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SARI 

Nugroho, Arif Pamuji. 2011. “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, 
Dan Organizational Commitment Terhadap Prematur Sign-Off Behavior Of Audit 
Procedure Pada KAP Di JATENG Dan DIY”.  
Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I.Dra. Margunani, MP, II.Nanik Sri Utaminingsih, SE, M.Si, Akt. 
 
Kata Kunci : Komitmen Profesional, Tingkat Jabatan, Komitmen Organisasi, 
Premature Sign-Off, Partial Least Square (PLS). 
 

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris apakah komitmen 
profesional, tingkat jabatan, dan komitmen organisasi masing-masing mempunyai 
pengaruh terhadap terjadinya premature sign off. Berdasarkan jenisnya, data yang 
digunakan adalah data kuantitatif. Berdasar sumbernya, data yang digunakan 
adalah data primer. Kuesioner digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh 
data. Kuesioner berisikan butir-butir pertanyaan yang telah didesain sedemikian 
rupa dengan mendasarkan pada indikator-indikator di setiap variabelnya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja 
pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta baik 
pada jenjang junior auditor, senior auditor, manajer, dan patner. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik convenience sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 117 orang auditor. Analisis data dilakukan dengan 
metode Partial Least Square (PLS). 

Hasil penelitian dengan metode Partial Least Square (PLS) menunjukan 
bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen profesional dengan tindakan 
premature sign-off dikarenakan nilai t-statistic berada dibawah nilai kritis. 
Terdapat pengaruh negatif tingkat jabatan terhadap tindakan premature sign-off. 
Terdapat pengaruh positif tingkat jabatan terhadap komitmen organisasi. Terdapat 
pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap tindakan prematur sign-off. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu komitmen profesional tidak berpengaruh 
terhadap tindakan premature sign-off, tingkat jabatan berpengaruh positif terhadap 
tindakan premature sign-off, tingkat jabatan berpengaruh positif terhadap 
komitmen organisasi, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap tindakan 
premature sign-off. Saran yang disampaikan kepada peneliti berikutnya adalah 
untuk memfokuskan penelitian pada penggunaan variabel komitmen organisasi 
yang dalam penelitian ini ternyata ditemukan tidak berpengaruh terhadap 
premature sign-off, disarankan penggunaan variabel lain yang lebih aktual yang 
disinyalir mempunyai pengaruh dalam terjadinya premature sign-off. 
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ABSTRACT 
 
Nugroho, Arif Pamuji. 2011. “Effect of Professional Commitment, Job Level, 
and Organizational Commitment Against Premature Sign-Off Procedure On 
Behavior Of Audit Firm in Central Java and Yogyakarta”. 
Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics, State University of 
Semarang. Advisor.I.Dra. Margunani, MP, II.Nanik Sri Utaminingsih, SE, M. 
Si, Akt.  
 
Keywords: Professional Commitment, Job Level, Organizational  
Commitment, Premature Sign-Off, Partial Least Square (PLS). 
 

This study aims to prove empirically whether professional commitment, 
job level, and organizational commitment each has an influence on the occurrence 
of premature sign-off. Based on the type, the data used is quantitative data. Based 
on the source, the data used are the primary data. The questionnaire used as an 
instrument for obtaining data. The questionnaire contains items that questions 
have been designed in such a way by basing on the indicators in each of the 
variables.  

The population used in this study is the auditor who worked on a Public 
Accounting Firm (KAP) in Central Java and Yogyakarta at junior level auditors, 
senior auditors, managers, and partners. Sampling in this study conducted by 
convenience sampling technique and obtained a sample of 117 people auditor. 
Data analysis was performed by the method of Partial Least Square (PLS).  

The results by the method of Partial Least Square (PLS) showed that there 
is no influence between professional commitment to action premature sign-off due 
to the t-statistic is below the critical value. There is a negative influence on the job 
level of premature sign-off action. There is a positive influence on the job level of 
organizational commitment. There is a negative influence of the organizational 
commitment to the actions of premature sign-off.  

The conclusions of this research are a professional commitment does not 
affect the action premature sign-off, the job level of a positive influence on the 
action premature sign-off, the job level of a positive influence on organizational 
commitment, organizational commitment negatively affect the action premature 
sign-off. The advice submitted to the next research is to focus research on the use 
of organizational commitment variables in this study were found to have no effect 
on premature sign-off, suggested the use of other variables that are allegedly more 
actual influence in the occurrence of premature sign-off.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang    

Kualitas pekerjaan audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan akan 

menambah nilai fungsi audit itu sendiri sehingga mampu menyajikan informasi 

yang dapat dipercaya dalam rangka pengambilan keputusan mengenai alokasi 

sumber daya. Auditor adalah seseorang yang mengaudit untuk memastikan 

kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan dengan cara 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit untuk disampaikan kepada 

pengguna informasi. Kompetensi dasar yang wajib dimiliki auditor adalah 

menjaga independensi dan menghasilkan laporan audit yang berkualitas, akan 

tetapi hal ini bertolak belakang dengan adanya beberapa fenomena kegagalan 

audit yang banyak terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, sehingga 

mengakibatkan munculnya opsi tak percaya pada masyarakat umum terhadap 

auditor yang dianggap tidak mampu lagi menjaga independensinya. 

Jasa audit akuntan publik dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan, hal ini 

disebabkan karena pihak luar perusahaan memerlukan jasa audit akuntan publik 

untuk menentukan keandalan pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh 

manajemen dalam laporan keuangan. Dari profesi akuntan publik inilah 

masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap 

informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan 

(Mulyadi, 2002). Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik digolongkan ke 
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dalam dua kelompok; jasa assurance dan jasa nonassurance. Jasa assurance 

adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi 

pengambil keputusan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Jasa 

nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya 

tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau 

bentuk lain keyakinan (Mulyadi, 2002). 

Pengauditan pada dasarnya merupakan bagian dari assurance service. 

Semua prosedur audit yang diperlukan harus dipatuhi dan dilaksanakan auditor 

dengan baik dan benar dalam rangka meningkatkan kepercayaan atas kualitas 

informasi sebuah laporan keuangan suatu entitas. Kebutuhan dari para pengambil 

keputusan akan informasi yang tepat waktu, relevan, dan handal untuk 

menentukan apakah tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lainnya berkembang 

dengan sangat cepat. Sehingga, dengan adanya kualitas informasi yang meningkat 

akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik dalam hal ini 

terutama pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi laporan keuangan. 

Sebagai pengguna laporan keuangan, masyarakat dan pemakai laporan 

keuangan mengharapkan agar fungsi auditor disini dapat memberikan jaminan 

mutlak (Absolute Assurance) atas hasil akhir proses audit yaitu laporan auditor 

dari suatu entitas yang telah diauditnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 

penjaminan atas kepercayaan publik pada entitas yang diaudit tersebut. Pengguna 

laporan keuangan membutuhkan jaminan oleh pihak ketiga yang independen 

bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Tanpa adanya 

independensi, pendapat auditor akan berkurang nilainya. Dan sebagai 
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konsekuensinya, auditor yang tidak independen tidak dapat memberikan suatu 

pendapat dan karenanya harus menolak untuk memberikan suatu opini atau 

pendapat (Guy, Alderman, dan Winters, 2001). 

Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan dibuatnya laporan disetiap 

kali melakukan audit. Kantor Akuntan publik dapat menerbitkan berbagai laporan 

audit, sesuai dengan keadaan. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, 

auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak (guarantee) bagi klien atau 

pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa laporan keuangan auditan adalah 

akurat (Mulyadi, 2002). Hal itu dikarenakan auditor tidak dapat memeriksa semua 

transaksi yang terjadi, telah dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasikan 

secara semestinya kedalam laporan keuangan. Jika auditor diharuskan untuk 

memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan, hal ini tidak 

mungkin dilakukan karena akan membutuhkan waktu dan biaya yang jauh 

melebihi manfaat yang dihasilkan. Disamping itu, tidaklah mungkin seorang 

menyatakan keakuratan laporan keuangan, mengingat laporan keuangan itu 

sendiri berisi pendapat, estimasi, dan pertimbangan tersebut tidak akurat seratus 

persen (Mulyadi, 2002). 

Dalam SAP telah diatur seorang auditor diwajibkan untuk memperoleh 

bukti yang cukup, kompeten, dan relevan sebagai dasar yang memadai bagi 

temuan dan audit judgement. Maka sebelum melaksanakan serangkaian 

penugasan audit harus menyusun perencanaan audit, selanjutnya auditor 

menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang 

akan dilakukan selama penugasan berlangsung dan dibuat secara tertulis. Ini 
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menyebabkan profesi auditor lebih diperhatikan, terutama ketika menjalankan 

profesinya dalam hal melakukan tata cara proses pengauditan. 

Pada dasarnya dalam menjalankan penugasan audit seorang auditor telah 

di bekali dengan pemahaman akan kode etik profesi yang telah di tetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan wajib memikul tanggung jawab terhadap 

profesinya itu sesuai dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Namun 

pelanggaran terhadap kode etik tersebut tetap saja terjadi dalam dunia bisnis. 

Teori peningkatan kualitas audit yang telah dipaparkan menyatakan bahwa 

audit atas laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas informasi beserta 

kontekstualnya. Namun berbeda penerapannya dalam dunia bisnis saat ini, 

fenomena perilaku pengurangan kualitas audit (Reduced Audit Quality 

Behaviours) semakin banyak terjadi (Raghunathan, 1991; Malone dan Roberts, 

1996; Herningsih, 2001; Radke dan Tervo, 2004, Suryanita, 2006). Fenomena 

terkait mengenai tindakan auditor yang mengakibatkan penurunan kualitas dapat 

dilihat pada kasus KAP Arthur Andersen di Amerika yang melakukan manipulasi 

laporan keuangan dengan mencatat keuntungan padahal perusahaan mengalami 

kerugian, serta penghancuran dokumen-dokumen pada perusahaan Enron. 

Sedangkan di Indonesia, terdapat kasus mengenai kecurangan auditor setelah 

terungkapnya transaksi perdagangan opini oleh KPK atas pemeriksaan laporan 

keuangan Pemda Bekasi yang dilaksanakan oleh auditor BPK. 

 Oleh sebab inilah menimbulkan perhatian yang mendalam akan cara 

auditor dalam melakukan audit. Pengurangan kualitas atau pengurangan mutu 

dalam melaksanakan audit dilakukan melalui tindakan seperti jumlah sampel 
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dalam audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak 

memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian 

opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dijalankan secara lengkap 

dan mendalam. 

Kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan 

melaporkan pelanggaran sistem akuntansi kliennya (DeAngelo, 1981b dalam 

Ulum, 2005). Penemuan-penemuan pelanggaran atau penyimpangan harus 

didukung oleh bukti kompeten yang cukup agar laporan yang disampaikan atau 

audit opinion dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh bukti yang 

kompeten dan akurat, maka harus melaksanakan semua prosedur audit yang 

diperlakuan dengan benar (Herningsih, 2001). Prosedur audit ini merupakan 

sebuah kumpulan akan langkah-langkah yang harus dilakukan selama penugasan 

berlangsung, dan sangat diperlukan oleh auditor pelaksana atau asisten sehingga 

tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efesien dan efektif 

(Herningsih, 2001). 

Tindakan pengurangan kualitas audit (Reduce Audit Quality Behaviors) 

dalam Malone dan Roberts (1996), didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan 

oleh auditor selama melakukan pekerjaan yang dapat berimbas pada berkurangnya 

ketetapan dan keefektifan dalam pengumpulan bukti audit. Hal tersebut terjadi 

karena adanya dorongan atau keinginan akuntan publik agar mampu memenuhi 

standar professional sehingga memiliki motif untuk mampu mencapai kualitas 

audit pada level tinggi namun pada sisi lain seorang akuntan publik selalu 
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dihadapkan oleh hambatan biaya yang memunculkan kecenderungan untuk 

menurunan kualitas audit. 

Tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign off of 

audit procedures) atau dapat disebut juga sebagai prosedur yang diabaikan 

(omitted procedures) yaitu kegagalan untuk menerapkan prosedur audit penting 

yang diperlukan untuk mendukung pendapat atas laporan keuangan. Konsekuensi 

atas tindakan ini paling berat hukumannya. Seorang akuntan publik dapat di non-

aktifkan atas perbuatan tersebut. Probabilitas auditor dalam membuat judgement 

dan opini yang salah akan semakin tinggi, apabila salah satu atau beberapa 

langkah dalam prosedur audit yang telah direncanakan semula dihilangkan. Ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Malone dan Roberts (1996). 

Beberapa penelitian yang terkonsentrasi atas penghentian prematur atas 

prosedur audit telah banyak dilakukan: (Rhode, 1978, Alderman dan Detrick, 

1982) mendeteksi bahwa lebih dari 55% responden (auditor) telah melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit. Alasan yang menjadi dasar terjadinya 

perilaku tidak etis ini adalah karena adanya anggapan bahwa prosedur audit yang 

dilakukan dianggap tidak penting atau beresiko kecil. Penelitian yang dilakukan 

oleh Shapeero, et.al, 2003 disebutkan lebih dari 60% auditor yang menjadi 

respondennya telah melakukan pratik penghentian prematur atas prosedur audit. 

Dengan perbandingan tingkat jabatan staff audit dan senior audit lebih cenderung 

melakukan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit dibandingkan 

dengan tingkat jabatan pada level manager dan patner. Hasil dari penelitian 

Suryanita et.al, (2006) dengan responden yang berasal dari KAP yang berada di 
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Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa 23% auditor yang 

melakukan penghentian prosedur audit. Prosedur yang paling sering ditinggalkan 

adalah pemahaman terhadap bisnis klien sedangkan pemeriksaan fisik merupakan 

prosedur yang paling jarang ditinggalkan. Hasil penelitian ternyata berbeda 

dengan dugaan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa penyebab 

terjadinya beberapa skandal merupakan akibat dari kesalahan auditor dalam 

menjalankan prosedur audit yang telah ditetapkan yang berupa penghilangan 

(omission) atas langkah-langkah audit yang penting untuk di laksanakan atau yang 

dapat kita sebut sebagai penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign 

off) (Graham, 1985 dalam Herningsih, 2002). Akan tetapi alasan yang paling 

mendasar terjadinya tindakan tersebut diatas, disebabkan karena prosedur tersebut 

dianggap tidak penting dan berisiko rendah. 

Dalam penelitian Irawati dan Thio Anastasia. P.M (2005). Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan positif yang tidak signifikan antara variabel 

komitmen organisasi dengan variabel perilaku penyimpangan dalam audit. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin menguji kembali pengaruh variabel karakteristik 

personal terhadap perilaku disfungsional audit. Kecakapan profesional yang 

memadai harus dimiliki oleh auditor untuk menjalankan tugas pemeriksaan. 

Kecakapan prosesional ini selain diperoleh dari pendidikan atau pelatihan yang 

memadai harus juga ditunjang dengan karakteristik personal yang mendukung. 

Variabel karakteristik personal yang berpengaruh terhadap kecakapan 

auditor dalam menjalankan tugasnya tersebut akan digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu variabel komitmen profesional, komitmen organisasi, dan tingkat 
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jabatan. Variabel-variabel tersebut dipilih karena merupakan variabel yang 

berkembang sejalan dengan lamanya jangka waktu seorang auditor bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik. Penggunaan variabel penelitian tersebut menjadikan 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan time 

pressure sebagai salah satu variabel dalam penelitiannya (Coram, et.al, 2000, 

Herningsih, 2001, Soobaroyen dan Chengabroyan, 2005). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raghunathan, 1991, dan Shapeero, 

et.al, 2003. 

Hasil penelitian Philip, et.al, 1997 yang menguji pengaruh penghentian 

prematur menggunakan randomized response methods menyebutkan bahwa 

terdapat arah hubungan positif antara randomized response methods dengan 

penghentian prematur atas prosedur audit yang memiliki pengaruh langsung 

terhadap kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian Raghunathan, 1991, dan 

Philip, et.al, 1997 yang menggunakan variabel job level dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa tingkat jabatan rendah atau pengalaman yang kurang lebih 

cenderung melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. 

