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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1 Teori Motivasi
Teori yang melandasi

penelitian ini adalah teori motivasi. Motivasi

merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau
mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau
keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Motivasi
dengan kata lain adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang
yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk
memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.
Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang
bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat
seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan
pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau
bisa juga dikatakan seorang melakukan hobbynya. Motivasi ekstrinsik adalah
manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut
menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun
kompensasi.
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Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua
manusia memiliki kebutuhan pokok. Abraham Maslow menunjukan dalam 5
tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan
terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan
Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang
lebih kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.
Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum
kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.
Berikut 5 tingkat kebutuhan menurut Maslow sebagai berikut :
1. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
2. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
3. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang
lain, diterima, memiliki)
4. Kebutuhan

akan

penghargaan

(berprestasi,

berkompetensi,

dan

mendapatkan dukungan serta pengakuan)
5. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami,
dan

menjelajahi; kebutuhan

estetik:

keserasian,

keteraturan,

dan

keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan
menyadari potensinya).
Teori di atas tidak terhindari juga seorang auditor dalam menjalankan
tugasnya dalam mengaudit suatu laporan keuangan tidak terlepaskan dari suatu
motivasi-motivasi tertentu. Motivasi-motivasi tertentu tersebut dapat timbul
karena adanya tekanan dari dalam dirinya, atau dari luar seperti organisasi atau
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kliennya. Bila auditor dalam menjalankan kegiatannya mengalami adanya suatu
pertentangan atau konflik (time pressure) dan hal tersebut tidak diatur dengan
baik maka akan menimbulkan adanya dysfunctional behaviors.

2.1.2 Time Pressure
Time pressure muncul karena adanya deadline, maupun anggaran waktu
yang ketat dalam melakukan audit. Time pressure tidak hanya menjadi subjek
mengenai ukuran ketepatan dan membandingkannya dengan target, tetapi
juga berhubungan dengan penggerak biaya (jam) yang memberikan staf audit
target waktu yang tepat untuk setiap tugasnya (Pierce dan Sweeney, 2004).

2.1.2.1 Time Budget Pressure
Dalam melaksanakan seluruh fungsi dalam perusahaan terutama fungsi
perencanaan dan pengendalian diperlukan suatu alat bantu. Adapun salah satu alat
bantu yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian adalah anggaran
(Budget).
Robert N. Anthony dan Jonh Dearden (1989), Menyebutkan bahwa :
“Budget is a management plant, with the implication taht positive steps
will be taken to make actual event corrresponden the plan”
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Menurut M. Munandar (1995), secara terperinci memberikan pengertian
budget sebagai berikut :
“Budget ialah suatu rencana yang disusun sistematis, yang meliputi
seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan)
moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan
datang”.
Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budget memiliki manfaat
sebagai berikut :
1. Sebagai pedoman kerja
2. Sebagai alat pengkordinasian kerja
3. Sebagai alat pengawasan kerja.
Time budget secara umum didefinisikan sebagai waktu yang dialokasikan
untuk melaksanakan langkah-langkah dalam setiap program audit. Penyusunan
time budget dilakukan pada tahap awal dari audit yaitu pada tahap planning.
Alderman, Guy, dan Winters mendefinisikan time budget :
“Suatu bagian dari perencanaan yang digunakan auditor untuk menetapkan
panduan dalam suatu waktu jam untuk setiap langkah audit”.
Time Budget juga dapat digunakan untuk mengendalikan kerja dari suatu
penugasan audit. Time Budget disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada
langkah awal dalam audit serta berdasarkan perkiraan waktu yang akan
dibutuhkan untuk setiap langkah dari program audit pada setiap auditor yang
ditugasi sesuai dengan posisi atau jabatan untuk penugasan rutin, maka catatan
waktu yang terperinci atas kerja auditing pada tahun sebelumnya merupakan
faktor yang penting dalam menentukan time budget yang baru.
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Jurnal Auditing yang berjudul : “The effect of fee pressure and client risk
on audit senior time budget decisions” yang harus dilakukan ketika menyusun
Time budget adalah sebagi berikut:
“ Auditor determines the planned audit invesment when they prepare audit
time budgets. Time budget provide a basis for audit palnning, cost control,
staff evaluasion, and staff scheduling. On continuing audit client, after
reviewing prior year audits, the audit senior meets with the manager and
or partner to plan the current year audit. This meeting addresses risk
factor, audit strategy, important aspects of the prior year audit and the
clients controlstructure. Changes in client condition and industry
conditions can lead to modified risk assesment and choice of acceptable
audit risk. Using prior year reported hours as a base, audit seniors
prepare preliminary time busget and allocate audit hours to audit program
segmen”.
Time budget juga merupakan alat yang penting bagi auditor senior untuk
mengukur efisiensi staf dan menetapkan untuk setiap langkah dari perjanjian kerja
apakah kerja audit mengalami kemajuan pada tingkat yang memuaskan. Pada
pelaksanaannya, terkadang time budget juga memiliki dampak buruk menurut
holmes dan Burn :
“ Time budget is a guideline, it is absolute or axact”
Auditor membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan program audit,
time budget dapat berubah sewaktu waktu agar auditor dapat mengumpulkan bukti
yang cukup dan lebih memadai sesuai dengan tujuan audit, namun kebanyakan
yang terjadi dilapangan adalah auditor menempatkan time budget sebagai tujuan
utama dalam melakukan audit, sehingga revisi time budget tidak dilakukan dan
auditor malah melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prosedur
audit (disfunctional behavior).
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Menurut Raghunatan, (1991) Time budget pressure dapat didefinisakan
sebagai berikut:
“Time budget pressure merupakan suatu keadaan yang menunjukkan
auditor dituntut untuk melakukan

