung jawab yang 

diemban kepada para pengguna jasa audit dan kode etik profesi. 

2. Para staf audit, menyadari dampak tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan 

terhadap kemungkinan terjadinya penurunan kualitas audit akibat tekan 

tersebut. 

3. Serta kepada senior auditor, agar dapat mengantisipasi penurunan kualitas 

audit yang disebabkan olah tekanan yang dihadapi akibat dari ketatnya 

time budget yang ditetapkan untuk memenuhi efisiensi dalam proses audit. 

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Dalam melaksanakan audit, dibutuhkan bukti yang cukup dan memadai 

mengenai suatu informasi, yang membantu auditor dalam menilai kewajaran 

penyajian informasi tersebut, apakah telah disusun dan disajikan sesuai dengan 
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kriteria yang ada. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independent. 

  Beberapa jenis audit adalah: 

1. Financial Statement Audit (Audit Atas Laporan Keuangan) 

2. Operational Audit (Audit Operasional) 

3. Complience Audit (Audit Kepatuhan) 

4. Lainnya (Management Audit, Activity Audit, Performance Audit, fraud 

Audit, dan Audit Investigasi) 

Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan 

keuangan yang disusun oleh pihak menajemen. Asersi yang digunakan adalah 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan 

untuk menilai kewajaran laporan keuangan adalah prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. Sedangkan produk yang dihasilkan oleh audit atas laporan keuangan ini 

adalah laporan auditor independent yang memuat opini auditor. 

 Menurut Arens dalam bukunya Auditing and Assurance Service an 

Integrated Approach (2003:5): 

“An Audit of Historical Financial Statement Is A Form of  attestation 
service in which the auditor issues a written reports expressing an opinion 
about whether the financial statements are in material conformity with 
generally accepted accounting principles.”   

 
 Generally accepted accounting principles atau prinsip akuntansi yang 

berlaku umum adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, 

aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang 

berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu.  

 Di Indonesia, IAI sebagai organisasi resmi yang memayungi profesi 

akuntan telah menyusun suatu acuan dalam melakukan suatu praktik akuntansi 

yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Auditor bisa mengeluarkan opini wajar 

tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)  apabila setelah melakukan audit, 

auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa manajemen perusahaan 

telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK dan apabila ada, 

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam 
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penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.  

 Dalam melaksanakan penugasan audit, auditor juga terikat dengan standar-

standar yang ada. Standar yang disusun untuk para akuntan publik atau auditor 

eksternal adalah Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) serta Kode Etik Profesi. 

Standar merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan, yang mencakup mutu 

professional (Professional Qualities) akuntan publik dan pertimbangan 

(Judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan 

keuangan. Sedangkan kode etik merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan 

yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya 

dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan 

martabat dan kehormatan seseorang pada suatu profesi.  

 Selain standar profesi dan kode etik, seorang auditor juga harus melakukan 

audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur audit yang 

ditetapkan oleh satu kantor akuntan publik berbeda dengan kantor akuntan publik 

lainnya. Namun tetap harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik. Prosedur audit disusun untuk menjaga agar kualitas 

dari laporan audit yang dihasilkan tidak jauh berada di bawah quality control yang 

ditetapkan kantor akuntan publik tersebut.  

 Ada empat tahapan dalam penugasan audit menurut Boyton dan Kell 

dalam buku Modern Auditing (1996:189): 

1. Accepting the Audit Engagement 
2. Planning the Audit  
3. Performing Audit Test, dan  
4. Reporting the Findings   

 
Sebelum memulai tugas audit terdapat laporan keuangan klien, auditor 

terlebih dahulu membuat pertimbangan guna meminimasi resiko dalam penugasan 

audit. Robertson dan Louwers dalam bukunya Auditing and Assurance Service 

(2002:112): 

“Auditors undertake several activities before beginning any audit work on 

a client’s financial statement. These activities can be called risk 

management activities.”  
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Hal yang penting adalah memutuskan klien mana yang bisa diterima, atau 

apakah auditor bisa meneruskan penugasan terhadap klien lama. Untuk penugasan 

audit terhadap klien baru, auditor sebaiknya berkomunikasi dengan auditor klien 

yang terdahulu untuk mendapatkan informasi mengenai fraud, illegal acts, dan 

internal control klien. Apabila auditor kemudian setuju untuk menerima klien 

baru, langkah selanjutnya adalah menyiapkan engagement letter (surat penugasan) 

yang menyatakan tujuan dari penugasan, tanggung jawab manajemen, tanggung 

jawab auditor, dan pembatasan yang mungkin ada dalam penugasan. 