Penghentian prematur atas prosedur audit yang dipengaruhi oleh 

karakteristik personal diantaranya komitmen profesional (Donelly et.al, 2003), 

tingkat jabatan (Shapeero et.al, 2003) , dan komitmen organisasi (Irawati et.al, 

2005) yang berbeda-beda pada tiap individu. Penelitian-penelitian terdahulu telah 

menunjukan suatu hubungan yang negatif diantara komitmen profesional dan 

komitmen organisasi dengan suatu keinginan-keinginan atau maksud-maksud 

untuk menggunakan penipuan atau manipulasi untuk memperoleh tujuan-tujuan 
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personal sehingga individu tersebut mampu bertahan dalam institusi. Sedangkan 

faktor eksternal di pengaruhi oleh tingkat jabatan (job level) (Raghunathan, 1991 

dan Shapeero et.al, 2003) 

Penelitian ini merupakan penggabungan dengan modifikasi dari dua 

penelitian sebelumnnya yang telah dilakukan oleh Shapeero, et.al, 2003 dan 

Irawati, et.al, 2005. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang 

digunakan dalam penelitaian dan sampel yang digunakan. Variabel dalam 

penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh internal yang mempengaruhi 

penghentian prematur atas prosedur audit. Dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan sampel auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik di wilayah Jawa Tengah dan DIY, berbeda dengan Shapeero, et.al, 2003 

yang menggunakan Big Eight auditors. 

Alasan digunakan sampel tersebut, dikarenakan tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat terjadinya praktek penghentian prematur atas 

prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jawa Tengah dan DIY. 

Penelitian ini menjadi penting dengan alasan kultur yang berbeda diantara 

Amerika dengan Indonesia membawa perilaku yang berbeda pula. Dan dengan 

mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku disfungsional audit tersebut sangat 

membantu dalam meningkatkan kualitas opini audit, sehingga respon yang kurang 

positif dari para pemakai laporan keuangan dapat diminimalisir. 

Perbedaan lainnya dengan penelitian Shapeero, et.al, 2003 yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah penghilangan variabel possibility of successful 

premature sign off dan likelihood of reward of premature sign off , dan locus of 
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control. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Irawati, et.al, 2005 adalah 

penghilangan variable locus of control eksternal, kinerja,dan keinginan untuk 

berhenti bekerja. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan SEM PROC CALIS dengan 

software Statistical Analysis Software (SAS), pada penelitian ini alat analisis yang 

digunakan adalah Model Structural Equation Method dengan Partial Least 

Square. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dan perbedaan hasil 

penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diajukan dengan judul : 

“ PENGARUH PROFESSSIONAL COMMITMENT, JOB LEVEL, DAN 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT TERHADAP PREMATURE SIGN-

OFF BEHAVIOR OF AUDIT PROCEDURE PADA KAP DI JATENG DAN 

DIY ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh komitmen profesional (professsional commitment) 

terhadap tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign 

off) ? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat jabatan (job level) auditor terhadap tindakan 

penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign off) ? 
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3. Bagaimana pengaruh tingkat jabatan (job level) auditor terhadap komitmen 

organisasi (commitment organization)? 

4. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi (commitment organization) 

terhadap tindakan penghentian prematur atas prosedur audit (premature sign 

off) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komitmen profesional 

(professsional commitment) auditor terhadap tindakan penghentian prematur 

atas prosedur audit (premature sign off). 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat jabatan (job 

level) auditor terhadap tindakan penghentian prematur atas prosedur audit 

(premature sign off). 

3. Untuk memperoleh bukti empris mengenai pengaruh tingkat jabatan (job 

level) auditor terhadap komitmen organisasi (commitment organization). 

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi 

(commitment organization) terhadap tindakan penghentian prematur atas 

prosedur audit (premature sign off). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya 

yang bekenaan dengan adanya hubungan antara komitmen profesional dan 

organisasional auditor dengan praktik penghentian prematur atas prosedur 

audit (premature sign off). 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik 

2.1 Penelitian ini bermanfaat untuk menambah bukti empiris tentang 

pengaruh komitmen profesional, tingkat jabatan, dan komitmen 

organisasi auditor dengan praktik penghentian prematur atas prosedur 

audit (premature sign off). 

2.2 Penelitian ini bermanfaat untuk memberi kesempatan mengevaluasi 

kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemungkinan 

terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit (premature 

sign off). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Premature Sign-Off of Audit Procedure  

Proses sistematik mengimplikasikan bahwa sebaiknya ada pendekatan 

yang terencana dengan baik selama pelaksanaan audit. Auditor dituntut untuk 

mampu mencari dan mendapatkan bukti secara obyektif dan mengevaluasi 

relevansi serta validitas dari bukti-bukti yang didapat. Jenis, kuantitas, dan 

keandalan bukti dapat beraneka ragam antara tiap audit, sehingga memerlukan 

waktu yang paling banyak dalam proses audit. 

Kelalaian (negligence) adalah kegagalan akuntan publik dalam 

melaksanakan dan melaporkan suatu penugasan audit karena tidak menggunakan 

profesionalisme dan kompetensinya sebagai auditor yang bijaksana dan berhati-

hati (prudent auditor). Menurut Guy, Alderman, dan Winters, (2001) seorang 

akuntan publik akan dianggap lalai apabila gagal dalam melakukan apa yang 

biasanya, selayaknya, atau apa yang semestinya dilaksanakan dan tidak 

dilaksanakan oleh seorang auditor yang bijaksana dan hati-hati. 

Premature sign-off of audit procedure masuk dalam kategori kelalaian yang 

disengaja (gross negligence), disebut juga sebagai kecurangan terencana 

(constructive fraud) yaitu merupakan kejadian besar mengenai kelalaian yang 

mencolok atau kecurangan terencana atas standar yang telah ditetapkan. Istilah 

seperti ini sering digunakan untuk menunjuk pada audit yang buruk. Kelalaian 

yang disengaja dalam hal ini adalah (Guy, Alderman, dan Winters, 2001): 
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1. Akuntan publik melakukan penyajian mengenai fakta yang material tanpa 

dukungan yang memadai. 

2. Penyajian dimaksudkan untuk menjadi sandaran bagi orang lain (contoh 

kasus: klien atau pengguna laporan keuangan pihak ketiga). 

3. Penyajian merupakan hal yang diandalkan oleh klien atau pihak ketiga 

sebagai sandaran. 

4. Kehandalan tersebut menyebabkan kerugian bagi klien atau pihak ketiga.  

Premature sign-off of audit procedure ini adalah alat bagi auditor untuk 

memanipulasi proses audit dalam upaya untuk mencapai tujuan kinerja individual. 

Pengurangan kualitas audit yang dihasilkan dari kegiatan ini mungkin dipandang 

sebagai perlunya pengorbanan dalam upaya bagi individu untuk survive dalam 

lingkungan audit. Premature sign-off of audit procedure dapat didefiniskan 

sebagai suatu keadaan yang menunjukan seorang auditor menghentikan satu atau 

beberapa langkah audit yang diperlukan dalam menjalankan prosedur audit tanpa 

mengganti dengan langkah lain.  

Solar dan Bruehl, 1971, Anastasya dan Muhlasi, 2005, dalam Harini, 2009 

mengatakan bahwa individu yang melakukan pekerjaan dibawah standar lebih 

mungkin untuk melakukan tindakan penyimpangan sejak mereka sendiri merasa 

tidak mampu untuk bertahan dalam pekerjaan melalui usaha sendiri. Jadi, 

tindakan penyimpangan perilaku dapat dilihat sebagai kebutuhan dalam situasi 

dimana tujuan organisasi atau individual tidak dapat dicapai melalui langkah–

langkah atau cara–cara yang pada umumnya lazim untuk dilakukan. 
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Definisi lain dari premature sign-off of audit procedure adalah 

dihentikannya langkah-langkah dalam audit program sehingga satu atau lebih dari 

prosedur audit tidak dilengkapi (Raghunatan,1991). Jika hal tersebut dilaksanakan 

oleh seorang auditor, maka pastinya akan memiliki pengaruh langsung terhadap 

kualitas audit yang dihasilkannya karena ketika satu langkah saja dalam prosedur 

audit dihilangkan, maka probabilitas akan meningkat atas kesalahan  auditor 

membuat judgment dan tentunya dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Secara garis besar, faktor terjadinya tindakan premature sign-off of audit 

procedure terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Faktor Internal, merupakan faktor terjadinya tindakan premature sign-off  

yang berasal dari dalam diri auditor antara lain: idealisme, relativisme, lokus 

kendali, harga diri, need approval,  need for achievement, competitive type 

behavior, professional commitment, dan organizational commitment. 

2. Faktor Eksternal,  merupakan faktor terjadinya tindakan premature sign-off  

yang berasal dari luar diri atau lingkungan auditor antara lain: time budget 

pressure, time deadline pressure, resiko audit, materialitas, prosedur review, 

tingkat jabatan, etika profesional 

Beberapa penelitian yang terkonsentrasi atas penghentian prematur atas 

prosedur audit telah banyak dilakukan: (Rhode, 1978, Alderman dan Detrick, 

1982, dalam Raghunatan, 1991) mendeteksi bahwa lebih dari 55% responden 

(auditor) telah melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Alasan yang 

menjadi dasar terjadinya perilaku tidak etis ini adalah karena adanya anggapan 

bahwa prosedur audit yang dilakukan dianggap tidak penting atau beresiko kecil, 
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prosedur audit yang tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, 

adanya batasan waktu atas penyampaian laporan audit, serta adanya faktor 

kebosanan dari para auditor. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Raghunatan (1991) dapat 

menemukan bahwa lebih dari 50% responden (auditor) melakukan Premature 

sign-off of audit procedure , yang pada umumnya terjadi pada prosedur analitik, 

pada saat pemeriksaan pekerjaan audit intern, dan pada saat pemeriksaan 

pekerjaan bawahan. Ketika melakukan pengabaian, auditor akan memilki 

kecenderungan untuk memilih prosedur yang paling tidak beresiko diantara 

sepuluh prosedur berdasarkan paparan diatas. 

Meskipun banyak peneliti yang menemukan terjadinya praktik premature 

sign-off of audit procedure, namun ada juga peneliti yang tidak menemukan atau 

hanya menemukan dalam jumlah yang sangat kecil atas praktik tersebut. 

Shapeero, et.al, 2003 menemukan bahwa 88% respondennya menyatakan sangat 

tidak mungkin untuk melakukan premature sign-off of audit procedure. 

Waggoner dan Cashell, 1991 menemukan hanya 23% dari respondennya yang 

melakukan premature sign-off of audit procedure (Suryanita, et.al, 2006). 

 

2.2 Komitmen Profesional (Professional Commitment ) 

Komitmen auditor terhadap profesinya merupakan faktor penting yang 

bepengaruh terhadap perilaku auditor dalam melakukan tugas audit. Komitmen 

profesional didasarkan pada kesimpulan bahwa individu membentuk suatu 

kesetiaan (attachment) terhadap profesi selama proses sosialisasi ketika profesi 
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menanamkan nilai-nilai dan norma-norma profesi. Konsep komitmen profesional 

dikembangkan dari konsep yang lebih mapan yaitu komitmen organisasional. 

Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari 

identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi (Aranya dan Ferris, 

1984). Komitmen seseorang terhadap profesinya diwujudkan dalam tiga 

karakteristik berikut; (1) suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai 

profesi, (2) suatu kehendak yang kuat untuk melakukan usaha demi kepentingan 

profesi, dan (3) suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan 

keanggotaan dalam profesi (Aranya dan Ferris, 1984). Dalam profesi akuntan 

publik, komitmen profesional merupakan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan 

nilai-nilai profesi, oleh karena itu komitmen professional kuat tercermin dalam 

sensitifitas yang lebih tinggi atas isu yang melibatkan etika profesional (Lachman 

dan Aranya, 1986). Oleh karena itu, komitmen professional merupakan hal yang 

sangat penting bagi profesi akuntan publik. Menurut Shaub et.al, (1993), 

komitmen profesional merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku 

auditor dalam pengambilan keputusan etis. Lebih lanjut, mereka mengatakan 

perbedaan dalam perilaku tidak etis yang dilakukan auditor dapat diakibatkan 

perbedaan komitmen auditor terhadap profesinya. 

Pada awalnya komitmen profesional dipandang sebagai konstruk yang 

bersifat unidimensi. Mengacu pada keberadaan komitmen profesional yang 

ditemukan pada profesi di luar akuntansi, Hall et.al, (2005) mengusulkan 

komitmen professional multi-dimensi pada profesi akuntansi. Ketiga dimensi 

tersebut adalah; komitmen profesional afektif (affective profesional commitment), 
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komitmen profesional kontinu (continuance profesional commitment), dan 

komitmen profesional normative (normative profesional commitment). 

Komitmen profesional afektif (KPA) berhubungan pada sejauh mana 

individu ”ingin berada” pada suatu profesi (Meyer et.al, 1993). Komitmen 

profesional afektif merupakan keterikatan emosional individu terhadap profesinya 

yang didasarkan pada identifikasi pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan profesi dan 

suatu keinginan untuk membantu profesi mencapai tujuan-tujuan tersebut (Meyer 

et.al, 1993). Komitmen auditor terhadap profesinya dalam bentuk afektif dapat 

timbul sebagai akibat pertukaran pengalaman positif yang dirasakan dari profesi 

atau pengembangan keahlian profesional (Hall et.al, 2005). 

Komitmen profesional kontinu (KPK) berhubungan dengan pada sejauh 

mana individual ”tetap berada” pada suatu profesi (Meyer et.al, 1993; Hall et.al, 

2005). Komitmen profesional kontinu merupakan bentuk komitmen seseorang 

terhadap profesinya yang didasarkan pada pertimbangan biaya-biaya yang terjadi 

jika seseorang meninggalkan profesi. Komitmen profesional kontinu didasarkan 

pada Theory of Side Bets Becker’s (1960) dalam Hall et.al, (2005), yang 

berargumen bahwa individu mempertahankan komitmen dengan suatu entitas 

berkaitan dengan akumulasi investasi pada suatu entitas atau tidak adanya 

alternatif yang sebanding dengan entitas tersebut. Komitmen auditor terhadap 

profesinya dalam bentuk kontinu dapat timbul karena individu auditor 

membutuhkan investasi untuk memperoleh atau mendapatkan profesinya sebagai 

auditor, dan investasi tersebut akan hilang jika mereka meninggalkan profesi 
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sebagai auditor, yang meliputi keahlian dibidang auditing, status, atau 

penghargaan (Hall et.al, 2005). 

Komitmen profesional normatif merupakan keterikatan individu dengan 

suatu profesi karena merasakan suatu kewajiban atau tanggungjawab untuk tetap 

berada pada suatu profesi. Meyer et.al, (1993) menyatakan komitmen profesional 

normatif berhubungan pada sejauh mana individu meyakini bahwa mereka harus 

tetap berada pada suatu profesi. Komitmen auditor terhadap profesinya dalam 

bentuk normatif dapat timbul ketika auditor memperoleh manfaat yang signifikan 

dari suatu profesi, atau karena adanya tuntutan dari kolega atau keluarga yang 

menekankan pentingnya untuk tetap berada pada profesi (Hall et.al, 2005). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Hall (2008) menunjukkan 

terdapat dukungan empiris terhadap dimensi terpisah dari komitmen profesional 

pada profesi akuntansi. Keberadaan dimensi terpisah komitmen profesional 

ditunjukkan melalui hasil analisis faktor konfirmatori dan validitas diskriminan 

konstruk. Hasil pengujian dengan analisis faktor konfirmatori menunjukkan 

model tiga-faktor memiliki indeks-indeks fit yang lebih baik dibandingkan dengan 

model dua-faktor dan satu-faktor. Selanjutnya nilai validitas diskriminan untuk 

masing-masing dimensi komitmen profesional adalah baik yang ditunjukkan 

melalui avarage variance extracted (AVE) untuk masing-masing dimensi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar konstruk dimensi berpasangan 

(Smith dan Hall, 2008). Mengacu pada Meyer et.al, (1993), Hall et.al, (2005) dan 

Smith dan Hall (2008) pada penelitian ini komitmen profesional yang 

dimaksudkan adalah komitmen profesional multi-dimensi. 
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Penelitian-penelitian terdahulu telah menguji hubungan antara komitmen 

profesional dengan perilaku auditor seperti; stres kerja (Choo, 1986), ketaatan 

pada aturan (Jeffrey dan Weatherholt, 1996), perilaku audit disfungsional (Malone 

dan Robert, 1996; Otley dan Pierce, 1998b), pertimbangan sign-off saldo akun 

yang diragukan (Lord dan DeZoort, 2001), dan intensi melaporkan tindakan yang 

meragukan (Kaplan dan Whiteecotton, 2001). Pada umumnya hasil-hasil studi 

tersebut sesuai dengan dugaan, namun beberapa peneliti menemukan hubungan 

yang tidak signifikan antara komitmen profesional dan perilaku auditor. 