efisiensi terhadap anggaran yang

sangat ketat dan kaku “.
Whittington, dkk (1992) mengenai time budget pressure mengemukakan
bahwa :
“ there is always pressure to complete and audit within the estimated time
ability to do satisfactory work when given abundant time is not sufficient
qualifications, for time never abundant”.
Auditor dalam setiap melakukan kegiatan audit akan menemukan adanya
suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang
akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan waktu yang
dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit
karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu
yang telah dijanjikan dengan klien. Tekanan untuk menyelesaikan suatu
penugasan dalam waktu yang telah ditentukan atau biaya audit yang rendah
merupakan aspek yang penting dalam suatu akuntan publik. Tekanan tersebut
selalu ada apakah mampu atau tidaknya seorang akuntan untuk bekerja secara
tepat untuk memenuhi waktu yang telah dianggarkannya. Tekanan time budget ini
tidak hanya dirasakan oleh senior auditor dan junior auditor, tetapi juga oleh
seorang manager auditor. Manager sebagai pihak pertama dari KAP yang
berhubungan dengan klien, termasuk dalam melakukan persetujuan dalam
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menentukan fee audit. Penentuan fee audit ini manager melakukan peninjauan dan
penilaian atas klien untuk kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan
untuk pelaksaan audit. Kemudian manager menyusun preliminary budget untuk
menetukan berapa biaya audit dari penugasan tersebut, sehingga pihak KAP dapat
menentukan fee yang kemudian akan dibicarakan dengan klien, setelah
persetujuan dalam penentuan fee selesai, baru kemudian disusun time budget
berdasarkan kesepakatan fee.
De Zoort dan Lord (1997) dalam Andini (2011), yang

menyebutkan

bahwa saat menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan
respon dengan dua cara yaitu, fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional
adalah

perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu

sebaik-baiknnya sedangkan tipe disfungsional adalah perilaku auditor yang
membuat penurunan kualitas audit.
Berikut beberapa indikator yang menjadi komponen penilaian kinerja
seorang auditor untuk mengetahui sejauh mana time budget pressure dapat
mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor.
Indikator tersebut adalah :
a. Pemahaman auditor atas time budget
Sebelum melakukan tugas audit, seorang auditor harus mengetahui dengan
pasti tentang time budget yang telah disepakati oleh manager bersama
dengan klien. Hal ini penting karena dari pemahaman atas time budget itu
kita dapat mengetahui seberapa besar auditor merasakan tekanan yang
ditimbulkan oleh tim budget, dan jika pemahaman auditor tentang time
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budget sangat tinggi maka tekanan yang ditimbulkan atas time budget itu
sendiri akan rendah, sebaliknya jika pemahaman auditor tentang time budget
rendah maka tekanan yang ditimbulkan dari time budget akan semakin
tinggi.
b. Tanggung jawab auditor atas time budget
Pelaksanaan time budget, seorang auditor harus mengetahui tanggung jawab
yang harus diselesaikan dan target-target yang harus dicapai serta
bertanggung jawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien dan
sesuai dengan time budget yang ditetapkan. Tanggung jawab tersebut harus
diketahui sebelum proses audit berjalan dengan tujuan agar tekanan yang
akan ditimbulkan oleh time budget dapat diantisipasi oleh auditor sehingga
tidak berpengaruh pada kualitas audit yang akan dihasilkan.
c. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan
Time budget merupakan suatu alat bagi manager untuk mengukur kinerja
seorang auditor. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
auditor telah memenuhi time budget yang ditetapkan, penilaian kinerja
diberikan atasan kepada auditor terkadang menimbulkan tekanan bagi
auditor untuk melakukan tugas audit dan dapat berpengaruh pada kualitas
audit yang akan dihasilkan. Tinggi rendahnya tekanan tergantung pada
kinerja yang diberikan oleh auditor tersebut, auditor akan merasa tekanan
rendah jika kinerja yang diberikan dinilai baik oleh atasan dan sebaliknya
tekanan akan tinggi jika atasan menilai bahwa kinerja yang telah diberikan
tidak sesuai dengan sasaran target atas time budget.

19

d. Alokasi fee untuk biaya audit
Lancar atau tidaknya suatu proses audit sangat bergantung pada biaya audit
yang biasanya didapatkan dari fee yang diterima, dan pengalokasian fee
untuk biaya audit sangat diperlukan untuk dapat memenuhi time budget
yang telah ditetapkan, semakin besar alokasi fee untuk biaya audit yang
diberikan maka auditor akan merasakan tekanan yang rendah dalam
pemenuhan time budget, sebaliknya jika alokasi fee untuk biaya audit yang
diberikan rendah maka auditor akan merasa tidak dapat melakukan efisiensi
biaya untuk proses audit.
e. Frekuensi revisi time budget
Permintaan auditor untuk dapat melakukan revisi atas time budget jika
terdapat masalah dalam melakukan tugas audit akan menimbulkan suatu
tekanan pada auditor yang akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang
akan dihasilkan, karena jika revisi atas time budget sering dilakukan auditor
akan mendapatkan penilaian yang tidak baik dari atasan dan karena hal
tersebut auditor akan merasakan tekanan yang besar untuk dapat memenuhi
time budget sebaliknya jika revisi atas time budget tidak sering dilakukan
maka kinerja auditor dinilai baik oleh atasan dan hal tersebut menimbulkan
tekanan auditor untuk memenuhi time budget menjadi rendah.
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2.1.2.2 Time Deadline Pressure
Time Deadline Pressure merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk
menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya. Heriningsih (2001) menyatakan
bahwa time budget pressure dan time deadline pressure merupakan dimensi
dari time pressure. Time pressure merupakan suatu tekanan terhadap anggaran
waktu yang telah disusun. Menurut Pierce dan Sweeney (2004) time deadline
berhubungan dengan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tanggal
tertentu, sedangkan time budget berhubungan dengan tekanan untuk mengkontrol
sejumlah waktu (jam) yang dibebankan untuk suatu pekerjaan. Solomon dan
Brown (1992) menyebutkan timbulnya time deadline pressure disebabkan oleh
adanya kebutuhan untuk menyelesaikan tugas audit berdasarkan pedoman waktu
tertentu. Munculnya time budget pressure disebabkan oleh adanya jumlah
waktu yang telah dialokasikan untuk melengkapi tugas audit tertentu.
Kelley et al., (1999) membedakan antara time budget pressure dan time
deadline pressure dengan meneliti dampak keduanya terhadap prilaku
auditor. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa :
1. Time deadline

pressure, sebesar 62% sering dialami oleh auditor

senior, sedangkan

28%-nya

lebih sering mengalami

time

budget

pressure, dan 10% mengalami kedua tekanan keadaan tersebut dengan
bobot yang sama.
2. Sebesar 68% responden mengalami stress yang disebabkan oleh adanya
time

deadline

pressure,

21%-nya

disebabkan

oleh

time budget

pressure, dan 11% diakibatkan oleh kedua tipe tekanan waktu tersebut.
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3. Kedua tipe tekanan ini mengurangi keefektifan audit, efisiensi audit, dan
secara

menyeluruh

mengurangi

kualitas

audit.