Masuk ke tahap kedua, yaitu tahap perencanaan audit, dibentuk satu tim 

yang bertanggung jawab terhadap audit klien, biasanya tediri atas audit partner, 

manajer audit, satu atau lebih staf audit senior. Manajer dan partner bersama-sama 

menyusun time budget, kemudian senior auditor yang in-charge bertanggung 

jawab atas pelaksanaan time budget tersebut selama penugasan audit. Guy, 

Aldermen, dan Winters dalam buku Auditing (1990:502) mendefinisikan time 

budget sebagai berikut: 

“time budget is a schedule sheering the estimated time for each section of 

the audit program”  

Setiap auditor yang terlibat dalam penugasan audit harus melaporkan 

waktu yang mereka butuhkan untuk mengerjakan setiap tahap audit. Laporan ini 

bertujuan untuk mengevaluasi efisisensi setiap anggota tim audit, sebagai bukti 

untuk tagihan kepada klien, dan catatan untuk perencanaan audit dimasa yang 

akan datang. Berkaitan dengan tujuan tim audit di atas, pada akhirnya time budget 

dapat menimbulkan tekanan kepada auditor. Padahal waktu tidak bisa dibatasi. 

Keterbatasan waktu ini memberikan tekanan kepada auditor. Meigs, Whittington , 

dan Peny (1999:202) mengemukakan : 

“There is always pressure to complete an audit within the estimated time. 

Ability to do satisfactory work when given abundant time is not sufficient 

qualification, for time is never abundant.”   

Tekanan yang ditimbulkan oleh ketatnya time budget atau biasa disebut 

time budget pressure ini berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit. Karena 
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time budget yang ketat, auditor cenderung melakukan peringkasan terhadap 

prosedur audit. Tindakan seperti ini biasa disebut praktik irregular auditing. 

Berbeda dengan perilaku disfungsional atau ineffective auditor yang diartikan 

sebagai “…acts which lead to reduce quality”  (Kelley, Margheim; 1990:21), 

praktik irregular auditing lebih mengarah kepada tuntutan untuk bekerja secara 

efisien dalam tugas audit. Dalam mengaudit klien lama, auditor mungkin akan 

melakukan scan terhadap hal-hal umum yang biasanya telah dilakukan karena 

merasa sudah mengenal kondisi perusahaan dengan baik. Auditor mungkin akan 

melewatkan atau mempersingkat beberapa prosedur audit yang harusnya 

dilakukan demi efisiensi kerja. 

Menurut Bhanu Raghunathan dalam jurnal yang berjudul Prematur 

Signing-Off of Audit Procedures: An analysis  ada dua alasan mengapa auditor 

melakukan peringkasan dalam proses audit. Yang pertama adalah auditor yakin 

bahwa langkah audit yang dilakukannya tidak memiliki dampak yang penting 

terhadap hasil audit (resiko yang dimilikinya rendah), dan yang kedua adanya 

keterbatasan waktu yang dimiliki auditor (time budget yang ketat). Dalam 

penelitian ini, penulis akan berusaha menggambarkan bagaimana praktik 

irregular auditing yang terjadi di kantor akuntan publik di Indonesia khususnya 

kantor akuntan publik yang besar, apakah auditor di Indonesia juga melakukan 

praktik irregular auditing, dan jika ya, apakah tindakan tersebut dilakukan karena 

adanya time budget pressure. 

Kerangka pemikiran ini secara ringkas digambarkan melalui bagan 

berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Operasional Variabel 

Operasional Variabel pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

1. Time Budget Pressure sebagai variabel independen dan untuk selanjutnya 

digunakan sebagai variabel X.  

2. Praktik Irregular Auditing sebagai variabel dependen dan untuk 

selanjutnya digunakan sebagai variabel Y. 

 

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer atau 

data sekunder. Adapun pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut: 

1. Studi lapangan (field research) yaitu pengumpulan data primer di 

lapangan. Data ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada 

responden, yaitu para senior auditor di kantor akuntan publik. 

2. Studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data sekunder 

melalui penelitian sebelumnya dan dari literature yang ada untuk 

memperoleh data teoritis yang tepat untuk melakukan analisis. Hal ini 

penting untuk membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan.  

 

1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penulis akan melakukan penelitian pada  tiga kantor akuntan publik di 

Bandung yang termasuk dalam kategori skala besar, penelitian ini akan dilakukan 

selama bulan Juni 2007.  
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