Choo (1986) menemukan terdapat hubungan terbalik antara komitmen 

profesional dengan stres kerja. Dalam hal ini, auditor dengan komitmen 

professional kuat mengalami stres pada level yang lebih rendah dibandingkan 

auditor yang memiliki komitmen profesional rendah. Jeffrey dan Weatherholt 

(1996) menguji hubungan antara komitmen profesional dan sikap terhadap 

ketaatan pada aturan (rule observance attitude). Hasil penelitiannya menunjukkan 

akuntan yang memiliki komitmen profesional kuat lebih taat pada aturan 

dibandingkan akuntan yang memiliki komitmen profesional rendah. 

Penelitian yang menguji hubungan komitmen profesional dengan perilaku 

audit disfungsional masih terbatas dan hasilnya belum konklusif. Hasil penelitian 

Malone dan Robert (1996) menunjukkan meskipun arah hubungan komitmen 

profesional dengan perilaku RKA sesuai dengan yang diprediksikan yaitu 

hubungaan negatif, namun hubungan tersebut secara statistik tidak signifikan. 

Hasil yang mirip dilaporkan Otley dan Pierce (1996b) yang menemukan pengaruh 
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komitmen profesional terhadap perilaku disfungsional auditor (RKA dan URT) 

tidak signifikan. 

Studi eksperimen yang dilakukan oleh Lord dan DeZoort (2001) menguji 

pengaruh komitmen profesional terhadap pertimbangan sign-off saldo akun yang 

diragukan. Mereka menemukan auditor yang memiliki komitmen profesional 

rendah sign-off suatu saldo akun yang diragukan dalam jumlah yang lebih besar 

dibandingkan auditor yang memiliki komitmen profesional tinggi. Akan tetapi 

setelah mempertimbangkan efek dari tekanan pengaruh sosial, dampak dari 

komitmen profesional terhadap pertimbangan auditor tidak signifikan. Hasil studi 

lainnya yang dilakukan Kaplan dan Whiteecotton (2001) menemukan terdapat 

hubungan positif antara komitmen profesional dengan tanggungjawab personal 

auditor untuk melaporkan tindakan-tindakan yang diragukan. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan auditor yang memiliki komitmen profesional kuat 

cenderung melaporkan tindakan-tindakan yang diragukan dibandingkan dengan 

auditor yang memiliki komitmen profesional rendah. 

 

2.3 Tingkat Jabatan (Job Level) 

 Istilah akuntan senior dalam kegiatan menurut beberapa penelitian 

sebelumnya, bukanlah senior karena pengalaman namun berhubungan dengan 

jabatan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam kantor akuntan publik. 

Pengalaman merupakan komponen expertise yang sangat penting. 

Abdolmohammadi dan Wrigth (1987) dalam Raghunathan, 1991 menginvestigasi 

pengaruh kompleksitas tugas atas pertimbangan auditor dalam berbagai tingkat 
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pengalaman. Abdolmohammadi dan Wright menemukan bahwa pertimbangan 

auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih besar 

dibandingkan auditor berpengalaman. Seorang auditor yang telah cukup 

mempunyai pengalaman audit, mungkin tidak akan mempunyai pandangan yang 

sama terhadap kasus yang dihadapi, dibandingkan dengan seorang auditor pemula 

yang belum mempunyai cukup pengalaman.  

Auditor baru, atau yang memiliki pengalaman terbatas dan lebih sering 

disebut sebagai auditor junior, belum memiliki pelatihan teknis dan keahlian 

dibanding dengan auditor yang sudah berpengalaman. Untuk menutupi 

kekurangan pengalaman ini, standar pekerjaan lapangan yang pertama 

mengharuskan adanya supervisi yang tepat terhadap setiap asisten audit; auditor 

senior bertanggung jawab atas supervisi yang tepat kepada asisten auditor tersebut 

(Guy, Alderman, dan Winters 2001). 

Pengalaman audit mempunyai peranan yang penting dalam menanggapi 

bukti audit. Individu yang kurang mengenal atau familiar dengan suatu keputusan 

berisiko, berperilaku secara lebih berhati-hati dan lebih menghindari risiko 

dibandingkan mereka yang lebih mengenal atau familiar dengan tugas itu. Ini 

berarti auditor yang kurang familiar atau kurang berpengalaman terhadap suatu 

tugas pertimbangan akan lebih berorientasi pada bukti negatif dari pada auditor 

yang mempunyai pengalaman lebih banyak.   

Tubbs (1992) menunjukkan bahwa ketika auditor menjadi lebih 

berpengalaman, maka: (1) auditor menjadi sadar terhadap kekeliruan, (2) auditor 

memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang  kekeliruan,  dan   (3) auditor  
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menjadi sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim. Davis (1996) menyatakan 

bahwa auditor yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat selektif yang 

lebih tinggi terhadap bukti yang relevan. Auditor yang berpengalaman 

mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah kekeliruan-kekeliruan tertentu 

terjadi dalam siklus tertentu (Setiawan, Ivan Aries dan Ghozali, Imam, 2008).  

Paradigma pengalaman menyebutkan bahwa pengambil keputusan 

mengakumulasikan struktur pengetahuan sehingga memudahkan untuk 

memetakan masalah. Individu yang lebih berpengalaman akan lebih percaya 

dalam impresinya menghadapi suatu masalah sehingga akan merubah sensitivitas 

terhadap bukti negatif (α) atau positif (β). Jika α dan β semakin kecil untuk 

individu yang berpengalaman, maka semakin kecil pula efek kekinian yang 

muncul. Sebagai contoh, ketika mengevaluasi 4 potong bukti yang tidak konsisten 

(2 positif dan 2 negatif), seorang auditor yang kurang berpengalaman akan 

menonjolkan pada 2 bukti negatif (bukti ke-3 dan ke-4) sehingga akhirnya akan 

menekankan pada 2 bukti yang paling akhir tersebut. Sebaliknya, auditor yang 

berpengalaman tidak akan menonjolkan bukti negatif karena mereka memiliki 

pengalaman terhadap bukti tersebut (Setiawan, Ivan Aries dan Ghozali, Imam, 

2008). 

Tingkat atau hierarki jabatan dalam kantor akuntan publik merupakan 

struktur organisasi yang berlaku dalam kantor akuntan publik, (Arens dan 

Lobbecke, 1998) menyebutkan tingkat jabatan itu sendiri terbagi menjadi empat, 

yaitu:  
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1. Staf akuntan/staff level/asisten/akuntan junior, ketika seorang auditor pertama 

kali bergabung dengan sebuah Kantor Akuntan Publik. Pada umumnya 

bertugas untuk melaksanakan tugas audit rutin yang lebih rinci dikarenakan 

pengalamannya sangat terbatas dan masih diperlukan bimbingan dari dekat. 

2. Senior auditor, bertugas dalam melaksanakan pekerjaan audit lapangan dan 

biasanya memiliki pengalaman dua sampai lima tahun dalam bidang audit. 

Menjalankan penugasan audit di kantor klien sebagai pengawas pekerjaan 

staf audit dan menjamin pekerjaan audit sesuai dengan target. 

3. Manajer, memilki pengalaman paling sedikit lima tahun di Kantor Akuntan 

Publik. Manajer bertugas membantu akuntan senior merencanakan program 

audit, meninjau kertas kerja secara berkala dan memberikan beberapa 

petunjuk prosedur yang dibutuhkan. 

4. Partner, ditunjuk sebagai penanggungjawab pemeriksaan dapat 

menandatangani Laporan Hasil Pemerikasaan yang memuat opini atas 

laporan keuangan. 

Perbandingan menurut hierarki, seorang auditor yang menempati pada 

posisi level partner merasa lebih puas bila dibaningkan dengan staff. Staf merasa 

kurang puas pada aspek kesempatan untuk maju dan status demikian pula dengan 

kebebasan melaksanakan ide-idenya (Setiawan, Ivan Aries dan Ghozali, Imam, 

2008). Contoh nyatanya dapat kita lihat dari berbagai penyalahgunaan yang 

dilaporkan mengenai skandal di Wall Street biasanya dilakukan oleh karyawan 

yang relatif junior posisinya. 
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Cook dan Kelly, 1988; Lighter, 1981; dan Rhode, 1977 dalam Shapeero, 

et.al, 2003 dalam penelitiannya menemukan indikasi bahwa posisi jabatan staff 

dan senior auditor akan memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan 

penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan  penelitian dari 

Raghunathan, 1991 menemukan bahwa pada posisi jabatan senior auditor yang 

kecenderungan paling tinggi untuk melakukan penghentian prematur atas 

prosedur audit. Rhode, 1977 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa staff 

auditorlah yang paling berpotensi untuk melakukan tindakan penyimpangan 

tersebut, yang menyebabkan menurunnya kualitas auditan.  

Tiap-tiap level jabatan dalam profesi auditor memiliki tugas dan tanggung  

jawab yang tidak sama. Disebabkan adanya perbedaan nilai personal yang 

diperkirakan akan dominan muncul maka konflik dan dilema etis tiap tingkat 

jabatan auditor berbeda-beda. Terdapat korelasi positif antara jabatan, aktualisasi 

diri, dan komitmen organisasi, bahwasanya seiring sejalan dengan semakin 

tingginya jabatan akuntan publik dalam tingkatan jabatannya maka dapat 

dipastikan akan memiliki tingkat aktualisasi diri yang lebih kuat serta didukung 

dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi (Adler dan Aranya). Nilai 

aktualisasi diri tersebut, erat hubungannya dengan tingkatan tahapan 

perkembangan moral kognitif yang dimiliki oleh seorang auditor. Ditemukan pula 

bahwa partner memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi daripada 

akuntan junior, akuntan senior dan manajer. Dari beberapa penelitian didapat 

kesimpulan bahwasanya seorang manajer akan lebih memliki komitmen yang 

tinggi terhadap tempat kerjanya dan profesi yang dimilikinya sebagai akuntan 
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dibandingkan dengan para staff (Cook and Kelley, 1998, Lightner, 1981, Rhode, 

1977, dalam Shapeero, et.al, 2003).   

 

2.4 Komitmen Organisasi (Organizational Commitment) 

Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah 

organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi 

kerja yang profesional. Berbicara mengenai komitmen organisasi tidak bisa 

dilepaskan dari sebuah istilah loyalitas yang sering mengikuti kata komitmen. 

Pemahaman demikian membuat istilah loyalitas dan komitmen mengandung 

makna yang confuse. 

Loyalitas disini secara sempit diartikan sebagai seberapa lama seorang 

karyawan bekerja dalam suatu organisasi atau sejauh mana mereka tunduk pada 

perintah atasan tanpa melihat kualitas kontribusi terhadap organisasi. Muncul 

suatu fenomena di Indonesia bahwa seorang karyawan akan dinilai loyal, 

bilamana tunduk pada atasan walaupun bukan dalam konteks hubungan kerja. 

(Alwi, 2001). 

Komitmen organisasi, menurut Alwi, (2001) adalah sikap karyawan untuk 

tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, 

nilai-nilai dan tujuan organisasi. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa komitmen 

merupakan suatu bentuk loyalitas yang lebih konkret yang dapat dilihat dari 

sejauh mana karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggung jawab 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 
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Robbins, (1998) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah sampai 

tingkat mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan 

tujuan-tujuannya, dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. 

Komitmen organisasi yang tinggi berarti terdapat kepemihakan kepada organisasi 

yang tinggi pula. Komitmen sebagai prediktor kinerja seseorang merupakan 

prediktor yang lebih baik dan bersifat global, dan bertahan dalam organisasi 

sebagai suatu keseluruhan daripada kepuasan kerja semata. Seseorang dapat tidak 

puas dengan pekerjaan tertentu dan menganggapnya sebagai kondisi sementara, 

tapi tidak puas terhadap organisasi adalah sebagai suatu keseluruhan, dan 

ketidakpuasan tersebut bila menjalar ke organisasi, dapat mendorong seseorang 

untuk mempertimbangkan diri minta berhenti. 

Dessler, (1997), berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan 

kekuatan identifikasi dari keterlibatan individu dengan organisasi. Komitmen 

yang tinggi dicirikan dengan 3 hal, yaitu : 

1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai 

organisasi 

2. Kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi 

3. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

Komitmen nampak dalam bentuk sikap yang terpisah, tetapi tetap saling 

berhubungan erat, yaitu : identifikasi dengan misi organisasi, keterlibatan secara 

psikologis dengan tujuan-tujuan organisasi, dan loyalitas serta keterikatan dengan 

organisasi. 
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Begley dan Czajka, (1993), menguraikan pendapat Mowday, et.al, tentang 

definisi komitmen organisasi yaitu sebagai suatu keyakinan yang kuat terhadap 

tujuan dan nilai-nilai organisasi, keamanan menggunakan segala upaya untuk 

mewujudkan kepercayaan pada organisasi, serta sebuah keyakinan yang kuat 

untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

Gibson, et.al, (1996) menguraikan pendapat Buchanan, bahwa komitmen 

organisasi melibatkan 3 sikap, yaitu: 

1. Identifikasi dengan tujuan organisasi 

2. Perasaan keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi 

3. Perasaan loyalitas terhadap organisasi. 

Hasil risetnya menunjukkan bahwa tidak adanya komitmen bisa berakibat 

menurunnya efektivitas organisasi. 

Muchinsky, (2003) berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah 

derajat tingkat dimana seorang karyawan merasakan suatu perasaan, pengertian, 

serta kesetiaan kepada organisasi. Sejalan dengan hal tersebut Allen, (1990) 

menguraikan 3 (tiga) komponen, yaitu : a) komponen afektif, yang mengacu 

kepada kecenderungan emosional karyawan, sebagaimana diidentifikasikan oleh 

organisasi; b) komponen berkelanjutan/ kontinu, yang mengacu kepada biaya-

biaya yang diperoleh selama hidup dalam organisasi; c) komponen normatif, yang 

mengacu kepada kewajiban-kewajiban karyawan terhadap organisasi. 

Meyer, (1997), menyatakan bahwa di dalam komitmen organisasi secara 

umum mencerminkan hubungan antara karyawan dengan organisasi, dan hal itu 

mempunyai implikasi bagi karyawan untuk memutuskan tetap berkeinginan 
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menjadi anggota organisasi tersebut, dan ini memungkinkan bagi karyawan untuk 

tetap tinggal bersama-sama dalam organisasi tersebut. 

Morrow (1993) berpendapat bahwa seseorang dapat merasa terikat dan 

komitmen dengan lingkup organisasi dikarenakan faktor pekerjaan, jabatan, dan 

keberadaannya. Terkait dengan hal tersebut, Brown (1996) mengemukakan bahwa 

terdapat hubungan korelasi antara komitmen organisasi dan pekerjaan lain yang 

terkait. Korelasi tersebut digambarkan terkait dengan keseluruhan kepuasan kerja, 

kinerja, berhenti dalam bekerja, dengan kepribadian seorang karyawan. 

Maier & Brunstein (2001) berpendapat bahwa komitmen organisasi 

merupakan kondisi dimana karyawan sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai 

dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari 

sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan 

kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan 

organisasi dalam mencapai tujuan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan dengan 

keyakinan, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai 

organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang 

kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Basuki dan Krisna, 2006 dalam Nugraheny, 2008 

mengenai tekanan anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional dan kualitas 

audit. Responden penelitiannya adalah auditor yang bekerja pada KAP di 

Surabaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa tekanan anggaran waktu tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, 

namun tekanan waktu memiliki pengaruh positif terhadap perilaku underreporting 

of time. 

Dalam penelitian Herningsih, 2002 dengan menggunakan variabel time 

pressure, resiko audit, tingkat materialitas menyebutkan bahwa time pressure 

memiliki pengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

Sedangkan variabel lainnya, resiko audit berpengaruh negatif terhadap perilaku 

penghentian prematur atas prosedur audit, namun materialitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap adanya perilaku penghentian prematur atas prosedur audit, 

namun ditemukan bahwa auditor yang tidak melakukan penghentian prematur atas 

prosedur audit memiliki tingkat materialitas dan resiko yang lebih tinggi. 

