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INTISARI

Kualitas auditor juga merupakan kondisi dimana auditor dapat menemukan

dan melaporkan ketidakwajaran kepada klien tentang apa yang ditelah diteliti.

Peningkatan dan kemampuan seorang auditor merupakan salah satu bentuk

kemampuan auditor dalam mempertahankan etika profesi saat menjalankan tugasnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh independensi, keahlian,

pengalaman, besaran fee audit dan etika kerja terhadap kualitas audit. Penelitian ini

dilakukan pada kantor Akuntan Publik Provinsi Semarang dengan dua belas kantor

pada tahun 2019 dengan jumlah auditor sebanyak 60 orang sebagai sampel melalui

metode purposive sampling.

Data dikumpulkan dengan metode menyebarkan kuesioner dan diolah dengan

teknik analisis linear berganda. Hasil analisis menunjukkan independensi,

penagalaman, fee audit > 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa adanya

pengaruh signifikan tidak berpengaruh  terhadap kualitas audit, sedangkan keahlian

audit dan etika kerja memiliki nilai < 0,05 sehingga hal tersebut menunjukkan tidak

ada pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit kantor Akuntan Publik di

Semarang.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah

kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Asy Syarh ayat 5-6)

“ Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah

kesabaranmu”

(QS. Al Imran ; 200)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi Ibu Sholihah dan Bapak Danuri
yang telah mendukung saya baik secara material maupun spiritual serta
doa yang tiada henti-hentinya.

2. Kakak saya, Mbak Nafis, Mbak Lina, Mas Naryo, yang selalu
memberikan dukungan semangat, doa, dan kasih sayang yang luar biasa.

3. Bapak Zainal Adiwijaya selaku dosen pembimbing yang selalu sabar
mengarahkan dan membimbing saya denngan baik dan mudah dipahami.

4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik dan
membimbing.

5. Sahabat saya Hesti, Farida, Icca, Indana, Intan, Fina yang selalu
menyemangati saya.

6. Almamaterku tercinta.
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bahagia. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, semoga Allah senantiasa
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