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Abstract 

The objective of the research is to find the direct effect of audit complexity 
and time budget pressure on audit quality.  The research also uses the 
understanding of information system as moderating variable in order to find 
whether the variable can help auditors to produce high quality audit in the 
hard situation because of audit complexity and time budget pressure. 

The result shows that audit complexity and time budget pressure influence 
negatively to audit quality.  The interaction between audit complexity and 
understanding of information system has a positive effect on audit quality. 
Conversly, the interaction between time budget pressure and understanding of 
information system has no positive effect on audit quality. 

Key words: audit complexity, time budget pressure, understanding of 
information system and audit quality 

 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan yang besar bagi dunia 

bisnis.  Transaksi bisnis dapat disajikan dalam bentuk elektronik, tanpa dokumentasi fisik 

(paperless). Selain itu informasi keuangan dapat disajikan secara realtime, kualitas 

pengambilan keputusan dapat ditingkatkan mengingat dapat dapat tersedia secara tepat 

waktu dan akurat (Rezaee dkk 2001 dan Bierstaker dkk 2001).   

Pemanfaatan teknologi memberikan kesempatan yang luas bagi perusahaan untuk menjalin 

rekanan dengan pihak eksternal tanpa dibatasi kendala geografis. Bisa jadi untuk menjaga 

kelancaran usaha, teknologi informasi  digunakan secara bersama. Sebagai contoh 

pemanfaatan teknologi EDI, pemanfaatan mampu menjamin kelancaran pasokan bahan 

baku, sehingga dapat mengurangi kos penyimpanan bahan baku.  Organisasi menjadi 

semakin kompleks seiring dengan kemajuan usaha yang dijalankan. Namun demikian 

pemanfaatan teknologi ini pada akhirnya akan menimbulkan kerumitan baru dalam 

                                                   
1 Artikel ini telah dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 
Satya Wacana, edisi Sepetember 2007 
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pengauditan dikarenakan akan menambah beban kerja yang semakin besar mengingat 

semakin banyaknya transaksi resiprokal. 

Situasi problematik semacam ini dapat menjadi hambatan atau sebaliknya merupakan 

tantangan tersendiri bagi seorang auditor. Terlebih pada saat seperti ini auditor mempunyai 

peranan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance).  

Akuntabilitas publik auditor sangat ditentukan oleh kualitas laporan audit yang dibuatnya 

(Utami 2003). 

Auditor seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu. Setiap KAP perlu untuk 

mengestimasi waktu yang dibutuhkan (membuat anggaran waktu) dalam kegiatan 

pengauditan.  Anggaran waktu ini dibutuhkan guna menentukan kos audit dan mengukur 

efektifitas kinerja auditor (Waggoner dan Cashell 1991). Namun seringkali anggaran 

waktu tidak realistis dengan pekerjaan yang harus dilakukan, akibatnya muncul perilaku-

perilaku kontraproduktif yang menyebabkan kualitas audit menjadi lebih rendah. Anggaran 

waktu yang sangat terbatas ini salah satunya disebabkan oleh tingkat persaingan yang 

semakin tinggi antar kantor akuntan publik (KAP) (Irene,2007). Alokasi waktu yang lama 

seringkali tidak menguntungkan  karena akan menyebabkan kos audit yang semakin tinggi.  

Klien bisa jadi berpindah ke  KAP lain yang menawarkan fee  audit yang lebih kompetitif 

(Waggoner dan Cashell 1991). 

Tuntutan laporan yang berkualitas dengan anggaran waktu terbatas tentu saja merupakan 

tekanan tersendiri bagi auditor.  Dalam studinya, Azad (1994) menemukan bahwa kondisi 

yang tertekan (secara waktu), auditor cenderung berperilaku disfungsional, misal 

melakukan prematur sign off,  terlalu percaya kepada penjelasan dan presentasi klien, serta 

gagal mengivestigasi isu-isu relevan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan laporan 

audit dengan kualitas rendah.  Riset Coram dkk (2003) menunjukkan terdapat penurunan 

kualitas audit pada auditor yang mengalami tekanan dikarenakan anggaran waktu yang 

sangat ketat.  

Situasi seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi auditor, karena dalam kompleksitas 

tugas yang semakin tinggi dan anggaran waktu yang terbatas, mereka dituntut untuk 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas.  Studi Maynard (1997) dan Joiner (2001) 

menunjukkan bahwa kualitas kinerja seseorang akan sangat dipengaruhi oleh 

tekanan/tuntutan tugas yang dihadapi.   
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Teknologi tidak hanya merubah bagaimana auditor bekerja tapi juga merubah apa yang 

dikerjakan oleh auditor. Adanya perubahan lingkungan menuntut auditor untuk bisa 

mengantisipasi, yaitu dengan memahami dan menguasai sistem informasi itu sendiri. 

Apabila seorang auditor tidak melakukan peningkatan akan pemahaman dan penguasaan 

terhadap pengetahuan teknologi informasi berarti segmen audit untuk dia juga terbatas 

yaitu hanya untuk perusahaan yang tidak menggunakan teknologi informasi.  Pemahaman 

auditor terhadap sistem informasi akan sangat membantu untuk menunjang kelancaran 

kegiatan pengauditan untuk menghasilkan laporan yang lebih baik (Bierstaker dkk 2001).   

Terkait dengan perkembangan teknologi yang cepat dan semakin canggih, auditor dituntut 

untuk selalu memahami dan mengembangkan perangkat teknologi yang digunakan dalam 

mengaudit dimulai dari software audit yang paling sederhana sampai pada software yang 

canggih. Dengan adanya bantuan teknologi informasi diharapkan auditor dapat menyajikan 

informasi secara lebih cepat, akurat dan handal (Halim, 2004). Pemahaman terhadap sistem 

informasi akan membantu auditor dalam menentukan prosedur audit yang tepat yang dapat 

mengurangi kompleksitas kegiatan pengauditan, sementara disisi lain pemahaman ini juga 

memudahkan auditor untuk mengoptimalkan teknologi audit apapun yang digunakan, 

sehingga kegiatan pengaditan dapat dilakukan secara lebih cepat (dapat mengurangi 

tekanan yang disebabkan oleh sangat terbatasnya anggaran waktu) 

PERSOALAN PENELITIAN 

1. Bagaimana pengaruh langsung kompleksitas audit dan  tekanan anggaran waktu 

terhadap kualitas audit ? 

