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INTISARI 

  Perencanaan audit merupakan tahapan proses auditing yang sangat menentukan 

dalam keberhasilan penugasan audit. Rencana audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

tujuan audit tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif. Oleh sebab itu 

tahap-tahap perencanaan audit merupakan tahapan yang harus menjadi salah satu 

perhatian yang serius dari auditor. Perencanaan bukan merupakan suatu fase audit yang 

terpisah dari fase audit lainnya, tetapi lebih merupakan suatu proses yang berkelanjutan 

dan berulang yang sering dimulai seketika setelah ( atau dalam hubungannya dengan ) 

penyelesaian audit periodesebelumnya dan berlanjut hingga penyelesaian perikatan audit 

periode kini (Hasanah, 2013). 

Responden dalam penelitian ini adalah auditor di kantor akuntan publik (KAP) di 

Kota Semarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengikuti syarat-syarat 

tertentu. Jumlah sampel yang diambil sebayak 100 responden. Teknik analisis dalam 

penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 

16. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa risiko manipulasi earnings dan 

kompetensi auditor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan 

audit sedankan risiko corporate governance mempunyai pengaruh negatif terhadap 

perencanaan audit.  
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