Penelitian lainnya yang menggunakan variabel time pressure, locus of 

control, komitmen profesi dan risiko audit dengan menggunakan analisis regresi 

memperoleh hasil bahwa time pressure tidak memiliki pengaruh terhadap 

penghentian premature atas prosedur audit, sedangkan variabel risiko audit dan 

komitmen profesi berpengaruh positif atas penghentian prematur atas prosedur 

audit. Disebutkan juga bahwa komitmen profesi memiliki pengaruh yang 
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signifikan dan locus of control berpengaruh negatif terhadap kegiatan penghentian 

prematur atas prosedur audit (Nugroho, 2008) 

Suryanita, et.al, 2006 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa time 

pressure memiliki pengaruh yang signifikan teradap penghentian prematur atas 

prosedur audit, hubungannya bersifat positif. Risiko audit dan materialitas 

memiliki perbedaan hasil dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh 

Herningsih, 2002. Dalam penelitian ini risiko audit penghentian prematur atas 

prosedur audit memiliki hubungan positif dalam, bertentangan dari penelitian 

sebelumnya oleh Herningsih, 2002 yang menyatakan bahwa arah hubungan risiko 

audit dan penghentian prematur atas prosedur atas audit adalah negatif begitu pula 

arah hubungan materialitas bersifat negatif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan arah 

hubungannya adalah negatif. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini 

disebutkan bahwa prosedur riview dan kontrol kualitas memiliki arah hubungan 

negatif dengan penghentian prematur atas prosedur audit sesuai dengan hasil 

penelitian Malone dan Roberts, 1996, bahwa ketika Kantor Akuntan Publik dapat 

menerapkan prosedur review dan kontrol kualitas secara efisien maka dapat 

meminimalisir terjadinya bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program 

audit. 

Ulum, 2005 yang melakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) mengenai pengaruh orientasi etika terhadap hubungan antara time pressure 

dengan perilaku premature sign off prosedur audit menyebutkan bahwa time 

pressure tidak berpengaruh signifikan tehdap penghentian prematur atas prosedur 
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audit, namun memiliki tanda negatif pada koefisien regresi arah hubungan time 

pressure dan penghentian prematur atas prosedur audit arah hubungannya negatif. 

Idealisme yang memoderasi time pressure dengan premature sign off memiliki 

arah hubungan yang negatif signifikan. Sedangkan relativitisme yang memoderasi 

hubungan antara time pressure dengan premature sign off  berpengaruh positif 

dalam taraf yang signifikan. 

Rekckres, Philip M.J; Wheeler, Stephen W; dan Wong-On-Wing, Bernard, 

1997 melakukan penelitian yang menguji pengaruh perilaku penghentian prematur 

atas prosedur audit yang dipengaruhi oleh direct and randomized response metods 

terhadap kualitas audit yang dihasilkan, hasilnya bahwa randomized response 

metods secara signifikan memiliki arah hubungan yang positif dengan perilaku 

penghentian prematur atas prosedur audit. Akibatnya hasil audit yang dihasilkan 

menjadi diragukan kebenarannya atau munculnya opsi tidak percaya atas 

independensi auditor oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Raghunathan, 1991 menggunakan variabel time and budget 

pressure, audit risk, job level, dan audit procedure menyatakan bahwa munculnya 

perilaku penghentian prematur atas prosedur audit diakibatkan karena minimnya 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menghadapi dilema etis. 

Minimnya pengalaman yang didasarkan pada tingkat jabatan seorang auditor 

dalam Kantor Akuntan Publik memiliki kecenderungan yang tinggi untuk 

melakukan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. 

Sejalan berkesinambungan dengan penelitian Shapeero, et.al, 2003 yang 

menggunakan job level atau pengalaman auditor sebagai salah satu variabel dalam 
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penelitiannya disebutkan lebih dari 60% auditor yang menjadi respondennya telah 

melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. Dengan 

perbandingan tingkat jabatan staff audit dan senior audit lebih cenderung 

melukukan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit dibandingkan 

dengan tingkat jabatan pada level manajer dan patner. Dalam penelitian ini 

disebutkan bahwa peranan penting etika pribadi dan tekanan situasional serta 

peluang merupakan faktor pendukung terjadinya praktik penghentian prematur 

atas prosedur audit.  

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Sebagai salah satu tenaga profesional, auditor diwajibkan menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan audit 

(PSA No. 04, 2001). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan 

seksama menurut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesionalnya dan 

harus mengungkapkan secara wajar kondisi perusahaan sesuai dengan kecukupan 

bukti yang diperoleh. 

Dalam usaha memperoleh bukti audit kompeten yang cukup, maka 

sebelum melaksanakan audit auditor harus menyusun program audit yang 

merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara 

tertulis. Ketika dalam menjalankan tugas audit terjadi kesalahan yaitu dengan 

pembuangan atau penghilangan (omission) dari langkah-langkah audit yang 

penting maka auditor tersebut tidak melakukan audit sesuai dengan prosedur audit 

yang mencukupi atau dalam istilah lain premature sign-off of audit procedure. 
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Penghentian prematur atas prosedur audit masuk dalam kategori 

kelalaian yang disengaja (gross negligence), disebut juga sebagai kecurangan 

terencana (constructive fraud) yaitu merupakan kejadian besar mengenai kelalaian 

yang mencolok atau kecurangan terencana atas standar yang telah ditetapkan. 

Istilah seperti ini sering digunakan untuk menunjuk pada audit yang buruk. 

Dalam penugasan audit yang dilakukan atas klien, seringkali akuntan 

publik dihadakan pada dilema etis yang menyebaban terjadinya konflik audit. 

Komitmen profesional digunakan sebagai motivator untuk lebih bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor dengan menambah 

pemahaman akan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam berperilaku, sehingga 

pada akhirnya mampu mengevaluasi sikap akuntan publik dalam menghadapi 

suatu pekerjaan dan mampu bertanggung jawab serta memihak pada kepentingan 

masyrakat. Komitmen organisasi sebagai variabel dalam penelitian ini mampu 

membantu seorang akuntan publik untuk menghadapi lingkungan kerja dan dalam 

penyelesaian suatu pekerjaannya. Tingkat jabatan yang dimiki oleh seorang 

akuntan publik membantu akuntan publik dalam menyadari kejadian-kejadian 

yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada.  

Penelitian yang dilakukan oleh Shapeero, et.al, 2003 disebutkan lebih 

dari 60% auditor yang menjadi respondennya telah melakukan pratik penghentian 

prematur atas prosedur audit. Dengan perbandingan tingkat jabatan staff audit dan 

senior audit lebih cenderung melakukan perilaku penghentian prematur atas 

prosedur audit dibandingkan dengan tingkat jabatan pada level manager dan 

partner.  
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Tingkat perkembangan moral (moral development) seorang auditor menjadi 

sangat penting, karena merupakan sebuah tolak ukur derajat profesionalisme seorang 

akuntan publik. Perkembangan moral kognitif seorang akuntan dapat meningkat 

seiring dengan level pekerjaannya. Level jabatan seorang staff dan senior auditor 

akan lebih cenderung melakukan penghentian prematur atas prosedur audit bila 

diperbandingkan dengan seorang manajer atau patner dalam menjalan profesinya 

pada kantor akuntan publik. Lebih lanjut Lampe dan Finn, 1992 mendapatkan 

bahwa manajer mempunyai tingkat perkembangan moral kognitif yang lebih 

tinggi dibanding dengan staff (Shapeero, et.al, 2003). 

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel, dapat 

dijabarkan pada kerangka pemikiran berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang 

dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam penelitian untuk mencari jawaban 

yang sebenarnya. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1:  Komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap tindakan penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

H2: Tingkat jabatan berpengaruh negatif terhadap tindakan penghentian 

prematur atas prosedur audit. 

H3:    Tingkat jabatan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

H4:       Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap tindakan penghentian 

 prematur atas prosedur audit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jawa Tengah - DIY baik pada jenjang junior auditor, senior 

auditor, manajer, dan partner. KAP yang berdomisili di Jawa Tengah - DIY sudah 

cukup representatif untuk menjadi responden penelitian dengan kriteria KAP yang 

tidak terlalu besar. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006:108). 

Menurut Sudjana (2002:6), ” populasi dapat diartikan sebagai totalitas semua nilai 

yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun 

kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.”  

Populasi dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) baik pada jenjang junior auditor, senior auditor, manajer, 

dan partner di Jawa Tengah – DIY yang telah terdaftar pada buku direktori IAI 

tahun 2011. Adapun jumlah KAP di Jawa Tengah – DIY terdiri dari 31 KAP yang 

tersebar di Purwokerto, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. 
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Dari 31 KAP yang ada di Jawa Tengah yang masih aktif, hanya 15 KAP 

yang bersedia mengisi kuesioner. Tabel 3.2 berikut ini menyajikan  daftar nama 

KAP yang bersedia dijadikan objek penelitian :  

Tabel. 3.1 
Deskripsi Perolehan Sampel 

 
No Nama KAP Jumlah Sampel 

1. KAP. Drs. Bayudi Watu & Rekan 7 
2. KAP. Darsono & Budi Cahyo Santoso 8 
3. KAP. Drs. Hananta Budianto & Rekan 5 
4. KAP. Drs. Idjang Soetikno 8 
5. KAP. Ngurah Arya & Rekan 7 
6. KAP. Drs. Soekamto 6 
7. KAP. Dra. Suhartati & Rekan 9 
8. KAP. Drs. Tahrir Hidayat 8 
9. KAP. Yulianti, SE., BAP 9 
10. KAP. Drs. Hanung Triatmoko, Ak 7 
11. KAP. Dr. Payamta, CPA 8 
12. KAP. Wartono 10 
13. KAP. Hadiono 8 
14. KAP. Drs. Henry & Sugeng 10 
15. KAP. Drs. Kumalahadi 7 
 Total 117 

Sumber: Data Primer diolah, 2011 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

teknik pengambilan sampel berdasar kemudahan (convenience sampling), yaitu 

pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia 

memberikannya (Sekaran, 2006). Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 

auditor yang terdapat disetiap kantor akuntan publik, baik itu merupakan auditor 

senior maupun junior ataupun manajer atau patner. 
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3.3  Variabel penelitian 

3.3.1 Variabel independen (variabel eksogen) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel eksogen yaitu: 

1. Komitmen Profesional (Professional Commitment) (X1) 

Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif 

dari identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi 

(Aranya dan Ferris, 1984). Komitmen seseorang terhadap profesinya 

diwujudkan dalam tiga karakteristik berikut; (1) suatu penerimaan atas 

tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kemauan untuk 

melakukan usaha sekuat tenaga demi kepentingan profesi, dan (3) suatu 

keinginan untuk memelihara dan mempertahankan keanggotaan dalam 

profesi. 

Pada penelitian ini komitmen profesional dipandang sebagai 

konstruk multidimensi yang terdiri dari komitmen profesional afektif 

(KPA), komitmen profesional kontinu (KPK), dan komitmen 

profesional normatif (KPN). Konstruk ini diukur dengan mengadopsi 

instrumen yang dikembangkan oleh Meyer et.al, (1993). Instrumen ini 

telah digunakan Smith dan Hall (2008) mengukur komitmen akuntan 

terhadap profesinya pada profesi akuntan di Australia. Hasil penelitian 

mereka menunjukkan instrumen ini merupakan model pengukuran yang 

dapat diandalkan. 

Instrumen ini terdiri dari 18 item pertanyaan, masing-masing 

enam pertanyaan untuk setiap dimensi. Setiap item pertanyaan tersebut 
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diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana semakin 

mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa komitmen profesional yang 

dimiliki oleh auditor rendah dan semakin mengarah ke poin 5 

menggambarkan bahwa komitmen profesional yang dimiliki oleh 

auditor tinggi. 

2. Tingkat Jabatan (Job level) (X2) 

Tingkat jabatan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai  

tingkatan atau rangking yang dimiliki seorang auditor dalam sebuah 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang secara spesifik diukur berdasar 

pada rentang waktu dan pengalaman yang dimilikinya tersebut 

(Shaperoo et.al, 2003). 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat jabatan 

adalah sebagai berikut: (a) Lama bekerja, (b) Pelatihan, (c) 

Profesionalitas. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

pengalaman terdiri dari 7 item pernyataan dalam Nugraheny, Rhizkika 

(2008). Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan 

menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1 

menunjukkan bahwa tingkat jabatan yang dimiliki auditor rendah dan 

semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa pengalaman 

auditor tinggi. 
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3.3.2 Variabel dependen (variebel endogen) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen yaitu: 

1. Premature sign-off of audit procedure (Y) 

Premature sign-off of audit procedure adalah dihentikannya 

langkah-langkah dalam audit program sehingga satu atau lebih dari 

prosedur audit tidak dilengkapi (Raghunatan, 1991).  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur besarnya frekuensi 

tindakan premature sign-off yang dilakukan selama proses audit terdiri 

dari 10 item pernyataan. Masing-masing item pertanyaan tersebut 

diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana semakin 

mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa tindakan premature sign-off 

semakin tinggi selama proses audit berlangsung sedangkan semakin 

mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa semakin rendahnya 

tindakan premature sign-off yang dilakukan oleh auditor. 

2. Komitmen Organisasi (Z) 

Komitmen organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah: 1). Sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan 

dan nilai-nilai organisasi dan atau profesi, 2). Sebuah keinginan untuk 

memelihara keanggotaan dalam organisasi dan atau profesi, 3). Sebuah 

kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna 

kepentingan organisasi dan atau profesi (Aranya dkk, 1981). 

Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu 

keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dari suatu organisasi 
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tertentu; suatu keinginan untuk mengerahkan segala upaya atas nama 

organisasi; suatu keyakinan, penerimaan, nilai dan tujuan pada 

organisasi tertentu.  

Instrumen untuk mengukur komitmen organisasi berisi 9 item 

pertanyaan yang telah digunakan oleh Mowday (1979) dengan skala 

Likert 5 poin dimana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh auditor rendah dan semakin 

mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa komitmen organisasi yang 

dimiliki oleh auditor tinggi. 

   

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan disatukan secara 

langsung dari obyek yang diteliti untuk kepentingan penelitian (Suparmoko,1999 

dalam Harini, 2009). Data primer dari penelitian ini berasal dari responden seperti 

jawaban atas daftar pertanyaan yang peneliti berikan pada auditor yang pekerja di 

Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari staff level, senior auditor, manajer dan 

patner. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2006). Perolehan data dikumpulkan 

melalui kuesioner. Kuesioner digunakan dalam rangka mendapatkan informasi 
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akan hal–hal yang berkaitan langsung dengan variabel–variabel penelitian. 

Kuesioner ini didesain dengan membagi kedalam 2 (dua) bagian pertanyaan. 

Bagian pertama, berisi deskripsi responden, yaitu merupakan uraian tentang 

responden secara demografis. Selanjutnya pada bagian kedua, berisi instrumen 

pertanyaan untuk masing –masing variabel yang terdapat dalam penelitian. 

Data primer yang terkumpul sebagai sampel dalam penelitian ini diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan cara menyerahkan secara 

langsung pada tiap-tiap Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mengambil langsung 

pada KAP yang bersedia mengisi kuesioner. 

 

3.6 Pengukuran Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suharsimi, 1998 berpendapat bahwa sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel 

yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan Confirmatory Factor Analisis (CFA), 

dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) 

Skala validitas diproses dalam dua tahap : analisis validasi konvergen dan 

analisis validasi diskriminan. Validasi konvergen diuji dengan menggunakan tiga 

kriteria yang disarankan Fornel dan Larck (1981) yaitu : 

1. semua item faktor loading harus signifikan dan bernilai > 0,70 

2. gabungan realibility (c) > 0,80 
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3. average variance extracted (AVE) > 0,50  atau square root dari AVE harus 

> 0,71 

 

3.7 Pengukuran Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban. Suatu 

instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali terhadap gejala yang sama pula. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas 

dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-masing item dalam suatu 

variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan handal apabila 

memiliki Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnaly,1978). 

Uji reliabilitas hanya dilakukan terhadap semua butir pertanyaan yang 

lolos uji validitas. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, digunakan teknik 

Cronbach’s Alpha. Teknik ini dipilih karena merupakan teknik pengujian 

konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna. Nilai Cronbach’s Alpha semakin 

mendekati angka 1 mengindikasikan bahwa instrumen semakin tinggi 

reliabilitasnya. Nilai Cronbach’s antara 0,80 s.d 1,0 dikatakan reliabilitas baik, 
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nilai 0,60 s.d 0,79 dikategorikan reliabilitas diterima, dan kurang dari 0,60 

dikategorikan kurang baik (sekaran,1992). 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS). PLS 

adalah salah satu metode penyelesaian Structural Equation Modeling (SEM) yang 

dalam hal ini lebih tepat dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. SEM 

memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang 

menghubungkan antara teori dan data, serta mampu melakukan analisis jalur 

(path) dengan variabel laten sehingga sering digunakan oleh peneliti yang 

berfokus pada ilmu sosial. (Ulum, 2008).  