2. Bagaimana pengaruh tidak langsung kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu 

terhadap kualitas audit dengan variabel moderasi pemahaman terhadap sistem 

informasi ? 

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Kualitas Audit 

Kualitas audit sulit diukur secara obyektif, sehingga para peneliti sebelumnya 

menggunakan berbagai dimensi kualitas audit. Mock dan Samet (1982) menyimpulkan 5 

karakteristik kualitas audit yaitu perencanaan, administrasi, prosedur, evaluasi dan 

perlakuan. Peneliti lain, Schoeder (1986) menyimpulkan 5 faktor penting penentu kualitas 
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audit yaitu perhatian partner dan manajer KAP dalam audit, perencanaan dan pelaksanaan, 

komunikasi tim audit dengan manajemen klien, independensi anggota tim dan menjaga 

kemutakhiran audit. Bila dikaitkan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), 

independensi yang dimaksud adalah independensi senyatanya (independence in fact). Yang 

dimaksud dengan independensi senyatanya adalah bahwa seorang auditor harus bersifat 

obyektif, mempunyai kejujuran yang tinggi atau dengan kata lain auditor harus jujur 

mengungkapkan fakta apa adanya (Halim, 2004).  

Kualitas audit terkait dengan adanya jaminan auditor bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan kesalahan yang material atau memuat kecurangan (Wooten 2003).  De Angelo 

sebagaimana dikutip Coram dkk (2003) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dilihat dari 

tingkat kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan yang seharusnya 

dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pengauditan.  Dari gambaran dua definisi tersebut 

paling tidak dapat disimpulkan bahwa kualitas audit menyangkut kepatuhan auditor dalam 

memenuhi hal yang bersifat prosedural untuk memastikan keyakinan terhadap 

keterandalan laporan keuangan.  

Lebih lanjut, Carcello (1992) melakukan penelitian serupa yang menyimpulkan faktor 

pengalaman, pemahaman industri klien, respon atas kebutuhan klien dan ketaatan pada 

standar umum audit adalah faktor-faktor penentu kualitas audit (Halim, 2004). Sedangkan 

menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan (BPK, 2002) standar kualitas audit terdiri dari : 

(1) kualitas strategis yang berarti hasil pemeriksaan harus memberikan informasi kepada 

pengguna laporan secara tepat waktu; (2) kualitas teknis berkaitan dengan penyajian 

temuan, simpulan dan opini atau saran pemeriksaan yaitu penyajiannya harus jelas, 

konsisten, accessible dan obyektif; (3) kualitas proses yang mengacu kepada proses 

kegiatan pemeriksaan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak 

lanjut pemeriksaan. 

Hubungan Antara Kompleksitas Audit Dengan Kualitas Audit 

Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit. 

Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas audit sulit bagi seseorang, 

namun mungkin juga mudah bagi orang lain (Restu dan Indriantoro, 2000). 
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Lebih lanjut, Restu dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa kompleksitas muncul dari 

ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun tugas-tugas 

lain. Pada tugas-tugas yang membingungkan (ambigous) dan tidak terstruktur, alternatif-

alternatif yang ada tidak dapat diidentifikasi, sehingga data tidak dapat diperoleh dan 

outputnya tidak dapat diprediksi. Chung dan Monroe (2001) mengemukakan argumen 

yang sama, bahwa kompleksitas tugas dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu :  

o Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut tidak 

konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan 

o Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang diharapkan 

oleh klien dari kegiatan pengauditan.  

Auditor seringkali berada dalam situasi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap 

independen  dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang 

memenuhi kepentingan berbagai pihak, akan tetapi di sisi lain auditor juga harus bisa 

memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien agar klien puas dengan pekerjaannya dan 

tetap menggunakan jasa auditor yang sama di waktu yang akan datang.  

Audit menjadi semakin kompleks dikarenakan tingkat kesulitan (task difficulity) dan 

variabilitas tugas (task variability) audit yang semakin tinggi2.  Profesi akuntan publik 

sendiri saat ini mendapat sorotan yang sangat tajam.  Akuntan publik (baca : Auditor) 

sering dicap sebagai biang terjadinya masalah besar dalam perekonomian negara.  KAP 

dianggap tidak becus dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan lebih mementingkan 

kepentingan klien.. Auditor menghadapi situasi dilematis dikarenakan beragamnya 

kepentingan yang harus dipenuhi.  Berbagai kasus yang terjadi mengidikasikan kegagalan 

auditor dalam mengatasi kompleksitas pengauditan. Auditor tidak mampu mengakomodasi 

berbagai kepentingan konstituen, auditor lebih berpihak kepada klien yang dinilai lebih 

menjamin eksistensinya (dikarenakan klien merupakan sumber pendanaan) Akibatnya, 

praktik rekayasa akuntansi seringkali diartikulasikan secara negatif dan tidak 

menghiraukan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh publik.  Kasus Enron, Kimia 

Farma, dan berbagai kasus-kasus lain dan terakhir yang sangat santer diberitakan; kasus 

                                                   
2 Gupta dkk (1999) mendefinisikan Kompleksitas Tugas sebagai kompleksitas dan kemampuan analisis 

sebuah tugas dan ketersediaan prosedur operasi standar.  Sementara Variabilitas Tugas didefinisikan 
sebagai derajat sebuah tugas familiar atau tidak, rutin atau tidak rutin, sering terjadi atau sebaliknya.  Jadi 
kompleksitas audit muncul apabila kompleksitas tugas dan variabilitas tugas terjadi dalam kegiatan 
pengauditan 
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bank Lippo menambah daftar panjang tuduhan yang ditujukan pada profesi ini (Utami, 

2003).  Kompleksitas audit justru menjadi semakin tinggi dengan adanya berbagai tekanan 

tersebut. 

