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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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itu tergantung bagaimana cara kita berpikir, selanjutnya dibantu iman dan taqwa 

kepada Allah ” 

Nur Ilham Febrianto 
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Lestari Teguh Handayani, SH. yang sudah memberikan kasih dan sayang baik 

berupa materiil dan non materiil, juga semangat serta memotivasi sepenuhnya untuk 

menyelasaikan skripsi ini. 

 Kedua adik tersayang, Mukti Nur Rahayu dan Nanda Nur Kurniawati yang 

sudah memberikan semangat dan supportnya kepada penulis agar selalu bisa 

membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. 

 Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam grup “Bismillah” dari 

semester satu sampai wisuda dan teman satu almamater Unissula. 
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INTISARI 

 

Audit laporan keuangan merupakan kebutuhan perusahaan dan pihak 

manajemen perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan publik. Auditing 

diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi yang terjadi antara manajer dan 

investor karena dengan adanya pihak ketiga akan memverifikasi keabsahan laporan 

keuangan. Menghasilkan keyakinan klien terhadap auditor, maka kualitas yang 

dihasilkan harus baik. Kualitas dari sebuah proses audit merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjamin bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pihak ketiga 

lainnya, hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit antara lain yaitu 

spesialisasi auditor, beban kerja, dan kualitas komite audit. Penelitian ini 

mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu bagaimana pengaruh 

spesialisasi auditor, beban kerja, dan kualitas komite audit sebagai variabel 

moderasi terhadap kualitas audit. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang 

auditor dalam mengidentifikasi dan melaporkan adanya sebuah kesalahan material 

dan pelanggaran dalam proses audit yang dilakukannya. Spesialisasi auditor 

merupakan keahlian, kemampuan dan pengalaman audit yang dimiliki auditor 

mengenai suatu bidang industri tertentu. Beban kerja merupakan suatu kondisi 

dimana seorang pekerja yang dihadapakan serta diberi pekerjaan yang berlebihan 

dan harus di selesaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan kualitas 

komite audit merupakan adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam 

rangka membantu tugas dan fungsinya. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018. Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 sampel selama 1 tahun dan 135 

sampel selama 3 tahun dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknis 

analisis data menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan 

IBM SPSS 26. 

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

5 hipotesis ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesialisasi auditor, beban 

kerja, dan kualitas komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kualitas audit. Sementara kualitas komite audit dapat memoderasi spesialisasi 

auditor tetapi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit, begitu 

juga kualitas komite audit yang dapat memoderasi beban kerja tetapi berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. 
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