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ABSTRAK 

Reza Saputra, 2013; Pengaruh Tekanan Waktu dan Kompleksitas Operasi 

Perusahaan terhadap Premature Sign-Off. Pembimbing : (I) Choirul Anwar, SE, 

Akt., MBA, MAFIS ; (II) Marsellisa Nindito SE, Akt., M.Sc. 

       Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh secara parsial 

tekanan waktu terhadap premature sign-off, 2) mengetahui pengaruh secara 

parsial kompleksitas operasi perusahaan terhadap premature sign-off, 3) 

mengetahui pengaruh tekanan waktu dan kompleksitas operasi perusahaan 

secara simultan terhadap premature sign-off. Penelitian ini menggunakan data 

primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada auditor 

sebagai responden. Penelitian ini melibatkan 50 auditor yang bekerja pada KAP 

yang berada di daerah Jakarta Selatan. Auditor yang menjadi responden 

didominasi oleh auditor junior dan pengalaman 1 – 2 tahun. Dari data yang 

dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi 

berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 

       Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan : 1) tekanan waktu 

berpengaruh secara parsial terhadap premature sign-off; 2) kompleksitas operasi 

perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap premature sign-off; 3) tekanan 

waktu dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara simultan 

terhadap premature sign-off. Nilai koefisien determinan (R
2
) menunjukkan angka 

0,343 yang mengindikasikan model regresi tersebut mampu menjelaskan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 34,3%. 

Kata kunci : tekanan waktu, kompleksitas operasi perusahaan, premature sign-off 
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ABSTRACT 

Reza Saputra, 2013; Influence of Time Pressure and Complexity of the company’s 

operations to the Premature Sign-Off. Advisors : (I) Choirul Anwar, SE, Akt., 

MBA, MAFIS ; (II) Marsellisa Nindito SE, Akt., M.Sc. 

       This study aimed to: 1) determine the partial effect of time pressure against 

premature sign-off, 2) determine the partial effect of complexity operations 

against premature sign-off, 3) determine the simultaneous effect of time pressure 

and complexity of operations against premature sign-off. This study uses primary 

data obtained from responses to questionnaires given to the auditor as a 

respondent. This study involved 50 auditors who work on Firm located in South 

Jakarta area. Auditors who were respondents dominated by junior auditors and 

experience 1-2 years. From the data collected and then processed and analyzed 

using multiple regression analysis to test the hypothesis at 5% significance level. 

       The results at the 5% significance indicate: 1) time pressure affected partially 

on the premature sign-off, 2) the complexity of the company's operations affected 

partially on premature sign-off, 3) time pressure and the complexity of operations 

simultaneously affect the premature sign-off. The adjusted R square (R
2
) is 0,343 

which indicates regression model is able to explain the influence of the 

independent variable on the dependent variable of 34.3%. 

Keywords : time pressure, complexity of the company’s operations, premature 

sign-off 
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