Restu dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa peningkatan kompleksitas dalam suatu 

tugas atau sistem, akan menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu.  Terkait dengan 

kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini bisa menyebabkan akuntan 

berperilaku disfungsional sehingga menyebabkan penurunan kualitas audit.  Dari 

pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

H1 :  Kompleksitas audit mempunyai hubungan negatif dengan kualitas audit 

Hubungan Antara Anggaran Waktu Dengan Kualitas Audit 

De zoort (2002) mendefinisikan tekanan anggaran waktu sebagai bentuk tekanan yang 

muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan tugas. 

Sumber daya dapat diartikan sebagai waktu yang digunakan auditor dalam pelaksanaan 

tugasnya. Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut 

untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat 

pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutikno, 2003). 

Tekanan anggaran waktu merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja seorang (Ahituv 

dan Igbaria, 1998). Bagi KAP sendiri tekanan waktu merupakan kondisi yang tidak dapat 

dihindari dalam menghadapi iklim persaingan antar KAP. KAP harus mampu 

mengalokasikan waktu secara tepat dalam menentukan besarnya kos audit.  Alokasi waktu 

yang terlalu lama dapat berarti kos audit yang semakin besar, akibatnya klien akan 

menanggung fee audit yang besar pula.  Hal ini bisa menjadi kontraproduktif mengingat 

ada kemungkinan klien memilih menggunakan KAP lain yang lebih kompetitif.   

Waktu  pengauditan harus dialokasikan secara realistis, tidak terlalu lama atau terlalu 

cepat.   Waggoner dan Cashell (1991) menyatakan bahwa alokasi waktu yang terlalu lama 

justru membuat auditor lebih banyak melamun/berangan-angan dan tidak termotivasi untuk 

lebih giat dalam bekerja.  Sebaliknya apabila alokasi waktu yang diberikan terlalu sempit, 

maka dapat menyebabkan perilaku yang kontraproduktif, dikarenakan adanya tugas-tugas 

yang diabaikan. Dalam risetnya ini, Waggoner dan Cashell (1991) menemukan bahwa 

makin sedikit waktu yang disediakan (tekanan anggaran waktu semakin tinggi), maka 

makin besar transaksi yang tidak diuji oleh auditor. 
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Anggaran waktu dianggap sebagai faktor timbulnya kerja audit dibawah standar dan 

mendorong terjadinya pelanggaran terhadap standar audit dan perilaku-perilaku yang tidak 

etis (Azad 1994).  McDaniel (1990) menemukan bahwa tekanan anggaran waktu 

menyebabkan menurunnya efektifitas dan efisiensi kegiatan pengauditan. Pada program 

terstruktur penurunan efektifitas ini semakin besar, sementara pada program yang tidak 

terstruktur efisiensi audit  akan mengalami penurunan yang signifikan. 

Dari paparan ini tampak bahwa tekanan anggaran waktu akan menghasilkan kinerja buruk 

auditor.  Kualitas audit bisa menjadi semakin buruk, bila alokasi waktu yang dianggaran 

tidak realistis dengan kompleksitas audit yang diembannya.  Coram dkk (2003) 

menghasilkan temuan terkait yang menunjukkan semakin menurunnya kualitas audit 

dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat.  Dari gambaran ini, dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 :  Tekanan anggaran waktu  berpengaruh  negatif  terhadap kualitas audit 

Manfaat Pemahaman terhadap Sistem  

Kemanfaatan teknologi informasi (TI) memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku 

bisnis.  Bierstaker dkk (2001) menyatakan bahwa pemanfaatan TI (seperti EDI, Image 

Processing  dan Transfer File Electronic) telah mengubah pola dan prosedur tradisional.  

Perkembangan teknologi ini memberikan  perubahan yang siginifikan bagi profesi audit.  

Pemanfaatan teknologi in memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan 

ekspansi bisnis.  Seiring dengan perkembangan perusahaan, kompleksitas perusahaan-pun 

akan semakin tinggi. Perkembangan dalam TI membawa dampak yang signifikan bagi 

dunia bisnis, baik menyangkut praktik, proses, pencatatan maupun penyimpanan data 

(Rezaee dkk 2001).  Kualitas dan keberadaan data secara real time memberikan manfaat 

yang sangat besar dikarenakan mampu menunjang keputusan yang berkualitas dan tepat 

waktu.   

Riset menunjukkan bahwa meskipun teknologi ini memberikan berbagai macam 

kemudahan, namun menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan audit (Rezaee dkk 

2001).  Hardi dan Reeve (1999) menyatakan bahwa auditor yang melakukan pemeriksaan 

pada perusahaan yang menerapkan EDI harus terlebih dahulu melakukan review yang 

komprehensif untuk menentukan langkah program audit.  Teknologi baru yang diterapkan 

harus dapat diidentifikasi dulu resikonya dan perlu diuji batasan-batasan sistem dan 
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internal kontrol yang ada (Burn dan Sorton 1991).  Bila tidak, maka pengauditan menjadi 

kontraproduktif. 

Namun sayangnya, kemajuan dalam TI ini tidak dibarengi dengan adanya standar audit 

yang memadai. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat terkadang tidak 

diikuti dengan pemahaman auditor akan teknologi itu sendiri padahal pemahaman yang 

kurang akan teknologi informasi hanya menambah waktu auditor dalam melakukan audit, 

sedangkan di sisi lain auditor mengalami tekanan akibat anggaran waktu yang tidak 

realistis  (Sihaloho, 2005).  Pemahaman terhadap sistem informasi berhubungan dengan 

perilaku individu untuk menggunakan teknologi dalam penyelesaian tugas rutin, yaitu 

seberapa jauh sistem informasi sebagai alat bantu terintegrasi pada setiap pekerjaan baik 

karena pilihan individual maupun mandat dari organisasi (Jurnali, 2001). 