Penelitian

ini

menggunakan variabel time pressure yang berarti mencakup time budget
pressure dan time deadline pressure.

2.1.3 Dysfunctional Behavior
Penelitian terdahulu menunjukkan terdapat ancaman terhadap penurunan
kualitas audit sebagai akibat perilaku audit disfungsional yang kadang- kadang
dilakukan auditor dalam praktik audit (misalnya; Alderman dan Deirtick,
1982; Kelley dan Margheim, 1990; Pierce dan Sweeney, 2004).
Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce, 1996a

menyatakan

bahwa:
“Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan
auditor selama pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi
kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung”.
Perilaku-perilaku yang mereduksi kualitas audit secara langsung
dilakukan melalui tindakan seperti; penghentian prematur prosedur audit, review
yang dangkal terhadap dokumen klien, bias dalam pemilihan sampel, tidak
memperluas scope pengujian ketika terdeteksi ketidak beresan, dan tidak
meneliti kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien (Kelley dan
Margheim, 1990; Otley dan Pierce 1996a). Tindakan-tindakan seperti yang
disebutkan di atas secara langsung mereduksi kualitas audit karena auditor
memilih untuk tidak melaksanakan seluruh tahapan program

audit

secara

22

cermat

dan

seksama. Literatur auditing mengungkapkan bahwa tindakan-

tindakan seperti yang disebutkan di atas dikelompokkan sebagai perilaku RKA
(Malone dan Robert, 1996; Otley dan Pierce, 1996a; Herrbach, 2001; Pierce dan
Sweeney (2004). Penelitian-penelitian terdahulu (sebagian besar di USA)
mengukur timbulnya dysfunctional behavior auditor dengan memfokuskan
pada tiga type prilaku yaitu Premature sign-off (PSO), Under Reporting of
Time (URT) dan Quality-Treatening Behavior (QTB).

2.1.3.1 Perilaku Premature sign-off (PSO)
PSO terjadi ketika auditor menghentikan langkah audit yang dibutuhkan
yang tidak diganti dengan langkah audit lain, tanpa menyelesaikan pekerjaan
atau memperhatikan penghilangan tersebut. Konsekuensi dari prilaku- prilaku
tersebut potensial mengganggu sistem pengendalian yang mendukung opini audit
akhir. Temuan yang konsisten dari penelitian- penelitian yang ada adalah
PSO terjadi dalam praktik dalam intensitas yang mengkhawatirkan, dan
area audit yang lebih rentan dihentikan secara prematur adalah area audit
dimana hanya sedikit dokumentasi kertas kerja. Faktor-faktor yang ditemukan
berpengaruh terhadap PSO meliputi tekanan anggaran waktu, posisi auditor
pada KAP, area audit yang diuji, tipe KAP, dan pentingnya tahapan audit yang
dirasakan auditor.
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Aldermain dan Deitrick, (1982); dalam Weningtyas et al, (2007)
menemukan bahwa :
“Tekanan

anggaran

waktu

merupakan

faktor

utama

yang

mengakibatkan auditor melakukan PSO”.
Kedua studi tersebut menemukan bahwa auditor pada posisi level bawah
dalam KAP kemungkinannya lebih besar melakukan

PSO. Alderman

dan

Deitrick (1982) juga menemukan PSO lebih mungkin terjadi dalam area audit
dimana hanya sedikit dokumentasi kertas kerja (misalnya, pengujian kepatuhan).
Margheim dan Pany (1986) menemukan bukti bahwa auditor yang bekerja pada
KAP non-Big-Eight lebih mungkin melakukan PSO daripada auditor yang
bekerja pada KAP Big-Eight. Studi mereka juga menemukan PSO
mungkin

terjadi

ketika

auditor

lebih

mempertimbangkan tahapan audit tidak

penting.

2.1.3.2 Perilaku Under Reporting of Time (URT)
Perilaku bentuk lain disfungsional

auditor

sebagai

respon

terhadap

anggaran waktu yang ditemukan terjadi dalam praktik adalah tindakan yang
dilakukan auditor dengan melaporkan dan membebankan waktu audit yang lebih
singkat dari waktu aktual yang digunakan untuk melaksanakan suatu tugas
audit pada

klien

tertentu under reporting of

time disingkat dengan URT).

Under reporting of time terjadi ketika auditor menyelesaikan pekerjaannya
pada waktunya, dan tanpa melaporkan waktu yang sebenarnya (Commission on
Auditor Responsibility Report, 19789; Lightner et al, 1982,