Dikemukakan oleh Wold (1985) dalam Ghozali (2008) PLS merupakan 

metode analisis yang powerfull, karena tidak didasarkan pada banyak asumsi serta 

mempunyai implikasi yang optimal dalam ketepatan prediksi. Asumsi di dalam 

PLS hanya berkaitan dengan pemodelan persamaan struktural yaitu (1) hubungan 

antar variabel laten dalam inner model adalah linier dan aditif, (2) model 

srtuktural bersifat rekursif. PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan atau 

memprediksikan ada tidaknya hubungan antar variabel laten yang dukungan 

teorinya masih tentatif ataupun pengukuran setiap variabel laten masih baru 

sehingga lebih menekankan data daripada teori (Ghozali, 2006). Selain itu, model 

penelitian ini mengindikasikan lebih dari satu variabel dependen oleh karenanya 

akan lebih cocok menggunakan SEM dengan PLS dibanding dengan SEM yang 

berbasis kovarian. 
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Asumsi tentang distribusi juga merupakan syarat penting dalam SEM. 

Data dalam pemodelan harus memenuhi distribusi multinormal, apabila syarat ini 

tidak terpenuhi maka estimasi akan dialihkan pada pendekatan resampling atau 

bootstrapping. Sedangkan pada PLS, asumsi distribusi multinormal tidak 

diperlukan karena estimasi langsung menggunakan teknik bootstrapping. 

Kelebihan lain PLS adalah kemampuannya memetakan seluruh jalur ke 

banyak variabel dependen dalam satu model penelitian yang sama dan 

menganalisis semua jalur dalam model struktural secara simultan. Data di dalam 

PLS juga tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala 

kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), 

sampel tidak harus besar yaitu bisa berkisar antara 30 – 50, namun PLS juga 

cocok untuk mengestimasi bahkan sampai lebih dari 200 sampel. PLS selain dapat 

mengkonfirmasi teori, juga untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar 

variabel laten sehingga dalam rangka penelitian berbasis prediksi PLS lebih cocok 

untuk menganalisis data.  

SEM dirancang dengan syarat adanya dukungan teori yang kuat, 

sedangkan pada pemodelan PLS bisa berbasis (1) teori, (2) hasil-hasil penelitian 

empiris, (3) analogi, hubungan antar variabel pada bidang ilmu yang lain, (4) hal-

hal normatif, misalnya peraturan pemerintah, undang-undang dan sebagiannya, 

(5) hubungan rasional lainnya. Sehingga landasan teori pada PLS bisa bersifat 

kuat, lemah, bahkan eksploratif. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang 

dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif sehingga indikator bisa berbasis 

teori atau mengadaptasi indikator yang pernah dipakai oleh peneliti sebelumnya. 
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Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena hubungan 

indikator dengan variabelnya adalah refleksif saja sehingga akan menjadi 

unidentified model. 

Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat empat variabel laten yang dibentuk dengan indikator 

refleksif. Model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten 

mempengaruhi indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke 

indikator atau manifest (Ghozali, 2006) sehingga diperlukan konfirmasi atas 

hubungan antar variabel laten.  

Terdapat dua bagian analisis yang harus dilakukan dalam PLS, yaitu: 

1. Menilai outer model atau measurement model 

Tahap pertama dalam smartPLS adalah menilai outer model yaitu 

proses iterasi indikator dan variabel laten diperlakukan sebagai deviasi 

(penyimpangan) dari nilai mean (rata-rata) dengan tujuan melihat hubungan 

antara indikator dengan konstruknya. 

Ada tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity, 

Discriminant Validity dan Composite Reliability. Convergent validity dari 

model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi 

antara item score/componen score yang dihitung dengan PLS. Ukuran 

refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan 

konstruk yang diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari 

pengembangan skala pengukuran nilai loading 0.50 dianggap cukup (Chin, 

1998). Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksif 
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indikator dinilai berdasarkan Cross Loading pengukuran dengan konstruk. 

Metode lain untuk menilai Discriminant Validity adalah membandingkan 

nilai Root Of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai 

AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai 

Discriminant Validity yang baik (Fornell Larcker, 1981 dalam Ghozali 2006).  

Jika semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan 

Average Communalities dalam blok. Composite reliability blok indikator 

yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran 

yaitu internal consistency yang dikembangkan oleh Wert et.al, (1979) dalam 

Ghozali (2006).     

2. Menilai inner model atau struktural model 

Pengujian inner model atau model struktural dilaukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model 

penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

kostruk dependen, stone-geisser Q-square test untuk predictive relevance dan 

uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Ghozali, 

2006). Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah 

mempunyai pengaruh substantif. 

Model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square predictive 

relevance untuk model konstruk. Q-square predictive relevance mengukur 
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seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 

parameternya. Nilai Q-square predictive relevance lebih besar dari 0 

menunjukan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan 

nilai Q-square predictive relevance kurang dari 0 menunjukan bahwa model 

kurang memiliki predictive relevance (Ghozali, 2006). 

Pengambilan keputusan atas penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Melihat nilai outer weight masing-masing indikator dan nilai 

signifikansinya. Nilai weight yang disarankan adalah diatas 0.50 (positif) 

dan T-stasistic diatas nilai 1.282 untuk p < 0.10; 1.645 untuk p <  0.50; 

dan untuk p < 0.01. Indikator yang memiliki nilai dibawah ketentuan 

tersebut harus didrop dari model dan kemudian dilakukan pengujian ulang. 

2. Melihat nilai inner weight dari hubungan antar variabel laten. Nilai weight 

dari hubungan tersebut harus menunjukan arah positif dengan nilai T-

statistic diatas 1.282 untuk p < 0.10, 1.645 untuk p < 0.50; dan 2.326 

untuk p < 0.10. 

3. Hipotesis alternatif (Ha) diterima jika nilai weight dari hubungan antar 

variabel laten menunjukan arah positif dengn nilai T-stasistic di atas 1.282 

untuk p < 0.10; 1.645 untuk p < 0.50; dan 2.326 untuk p <0.01. T-stasistic 

diatas nilai 1.282 untuk p < 0.10; 1.645 untuk p <  0.50; dan untuk p < 

0.01. Sebaliknya, Ha ditolak jika nilai weight dari hubungan antar variabel 

menunjukan arah negatif dan nilai T-stasistic dibawah nilai 1.282 untuk p 

< 0.10; 1.645 untuk p <  0.50; dan untuk p < 0.01. 
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Nilai t-tabel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,645 

untuk signifikansi p < 0,05. Selanjutnya nilai t-tabel tersebut dijadikan 

sebagai nilai cut off untuk penerimaan atau penolakan hipotesis yang 

diajukan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini menyajikan hasil penelitian setelah semua data-data yang 

diperlukan dalam penelitian terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, penulis akan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan pokok 

permasalahan dan formulasi hipotesis yang telah dikemukakan pada bab dua. 

Hasil pengolahan data merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui 

apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. 

Metode pengumpulan data seperti yang telah dijelaskan dalam bab tiga, 

dengan menggunakan kuisioner. Responden dalam penenelitian ini adalah 

auditor-auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berdomisili di Jawa Tengah 

(Semarang, Solo, Purwokerto), dan D.I. Yogyakarta baik pada tingkat jabatan 

partner, manager, senior auditor maupun junior auditor. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling aksidental berdasarkan pada 

kemudahan (convenience). 

Sebanyak 150 kuesioner telah di sebar pada 15 KAP pada bulan Juni 

2011. Hasil pengumpulan data berupa kuisioner yang berhasil dikembalikan dan 

memenuhi syarat adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.1 
Hasil  Pengumpulan Data 

 
Keterangan Jumlah Prosentase 

Kuisioner yang disebar 150 100% 
Kuisioner yang tidak kembali 0     0% 
Kuisioner yang kembali 150 100% 
Kuisioner yang pengisiannya tidak lengkap 33   22% 

Kuisioner yang memenuhi syarat 117   78% 

 Sumber : Data diolah, 2011 

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah kuisioner yang 

disebarkan ke responden sebanyak 150 (100%). Dari 150 kuisioner yang 

disebarkan tersebut, seluruhnya telah diisi oleh responden dan dikembalikan 

kepada peneliti. Dari 150 kuisioner yang kembali yang pengisiannya tidak 

lengkap sebanyak 33 (22%) sehingga kuisioner yang memenuhi syarat penelitian 

ini sebanyak 117 (78%). 

 

4.1.2 Deskripsi Responden 

Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, tingkat jabatan, 

lama bekerja, umur, dan jenjang pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.  
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Data demografi dari 117 responden yang dipakai sebagai sampel dalam 

penelitian ini secara lengkap terdapat dalam tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
STATISTIK DESKRIPTIF: DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Keterangan Total Presentase 
1. Jenis Kelamin: 

a. Pria 
b. Wanita 

 
49 
92 

 
      41,88% 

58,12% 
 117 100% 

2. Tingkat Jabatan: 
a. Auditor Junior 
b. Auditor Senior 
c. Manager 
d. Patner 

 
76 
41 
0 
0 
 

64,96% 
35,04% 

0% 
0% 

 117 100% 
3. Lama Kerja pada KAP: 

a. 1-2 tahun 
b. 3-4 tahun 
c. 5-6 tahun 
d. 7-8 tahun 
e. 9- 10 tahun 
f. > 10 tahun 

 
79 
26 
8 
4 
0 
0 

 
67,52% 
22,22% 
6,84% 
3,42% 

0% 
0% 

 117 100% 
4. Umur Responden: 

a. 21-25 tahun 
b. 26-30 tahun 
c. 31-35 tahun 
d. 36-40 tahun 
e. 41-45 tahun 
f. 46-50 tahun 
g. > 50 tahun 

 
82 
6 

16 
9 
4 
0 
0 

 
70,08% 
5,13% 
13,67% 
7,69% 
3,42% 

0% 
0% 

 117 100% 
5. Pendidikan Formal: 

a. S3 
b. S2 
c. S1 
d. D3 

 
0 
4 

98 
15 

 
0% 

3,42% 
83,76% 
12,82% 

 117 100% 
Sumber: Data diolah, 2011 
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4.2 Uji Kualitas Data 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan evaluasi measurement 

(outer) model yaitu dengan menggunakan convergent validity (besarnya nilai 

loading factor untuk masing-masing konstruk). Convergent validity dari model 

pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item 

score / component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. 

Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.50 dan 

nilai t-statistik lebih dari nilai t-table (dengan signifikan 0.05 dan T statistik > 

1.658) maka validitasnya tinggi jika kurang dari 0.50 maka validitasnya rendah. 

Nilai korelasi dapat dilihat dari nilai original sample estimate pada setiap 

indikatornya dalam hasil outer loading pada setiap variabel. 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas 

 
  original sample estimate mean of subsamples Standard deviation T-Statistic 

Tingk_Jb     
TJ1 0.720 0.721 0.069 10.465 

TJ2 0.609 0.605 0.078 7.812 

TJ3 0.918 0.915 0.022 41.424 

TJ4 0.703 0.699 0.053 13.295 

TJ5 0.767 0.758 0.066 11.691 

TJ6 0.897 0.890 0.028 32.510 

TJ7 0.691 0.689 0.073 9.451 

Kom_Prof     
KP1 0.831 0.784 0.163 5.091 

KP10 0.740 0.657 0.172 4.309 

KP11 0.627 0.643 0.180 3.485 

KP12 0.740 0.665 0.157 4.717 

KP13 0.653 0.646 0.150 4.359 
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KP14 0.744 0.675 0.146 5.083 

KP15 0.737 0.657 0.172 4.282 

KP16 0.686 0.632 0.155 4.432 

KP17 0.585 0.613 0.150 3.892 

KP18 0.571 0.536 0.159 3.582 

KP2 0.814 0.751 0.164 4.954 

KP3 0.770 0.707 0.165 4.680 

KP4 0.508 0.630 0.203 2.505 

KP5 0.782 0.779 0.147 5.335 

KP6 0.794 0.786 0.157 5.043 

KP7 0.712 0.556 0.208 3.419 

KP8 0.781 0.638 0.183 4.264 

KP9 0.755 0.730 0.149 5.070 

Prosedur     
PA1 0.690 0.692 0.059 11.604 

PA10 0.714 0.713 0.066 10.847 

PA2 0.860 0.862 0.027 31.741 

PA3 0.909 0.911 0.015 62.600 

PA4 0.903 0.904 0.012 73.640 

PA5 0.928 0.930 0.014 67.617 

PA6 0.870 0.871 0.030 29.447 

PA7 0.789 0.795 0.043 18.468 

PA8 0.843 0.846 0.028 30.384 

PA9 0.822 0.816 0.027 30.873 

Kom_Org     
KO1 0.843 0.840 0.036 23.599 

KO2 0.804 0.800 0.053 15.043 

KO3 0.856 0.852 0.033 26.212 

KO4 0.843 0.838 0.037 22.478 

KO5 0.887 0.885 0.024 36.623 

KO6 0.893 0.891 0.021 42.407 

KO7 0.875 0.875 0.023 37.604 

KO8 0.866 0.861 0.029 29.861 

KO9 0.812 0.807 0.043 18.686 

Sumber: Output PLS, 2011 
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Konstruk dengan nilai loading factor diatas 0.50 yang dapat digunakan 

untuk mengukur model penelitian sehingga konstruk dengan nilai loading kurang 

dari 0.50 harus di drop atau dihapus agar mampu menghasilkan model yang baik. 

Dari 44 konstruk dalam penelitian ini kesemuanya memiliki loading factor diatas 

0.50 sehingga tidak perlu dilakukan dropping pada salah satu / beberapa variabel 

untuk menghasilkan model yang baik. 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas (reability) adalah suatu alat pengukur yang menunjukkan 

akurasi, konsistensi dan ketepatan dari pengukurnya (Jogiyanto, 2004). 

Konsistensi menunjukkan seberapa baik item–item pernyataan yang mengukur 

sebuah konsep bersatu menjadi sebuah kumpulan (Sekaran, 2003). Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Cooper dan Schindler, 2006). 

Reliabilitas konstruk dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan 

composite reliability. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability di atas 0,70 (Nunnaly, 1996). 

Data dari hasil analisis pengujian composite reliability adalah sebagai 
berikut:     

Tabel 4.4 
Hasil Uji Reliabilitas 

 Construct Composite Reliability 

Tingk_Jb 0.907 

Kom_Prof 0.950 

Prosedur 0.958 

Kom_Org 0.960 

Sumber: Output PLS, 2011 
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Hasil pengujian pada tabel 4.4 menunjukan bahwa hasil composite 

reability menunjukan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel 

diatas nilai minimum 0,80. Hal tersebut menunjukan konsistensi dan stabilitas 

instrumen yang digunakan sangat tinggi. Dengan kata lain semua konstruk atau 

variabael penelitian ini sudah menjdi alat ukur yag fit, dan semua pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk adalah reliabel. 

 
4.3 Uji Outer Model atau Measurentment Model 

Dalam teknik analisa data menggunakan SmartPLS penilaian indikator 

refleksif menggunakan tiga kriteria untuk menilai model, yaitu convergent 

validity, composite reability dan discriminant validity. Discriminant validity dari 

model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading 

pengukuran dengan konstruk. Metode lain untuk menilai discriminant validity 

adalah membandingkan nilai square root average variance extracted (AVE) 

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model. Apabila hasil dari nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar 

daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, 

maka dikatakan memiliki nilai diskriminan validity yang baik (Fornell dan 

Larcker, 1991 dalam Ghozali, 2008).  
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4.3.1 Uji Outer Model atau Measurement Model Indikator Komitmen 

Profesional (KP) 

Berikut ini merupakan hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan 

menggunakan PLS untuk indikator Komitmen Profesional (KP): 

Tabel 4.5 

Nilai Outer Loading (Measurement Model) Indikator Komitmen Profesional 

Indikator Loading t-Statistic Standard Deviation 

Kom_Prof    
KP1 0.831 5.091 0.163 
KP2 0.814 4.954 0.164 
KP3 0.770 4.680 0.165 
KP4 0.508 2.505 0.203 
KP5 0.782 5.335 0.147 
KP6 0.794 5.043 0.157 
KP7 0.712 3.419 0.208 
KP8 0.781 4.264 0.183 
KP9 0.755 5.070 0.149 

KP10 0.740 4.309 0.172 
KP11 0.627 3.485 0.180 
KP12 0.740 4.717 0.157 
KP13 0.653 4.359 0.150 
KP14 0.744 5.083 0.146 
KP15 0.737 4.282 0.172 
KP16 0.686 4.432 0.155 
KP17 0.585 3.892 0.150 
KP18 0.571 3.582 0.159 

 Sumber: Output PLS, 2011 

Tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai loading factor dari KP1 hingga KP18 

berada diatas 0.50 yaitu masing-masing sebesar 0.831, 0.814, 0.770, 0.508, 0.782, 

0.794, 0.712, 0.781, 0.755, 0.740, 0.627, 0.740, 0.653, 0.744, 0.737, 0.686, 0.585, 

dan 0.571 sehingga tidak perlu dilakukan drop. 
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Sedangkan nilai t-statistic KP1 hingga KP18 signifikan pada p < 0.01 yang 

masing-masing sebesar 5.091, 4.954, 4.680, 2.505, 5.335, 5.043, 3.419, 4.264, 

5.070, 4.309, 3.485, 4.717, 4.359, 5.083, 4.282, 4.432, 3.892, dan 3.582. 