Hardi dan Reeve (1999) menemukan bahwa dalam banyak kasus diperlukan  konsensus 

terlebih dahulu antara manajemen dan auditor untuk menentukan ukuran sistem 

pengendalian yang reliabel dan area/lingkup kegiatan pengauditan.  Hal ini disebabkan 

tidak adanya standar dan semakin kompleksnya perusahaan yang menerapkan teknologi 

informasi yang canggih.  Bahkan Bell dkk (2002) menyatakan bisa jadi terdapat 

kesepakatan untuk pengelolaan resiko sebagai upaya mengatasi persoalan itu. 

Kondisi ini memaksa auditor untuk meninggalkan prosedur audit tradisional yang selama 

ini menggunakan dokumen-dokumen kertas (Bierstaker dkk 2001).  Perkembangan TI 

harus sedapat mungkin diantisipasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).  Rezaee dkk(2001) 

mencatat beberapa hal penting yang harus dipenuhi, yaitu : pertama pengetahuan auditor 

tentang bisnis dan industri klien harus semakin baik untuk memastikan reliabilitas dan 

relevansi dokumen elektronik. Kedua auditor harus mempunyai pemahaman yang lebih 

baik dalam aliran transaksi dan aktvitas pengendalian terkait untuk meyakinkan validitas 

dan reliabilitas informasi (dokumen) paperless.  Paparan singkat ini menunjukkan bahwa 

auditor harus mempunyai pemahaman yang memadai tentang TI yang diadopsi 

perusahaan.   

KAP sedapat mungkin mengadopsi teknologi audit yang dikembangkan untuk kepentingan 

tersebut.  KAP dapat mengadopsi pendekatan audit berbasis resiko (risk based audit 

approach) ataupun membeli software-software audit untuk membantu auditor memahami 

bagaimana resiko internal dan eksternal mempengaruhi audit (Bierstaker dkk 2001). 
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Bantuan teknologi informasi diharapkan dapat membantu  auditor untuk menyajikan 

informasi secara lebih cepat, akurat dan handal (Halim, 2004). 

Dari dua alternatif yang disampaikan ini, alternatif  pertama justru menjadi faktor penting 

karena terkait dengan struktur data dan arus informasi yang dikembangkan oleh 

perusahaan klien.  Adaptasi software audit bisa jadi tidak bermanfaat apabila software 

yang dikembangkan oleh perusahaan klien tidak memungkinkan untuk diaudit dengan 

bantuan software audit yang dimiliki auditor.  Dalam situasi semacam ini, pemahaman 

terhadap sistem informasi perusahaan klien menjadi faktor yang sangat penting dalam 

pemeriksaan. Pemahaman ini akan memberikan kemudahan bagi auditor untuk 

menentukan prosedur audit yang dipilih (untuk mengurangi kompleksitas audit), 

memperlancar kegiatan pengauditan (untuk mempersingkat waktu pelaksanaan 

pemeriksaan) dan pada gilirannya dapat dihasilkan laporan audit yang lebih berkualitas 

(Bierstaker dkk 2001).   

Dalam kompleksitas audit yang tinggi dan tekanan anggaran waktu yang besar pemahaman 

terhadap sistem ini sangat membantu untuk melihat arus transaksi yang terjadi dan 

menentukan metode/prosedur audit yang tepat 

Dari pemaparan ini, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Interaksi antara kompleksitas audit dan pemahaman terhadap sistem informasi  

berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit 

H4 : Interaksi antara tekanan anggaran waktu dan pemahaman terhadap sistem 

informasi  berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit 

Model Penelitian  

Gambaran hipotesis penelitian diatas dapat dirangkum dalam model penelitian sebagai 

berikut :      
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Gambar 1 : Model Penelitian 

METODE PENELITIAN 

Variabel  dan Pengukuran Variabel 

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu kualitas audit, kompleksitas 

audit, tekanan anggaran waktu dan pemahaman terhadap sistem informasi. 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini seluruhnya diukur dalam aras interval 

dengan menggunakan seperangkat indikator empirik yang telah disiapkan. Sesuai dengan 

indikator empirik yang digunakan maka pengukuran konsep-konsep tersebut akan disusun 

menurut skala likert untuk setiap pernyataan yang berkaitan dengan pokok-pokok yang 

diteliti. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada  Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang ada di Semarang. Adapun jumlah KAP yang ada di Semarang sebanyak 15 

KAP.  Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP, baik yang menjadi 

pimpinan maupun yang menjadi staff.  Dalam penelitian ini digunakan metode survey 

dimana setiap KAP didatangi secara langsung dan diberikan kuesioner. Masing-masing 

KAP diberi kuesioner sebanyak 5 – 10 buah, sesuai dengan personil (auditor) yang ada.  

Dari 84 kuesioner yang dibagikan, 76 kuesioner dikembalikan dan setelah diperiksa 

terdapat 7 kuesioner yang tidak diisi secara lengkap. Sehingga total kuesioner yang dapat 

dianalisis lebih lanjut adalah sebanyak 69 buah. 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah instrumen-instrumen yang digunakan untuk 

mengukur konstruk (variabel) dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Uji validitas 

menggunakan teknik Pearson Product Moment. Suatu item dinyatakan valid apabila  r 

hitung lebih besar daripada r tabel product moment untuk degree of freedom (df) = n – k 

dimana dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk.  