1983). URT
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merupakan perilaku disfungsional yang dilakukan auditor dengan secara sengaja
memanipulasi catatan waktu audit yaitu tidak melaporkan waktu audit yang
sebenarnya

atau

menggunakan waktu

pribadinya

atau

meminimumkan

anggaran waktu yang berlebihan (Otley dan Pierce, 1996a). Praktik perilaku ini
disebut juga sebagai the practice of eating time (Smith et al., 1997). URT dapat
dilakukan

dengan

menggunakan

cara

waktu

seperti;

personal

mengerjakan

(misalnya,

pekerjaan

bekerja

pada

audit
jam

dengan
istirahat),

mengalihkan waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas audit tertentu
pada tugas lain yang dikerjakan pada saat yang sama, dan tidak membebankan
waktu yang dapat dibebankan pada klien yang tepat (Kelley dan Seiler, 1982;
Lightner et al., 1982; 1983, Otley dan Pierce, 1996a).
Dirsmith dan Covalski (1985) menunjukkan auditor yang melakukan
URT

meyakini

bahwa

tindakan tersebut merupakan bentuk dedikasi dan

loyalitas individu auditor terhadap KAP, meskipun demikian perilaku URT
merupakan tindakan disfungsional yang pada akhirnya berdampak pada kualitas
audit dan KAP (Kelley dan Margheim, 1990; McNair, 1991; Otley dan Pierce,
1996a). McNair (1991) mengemukakan perilaku URT adalah :
“ P erilaku disfungsional, karena tindakan URT berdampak negatif pada
lingkungan audit”.
Perilaku URT berpengaruh pada proses pengambilan keputusan internal
KAP dalam berbagai bidang seperti; penyusunan anggaran waktu, evaluasi atas
kinerja personal auditor, penentuan fee, serta pengalokasian personal auditor
untuk mengerjakan tugas audit (Lightner et al., 1982; Otley dan Pierce, 1996a),
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dan selanjutnya berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit (Mc Nair 1991;
Otley dan Pierce, 1996a).
Fleming (1980) dan Otley dan Pierce (1996a) menunjukkan realisasi
anggaran waktu audit tahun sebelumnya merupakan faktor utama yang
dipertimbangkan KAP dalam penyusunan anggaran waktu audit, dan jika auditor
melakukan tindakan URT, maka anggaran waktu audit tahun berikutnya
menjadi tidak realistis. Anggaran waktu yang tidak realistis mengakibatkan
auditor menghadapi kendala anggaran waktu dalam menyelesaikan tugas audit
pada penugasan berikutnya. Faktor utama yang

berpengaruh

terhadap

penyusunan anggaran waktu adalah realisasi anggaran waktu tahun sebelumnya
(Kelley dan Seiler, 1982 Otley dan Pierce, 1996a), dan jika auditor melakukan
URT, maka anggaran waktu tahun berikutnya menjadi tidak realistis. Anggaran
waktu yang tidak realistis mengakibatkan auditor mengalami tekanan anggaran
waktu dalam melakukan tugas audit, dan sebagai konsekuensinya dapat
mengakibatkan keberlanjutan URT, penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu.
(Lightner et al; 1982; 1983; McNair, 1991). Perilaku URT berpengaruh secara
tidak langsung pada kualitas audit. Literatur auditing terbukti bahwa URT
merupakan suatu praktik yang sering dilakukan auditor dalam pekerjaan audit.
Rhode (1978) menemukan 55 persen dari respondennya mengakui melakukan
URT, semenjak studi tersebut perilaku URT tetap merupakan isu yang berlanjut
dihadapi profesi sampai saat ini. Survei berikutnya yang dilakukan Lightner et al.,
(1983) menemukan 67% dari auditor yang merespon survei mereka mengakui
melakukan URT.
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Perilaku URT juga berdampak terhadap penilaian yang dilakukan KAP
atas kinerja personal auditor, ketika auditor bertindak dengan cara URT, maka
penilaian yang dilakukan KAP atas kinerja auditor menjadi tidak tepat. Penelitian
Kelley dan Seiler (1982) dan Lightner et al., (1982) mengindikasikan auditor
yang menjadi responden mereka meyakini bahwa penyelesaian tugas audit pada
batas anggaran waktu audit (walaupun dengan URT) merupakan faktor penting
untuk keberlanjutan karier mereka di KAP, sebagai tambahan Lightner et al.,
(1982) menemukan auditor yang melakukan URT meyakini bahwa tindakan
tersebut menghasilkan penilaian kinerja personal mereka yang lebih baik,
pengakuan supervisor atas kompetensi mereka, serta kenyamanan kerja yang
meningkat. Temuan dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa
perilaku URT merupakan tindakan yang sering dilakukan auditor dalam praktik
audit.
Rhode (1978) dalam Alderman dan Deitrick (1982) menemukan 55 %
dari respondennya mengakui

mereka

melakukan perilaku URT dalam

pelaksanaan program audit. Temuan dari penelitian-penelitian yang paling akhir
menunjukkan perilaku URT merupakan tindakan auditor yang terjadi secara luas
dalam praktek (Smith et al., 1996; Akers dan Eaton, 2003; Pierce dan Sweeney,
2004), sebagai contoh Akers dan Eaton (2003) melaporkan 89 persen dari
responden mereka mengakui melakukan tindakan URT dalam pelaksanaan
program audit, meskipun perilaku URT merupakan yang tindakan yang tidak
sesuai dengan etika profesi tetapi nampaknya perilaku ini terus berlanjut dalam
praktik audit (Smith et al., 1996). Studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa
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URT berlanjut dalam KAP. Kelley dan Margheim (1990) melakukan survei
terhadap auditor staf dari suatu KAP

nasional.

Hasil

studi

mereka

menunjukkan hubungan bentuk U terbalik antara tekanan anggaran waktu dan
URT. Studi- studi terdahulu telah menginvestigasi faktor-faktor yang mendorong
auditor

melakukan

URT.

Studi-studi

yang

ada

menunjukkan

bahwa

ketidaktercapaian anggaran waktu, tekanan sejawat secara eksplisit, keyakinan
dan nilai etis yang dimiliki personal auditor, persetujuan fee klien, skala KAP,
level posisi auditor dalam KAP, dan stres ditemukan mempengaruhi perilaku
URT. Temuan dari studi tersebut kebanyakan diperoleh secara empiris
berdasarkan hasil survei dari auditor yang bekerja pada KAP.
Kelley dan Seiler (1982) juga menemukan bahwa auditor pada posisi
staf dan senior dibandingkan dengan manajer dan partner lebih ingin untuk
URT, lebih lanjut, Lightner et al., (1982) menemukan tekanan sejawat untuk
melakukan

URT dan keyakinan individu tentang apakah perilaku URT

merupakan suatu perilaku atis juga berpengaruh terhadap URT.
Otley dan Pierce (1996b) menguji hubungan sejumlah variabelvariabel eksplanatori termasuk komitmen profesional terhadap perilaku URT.
Hasil studi mereka menunjukkan komitmen profesional berhubungan dengan
perilaku URT tetapi hubungannya tidak signifikan. Pada penelitian ini hubungan
komitmen profesional diuji kembali dengan mengintegrasikan dengan perbedaan
individu dan tekanan anggaran waktu dalam menjelaskan perilaku URT. URT
sering diargumentasikan tidak berdampak buruk pada kualitas audit karena
auditor melaksanakan prosedur audit sebagaimana mestinya dan dinyatakan
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merupakan wujud dedikasi atau komitmen auditor pada KAP dan klien,
meskipun demikian URT merupakan perilaku disfungsional yang berdampak
pada kualitas audit dan KAP. McNair (1991).

