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ABSTRAK 

 

NUR RAHMADINI MATRIS. 2012. 8323128354. Analisis Penghentian 

Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Empiris pada KAP di DKI Jakarta). Program 

Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta. 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui prioritas prosedur audit yang 

sering dihentikan oleh auditor dan mengetahui factor eksternal dan internal yang 

menyebabkan auditor melakukan praktik penghentian premature atas prosedur 

audit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dimana penelitian 

ini memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan melihat 

fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 

Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa terdapat 35% auditor yang 

menjadi responden melakukan penghentian premature atas prosedur audit dengan 

prioritasprosedur audit yang seringditinggalkanadalahpemahamanbisnisklien. 

Faktordominanpenyebabdariperilakupenghentianprematuratasprosedur audit 

adalahtekananwaktu, prosedurreviewdankontrolkualitas, tingkatmaterialitas, risiko 

audit, dankomitmenprofesional. 

Kata Kunci: Auditor danPenghentianPrematurAtasProsedur Audit 
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ABSTRACT 

NUR RAHMADINI MATRIS. 2012. 8323128354. Analysis Of Premature Sign Off 

Audit Procedures (Survey On Public Accountant Office In Dki Jakarta).Program 

Studi DIII Akuntansi.JurusanAkuntansi. FakultasEkonomi. UniversitasNegeri 

Jakarta. 

This scientific work aimed to determine the priorities of the audit 

procedures are more often stopped by the auditor and determine the cause of 

internal and external factors auditor practice premature sign-off audit 

procedures. The research method used is descriptive method in which this study 

provides a clear picture of the object being examined by looking at the facts that 

exist.The technique of collecting data through observation and library studies. 

From the results of the writing can be known that there are 35% of the 

auditor who responded to premature sign-off procedures with priority audit 

procedures that often left out is an understanding of client business. The dominant 

factor in the cause of premature sign-off behavior on audit procedures is the time 

pressure, review and quality control procedures, the level of materiality, audit 

risk, and professional commitment. 

Key Words : Auditor, and Premature sign-off audit procedures 
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salam selalu tercurah untuk Rasul Muhammad SAW. Berkat kekuatan dan 

pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang 

berjudul “Analisis Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi 

Empiris pada KAP di DKI Jakarta)”. 

Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
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Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyusun 

karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. 

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, saran 
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itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada kesempatan kali ini 
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1. Allah SWT yang memberikan kehidupan dan keluarga yang sempurna.  

2. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, 

mendidik, dan memberikan semangat dikala penulis menempuh 

pendidikan dan menyelesaikan karya ilmiah ini. 
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dukungan, serta apengarahan dalam penyusunan karya ilmiah ini 

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

yang telah membantu kelancaran pendidikan dan berbagai ilmu serta 
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