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ABSTRAK 

 

Nur Adi Saputro 2013 : Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Anggaran Waktu dan 
Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit 
Pembimbing : (1) Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Si (2) M. Yasser Arafat, SE, Akt., 
MM 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 
akuntabilitas, tekanan anggaran waktu dan perilaku disfungsional terhadap 
kualitas audit. Data dalam penelitian ini diambil dari 39 auditor yang bekerja pada 
KAP di wilayah Jakarta Pusat. 
 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (t), uji simultan (f) dan 
R2. 
 Hasil dari pengujian hipotesis menunjukan bahwa akuntabilitas, tekanan 
anggaran waktu dan perilaku disfungsional secara parsial berpengaruh terhadap 
kualitas audit. Dan untuk uji f, variabel akuntabilitas, tekanan anggaran waktu dan 
perilaku disfungsional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. 
 
Kata kunci : akuntabilitas, tekanan anggaran waktu, perilaku disfungsional, 

kualitas audit 
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ABSTRACT 

 

Nur Adi Saputro 2013 : The Effect of Accountability, Time Budget Pressure and 
Dysfungtional Behavior on Audit Quality 
Supervisor : (1) Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Si (2) M. Yasser Arafat, SE, Akt., 
MM 
 

This reasearch aimed at analyzing the relationship between 
accountability, time budget pressure and dysfunctional behavior on audit quality. 
this study dat was taken from 39 auditors that working at Public Accounting Firm 
(KAP) region located in Central Jakarta 

Data analytical method used in this study are classical assumption test, 
multiple linear regression analysis, partial test (t), simultaneous test (f) and R2 

The result of hypotheses tested shows that the accountability, time budget 
pressure and dysfunctional behavior influenced partially to the audit quality. And 
for f test, variable of accountability, time budget pressure and dysfunctional 
behavior simultaneously affect to audit quality  

 
Keywords : accountability, time budget pressure, disfungsional behavior, audit 

quality 
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memberikan dukungan, pengertian, perhatian, serta doa dan semangat bagi 
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