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha  masing-masing 

instrumen.  Nilai kritis instrumen dikatakan reliabel apabila Cronbach Alphanya lebih 

besar dari 0,60 (Supramono dan Utami 2003).   
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Pengujian Asumsi Klasik 

Dikarenakan model yang diteliti menggunakan analisis multivariate, maka perlu terlebih 

dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap data temuan di lapangan. Pengujian ini 

dilakukan untuk melihat kelayakan apakah data yang diperoleh dapat dianalisis lebih lanjut 

dengan menggunakan pendekatan statistika parametrik.  Uji asumsi klasik ini terdiri dari 

Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi 

Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis 1 dan 2 menggunakan alat analisis regresi sederhana.  Penggunaan 

regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara terpisah (parsial) berbagai variabel 

independen yang ada (dalam hal ini kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu) tanpa 

ada pengaruh unsur variabel lain.  Sedangkan pengujian hipotesis 3 dan 4 menggunakan 

alat analisis regresi interaksi. Selain dapat melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen, analisis regresi interaksi dapat juga digunakan untuk melihat sejauh mana 

pengaruh interaksi variabel moderasi dengan variabel independen terhadap variabel 

dependen (Netter dan Waserman, 1998).  Adapun persamaan untuk regresi interaksi ini 

adalah sebagai berikut : 

 Y = a + b1X1+b2X1X2 

Keterangan : 

Y  =   Kualitas Audit 
X1 = Kompleksitas  Audit (untuk hipotesis 3) dan Tekanan Anggaran Waktu 

(untuk hipotesis 4) 
X2 =  Pemahaman terhadap Sistem Informasi 
a =  Konstanta 
b1 – b2 =  Koefisien regresi 

Dalam regresi interaksi, koefisien b hanya dapat menunjukkan pengaruh interaksinya, 

namun demikian tidak dapat menunjukkan apakah efeknya berbentuk monotonic atau 

nonmonotonic (Schoonhoven, 1981). Perlu untuk diuji apakah perubahan variabel 

kontinjensi arahnya akan sesuai dengan slope yang terjadi (simetris nonmonotonic).   

Jika b2 signifikan dan positif ( b2 > 0) menunjukkan bahwa hipotesis didukung.  Namun 

untuk mengetahui karakteristik dan bentuk interaksi dari model, diperlukan analisis 

turunan parsial (partial derivative) dengan formula sebagai berikut : 

 δY/δX1 = b1 + b2X2    
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Persamaan ini  digunakan untuk melihat pengaruh interaksi antara Kompleksitas  

Audit/Tekanan Anggaran Waktu dengan Pemahaman terhadap Sistem Informasi terhadap 

Kualitas Audit 

 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Ringkasan data mengenai statistik deskriptif variabel kualitas audit, kompleksitas audit, 

tekanan anggaran waktu dan pemahaman terhadap sistem informasi akan disajikan pada 

tabel 1  berikut : 

Tabel  1 

Statistik Deskriptif  Rata-rata Variabel Penelitian (n = 69) 

 Sumber : data primer (diolah, 2006) 
 

Tabel 1 menunjukkan kisaran jawaban responden menunjukkan nilai rata-rata (mean) 

tinggi pada variabel kualitas audit dan pemahaman terhadap sistem informasi. Sebaliknya  

untuk dua variabel yang lain, yaitu kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu 

menunjukkan nilai rendah.  Hal ini memberikan indikasi awal adanya kompleksitas yang 

rendah dan tekanan waktu yang rendah berimplikasi pada kualitas audit yang tinggi. 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Validitas penelitian ditentukan oleh ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran (Azwar, 

2003:43). Pengujian validitas digunakan untuk mengetahui keakuratan instrumen 

penelitian yang digunakan sehingga mampu mengukur variabel kunci yang sedang diteliti 

(Supramono dan Utami, 2003). Validitas suatu item tergantung pada taraf signifikansi. Uji 

signifikansi ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk 

degree of freedom. (df) = n - k. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel  dan k adalah jumlah 

konstruk (Ghozali, 2002:135).  Bila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka instrumen 

itu dianggap valid dan sebaliknya. 

Variabel N Nilai 
Minimum 

Nilai 
Maximum Mean Standar 

Deviasi 
Kualitas Audit 69 2.78 5 4.15 0.59 
Kompleksitas Audit 69 1.75 5 2.71 0.65 
Tekanan Anggaran Waktu 69 1.83 5 2.91 0.66 
Pemahaman Sistem Informasi 69 2 5 3.43 0.55 
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Hasil pengujian (lihat lampiran) menunjukkan beberapa instrumen terdeteksi tidak valid, 

dikarenakan nilai r hitungnya lebih kecil dari r tabel.  Terdapat 4  (empat) instrumen yang 

dinyatakan tidak valid, masing-masing 2 instrumen untuk variabel kompleksitas audit 

(KA), 1 instrumen untuk variabel tekanan anggaran waktu (TAW) dan 1 instrumen untuk 

variabel pemahaman terhadap sistem informasi (PSI). Instrumen-instrumen yang tidak 

valid dikeluarkan dan tidak digunakan dalam analisis lebih lanjut. 

Sedangkan untuk uji reliabilitas dengan menggunakan  nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

menunjukkan bahwa untuk keempat instrumen reliabel.  Hal ini terlihat dari nilai koefisien 

α (alpha) hitung untuk semua variabel lebih besar daripada nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha  (tabel 2)  

Tabel 2 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Hitung Alpha Cronbach Kriteria 
Kompleksitas Audit 0.8401 0.6 Reliabel 
Tekanan Anggaran Waktu 0.8295 0.6 Reliabel 
Pemahaman Terhadap Sistem Informasi 0.6179 0.6 Reliabel 
Kualitas Audit 0.8886 0.6 Reliabel 

     Sumber : data primer, (diolah 2006) 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan pedoman 

bahwa jika nilai uji Kolmogorov-Smirnov masing-masing variabel yang digunakan 

signifikan pada  α > 5 %, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 

terdistribusi normal (Santoso, 2004). 

Tabel 3 
Uji Normalitas Data 

Variabel Kolmogorov-
Smirnov Signifikansi Keterangan 

Kompleksitas Audit 0.701 0.71 normal 
Tekanan Anggaran Waktu 1.011 0.258 normal 
Pemahaman terhadap Sistem Informasi 1.257 0.085 normal 
Kualitas Audit 1.047 0.223 normal 

Sumber : data primer (diolah, 2006) 

Hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan  bahwa nilai uji Kolmogorov-Smirnov untuk 

semua variabel memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0.05. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 
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Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. 