2.3.1.3 Prilaku Quality-Treatening Behavior (QTB)
Auditor sebagai tenaga profesional diwajibkan untuk menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan
audit (IAI, 2001). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama
menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesionalnya dan harus
mengungkapkan secara wajar kondisi perusahaan yang diaudit berdasarkan
evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh selama pelaksanaan pengauditan.
Auditor dalam memperoleh bukti audit kompeten dan cukup, maka sebelum
melaksanakan audit KAP diharuskan membuat dan menyusun program audit
secara tertulis.
Program audit merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan
dilaksanakan selama proses audit. Perilaku reduksi kualitas audit (RKA) juga
disebut “irregular auditing practice” (Willet dan Page, 1996) dalam literatur
auditing merupakan bukti bahwa implementasi prosedur audit yang sesuai dengan
program audit tidak selalu dilaksanakan auditor. Malone dan Robert, 1996,)
mendefinisikan perilaku RKA :
“Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan auditor selama penugasan
audit yang mereduksi efektifitas bukti-bukti audit yang dikumpulkan”.
Artinya bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan audit tidak dapat diandalkan,
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salah atau tidak memadai secara kualitas maupun kuantitas (Herrbach, 2001).
Bukti-bukti tersebut tidak kompeten dan cukup sebagai dasar memadai bagi
auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan yang terpaut pada
laporan keuangan yang diaudit.
Perilaku RKA merupakan masalah yang serius karena mereduksi
kualitas audit secara langsung (Otley dan Pierce, 1996a; McNair, 1991).
Sebagaimana dinyatakan oleh McNair (1991):
“This type of behavior, namely a failure to exercise due care, can
in the extreme undermine the integrity of the audit process. The inability
to monitor true effort is perhaps the most critical exposure, or danger,
faced by an audit management held accountable for audit integrity by the
public”.
Penelitian-penelitian yang lebih awal tentang perilaku RKA terutama
difokuskan pada satu tipe perilaku RKA yang dianggap paling serius
yaitu penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign-off) [misalnya;
Alderman dan Deitrick, 1982; Margheim dan Pany, 1986; Raghunathan, 1991].
Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan tindakan yang dilakukan
auditor dengan tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau beberapa
prosedur audit yang disyaratkan, namun auditor mendokumentasikan semua
prosedur audit telah diselesaikan secara lengkap (Alderman dan Deitrick,
1982;

Raghunathan,

1991). Penelitian Rhode (1978) dalam Alderman dan

Deitrick (1982) menunjukkan mayoritas (hampir 60 persen) dari respondennya
mengakui mereka kadang-kadang melakukan

penghentian

prematur

atas

prosedur audit. Penelitian berikutnya yang dilakukan Alderman dan Deitrick
(1982) dan Raghunathan (1991) mengkonfirmasi temuan tersebut.

30

Kelley dan Margheim (1990), Malone dan Robert (1996), Otley dan Pierce
(1996a), Herrbach (2001) dan Pierce dan Sweeney (2004) menunjukkan selain
penghentian prematur prosedur audit, berbagai bentuk tindakan lainnya yang
dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang berpotensi mereduksi
kualitas audit. Tindakan- tindakan tersebut meliputi:
1. Review yang dangkal terhadap dokumen klien. Suatu tindakan yang
dilakukan auditor dengan tidak memberi perhatian yang memadai atas
keakuratan dan validitas dokumen klien
2. Pengujian

terhadap

sebahagian

item

sampel.

Suatu

tindakan

yang

dilakukan auditor dengan tidak melaksanakan prosedur audit pada seluruh item
sampel yang didesain dalam program audit.
3. Tidak menginvestigasi lebih lanjut item yang diragukan. Suatu tindakan
yang dilakukan auditor dengan tidak memperluas scope pengujian ketika
terdeteksi suatu transaksi atau pos yang mencurigakan.
4. Penerimaan atas penjelasan klien yang lemah. Suatu tindakan yang
dilakukan auditor dengan menerima penjelasan klien sebagai substitusi atau
pengganti suatu bukti audit yang tidak diperoleh selama pelaksanaan audit.
5. Tidak meneliti prinsip akuntansi yang diterapkan klien. Suatu tindakan yang
dilakukan auditor dengan tidak meneliti lebih lanjut kesesuaian perlakuan
akuntansi yang diterapkan klien dengan prinsip akuntansi.
6. Pengurangan pekerjaan audit pada level yang lebih rendah dari yang
disyaratkan dalam program audit. Suatu tindakan yang dilakukan auditor
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dengan mengurangi pekerjaan audit yang dilakukan dari yang seharusnya
dilaksanakan sesuai dengan program audit.
7. Penggantian prosedur audit dari yang ditetapkan dalam program audit.
Suatu tindakan

yang

dilakukan

auditor

dengan

tidak

mengikuti

prosedur yang ditetapkan dalam program audit.
8. Pengandalan berlebihan terhadap hasil pekerjaan klien. Suatu tindakan yang
dilakukan auditor dengan mengandalkan bukti audit atas hasil pekerjaan yang
dilakukan klien
9. Pendokumentasian bukti audit yang tidak sesuai dengan kebijakan KAP.
Suatu tindakan yang dilakukan auditor dengan tidak mendokumentasikan
bukti audit atas pelaksanaan suatu prosedur audit yang disyaratkan sesuai
program audit yang ditetapkan oleh KAP.
Penghentian prematur prosedur audit dan tindakan-tindakan tersebut
bersama-sama merupakan tindakan yang secara langsung mereduksi kualitas audit
karena auditor secara sengaja mereduksi