4.3.2 Uji Outer Model atau Measurement Model Indikator Tingkat Jabatan 

(TJ) 

Berikut ini merupakan hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan 

menggunakan PLS untuk indikator Tingkat Jabatan (TJ). Tabel 4.6 berikut ini 

menyajikan nilai outer loading atau measurement indikator Tingkat Jabatan (TJ). 

Tabel 4.6 

Nilai Outer Loading atau Measurement Model Indikator Tingkat Jabatan(TJ) 

Indikator Loading t-Statistic Standard Deviation 

Tingk_Jb    
TJ1 0.720 10.465 0.069 
TJ2 0.609 7.812 0.078 
TJ3 0.918 41.424 0.022 
TJ4 0.703 13.295 0.053 
TJ5 0.767 11.691 0.066 
TJ6 0.897 32.510 0.028 
TJ7 0.691 9.451 0.073 

  Sumber: Output PLS, 2011 

Tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa nilai loading factor untuk TJ1 hingga 

TJ7 diatas 0.50 yaitu masing-masing sebesar 0.720, 0.609, 0.918, 0.703, 0.767, 

0.897, dan 0.691 sehingga tidak diperlukan drop.  

Sedangkan nilai t-statistic signifikan pada p < 0.01 yaitu masing-masing 

sebesar 10.465, 7.812, 41.424, 13.295, 11.691, 32.510, dan 9.451. 
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4.3.3  Uji Outer Model atau Measurement Model Indikator Komitmen 

Organisasi (KO): 

Berikut ini merupakan hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan 

menggunakan PLS untuk indikator Komitmen Organisasi (KO): 

Tabel 4.7 

Nilai Outer Loading atau Measurement Model Indikator Komitmen 

Organisasi (KO) 

Indikator Loading t-Statistic Standard Deviation 

Kom_Org    
KO1 0.843 23.599 0.036 
KO2 0.804 15.043 0.053 
KO3 0.856 26.212 0.033 
KO4 0.843 22.478 0.037 
KO5 0.887 36.623 0.024 
KO6 0.893 42.407 0.021 
KO7 0.875 37.604 0.023 
KO8 0.866 29.861 0.029 
KO9 0.812 18.686 0.043 

 Sumber: Output PLS 

Tabel 4.7 diatas menunjukan bahwa KO1 hingga KO9 memiliki nilai 

loading factor diatas 0.50 yaitu masing-masing 0.843, 0.804, 0.856, 0.843, 0.887, 

0.893, 0.875, 0.866, dan 0.812  sehingga tidak diperlukan drop. 

Sedangkan nilai t-statistic dari KO1 hingga KO9 signifikan pada p < 0.01 

yaitu masing-masing 23.599, 15.043, 26.212, 22.478, 36.623, 42.407, 37.604, 

29.861, 18.686. 
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4.3.4 Uji Outer Model atau Measurement Model Premature Sign-off (PMSO): 

Berikut ini merupakan hasil estimasi perhitungan uji outer loading dengan 

menggunakan PLS untuk indikator Premature Sign-off (PMSO) : 

Tabel 4.8 

Nilai Outer Loading atau Measurement Model Premature Sign-off (PMSO) 

Indikator Loading t-Statistic Standard Deviation 

Prosedur    
PA1 0.690 11.604 0.059 
PA2 0.714 10.847 0.066 
PA3 0.860 31.741 0.027 
PA4 0.909 62.600 0.015 
PA5 0.903 73.640 0.012 
PA6 0.928 67.617 0.014 
PA7 0.870 29.447 0.030 
PA8 0.789 18.468 0.043 
PA9 0.843 30.384 0.028 

PA10 0.822 30.873 0.027 

Sumber: Output PLS, 2011 

Tabel 4.8 diatas menunjukan bahwa nilai loading factor untuk semua 

indikator pembentuk Premature Sign-off (PMSO) berada diatas 0.50 dan memiliki 

nilai t-satistic yang signifikan pada p < 0.01. 

Metode lain untuk mengukur Discriminant Validity adalah dengan 

membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap 

konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainya dalam model. 

Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi 

antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model maka memiliki nilai 

discriminant validity yang baik. 
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Data dari hasil analisis pengujian discriminant validity adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 
AVE dan Akar AVE 

 
  Average variance extracted (AVE) AKAR AVE 

Tingk_Jb 0.585 0.765 

Kom_Prof 0.516 0.718 

Prosedur 0.699 0.836 

Kom_Org 0.729 0.854 

 Sumber: Output PLS, 2011 

Tabel 4.10 
Correlation of Latent Variables 

 
 Tingk_Jb Kom_Prof Prosedur Kom_Org 

Tingk_Jb 1.000    

Kom_Prof -0.005 1.000   

Prosedur -0.385 -0.168 1.000 0.000 

Kom_Org 0.389 0.092 -0.435 1.000 

 Sumber: Output PLS, 2011 

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk 

komitmen profesional (KP) sebesar 0.718 lebih tinggi daripada korelasi antara 

konstruk komitmen profesional (KP) dengan prosedur audit (PA) sebesar -0.168. 

Akar AVE konstruk tingkat jabatan (TJ) sebesar 0.765 lebih tinggi daripada 

korelasi antara tingkat jabatan (TJ) dengan prosedur audit (PA) yang besarnya -

0.385 dan korelasi antara konstruk tingkat jabatan (TJ) dengan komitmen 

organisasional (KO) sebesar 0.389. Akar AVE konstruk komitmen organisasional 

(KO) sebesar 0.854 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk komitmen 

organisasional (KO) dengan prosedur audit (PA) yang besarnya -0.435.  
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Tabel 4.9 menunjukan nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar 

daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, 

maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell dan 

Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2008) 

 

4.3.5 Uji Inner Model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen, Stone-Geisser test untuk predictive relevance dan uji t serta 

signifikansi koefisien parameter jalur struktural. 

Tabel 4.11 
Nilai R-Square 

  R-square 

Tingk_Jb 
 

Kom_Prof 
 

Prosedur 0.263 

Kom_Org 0.152 

Sumber: Output PLS 

 

Tabel 4.11 di atas menunjukan bahwa nilai R-square Komitmen 

Organisasional (KO) dan Premature Sign-off (PMSO) masing-masing sebesar 

0.152 dan 0.263. Nilai R-square sebesar 0.152 memiliki arti bahwa variabilitas 

konstruk Komitmen Organisasional yang dapat di jelaskan oleh konstruk Tingkat 

Jabatan (TJ) sebesar 15,2%. Sementara Nilai R-square sebesar 0.263 berarti 

variabilitas konstruk Premature Sign-off (PMSO) dapat dijelaskan oleh konstruk 
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Komitmen Profesional (KO), Tingkat Jabatan (TJ) dan Komitmen Organisasional 

(KO) sebesar 26,3%. Hasil pengujian ini merupakan hasil pengujian atas H1, H2, 

H3 dan H4. Semakin besar angka R-square menunjukan semakin besar variabel 

independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik 

persamaan strukturalnya. 

 
4.3.6 Pengujan Struktural Equation Model (SEM) 

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural 

Equation Model (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program Smart 

PLS. Gambar 4.1 berikut ini menyajikan hasil pengujian Full Model SEM 

menggunakan PLS sebagai berikut: 

  
Gambar 4.1 Full Model SEM 
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Berdasarkan hasil pengujian menggunakan smartPLS sebagaimana di 

tunjukan pada gambar 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat nilai 

loading factor dibawah 0.50 sehingga tidak harus dilakukan drop data untuk 

menghapus indikator yang bernilai loading dibawah 0.50 agar memperoleh model 

yang baik.  

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang diajukan dapat dilihat dari besarnya nilai T-

statistic. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai 

hubungan antar variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima 

hipotesis yang diajukan diatas adalah 1.645 untuk p<0.10; 1.960 untuk p<0.05; 

dan 2.576 untuk p<0.01. Tabel berikut ini menyajikan output estimasi untuk 

pengujian model struktural. 

Tabel 4.12 
Nilai Inner Weight 

 variabel original sample estimate T-Statistic Standard deviation keputusan 

Kom_Prof -> Prosedur -0.140 0.648 0.216 H1 ditolak 

Tingk_Jb -> Prosedur -0.261 2.663*** 0.098 H2 diterima 

Tingk_Jb -> Kom_Org 0.389 3.880*** 0.100 H3 diterima 

Kom_Org -> Prosedur -0.320 2.881*** 0.111 H4 diterima 

Keterangan: *signifikan pada p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01 
Sumber: Output PLS 
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Berdasarkan nilai inner weight sebagaimana ditunjukkan tabel 4.12 di atas, 

maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. H1: Komitmen Profesional (KP) berpengaruh negatif terhadap tindakan 

penghentian prematur atas prosedur audit (PMSO). 

Hipotesis pertama menyatakan terdapat pengaruh negatif antara Komitmen 

Profesional (KP) dengan Premature Sign-off (PMSO). Berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan PLS sesuai dengan gambar diatas diketahui 

bahwa Komitmen Profesional (KP) tidak memiliki pengaruh terhadap 

Premature Sign-off (PMSO). Hal itu dikarenakan nilai t-statistic sebesar 

0.648 tersebut berada dibawah nilai kritis ± 1.645. Dengan demikian H1 

tidak dapat diterima yang berarti bahwa semakin tinggi komitmen 

profesional seorang auditor tidak dapat menekan terjadinya tindakan 

premature sign-off selama proses audit berlangsung. 

2. H2: Tingkat Jabatan (TJ) berpengaruh negatif terhadap tindakan 

penghentian prematur atas prosedur audit (PMSO). 

Hipotesis kedua menyatakan terdapat hubungan negatif antara konstruk 

Tingkat Jabatan (TJ) terhadap adanya tindakan Premature Sign-off 

(PMSO) dengan nilai koefisien parameter sebesar -0.261 dan nilai t-

statistic sebesar 2.663 (signifikan pada p < 0.01). Dengan demikian H2 

dapat diterima bahwa semakin tinggi tingkat jabatan yang dimiliki oleh 

auditor dapat menekan terjadinya tindakan premature sign-off selama 

proses audit berlangsung. 
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3. H3: Tingkat Jabatan (TJ) berpengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi (KO). 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa uji hubungan antara 

konstruk menunjukan bahwa Tingkat Jabatan (TJ) berpengaruh positif 

terhadap Komitmen Organisasi (KO) dengan nilai koefisien parameter 

sebesar 0.389 dan nilai t-statistic sebesar 3.880 (signifikan pada p<0.01). 

Dengan demikian H3 dapat diterima bahwa semakin tinggi tingkat jabatan 

yang dimiliki oleh auditor akan meningkatkan komitmen organisasional 

auditor. 

4. H4: Komitmen Organisasi (KO) berpengaruh negatif terhadap tindakan 

penghentian prematur atas prosedur audit (PMSO). 

Merujuk pada hasil pengujian hubungan antar konstruk dapat dilihat 

bahwa Komitmen Organisasi (KO) berpengaruh negatif terhadap tindakan 

Premature Sign-off (PMSO), dihasilkan nilai koefisien parameter sebesar  

-0.320 dan nilai t-statistic sebesar 2.881 (signifikan pada (p < 0.10).  

Dengan demikian H4 dapat diterima bahwa Komitmen Organisasi yang 

tinggi dapat mencagah terjadinya tindakan premature sign-off. 
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4.5 Pembahasan 

Hasil pengujian terhadap hipotesis yang dikembangkan secara ringkas 

disajikan pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Komitmen profesional berpengaruh negatif 

terhadap tindakan premature sign-off. 

Hipotesis Alternatif 

Ditolak 

H2 Tingkat jabatan berpengaruh negatif 

terhadap tindakan premature sign-off 

Hipotesis Alternatif 

Diterima 

H3 Tingkat jabatan berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi 

Hipotesis Alternatif 

Diterima 

H4 Komitmen organisasi berpengaruh negatif 

terhadap tindakan premature sign-off 

Hipotesis Alternatif 

Diterima 

Sumber : Data diolah, 2011 

Hipotesis pertama penelitian ini dinyatakan dalam bentuk hipotesis 

alternatif sebagai berikut : 

H1 = komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap tindakan 

premature sign-off 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap tindakan premature sign-off. 

Artinya semakin tinggi komitmen profesional yang dimiliki oleh auditor maka 

dapat memperkecil terjadinya tindakan premature sign-off selama proses audit 

berlangsung. Namun hasil pengolahan data menunjukan bahwa komitmen 

profesional tidak mempunyai pengaruh terhadap Premature Sign-off. Dengan 

demikian, hasil pengujian menolak hipotesis pertama (H1). 
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Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Meyer et.al, 

1993 yang menemukan bahwa komitmen profesional tidak secara signifikan 

memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan premature sign-off. Penyebab 

terjadinya hal ini diakibatkan karena auditor dengan komitmen organisasi kontinu 

yang tinggi akan cenderung menerima perlakuan Premature Sign-off (PMSO) 

selama itu manfaat perlakuan itu dianggap lebih besar dibandingkan biaya yang 

kemungkinan muncul akibat perlakuan tersebut. Penolakan terhadap hipotesis H1 

mengindikasikan bahwa Komitmen Profesional (KP) tidak cukup memberikan 

pengaruh negatif terhadap adanya tindakan Premature Sign-off. Seperti telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa Komitmen Profesional (KP) mempunyai 3 dimensi, 

yaitu komitmen profesional afektif, kontinu, dan normatif (Meyer et al.,1993). 

Dalam kasus ini, auditor dengan komitmen profesional afektif dan normatif yang 

tinggi cenderung tidak menerima perlakuan Premature Sign-off (PMSO). 

Sedangkan auditor dengan komitmen organisasi kontinu yang tinggi akan 

cenderung menerima perlakuan Premature Sign-off (PMSO) selama manfaat 

perlakuan itu dianggap lebih besar dibandingkan biaya yang kemungkinan muncul 

akibat perlakuan tersebut. 

Hipotesis kedua penelitian ini dinyatakan dalam bentuk hipotesis 

alternatif sebagai berikut : 

H2 = tingkat jabatan berpengaruh negatif terhadap tindakan premature  

sign-off 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa tingkat 

jabatan berpengaruh negatif terhadap tindakan premature sign-off. Artinya 
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semakin tinggi tingkat jabatan yang dimiliki oleh auditor maka dapat 

memperkecil terjadinya tindakan premature sign-off selama proses audit 

berlangsung. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

tingkat jabatan memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan premature sign-off. 

Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dapat diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Raghunathan, 1991 dan Shapeero et.al, 

2003 yang menemukan bahwa auditor pada tingkat jabatan yang lebih tinggi 

mampu menekan terjadinya tindakan premature sign-off selama proses audit 

berlangsung. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa auditor pada posisi 

level bawah cenderung lebih bisa menerima tindakan premature sign-off selama 

proses audit berlangsung dibandingkan dengan auditor pada posisi level yang 

lebih tinggi (Kelley, T., and Margheim, L., 1990). Secara empiris, tingkat jabatan 

dalam perusahaan (KAP) menunjukan kekuatan, dimana ranking yang lebih tinggi 

berhubungan dengan tingkat profesionalisme yang semakin tinggi pula pada 

seorang auditor. 

