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INTISARI 

 

Audit quality berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Jika audit 

quality disuatu perusahaan baik maka kemungkinan kecurangan dalam perusahaan 

sedikit dan keberlangsungan perusahaan akan terjamin. Penelitian ini berkaitan 

dengan teori Keagenan (Agency Theory) yang menjelaskan hubungan antara agent 

dan principals. Teori keagenan berfungsi membantu auditor yang merupakan 

pihak ketiga yang melakukan pengujian, untuk lebih memahami konflik antara 

principals dengan agent. Adanya auditor independen diharapkan kecurangan dan 

kesalahan sudah tidak ada atau dapat diminimalisir pada laporan keuangan yang 

dibuat oleh manajemen yang akan dilaporkan kepada principals. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan audit quality menjelaskan 

bahwa terdapat faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap audit quality dan 

terdapat research gap dan hasil yang belum konsisten. Penelitian-penelitian 

tersebut diantaranya adalah penelitian tentang independence oleh Susilawati dan 

Halim (2016), Zam dan Rahayu (2015), Imansari et al (2016), Kurnia et al (2014), 

Najib et al (2013),  Ananda R. (2014), Arsinta (2013), Prasetyo dan Suwarno 

(2016), Nandari dan Latrini (2015). Penelitian berkaitan dengan audit fee oleh 

Arisinta (2013), Chrisdinawidanty et al (2016),  Saputri dan Nugraeni (2013), 

Tarigan et al (2013), Zam dan Rahayu (2015), Utami (2017), Ramdani (2015). 

Penelitian tentang audit tenure oleh Wijiastuti (2012), Hafiz (2016). Penelitian 

mengenai professional skepticism oleh Saputri dan Nugraeni (2013), Ananda R. 

(2014), Nandari dan Latrini (2015), Miharni (2011). Penelitian tentang audit 

personnel salaries oleh Hoopes et al (2016). Adanya perbedaan hasil penelitian 



x 
 

dan research gap pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut mendorong adanya 

penelitian ini.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Akuntan 

Publik di Semarang. Sedangkan sampel ditentukan dengan metode convenience 

sampling. Total responden yang digunakan sebanyak 43 responden. Metode 

pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner, sedangkan metode analisis 

data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa independence berpengaruh positif 

signifikan terhadap audit quality (hipotesis diterima), audit fee berpengaruh 

positif signifikan terhadap audit quality (hipotesis diterima), audit tenure 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap audit quality (hipotesis ditolak), 

professional skepticism berpengaruh positif signifikan terhadap audit quality 

(hipotesis diterima), audit audit personnel salaries berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap audit quality (hipotesis ditolak). 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(Surah Yusuf ayat 12). 
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