efektivitas

bukti-bukti

audit

yang

dikumpulkan, dengan demikian bukti audit yang dikumpulkan tidak memadai
secara kualitatif maupun kuantitatif serta probabilitas auditor dalam membuat
judgment dan opini yang salah akan semakin tinggi (Coram et al., 2003).
Malone

dan

Robert

(1996)

mengemukakan

meskipun

terdapat

mekanisme internal dan eksternal dalam mengendalikan mutu pekerjaan audit,
auditor kadang-kadang mengkompromikan kualitas audit karena mereka memilih
untuk tidak melaksanakan seluruh tahapan program audit secara cermat dan
seksama.
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2.1.4 Kualitas Audit
Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari
profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak
memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam
laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan
tingkat keandalan dan kualitas laporan keuangan

perusahaan, sehingga

masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal

sebagai dasar

pengambilan keputusan.
Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya
harus memegang prinsip-prinsip profesi. Ada 8 prinsip yang harus dipatuhi
akuntan publik yaitu :
1. Tanggung jawab profesi.
Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam
semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan publik.
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka
pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan
komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas.
Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan
intregitas setinggi mungkin.
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4. Objektivitas.
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan
kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati,
kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan
pengetahuan dan keterampilan profesional.
6. Kerahasiaan.
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi 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 menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. Standar Teknis.
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis
dan standar profesional yang relevan.
DeAngelo menyatakan bahwa yang ia maksud dengan kualitas audit
adalah bahwa:
1. kualitas ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor. Auditor
yang kompeten adalah auditor yang bisa menemukan adanya pelanggaran
sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "bersedia"
melaporkan" pelanggaran tersebut.
2. kualitas ditentukan dari sisi suplai audit saja, yaitu dari sisi auditor, tidak
dari sisi permintaan, yaitu klien.
3. kualitas audit ditentukan oleh penilaian pasar.
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De Angelo mendefinisikan kualitas audit sebagai :
“Kemungkinan
menemukan

(joint

probability)

dimana

dan melaporkan pelanggaran

seorang

auditor

akan

yang ada dalam sistem

akuntansi kliennya”.
Auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor
(Kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada
Independensi auditor. De Angelo (1981); Goldman & Barlev (1974); Nichols &
Price (1976) umumnya mengasumsikan bahwa auditor dengan kemampuannya
akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya adalah auditor tersebut
harus independen tetapi tanpa informasi tentang kemampuan teknik (seperti
pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme, dan struktur audit perusahaan),
kapabilitas dan independensi akan sulit dipisahkan.
Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang
kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor
yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur
audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar,
dll. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan
pelanggaran, akan

secara independen

melaporkan

pelanggara

tersebut.

Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi
auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka.
De Angel (1981b) berpendapat bahwa kedua kualitas itu hanya dimiliki
oleh kantor akuntan yang berukuran besar (Big 8 pada zaman itu). Pendapat ini
didukung oleh Lee (1993). Menurut Lee, jika auditor dengan klien sama-sama
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memiliki ukuran yang relatif kecil, maka ada probabilitas yang besar bahwa
penghasilan auditor akan menjadi tergantung pada fee audit yang dibayarkan oleh
kliennya, oleh karena itu auditor kecil ini akan cenderung tidak independen
terhadap kliennya sebaliknya di ekstrem yang lain jika auditor berukuran
besar, maka ia cenderung akan lebih independen terhadap kliennya, baik ketika
kliennya berukuran besar maupun kecil, oleh karena itu, ukuran kantor akuntan ini
kemudian secara luas diterima oleh peneliti akuntansi dan digunakan secara luas
sebagai ukuran kualitas audit.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa :
1. Ceteris paribus, auditor independen yang efisien akan merencakan tingkat
kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan independen auditor yang
kurang efisien.
2. Audit fees yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih
tinggi dibandingkan dengan audit fees yang lebih kecil.
3. Tingkat kualitas audit yang telah direncakan akan mengurangi over time
dalam pemeriksaan.
Tenure juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Tenure adalah lamanya
waktu auditor tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit/unit
usaha/perusahaan atau instansi. Peneliti berasumsi bahwa semakin lama dia telah
melakukan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.
Karena auditor menjadi kurang memiliki tantangan dan prosedur audit yang
dilakukan kurang inovatif atau mungkin gagal untuk mempertahankan sikap
professional skepticism. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa
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audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar
auditing dan standar pengendalian mutu.
Standar

audit

yang

telah

ditetapkan

dan

disahkan

oleh Ikatan

Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut :
1) Standar Umum
a) Audit harus dilaksanakan 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 dipertahan 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
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
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3) Standar Pelaporan
a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.
b) Laporan
prinsip

audit

harus menunjukkan

akuntansi

tidak

secara

keadaan

yang didalamnya

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 audit
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kualitas
Audit adalah :
1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit,
sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk
melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan
independensi dalam sikap mental, arinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, sehingga ia tidak
dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama,
maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan
standar

pelaporan

dengan

semestinya.

Penerapan

kecermatan

dan

keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap
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tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang
digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya, kemudian
dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang
dilaksanakan di lapangan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien
untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup
pengujian yang akan dilakukan
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak,
dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang
audit.

memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan

39

2.2. Kerangka Pemikiran
Model penelitian yang menggambarkan

suatu kerangka konseptual

sebagai panduan sekaligus alur berpikir tentang pengaruh time pressure dan
dysfunctional behavior terhadap kualitas audit. Adanya time pressure dan
dysfunctional behavior dapat menyebabkan penurunan kualitas audit.