Hipotesis ketiga penelitian ini dinyatakan dalam bentuk hipotesis 

alternatif sebagai berikut : 

H3 = tingkat jabatan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa tingkat 

jabatan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Artinya bahwa 

semakin tinggi tingkat jabatan seseorang di dalam suatu perusahaan maka akan 

semakin tinggi pula komitmen organisasi yang dimilikinya. Berdasarkan hasil 

pengolahan data menunjukan bahwa tingkat jabatan memiliki pengaruh positif 
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terhadap komitmen organisasi. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dapat 

diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Becker (1960) 

yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat jabatan seorang auditor di dalam 

Kantor Akuntan Publik (KAP) maka akan cenderung memiliki komitmen 

organisasi yang semakin tinggi pula sebagai akibat dari akumulasi partisipasi 

yang telah mereka berikan kepada organisasi tempat dimana selama ini mereka 

telah bekerja. Dalam hal lain, individu yang menanamkan investasi yang lebih 

besar cenderung memiliki komitmen organisasi yang lebih besar juga. Dalam 

penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa tingkat jabatan dalam organisasi 

sering digunakan untuk mewakili pengukuran terhadap tingkat investasi yang 

ditanamkan seseorang dan ditemukan berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi (Alutto et al. 1973; Farrell and Rusbult 1981; Meyer and Allen 1984; 

Mathieu and Zajac 1990). 

Hipotesis keempat penelitian ini dinyatakan dalam bentuk hipotesis 

alternatif sebagai berikut : 

H4 = komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap tindakan premature 

sign-off 

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap tindakan Premature Sign-off. 

Hal ini berarti semakin tinggi komitmen terhadap organisasi yang dimiliki oleh 

seorang auditor maka akan menekan terjadinya Premature Sign-off (PMSO) 

selama proses audit berlangsung. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan 
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menunjukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap 

tindakan premature sign-off. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dapat 

diterima. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Donnelly et.al, 

2000 yang menemukan bahwa semakin tinggi komitmen seorang auditor terhadap 

organisasinya maka akan memiliki kecenderungan menolak perilaku yang bersifat 

menyalahi prosedur sehingga mampu menekan terjadinya tindakan Premature 

Sign-off (PMSO) selama proses audit berlangsung. Komitmen organisasi 

berasosiasi dengan perilaku positif semisal kinerja dan kehadiran sering 

dihubungkan dengan perilaku penyimpangan sebagai suatu cara untuk mengubah 

atau mengatasinya (Aranya and Ferris, 1984). Dampaknya, komitmen organisasi 

menciptakan perilaku yang berlawanan dengan tindakan penyimpangan. Jika 

komitmen meningkat, organisasi akan dipandang lebih bersahabat sehingga 

keinginan untuk melakukan tindakan manipulasi yang bersifat dipaksakan tidak 

akan muncul. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat dalam organisasi dan 

mereka yang berkemauan untuk bekerja keras guna mencapai tujuan organisasi 

seharusnya tidak akan mengambil jalan tidak etis dan/atau cara menyimpang 

untuk mencapai tujuan pribadi. 

Seperti yang dikatakan oleh Lincoln and Kalleberg (1990), bahwa 

pegawai yang mempunyai komitmen yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan 

organisasi bahkan ketika keuntungan tersebut tidak berdampak langsung kepada 

pendapatan pribadi maupun karir. Individu dengan komitmen organisasi yang 

tinggi menginginkan keberhasilan bagi organisasi tersebut. Apabila individu 
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berpandangan bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk penyimpangan, mereka 

tidak akan menerima perilaku tersebut. Individu dengan komitmen organisasi 

yang rendah akan lebih tertarik untuk mengejar keinginan pribadi daripada 

kepentingan organisasi. Maka, individu yang memiliki tingkat komitmen 

organisai yang lebih rendah akan lebih suka berpandangan bahwa perilaku yang 

menyimpang tersebut adalah perilaku yang dapat diterima dengan tujuan untuk 

promosi pribadi (contoh: perilaku premature sign-off dan underreporting of time). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah 

disajikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh antara Komitmen Profesional (Professional 

Commitment) terhadap tindakan premature sign-off of audit procedure. 

Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan 

hasil pengujian dengan menggunakan PLS diketahui bahwa Komitmen 

Profesional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan premature 

sign-off karena nilai uji statistik yang dihasilkan berada diluar batas 

signifikansi. Jadi tinggi  rendahnya komitmen profesional yang dimiliki oleh 

seorang auditor tidak akan berpengaruh terhadap kemungkinan auditor 

tersebut melakukan tindakan premature sign-off. 

2. Terdapat pengaruh negatif antara Tingkat Jabatan (Job Level) terhadap 

tindakan premature sign-off of audit procedur. Dengan demikian hipotesis 

kedua dalam penelitian ini diterima. Output PLS menunjukan bahwa secara 

statistik terdapat pengaruh negatif dan signifikan tingkat jabatan terhadap 

tindakan premature sign-off. Jadi semakin tinggi tingkat jabatan yang 

dimiliki oleh seorang auditor maka akan semakin rendah kemungkinan 

auditor tersebut melakukan tindakan premature sign-off. 
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3. Terdapat pengaruh positif antara Tingkat Jabatan (Job Level) terhadap 

Komitmen Organisasi (Organizational Commitment). Dengan demikian 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Output PLS mengindikasikan 

bahwa secara statistik terdapat pengharuh positif antara tingkat jabatan 

terhadap komitmen organisasi. Jadi semakin tinggi tingkat jabatan yang 

dimiliki oleh seorang auditor maka akan semakin tinggi pula komitmen 

organisasi yang dimiliki auditor tersebut. 

4. Terdapat pengaruh negatif antara Komitmen Organisasi (Organizational 

Commitment) terhadap tindakan premature sign-off of audit procedure. 

Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Output 

PLS mengindikasikan bahwa komitmen organisasi secara statistik 

berpengaruh negatif terhadap tindakan premature sign-off. Jadi semakin 

tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan 

semakin rendah kemungkinan auditor tersebut melakukan tindakan 

premature sign-off. 

 

5.2   Saran 

Saran yang disampaikan kepada peneliti berikutnya adalah: 

1. Penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan penelitian pada 

penggunaan variabel komitmen organisasi yang dalam penelitian ini 

ternyata ditemukan tidak berpengaruh terhadap premature sign-off agar 

didapatkan reasoning yang lebih jelas. 
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2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel aktual / terkini 

yang disinyalir mempunyai pengaruh dalam terjadinya tindakan premature 

sign-off. 

3. Memperluas sampel penelitian tidak hanya auditor yang bekerja pada KAP 

saja, namun memasukan juga kelompok sampel lain seperti akuntan 

pemerintah. 
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Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah – D.I Yogyakarta 

No Nama Kantor Akuntan Publik Alamat Kota 

1 KAP Drs. Oetoet Wibowo Jl. Adiyaksa No. 211 Purwokerto 

2 KAP Beny Gunawan Jl. Puri Anjasmoro Blok DD I No.3 Semarang 

3 KAP Darsono & Budi Cahyo Santosa Jl. Mugas Dalam No.65 Semarang 

4 KAP Erwan, Sugandhi &Jajat Marjat Jl. Tegalsari Barat V No.24 Semarang 

5 KAP Hadori & Rekan Jl. Tegalsari Raya No.53 Semarang 

6 KAP Drs. Hananta Budianto &Rekan Jl. Sisingamaraja No. 20-22 Semarang 

7 KAP I. Soetikno Jl. Durian Raya No. 20 Semarang 

8 KAP Irawati Kusumandi Jl. Puri Anjasmoro Blok B No. 16 Semarang 

9 KAP Leonard, Mulia & Richard  Jl. Marina No. 8 Semarang 

10 KAP Ruchendi, Marjito & Rushadi Jl. Beruang Raya No. 48 Semarang 

11 KAP Soekamto Jl. Durian Selatan No. 16 Semarang 

12 KAP Drs. Sugeng Pamudji Jl. Bukit Agung Blok AA No. 1-2 Semarang 

13 KAP Dra. Suhartini & Rekan Jl. Citarum Tengah No. 22 Semarang 

14 KAP Tarmizi Achmad Jl. Dewi Sartika Raya 7 Semarang 

15 KAP Yulianti Jl. MT. Haryono No. 548 Semarang 

16 KAP. Ngurah Arya & Rekan  Jl. Pamularsih Raya No. 16  Semarang 

17 KAP. Arie rachim Jl. Dargo Blok A No.6 Semarang 

18 Kap. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Jl. Muara Mas Timur No.242 Semarang 

19 KAP Bayudi Watu & Rekan Jl. Dr. Wahidin No.85 Semarang 

20 KAP Drs.Hanung Triatmoko, Akt Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo 

21 KAP Rachmad Wahyudi Jl. Dr.CiptoMangunkusumo No.3A Solo 

22 KAP Wartono Jl. Sumanhudi No. 211 Solo 

23 KAP Busroni & Payamto Jl. Ir. Sutami No. 25 Solo 

24 KAP. Bismar, Muntalib & Yunus Jl. Soka No.24 Baciro  Yogyakarta 

25 KAP. Hadiono Gedung Griya HDN Jl. Kusbini Yogyakarta 

26 KAP. Hadori Sugiarto A& Rekan Jl. Prof. Dr. Sarjito No.9 Yogyakarta 

27 KAP. Drs. Henry & Sugeng Jl. Gajah Mada No.22 Yogyakarta 

28 KAP. Drs. Inaresjz Kemalawarta Jl. Ringin Putih No.7 Prenggan, Kota Gede Yogyakarta 

29 KAP. Drs. Kumalahadi 

 

Jl. Kranji No.90 Serang Baru Mudal, Sariharjo 

Ngaglik, Sleman 

Yogyakarta 

30 KAP. Drs. Soeroso Donosapoetro, MM Jl. Beo No.49 Demangan Baru Yogyakarta 

31 KAP. Dra. Suhartati & Rekan  Perumahan Nogotirto I No.11 Gamping, Sleman Yogyakarta 

Sumber: Direktori Akuntan Publik Indonesia, 2011 
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Lampiran 2 
 

KUESIONER PENELITIAN 
 

PENGARUH PROFESSIONAL COMMITMENT, 

JOB LEVEL, DAN ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT TERHADAP PREMATUR SIGN-

OFF BEHAVIOR OF AUDIT PROCEDURE PADA 

KAP DI JAWA TENGAH DAN DIY 
 

 

 
 

 
 

OLEH: 

ARIF PAMUJI NUGROHO 

7250407034 

 
 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 
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Lap : Satu (1) Set Kuesioner 
Hal : Pemohonan Menjadi Responden 
Kepada Yth, 
Bapak/Ibu Responden 
Ditempat 
 
Dengan hormat 
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 
Nama : Arif Pamuji Nugroho 
NIM  : 7250407034 
Alamat : Jl. Magelang – Purworejo KM12, Magelang 
Adalah mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang 
yang sedang malaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi. 
 
Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian yang 
berjudul 
“ Pengaruh Professional Commitment, Job level, dan Organizational Commitment 
terhadap Prematur Sign-Off Behavior Of Audit Procedure pada KAP di Jawa 
Tengah dan DIY”  
 
Informasi ini bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk penelitian ilmiah. 
Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada partisipasi dan perhatian 
Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini secara sungguh-sungguh. 
 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 
  
 
Hormat saya, 
 

Arif Pamuji Nugroho 

7250407034 

�

�

�

�

�

�
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IDENTITAS RESPONDEN 

Tolong isilah/beri tanda dengan singkat dan jelas sesuai dengan data diri 

Bapak/Ibu dengan jawaban yang paling sesuai dengan anda. 

 

Tanggal Pengisian   : 

Nama KAP        : 

Jenis Kelamin     : (1) Laki-laki            (2) Perempuan 

Usia          :    …   Tahun 

Pendidikan terakhir   : (1) D3  (2) S1   (3) S2  (4) S3 

               (5) Lainnya……….. 

Lama bekerja pada Kantor Akuntan Publik…….…tahun…......bulan 

Posisi dalam KAP    : (1) Audit Junior  (3) Manager 

                (2) Audit Senior   (4) Partner  
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Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pertanyaan berikut, sesuai 

dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan. 

Keterangan: 

1. Tidak Pernah (TP) = 1    1.   Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

2. Jarang (J) = 2      2.   Tidak Setuju (TS) = 2 

3. Kadang-Kadang (K) = 3   3.   Netral (N) = 3 

4. Sering (SR) = 4      4.   Setuju (S) = 4 

5. Selalu (SL) =5      5.   Sangat Setuju (SS) =5�
�

Pertanyaan mengenai Prosedur Audit 

(Heriningsih, 2002)�

No. Pernyataan TP J K SR SL 

1. 
Di dalam merencanakan audit, seberapa sering 
anda tidak memerlukan pemahaman bisnis klien? 

1 2 3 4 5 

2. 
Seberapa sering anda tidak menggunakan 
pertimbangan sistem pengendalian intern dalam 
audit laporan keuangan? 

1 2 3 4 5 

3. 

Seberapa sering anda tidak menggunakan 
informasi 
asersi dalam merumuskan tujuan audit dan 
merancang pengujian substantive? 

1 2 3 4 5 

4. 
Seberapa sering anda tidak menggunakan fungsi 
auditor internal dalam audit? 

1 2 3 4 5 

5. 
Seberapa sering anda tidak melakukan prosedur 
analitis dalam perencanaan dan review audit? 

1 2 3 4 5 

6. 
Seberapa sering anda tidak melakukan konfirmasi 
dengan pihak ketiga dalam audit laporan 
keuangan? 

1 2 3 4 5 

7. 
Seberapa sering anda tidak menggunakan 
representasi manajemen dalam audit laporan 
keuangan? 

1 2 3 4 5 

8. Seberapa sering anda tidak melakukan uji 
kepatuhan terhadap pengendalian terhadap 

1 2 3 4 5 
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transaksi dalam aplikasi sistem komputer online? 

9. 
Seberapa sering anda mengurangi jumlah sample 
yang direncanakan dalam audit laporan 
keuangan? 

1 2 3 4 5 

10. 
Seberapa sering anda tidak melakukan 
perhitungan 
fisik terhadap kas atau persediaan? 

1 2 3 4 5 

Pertanyaan mengenai Komitmen Profesional 

(Meyer et al., 1993) 
� Komitmen Profesional Afektif 

No Pertanyaan STS TS TP S SS 

1 
Saya merasa bahagia jika dapat menghabiskan 
karir sebagai auditor. 

1 2 3 4 5 

2 
Saya sangat antusias menceritakan profesi auditor 
kepada pihak lain di luar profesi auditor. 

1 2 3 4 5 

3 
Saya merasakan masalah yang terjadi pada profesi 
auditor sama seperti masalah pribadi saya sendiri. 

1 2 3 4 5 

4 
Saya memiliki keterikatan emosional dengan 
profesi auditor. 

1 2 3 4 5 

5 
Saya merasa bangga menjadi bagian dari profesi 
auditor. 

1 2 3 4 5 

6 
Profesi sebagai auditor memiliki arti atau makna 
yang sangat penting bagi saya. 

1 2 3 4 5 

� Komitmen Profesional Continuance 

No Pertanyaan STS TS TP S SS 

1 
Saya merasa rugi jika saya beralih dari profesi 
auditor pada profesi lain. 

1 2 3 4 5 

2 
Beralih dari profesi auditor pada profesi lain 
mengakibatkan pengorbanan personal. 

1 2 3 4 5 

3 
Bekerja sebagai auditor pada KAP merupakan 
suatu kebutuhan dan keinginan saya. 

1 2 3 4 5 

4 
Banyak yang terganggung dalam kehidupan kami, 
jika saya beralih dari profesi auditor pada profesi 
lain. 

1 2 3 4 5 
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5 
Beralih dari profesi auditor pada profesi lain 
merupakan suatu hal yang sulit untuk saya 
lakukan pada saat ini. 

1 2 3 4 5 

6 
Banyak hal yang sudah saya lakukan pada profesi 
auditor, dan hal tersebut menjadi pertimbangan 
saya untuk tidak beralih profesi. 

1 2 3 4 5 

� Komitmen Profesional Normatif 

No. Pertanyaan STS TS TP S SS 

1 
Saya meyakini bekerja sebagai auditor merupakan 
suatu kewajiban. 

1 2 3 4 5 

2 
Saya memiliki loyalitas pada profesi, dan oleh 
karena itu saya tetap menekuni profesi auditor. 

1 2 3 4 5 

3 
Saya memiliki tanggungjawab moral untuk tetap 
berada pada profesi auditor. 

1 2 3 4 5 

4 
Saya merasa bersalah jika meninggalkan atau 
keluar dari pekerjaan saya sebagai auditor. 

1 2 3 4 5 

5 

Meskipun terdapat kesempatan atau peluang yang 
menguntungkan saya, kesempatan tersebut bukan 
merupakan alasan untuk meninggalkan profesi 
auditor. 

1 2 3 4 5 

6 

Saya meyakini seseorang yang telah dididik 
dalam profesi auditor memiliki suatu 
tanggungjawab untuk tidak beralih pada profesi 
lain selama periode atau kurun waktu tertentu. 