Tabel 4 

Uji Multikolinearitas Data 

Variabel Tolerance VIF 
Kompleksitas Audit 0.537 1.862 
Tekanan Anggaran Waktu 0.529 1.889 
Pemahaman terhadap Sistem Informasi 0.923 1.084 

          Sumber : data primer (diolah, 2006) 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas pada model regresi dari hasil output SPSS 

yang ditunjukkan pada tabel 4, maka didapat nilai tolerance dari masing-masing variabel 

independen berada diatas nilai cut off sebesar 0.1. Sedangkan untuk nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) untuk masing-masing variabel independen berada dibawah nilai cut off 

sebesar 10. Hasil pengujian ini menunjukkan tidak terjadinya gejala multikolinearitas antar 

variabel independen yang ada. 

Uji Autokorelasi 

Untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi yang terjadi, maka dalam penelitian ini 

pendeteksian dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson. Dalam penelitian 

ini nilai Durbin Watson adalah sebesar 1.685 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

tidak terjadi masalah autokorelasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan jika 1.65 < DW < 2.35 

berarti tidak terjadi masalah autokorelasi (Sulaiman, 2004). 

Uji Heterokedastisitas 

Untuk menguji gejala heterokedastisitas dilakukan dengan melihat penyebaran residual 

hasil estimasi model yang dipaparkan dalam scatterplot, jika penyebarannya acak atau 

tidak membentuk pola maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Gambar 3 

Grafik Scatterplot 

Dependent Variable: KUALITAS AUDIT

Regression Standardized Predicted Value

210-1-2-3-4

R
eg

re
ss

io
n 

S
tu

de
nt

iz
ed

 R
es

id
ua

l

3

2

1

0

-1

-2

-3

 
 

Pengujian gejala heterokedastisitas dengan melihat penyebaran residual hasil estimasi 

model yang dipaparkan dalam scatterplot gambar 2, menunjukkan bahwa penyebarannya 

acak, tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat dikatakan semua 

variabel penelitian terbebas dari masalah heterokedastisitas. 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS  DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Hipotesis 1 : Pengaruh Antara Kompleksitas Audit Dengan Kualitas Audit  
 

Untuk memastikan hubungan antara kedua variabel ini digunakan alat analisis regresi 

sederhana.  Adapun rangkuman hasil penghitungan disajikan dalam tabel 6 berikut ini : 

Tabel 5 
Rangkuman Hasil Regresi Linear Sederhana 

Pengaruh Kompleksitas Audit terhadap Kualitas Audit 

Model Coefficient t-value p-value 
(sign) F R2 

Regresi 
(Constant) 
Kompleksitas Audit (KA) 

- 
4.091E-18 

-0.377 

- 
0.000 
-3.336 

0.001 
1.000 
0.001 

11.128 0.142 

      Sumber : data primer (diolah, 2006) 

Dari tabel  diketahui besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 0.142, hal ini berarti 14.2  

% variasi kualitas audit bisa dijelaskan oleh variabel kompleksitas audit. Sedangkan 

sisanya (100 %-14.2 % = 85.8 %) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. 

Tabel  5 memberikan gambaran adanya hubungan negatif antara Kompleksitas Audit 
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dengan Kualitas Audit.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien arah regresi 

kompleksitas audit (β1) yang negatif, yaitu  sebesar –0.377. Lebih lanjut hasil 

penghitungan menunjukkan nilai probabilitas (p value) yang signifikan, yaitu sebesar 0.001 

(< 0.05). Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa kompleksitas audit mempunyai 

pengaruh negatif terhadap kualitas audit diterima.  

Kompleksitas audit yang muncul karena semakin tingginya variabilitas dan ambiguitas 

dalam tugas pengauditan menjadi indikasi penyebab turunnya kualitas audit. Dalam situasi 

yang seperti itu, auditor cenderung berperilaku disfungsional dan lebih mengutamakan 

kepentingan klien daripada obyektivitas hasil pengauditan itu sendiri. Hasil ini mendukung 

argumen Restu dan Indriantoro (2000) yang mengemukakan bahwa peningkatan 

kompleksitas dalam suatu tugas atau sistem, akan menurunkan tingkat keberhasilan tugas 

itu.   

 

Pengujian Hipotesis 2 :  Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Dengan Kualitas 

Audit  

Hipotesis 2 ingin mengetahui apakah tekanan anggaran waktu mempunyai pengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi 

disajikan dalam tabel 6. 

Tabel 6 
Rangkuman Hasil Regresi Linear Sederhana  

Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit 

Model Coefficient t-value p-value 
(sign) F R2 

Regresi 
(Constant) 
Tekanan Anggaran Waktu (TAW) 

- 
3.759E-17 

-0.266 

- 
0.000 
-2.256 

0.027 
1.000 
0.027 

5.091 0.071 

         Sumber : data primer (diolah, 2006) 

Tabel  6  menunjukkan hubungan yang tidak searah antara tekanan anggaran waktu dengan 

kualitas audit. Hal ini terlihat dari nilai koefisien arah regresi tekanan anggaran waktu (β2) 

sebesar –0.266 (negatif). Hasil penghitungan lebih jauh menunjukkan bahwa secara 

statistik tekanan anggaran waktu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

kualitas audit. Hal  ini  ditunjukkan dengan nilai probabilitas hitung yang lebih kecil dari 

0.05, yaitu sebesar 0,027. Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa tekanan 

anggaran waktu mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit diterima atau 
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semakin tinggi tekanan anggaran waktu yang dihadapi seorang auditor, maka kualitas audit 

yang dihasilkan semakin rendah. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Coram dkk (2003) yang menemukan 

semakin menurunnya kualitas audit dikarenakan karena waktu yang dianggarkan tidak 

realistis. Bisa jadi, seperti temuan Waggoner dan Cashell (1991), menurunnya kualitas 

audit disebabkan adanya alokasi waktu yang terbatas, sehingga semakin besar transaksi-

transaksi yang tidak diuji. Hasil penelitian ini juga memberikan indikasi bahwa jika auditor 

merasa tertekan akibat terbatasnya waktu yang dialokasikan, maka dapat menimbulkan 

stress yang pada akhirnya akan mendorong auditor melakukan pelanggaran terhadap 

standar audit dan mendorong adanya perilaku-perilaku yang tidak etis atau disfungsional 

yang justru menghasilkan kinerja buruk auditor yang berakibat rendahnya kualitas audit 

yang diberikan.  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan McDaniel (1990) yang 

menemukan bahwa tekanan anggaran waktu menyebabkan menurunnya efektifitas dan 

efisiensi audit 

Pengujian Hipotesis 3 :  Pengaruh Kompleksitas Audit Dengan Moderasi 
Pemahaman terhadap Sistem Informasi  Terhadap 
Kualitas Audit  