2.2.1

Hubungan antara time pressure terhadap kualitas audit
Penelitian - Penelitian sebelumnya, time pressure dalam perusahan audit

dimasukan ke dalam dimensi time budget pressure dan time deadline pressure.
Budget pressure dan deadline pressure dikatakan sama sepanjang terdapat
adanya tekanan untuk mematuhi target waktu, sedangkan perbedaannya,
deadline pressure tidak memiliki scope yang real untuk internalisasi target,
tidak ada partisipasi dalam pengaturan target, tidak mengatur sejumlah pekerjaan
audit yang dibutuhkan, sehingga aspek motivasi yang positif dari budget tidak
terdapat pada time deadline

seperti yang diidentifikasi

dalam literatur

pengendalian manajemen (Birnberg dan Shadu,1986).
Pierce dan Sweeney (2004) time deadline berhubungan dengan tekanan
untuk

menyelesaikan

pekerjaan

audit

dengan

tanggal

tertentu.

Time

deadline dideskripsikan sebagai tekanan waktu sesaat dalam jangka pendek,
yang membawa pengaruh intensitas yang tinggi. Tekanan waktu sesaat ini terlihat
lebih berbahaya dibandingkan tekanan waktu yang kronik atau time budget
(Eden, 1982). Adanya pengaruh kurangnya staf dan meningkatnya permintaanpermintaan klien (Pierce

dan Sweeney,

2004) menyebabkan

deadline
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pressure

(DeZoort

dan Lord,1997) meningkat pada perusahaan-perusahan

audit. DeZoort dan Lord (1997) menyatakan bahwa selain tekanan terhadap time
budget, time deadline pressure juga relevan terjadi pada perusahaan-perusahaan
yang melakukan audit.
Time budget pressure berhubungan dengan ketat dan spesifiknya target
budget

(Hirst,1987).

Pengujian

diperusahaan-perusahaan

penelitian-penelitian terdahulu

dalam

audit, sebagian besar mengoperasionalkan budget

pressure dengan pencapaian budget waktu (time budget attainability).
Menurut De Zoort dan Lord (1997) dalam Andini (2011), yang
menyebutkan

bahwa saat

menghadapi

tekanan

anggaran waktu, auditor

akan memberikan respon dengan dua cara yaitu, fungsional dan disfungsional.
Tipe

fungsional

adalah

perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan

menggunakan waktu sebaik-baiknnya, sedangkan tipe disfungsional adalah
perilaku auditor yang membuat penurunan kualitas audit, didukung oleh
penelitian dari Kelley et al (1999) bahwa time deadline sering menimbulkan
stress bagi auditor dibandingkan
menyebabkan
dengan segera

seseorang
dan

dituntut

apabila

hal

time budget. Adanya time deadline
untuk menyelesaikan
tersebut

tidak

suatu pekerjaan

tercapai

maka

akan

menimbulkan konflik dalam pekerjaan yang dikhawatirkan akan mengurangi
kualitas audit. Tekanan time budget dapat menimbulkan perilaku yang dapat
mengurangi kualitas audit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan
Rhode (1978), Alderman and Deitrick (1982), Kelly and Margheim (1990),
Ragunathan (1991), Willet and Page (1996) yang diambil dalam jurnal yang sama
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seperti di atas yang menyatakan bahwa :
“The level of time budget pressure impact on the propensity to commit
RAO acts”
Perilaku yang secara langsung berpengaruh pada penurunan kualitas audit
adalah mempercepat penyelesaian langkah-langkah pada program audit,
mengurangi jumlah pekerjaan yang seharusnya dilakukan pada program audit dan
mempercayai alasan klien mengenai suatu bukti tanpa menganalisa kebenarannya.
Penelitian yang dilakukan oleh kelly and margheim, dkk (1990) terdapat berbagai
macam prilaku yang dapat mengurangi kualitas audit, yaitu tiga diantaranya
adalah :
1. Rejecting awkward items from A sample
2. Accepting doubtful audit evidance
3. Not testing all of the items in a selected sample.
Pada akhirnya Tekanan waktu yang dirasakan oleh akuntan publik, seperti
tekanan time budget dan time deadline pressure dapat menyebabkan terjadinya
penurunan kualitas audit.

2.2.2 Hubungan disfunctional behavior terhadap kualitas Audit
Perilaku disfunctional behavior meliputi review yang dangkal terhadap
dokumen klien, penghentian prematur prosedur audit, tidak memperluas scope
pengujian ketika terdeteksi ketidak beresan, bias dalam pemilihan sampel, dan
tidak meneliti kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien (Kelley
dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce 1996a).
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Perilaku disfunctional behavior secara langsung dapat menurunkan
kualitas audit karena auditor memilih untuk tidak melaksanakan seluruh tahapan
program audit secara cermat dan seksama.

2.2.3 Hubungan time pressure dan disfunctional behavior terhadap kualitas
audit
Time pressure tidak hanya menjadi subjek mengenai ukuran ketepatan
dan membandingkannya

dengan target, tetapi juga berhubungan dengan

penggerak biaya (jam) yang memberikan staf audit target waktu yang tepat untuk
setiap tugasnya (Pierce dan Sweeney, 2004).
Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor
dalam pelaksanaan program audit yang dapat menurunkan kualitas audit secara
langsung maupun tidak langsung (Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan
Pierce, 1996a). Dalam literatur, tindakan-tindakan yang dilakukan auditor dalam
pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi kualitas audit secara langsung
disebut sebagai perilaku reduksi kualitas audit (audit quality reduction behaviors),
sedangkan yang dapat mereduksi kualitas audit secara tidak langsung disebut
perilaku underreporting of time ((Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce,
1996a). Time pressure dan disfunctional behavior tersebut merupakan ancaman
serius terhadap kualitas audit (Otley dan Pierce, 1996a; Herrbach, 2001).
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Berdasarkan

penjelasan di atas maka model penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

TIME PRESSURE (X1) (+)

H1
Kualitas Audit (Y)

H2

DISFUNCTIONAL BEHAVIOR (X2) (+)

Gambar 2.1 : Model Penelitian

Keterangan gambar :
X1, dan X2, = Variabel yang mempengaruhi (bebas)
Y

= Variabel yang dipengaruhi (terikat)
= Pengaruh secara Parsial
= Pengaruh secara Simultan