1 2 3 4 5 

 

Pertanyaan mengenai Komitmen Organisasi 

(Mowday, 1979) 
 
No Pernyataan STS TS RR S SS 

1. 
Saya berkeinginan memberikan segala upaya 
yang ada untuk membantu Instansi ini menjadi 
sukses.  

1 2 3 4 5 

2. 
Saya membanggakan Instansi ini kepada teman-
teman saya sebagai suatu Instansi yang baik 
untuk bekerja.  

1 2 3 4 5 
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3. 
Saya akan menerima hampir setiap jenis 
penugasan pekerjaan agar tetap bekerja pada 
Instansi ini.  

1 2 3 4 5 

4. 
Saya menemukan bahwa sistem nilai (values) 
saya sama dengan sistem nilai (values) Instansi 
ini.  

1 2 3 4 5 

5. 
Saya bangga mengatakan kepada orang lain 
bahwa saya bekerja pada Instansi ini.  

1 2 3 4 5 

6. 
Instansi ini memberikan peluang yang terbaik 
bagi saya dalam meningkatkan kinerja Instansi 
ini.  

1 2 3 4 5 

7. 

Saya merasa pilihan saya untuk bekerja pada 
Instansi ini sangat tepat dibandingkan dengan 
Instansi lain yang sudah saya pertimbangkan 
sebelumnya.  

1 2 3 4 5 

8. 
Kepedulian saya terhadap masa depan Instansi 
tempat saya bekerja sangat besar.  

1 2 3 4 5 

9. 
Bagi saya Instansi ini adalah yang terbaik dari 
semua kemungkinan Instansi yang dipilih untuk 
bekerja.  

1 2 3 4 5 

 

Pertanyaan Hierarki Auditor 

(Nugraheny, Rhizkika., 2008) 

Mohon Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan dibawah ini dengan tanda (X) 
pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara. 

1. Sudah berapa lamakah pengalaman anda sebagai auditor di KAP… 

a. < 2 tahun        c.  4-6 tahun   e.  > 8 tahun 

b. 2-4 tahun        d.  6-8 tahun 

2. Selama menjadi auditor, sudah berapa banyak perusahaan yang telah anda 
audit… 

a. < 2 perusahaan      c.  5-7 perusahaan              e.  >10 perusahaan 

b. 2-4 perusahaan      d.  8-10 perusahaan  
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3. Dengan keikutsertaan anda dalam mengikuti pelatihan atau seminar, 
bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas atau hasil kerja anda… 

a. Sangat Tidak Mempengaruhi     

b. Tidak mempengaruhi `   

c. Kurang Mempengaruhi 

d. Cukup Mempengaruhi 

e. Sangat Mempengaruhi 

4. Bila terjadi permasalahan atau kesalahan selama melakukan peauditan 
terhadap laporan keuangan klien, hal seperti apa yang biasanya anda 
lakukan… 

a. Membiarkan saja 

b. Melimpahkan kepada orang lain 

c. Bertanya kepada orang lain 

d. Mencoba memperbaiki dan lebih teliti 

e. Menanggapi dengan kritis dan memperbaiki dengan seksama 

5. Bagaimanakah cara pandang dan tanggapan terhadap informasi yang anda 
peroleh selama melakukan pemeriksaan… 

a. Menerima begitu saja informasi yang diperoleh 

b. Memandang dan menggapi dengan cukup baik 

c. Memandang dan menaggapi dengan baik dan teliti 

d. Hal tersebut dilakukan secara seksama, teliti dan kritis 

e. Menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan 

6. Pada waktu ada penugasan untuk mengaudit laporan keuangan klien, 
bagaimana pengalaman anda dalam mengambil keputusan audit… 

a. Yang penting memberikan keputusan, tanpa memperhatikan kondisi. 

b. Menunda memberikan keputusan 

c. Mencoba membuat keputusan yang terbaik meskipun hanya untuk 
sementara 

d. Dipikirkan dan diputuskan yang terbaik dan tepat sesuai dengan kondisi 
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e. Dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat dipertanggung 
jawabkan 

7. Kepentingan utama akuntan dalam menjalankan profesinya adalah untuk 
membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan sesuai 
dengan prestasi tinggi dan sesuai dengan prasarat etika yang diperlukan untuk 
mencapai tingkat prestasi tersebut… 

a. Sangat Tidak Setuju  d.  Setuju 

b. Tidak Setuju   e.  Sangat Setuju 

c. Ragu-ragu 

 

Pertanyaan mengenai Solusi 

Penghentian prematur atas prosedur audit (diartikan sebagai tindakan penghentian 

terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap 

dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas 

laporan keuangan yang diauditnya) menurut saya dapat diatasi dengan cara (pilih 

salah satu yang menurut Anda paling efektif dengan memberi tanda silang (X) :  

a. Supervisi yang ketat terhadap staf auditor (terutama yang berpengalaman kurang 
dari 2 tahun)  

b. Supervisi yang ketat terhadap semua auditor.  

c. Kelonggaran yang lebih terhadap judgement / pertimbangan profesional bagi 
seluruh level auditor.  

d. Kelonggaran yang lebih terhadap judgement/pertimbangan profesional bagi level 
staf auditor.  

e. Mengurangi penekanan yang berlebihan pada anggaran waktu (time budget).  

f. Meningkatkan variasi penugasan kerja  

g. Meningkatkan komunikasi di dalam tim audit  

h. Modifikasi dalam in-house training, berikan keterangan 
_____________________________ 

i. Lainnya,sebutkan _________________________________ 

 
Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu 
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Lampiran 3 

PLS Output Full Model SEM 

R-square�
[ CSV-Version ] 

  R-square 

Tingk_Jb  
Kom_Prof  
Prosedur 0.263 

Kom_Org 0.152 

�

Composite Reliability�

[ CSV-Version ] 
  Composite Reliability 

Tingk_Jb 0.907 

Kom_Prof 0.950 

Prosedur 0.958 

Kom_Org 0.960 

�

�

Average variance extracted (AVE) 

[ CSV-Version ] 

  Average variance extracted (AVE) AKAR AVE 

Tingk_Jb 0.585 0.765 

Kom_Prof 0.516 0.718 

Prosedur 0.699 0.836 

Kom_Org 0.729 0.854 
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Cross loadings 
[ CSV-Version ]�

 Tingk_Jb Kom_Prof Prosedur Kom_Org 

KO1 0.336 0.120 -0.391 0.843 

KO2 0.302 0.044 -0.253 0.804 

KO3 0.322 0.116 -0.410 0.856 

KO4 0.273 0.068 -0.409 0.843 

KO5 0.226 0.010 -0.346 0.887 

KO6 0.356 0.047 -0.378 0.893 

KO7 0.346 0.078 -0.397 0.875 

KO8 0.254 0.018 -0.409 0.866 

KO9 0.272 0.168 -0.358 0.812 

KP1 -0.071 0.831 -0.041 0.062 

KP10 -0.006 0.740 -0.044 0.024 

KP11 0.026 0.627 0.022 -0.105 

KP12 0.023 0.740 -0.089 0.063 

KP13 0.041 0.653 -0.030 0.028 

KP14 0.027 0.744 -0.075 0.015 

KP15 0.033 0.737 -0.066 -0.012 

KP16 0.055 0.686 -0.065 -0.056 

KP17 -0.020 0.585 0.027 0.022 

KP18 0.028 0.571 -0.053 0.090 

KP2 -0.061 0.814 -0.098 0.044 

KP3 0.083 0.770 -0.154 0.104 

KP4 0.100 0.508 0.149 -0.026 

KP5 0.032 0.782 0.005 0.071 

KP6 -0.012 0.794 -0.026 -0.005 

KP7 0.007 0.712 -0.107 0.126 

KP8 -0.025 0.781 -0.083 0.080 

KP9 -0.049 0.755 -0.034 -0.024 

PA1 -0.244 -0.015 0.690 -0.348 

PA10 -0.251 -0.123 0.714 -0.322 

PA2 -0.354 -0.113 0.860 -0.428 

PA3 -0.355 -0.174 0.909 -0.388 

PA4 -0.447 -0.217 0.903 -0.487 

PA5 -0.395 -0.162 0.928 -0.504 

PA6 -0.401 -0.146 0.870 -0.541 

PA7 -0.374 -0.126 0.789 -0.358 

PA8 -0.368 -0.261 0.843 -0.506 

PA9 -0.275 -0.203 0.822 -0.469 

TJ1 0.720 -0.071 -0.269 0.201 
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TJ2 0.609 -0.089 -0.267 0.337 

TJ3 0.918 0.024 -0.353 0.351 

TJ4 0.703 -0.023 -0.339 0.210 

TJ5 0.767 0.094 -0.183 0.291 

TJ6 0.897 -0.057 -0.273 0.311 

TJ7 0.691 0.008 -0.420 0.348 

results for inner weights 

[ CSV-Version ]�
  original sample estimate mean of subsamples Standard deviation T-Statistic 

Tingk_Jb -> Prosedur -0.261 -0.272 0.098 2.663 

Kom_Prof -> Prosedur -0.140 -0.045 0.216 0.648 

Kom_Org -> Prosedur -0.320 -0.309 0.111 2.881 

Tingk_Jb -> Kom_Org 0.389 0.400 0.100 3.880 

results for outer loadings 

[ CSV-Version ]�
  original sample estimate mean of subsamples Standard deviation T-Statistic 

Tingk_Jb     
TJ1 0.720 0.721 0.069 10.465 

TJ2 0.609 0.605 0.078 7.812 

TJ3 0.918 0.915 0.022 41.424 

TJ4 0.703 0.699 0.053 13.295 

TJ5 0.767 0.758 0.066 11.691 

TJ6 0.897 0.890 0.028 32.510 

TJ7 0.691 0.689 0.073 9.451 

Kom_Prof     
KP1 0.831 0.784 0.163 5.091 

KP10 0.740 0.657 0.172 4.309 

KP11 0.627 0.643 0.180 3.485 

KP12 0.740 0.665 0.157 4.717 

KP13 0.653 0.646 0.150 4.359 

KP14 0.744 0.675 0.146 5.083 

KP15 0.737 0.657 0.172 4.282 

KP16 0.686 0.632 0.155 4.432 

KP17 0.585 0.613 0.150 3.892 

KP18 0.571 0.536 0.159 3.582 

KP2 0.814 0.751 0.164 4.954 

KP3 0.770 0.707 0.165 4.680 
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KP4 0.508 0.630 0.203 2.505 

KP5 0.782 0.779 0.147 5.335 

KP6 0.794 0.786 0.157 5.043 

KP7 0.712 0.556 0.208 3.419 

KP8 0.781 0.638 0.183 4.264 

KP9 0.755 0.730 0.149 5.070 

Prosedur     
PA1 0.690 0.692 0.059 11.604 

PA10 0.714 0.713 0.066 10.847 

PA2 0.860 0.862 0.027 31.741 

PA3 0.909 0.911 0.015 62.600 

PA4 0.903 0.904 0.012 73.640 

PA5 0.928 0.930 0.014 67.617 

PA6 0.870 0.871 0.030 29.447 

PA7 0.789 0.795 0.043 18.468 

PA8 0.843 0.846 0.028 30.384 

PA9 0.822 0.816 0.027 30.873 

Kom_Org     
KO1 0.843 0.840 0.036 23.599 

KO2 0.804 0.800 0.053 15.043 

KO3 0.856 0.852 0.033 26.212 

KO4 0.843 0.838 0.037 22.478 

KO5 0.887 0.885 0.024 36.623 

KO6 0.893 0.891 0.021 42.407 

KO7 0.875 0.875 0.023 37.604 

KO8 0.866 0.861 0.029 29.861 

KO9 0.812 0.807 0.043 18.686 
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Lampiran 4 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Drs. Bayudi Watu & Rekan 
� ��������Jl. Dr. Wahidin No.85 Semarang 50253 

 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di 
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Drs. Bayudi Watu & 
Rekan, dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik             FM-05-AKD-24 
Fakultas Ekonomi UNNES 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Darsono & Budi Cahyo Santoso 
� ��������Jl. Mugas Dalam No.65 Semarang 50241�

 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Darsono & Budi Cahyo 
Santoso, dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Hadiono 
� ��� ���Gedung Griya HDN Jl. Kusbini No.27 Yogyakarta 

 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Hadiono, dengan alokasi 
waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Drs. Hananta Budianto & Rekan 
� ��������Jl. Sisingamangaraja No.20 – 22 Semarang 50252�

 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Drs. Hananta Budianto & 
Rekan, dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Drs. Hanung Triatmoko, Ak 
� ��������Jl. Ki Mangun Sarkoro No.55 Surakarta 57135 
 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Drs. Hanung Triatmoko, 
Ak, dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Drs. Henry & Sugeng 
� � ��Jl. Gajah Mada No.22 Yogyakarta 55112 

 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Drs. Henry & Sugeng, 
dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Drs. Idjang Soetikno 
� � ��Jl. Durian Raya No.20 Kav.3 Perumahan Durian Mediterania Villa, 

  BanyumanikSemarang 50263 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature  

Sign-Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Drs. Idjang Soetikno, 
dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal  : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Drs. Kumalahadi 
� ��Jl. Kranji No.90 Serang Baru Mudal, Sariharjo Ngaglik, Sleman Yogyakarta 

 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama    : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM    : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul    : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
    Organizational Commitment Terhadap Premature Sign-Off 
    Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di JATENG Dan DIY” 
 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Drs. Kumalahadi, dengan 
alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Ngurah Arya & Rekan 
� � ��Gedung Dharmaputra Lantai 1 Jl. Pamularsih Raya No.16 Semarang 50148 
 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Ngurah Arya & Rekan, 
dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Dr. Payamta, CPA 
� � ��Jl. Ir. Soetami No.25 Surakarta 57126 

 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature  

Sign-Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Dr. Payamta, CPA, 
dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Drs. Soekamto 

JL. Taman Durian No.2 Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik Semarang 
50263 

 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Drs. Soekamto, dengan 
alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  :    
Hal   : Ijin Penelitian 
  
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Dra. Suhartati & Rekan 
� � ��Jl. Citarum Tengah No.22 Semarang 5012 
 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
          Organizational Commitment Terhadap Premature  

Sign-Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di 
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Dra. Suhartati & Rekan, 
dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Drs. Tahrir Hidayat 
� � ��Jl. Taman Puspanjolo Tengah I/2 A Semarang 50141 
 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Drs. Tahrir Hidayat, 
dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Wartono 
� � ��Jl. K. H. Samanhudi No.121 Surakarta 57147 

 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Wartono, dengan alokasi 
waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI (FE) 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gedung C6. Kampus Sekaran GunungPati, Semarang, 
Telp. (024) 8508015 
e-mail : Ekonomi@unnes.ac.id 

 
Nomor : 101 / H37.I.7.3/PP/2011            03 MEI 2011 
Lamp.  : 
Hal   : Ijin Penelitian 
 
 
Yth.  : Pimpinan KAP. Yulianti SE., BAP. 
    Jl. MT Haryono 548-Semarang 50124 
  
 
Dengan hormat, 
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan Skripsi 
oleh mahasiswa sebagai berikut : 
 
Nama      : ARIF PAMUJI NUGROHO 
NIM       : 7250407034 
Jurusan / Jenjang  : Akuntansi, S1 
Judul      : “Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan 
            Organizational Commitment Terhadap Premature Sign- 

Off Behavior Of Audit Procedure Pada KAP Di  
JATENG Dan DIY” 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas 
dapat diijinkan untuk mengadakan penelitian di KAP. Yulianti SE., BAP., 
dengan alokasi waktu Bulan Mei 2011 s/d selesai. 
 
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sanpaikan terimakasih. 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Dekan 
2. Pemb. Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Ekonomi UNNES 
 

FM-05-AKD-24 
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Lampiran 5 
 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK 

DRS. BAYUDI WATU & REKAN 

Jl. Dr. Wahidin No.85 Semarang 50253 

Telp : (024) 8444183 / Fax : (024) 8316901 
 

SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa : 

Nama       : Arif Pamuji Nugroho 

NIM       : 7250407034 

Program Studi    : Akuntansi 

Universitas/ Instansi  : Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

Telah melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik                               

Drs. Bayudi Watu & Rekan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Professional Commitment, Job Level, Dan Organizational 

Commitment Terhadap Premature Sign-Off Behavior Of Audit Procedure 

Pada KAP Di Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta”  

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya.  

 Semarang,  30 Juli 2011 

Mengetahui, 
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KANTOR AKUNTAN PUBLIK 

DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO 
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