Pengujian hipotesis ini ditujukan untuk memastikan apakah  variabel moderasi pemahaman 

terhadap sistem informasi mampu mempengaruhi hubungan antara kompleksitas audit 

dengan kualitas audit (tabel 7) 

Tabel 7 
Rangkuman Hasil Regresi Interaksi antara 

Kompleksitas Audit dan Pemahaman terhadap Sistem Informasi Terhadap Kualitas 
Audit 

 
Model Coefficient t-value p-value 

(sign) F Adjusted 
R2 

Regresi 
(Constant) 
Kompleksitas Audit (KA) 
Pemahaman terhadap Sistem Informasi (PSI) 
(KA_PSI) 

- 
-1.424E-16 

-1.749 
-0.502 
1.801

- 
0.000 

-4.383 
-1.562 
3.234 

0.000 
1.000 
0.000 
0.123 
0.002

18.27
7

0.433 

Sumber : data primer (diolah, 2006) 

Hasil pengujian menunjukkan interaksi antara variabel kompleksitas audit dengan 

pemahaman terhadap sistem informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

audit.  Hal ini ditunjukkan dengan p value yang lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,002.  

Hasil ini menerima hipotesis 3 yang menyatakan bahwa interaksi antara kompleksitas audit 
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dengan pemahaman terhadap sistem informasi mempunyai pengaruh positif terhadap 

kualitas audit.  Dari tabel 7  diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y = -1.424E-16 – 1.749 XKA – 0.502 XPSI+ 1.801 XKAXPSI   .............................1) 
Dengan menggunakan derivasi parsial (δY/δXPSI) dari persamaan 1 diperoleh persamaan 

baru sebagai berikut : 

 δY/δXPSI  =  - 1.749 + 1.801PSI   ..........................................................................2) 

Persamaan 2 dapat disajikan dalam grafik untuk memastikan sifat dan arah masing-masing 

variabel (lihat grafik 1). Dari grafik ini akan dapat diketahui apakah pengaruh 

kompleksitas audit terhadap kualitas audit akan konstan (monotonic) atau sebaliknya (non 

monotonic) sepanjang garis pemahaman terhadap sistem informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 : Pengaruh permahaman terhadap sistem informasi terhadap hubungan antara 

kompleksitas audit dengan kualitas audit 

Grafik 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

− Sumbu δY/XPSI   menunjukkan pengaruh kompleksitas audit terhadap kualitas audit.  

Garis memotong sumbu itu pada titik –1.749.  Hal ini mempertegas kembali bahwa 

semakin tinggi kompleksitas audit yang dihadapi seorang auditor, maka kualitas audit 

yang dihasilkan semakin rendah. 

− Titik infleksi (inflection point) berada pada nilai 0.971 (sumbu X pemahaman 

terhadap sistem informasi).  Nilai itu menunjukkan derajat pemamaham terhadap 

sistem informasi yang relatif kecil dan apabila lebih ditingkatkan (lebih besar dari 

0.971) maka akan diperoleh nilai kualitas audit yang positif. Pola hubungan antara 

0.971 

-1.749 

XPSI 

δY /XPSI 
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kompleksitas audit dengan kualitas audit menjadi positif apabila melewati titik ini 

(non monotonic). Hal ini menunjukkan bahwa  pemahaman terhadap sistem informasi  

mempunyai pengaruh yang sangat kuat sehingga mampu mengubah hubungan antara 

kompleksitas audit dengan kualitas audit menjadi positif. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa sekalipun kompleksitas audit seringkali dihadapi 

auditor dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi adanya pemahaman auditor terhadap sistem 

informasi bisa membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan. Pemahaman terhadap 

sistem informasi ini memberikan kemudahan untuk memahami bagaimana resiko internal 

dan eksternal yang mempengaruhi audit serta kemudahan dalam menentukan prosedur 

audit yang akan dipilih. Hasil  penelitian ini mendukung pendapat Bierstaker dkk (2001) 

yang menyatakan bahwa pemahaman auditor terhadap sistem informasi akan bermanfaat 

dalam penentuan prosedur audit yang dapat mengurangi kompleksitas dan pada gilirannya 

dapat dihasilkan laporan audit yang berkualitas.  Hasil ini secara implisit juga mendukung 

Hardi dan Reeve (1999) yang  menemukan perlunya  konsensus antara manajemen dan 

auditor untuk menentukan ukuran sistem pengendalian yang reliabel dan area/lingkup 

kegiatan pengauditan, khususnya pada perusahaan yang menggunakan teknologi informasi 

yang canggih. 

Pengujian Hipotesis 4 :  Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu dengan Moderasi 
Pemahaman terhadap Sistem Informasi Terhadap Kualitas 
Audit 

Hipotesis 4 ingin mengetahui apakah interaksi antara tekanan anggaran waktu dan 

pemahaman terhadap sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Tabel  8 
Rangkuman Hasil Regresi Interaksi antara 

Tekanan Anggaran Waktu dan Pemahaman terhadap Sistem Informasi 
Terhadap Kualitas Audit 

 

Model Coefficient t-value p-value
(sign) F  AdjustedR2 

Regresi 
(Constant) 
Tekanan Anggaran Waktu (TAW) 
Pemahaman terhadap Sistem Informasi (PSI) 
(TAW_PSI) 

- 
-1.049E-16 

-0.860 
0.134 
0.659 

- 
0.000 
-1.890 
0.392 
1.057 

0.000 
1.000 
0.063 
0.696 
0.294 

9.054 0.262 

Sumber : data primer (diolah, 2006) 
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi antara tekanan anggaran waktu  dan  

pemahaman terhadap sistem informasi (TAW_PSI)  menunjukkan arah pengaruh positif 

terhadap kualitas audit dengan nilai uji t sebesar 1,057. Namun demikian nilai 

probabilitynya sangat tinggi, yaitu sebesar 0,294 (lebih besar dari 0,05). Interaksi 

TAW_PSI tidak menunjukkan pengaruh positif yang nyata (signifikan) terhadap kualitas 

audit atau dengan kata lain hipotesis 4 dinyatakan ditolak.   

Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa pemahaman terhadap sistem informasi  

tidak akan banyak membantu auditor untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas 

ditengah keterbatasan waktu yang ada. Pemahaman terhadap sistem informasi  bisa jadi 

membantu untuk mempersingkat waktu pengauditan (Sihaloho,2005) dan dalam pemilihan 

prosedur audit yang tepat (Biestaker dkk, 2001). Namun demikian, hal ini tidak 

memberikan implikasi terhadap peningkatan kualitas laporan. 

IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN PENELITIAN MENDATANG 

Hasil  penelitian ini memberikan implikasi (saran-saran) agar penugasan pengauditan 

menghasilkan laporan yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan.  Adapun implikasi 

yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Kompleksitas audit adalah salah satu hal yang seringkali dialami oleh auditor dalam 

melaksanakan tugas auditnya. Untuk itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) mampu 

memperkirakan tingkat kompleksitas audit dan memilih auditor yang tepat, yang 

mampu dan mempunyai kompetensi atau keahlian yang sesuai dengan tugas yang ada. 

Pengawasan atau evaluasi juga perlu dilakuan terhadap hasil pekerjaan auditor yang 

ditunjuk. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan oleh auditor yang lebih senior yang 

memiliki keahlian dan berpengalaman lebih dalam melakukan pekerjaan audit terkait. 

2. Agar penetapan anggaran waktu tidak berdampak pada kualitas laporan audit yang 

dihasilkan, KAP diharapkan untuk melakukan re-evaluasi terhadap proses pembuatan 

anggaran waktu sehingga ketidakseimbangan antara tugas dan waktu yang tersedia 

dapat dihindari.  

3. Untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam memahami dan juga menguasai sistem 

informasi, seorang auditor sebaiknya mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar 

maupun diklat audit yang berhubungan dengan sistem informasi itu. Peningkatan 

pemahaman ini akan bermanfaat untuk mengurangi kompleksitas penugasan audit 

sehingga dapat membantu auditor untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. 
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Penelitian ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan. Dari berbagai keterbatasan ini 

diharapkan dapat disempurnakan untuk penelitian-penelitian mendatang.  

1. Dalam penelitian ini objek yang dijadikan sampel (responden) terbatas, baik dari segi 

jumlah maupun lingkup area (hanya auditor di lingkup KAP Kota Semarang). 

Penelitan dalam jumlah sampel yang lebih banyak dan lingkup area yang lebih luas 

dapat dilakukan agar diperoleh daya generalisasi hasil penelitian yang lebih baik. 

2. Pemahaman terhadap sistem informasi tidak terbukti mampu membantu auditor untuk 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas ditengah keterbatasan waktu yang 

tersedia. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan variabel/faktor lain yang 

diindikasikan dapat membantu auditor mengurangi tekanan yang disebabkan 

terbatasnya anggaran waktu, misal faktor pengalaman, kemampuan manajerial, atau 

faktor lainnya.  Bagaimanapun, upaya untuk mengatasi persoalan tekanan anggaran 

waktu dengan cara menambah jumlah waktu penugasan bukanlah hal yang tepat 

mengingat hal ini akan berdampak pada semakin tingginya kos audit.  Klien bisa jadi 

beralih ke KAP lain yang menawarkan kos audit yang lebih kompetitif. 
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LAMPIRAN 
 

Hasil Uji Validitas 

KODE INSTRUMEN R HITUNG R TABEL KETERANGAN 
KOMPLEKSITAS AUDIT (KA) 

KA 1 0.0905 0.240 Tidak valid 
KA 2 -0.0318 0.240 Tidak valid 
KA 3 0.4299 0.240 Valid 
KA 4 0.5767 0.240 Valid 
KA 5 0.6610 0.240 Valid 
KA 6 0.5805 0.240 Valid 
KA 7 0.5644 0.240 Valid 
KA 8 0.6072 0.240 Valid 

TEKANAN ANGGARAN WAKTU (TAW) 
Kode Instrumen r hitung r tabel Validitas 

TAW 1 0.2835 0.240 Valid 
TAW 2 0.6495 0.240 Valid 
TAW 3 0.6883 0.240 Valid 
TAW 4 0.3930 0.240 Valid 
TAW 5 0.4179 0.240 Valid 
TAW 6 -0.0393 0.240 Tidak valid 

PEMAHAMAN TERHADAP SISTEM INFORMASI (PSI) 
Kode Instrumen r hitung r tabel Validitas 

PSI 1 0.4428 0.240 Valid 
PSI 2 0.3800 0.240 Valid 
PSI 3 0.4312 0.240 Valid 
PSI 4 0.2931 0.240 Valid 
PSI 5 -0.0448 0.240 Tidak valid 

KUALITAS AUDIT (K) 
Kode Instrumen r hitung r tabel Validitas 

K 1 0.5805 0.240 Valid 
K 2 0.5703 0.240 Valid 
K 3 0.6276 0.240 Valid 
K 4 0.7283 0.240 Valid 
K 5 0.8567 0.240 Valid 
K 6 0.7231 0.240 Valid 
K 7 0.8550 0.240 Valid 
K 8 0.4241 0.240 Valid 
K 9 0.4737 0.240 Valid 

Sumber : data primer, (diolah 2006) 
 