H3
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Tabel 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

NO

1

2

3

NAMA

Biana Adha
Inapty

Adanan
Silaban

Nugraha
Agung Eka
Putra

HASIL
PENELITIAN

JUDUL

VARIABE

Pengaruh Konflik
Biaya dengan
Kualitas Audit
terhadap
Dysfunctional
Behavior (Studi
Empiris Pada
Kantor Akuntan
Publik di
Indonesia)

X : Time
Pressure Y ;
Dysfuctional
Behavior

X tidak berpengaruh
signifikan terhadap
Y

X:
Dysfuctional
Behavior Y:
Program Audit

Hasil penelitian
juga menunjukkan
pengaruh langsung
locus of control dan
dimensi komitmen
profesional terhadap
perilaku audit
disfungsional (RKA
dan URT) lebih
kuat dibandingkan
dengan pengaruh
tidak langsung yaitu
melalui tekanan
anggaran waktu
yang dirasakan.

Perilaku
Dysfunctional
Auditor dalam
Pelaksanaan
Program Audit
(Studi Empiris di
Kantor Akuntan
Publik)

“Pengaruh
Kompetensi,
Tekanan Waktu,
Pengalaman Kerja,
Etika dan
Independensi
Auditor Terhadap
Kualitas Audit”.

X:
Kompetensi,
Tekanan
Waktu,
Pengalaman
Kerja, Etika
dan
Independensi
Auditor Y :
Kualitas Audit

Secara simultan
variabel
Kompetensi,
Pengalaman Kerja,
Etika dan
Independensi
berpengaruh positif,
sedangkan variabel
Tekanan Waktu
berpengaruh negatif
tetapi keenam
variabel
berpengaruh
signifikan terhadap
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Kualitas

4

5

6

7

8

Feni Febriani

Indriyanti
Linting

Pengaruh
Kompetensi dan
Independensi
Kualitas Audit

Pengaruh
Kompetensi,
Objektivitas,
Independensi dan
Kinerja Auditor
Internal terhadap
Kualitas Audit
Pada BRI

X:
Kompetensi
dan
independensi
Y : Kualitas
audit

kedua komponen ini
sangat berpengaruh
di dalam
menghasilkan suatu
laporan audit yang
benar-benar dapat
dipercaya
kehandalannya

X:
Kompetensi,
Objektivitas,
Independensi
dan Kinerja
Auditor
Internal Y :
Kualitas Audit

Temuan penelitian
menunjukkan
bahwa kompetensi,
independensi, dan
kinerja auditor
internal
berpengaruh positif
terhadap kualitas
audit. Objektivitas
auditor internal
tidak berpengaruh
positif terhadap
kualitas audit.

X : Time
Budget
Pressure,
Premature
Sign Off dan
Under
Reporting Of
Time Y :
Kualitas Audit

Hasil yang didapat
dari penelitian ini
adalah time budget
pressure, premature
sign-off dan
underreporting of
time berpengaruh
signifikan terhadap
kualitas audit secara
simultan.

Susilawati

Pengaruh Time
Budget Pressure,
Premature Sign
Off dan Under
Reporting Of Time
Terhadap Kualitas
Audit

Alderman
dan Deitrick

Auditor's
perception of time
budget pressure
andpremature sign
off : a replication
and extension

X : Time
budget
Pressure Y :
Premature sign
off

X berpengaruh
signifikan terhadap
y. Terdapat
perbedaan persepsi
yang signifikan
antara staff auditor
dan partner

Waggoner
dan Cashell

The impact of time
pressure on

X ; Time
Pressure Y :

X tidak berpengaruh
signifikan terhadap
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9

10

11

12

auditors
performance

Kinerja
Auditor

Bhanu
Raghunathan

Premature sign off
of audit
procedures : an
analysis

X : Posisi
jabatan auditor
(staff, senior,
manager,
partner) Y ;
Premature Sign
Off

X Berpengaruh
signifikan terhadap
Y. Senior Auditor
merupakan
kelompok yang
paling sering
melakukan
premature sign off

Steve E,
Kaplan

An Examination of
Auditors reporting
intentions upon
discovery of
procedures
prematurely

X1 : Gender
X2 ;
Pengalaman
menilai Y :
Reporting
Intention

X2 : Berpengaruh
signifikan
terhadapat Y, X1
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
Y

X : Time
Budget
Pressure dan
Resiko
Kesalahan Y ;
Kualitas Audit

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa tekanan
anggaran waktu dan
resiko audit
memberikan
pengaruh dalam
perilaku penurunan
kualitas audit.

X : Time
Budget
Pressure Y :
perilku
Dysfunctional
Auditor

The result shows
that degree of time
budget pressure
directly has positive
effect to
dysfunctional
behaviour

Piter
Simanjuntak

Edy
Suprianto

Pengaruh Time
Budget Pressure
dan Resiko
Kesalahan
terhadap
Penurunan
Kualitas Audit
(Reduced Audit
Quality)

Pengaruh Time
Budget Pressure
terhadap perilku
Dysfunctional

Y
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2.3. Hipotesis Penelitian
Hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua
atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji,
Uma Sekaran (2007). Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan
asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi
penelitian. Menurut Mundrajat Kuncoro (2009), hipotesis merupakan suatu
penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah
tejadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang
hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta marupakan pernyataan
yang paling spesifik.

Hipotesis 1
Hubungan Time Pressure terhadap kualitas Audit (Parsial)
H1 : terdapat pengaruh yang p o s i t i f antara time pressure terhadap
kualitas audit
Hipotesis 2
Hubungan disfunctional behavior terhadap kualitas Audit (Parsial)
H2 : terdapat pengaruh yang p o s i t i f antara disfunctional behavior
terhadap kualitas audit
Hipotesis 3
Hubungan Time Pressure dan disfunctional behavior terhadap kualitas audit
(Simultan)
H3 : terdapat pengaruh yang p o s i t i f antara time pressure dan
disfunctional behavior terhadap kualitas audit

