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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama                               : Intan Fitri Yani 

NIM        : 31401606429 

Fakultas / Jurusan     : Ekonomi / Akuntansi  

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian untuk skripsi dengan judul 

“PENGARUH SKEPTISME PRROFFESIONAL, ROLE STRESS, ETIKA 

AUDITOR, INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS 

AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA SEMARANG”. Benar 

bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia 

menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya 

buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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INTISARI 

 

Pentingya kualitas audit dalam pengambilan dasar ekonomi, membuat para 

pemakai laporan keuangan berharap akuntan publik memberikan hasil audit yang 

berkualitas. Penelitian ini mempunyai kaitan dengan. teoiri Keagbenan yaang 

menjelaaskan hubuungan kontraaktual anntara prinncipals daan ajgents. Untuk 

mengurangi problem Keagenan diperlukan laporan keuangan yang diaudit pihak 

independen. 

Penelitian terdahulu terdapat factor yang mempengaruhi kualitas audit dan 

memberikan hasil  yang belum konsisten. Diantaranya yaitu penelitian Sugiarmini Luh 

Kade (2017), Piorina dan Ramantha (2015), Rifka Alfiati (2017), Arista Rizky 

Indriyanto (2014), Emi Suryani (2015), Widiastuty dan Febrianto (2010) tentang 

independensi. Penelitian Susilawati dan Halim (2016), Agusti dan Pertiwi (2013), 

Hidayat (2011), tentang profesionalisme. Penelitian ini mengacu pada penelitian 

Sugiarmini Luh Kade (2017) dan penambahan Etika Auditor yang mengacu pada 

penelitian Emi Suryani (2015). 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh staff akuntan publik yang sudah terdaftar  

diKantor Akuntan Publik koota Semaraang. Tekknik sampellnya menggunakan 

meetode conveenience sammpling, denngan tootal responnden yanng digunaakan 

sebanyaak 55 respoonden. Meetode penguumpulan dataa yangg digunaakan adalaah 

dengaan menggunaakan kueesioner. analiisis daata yanng diguunakan adaalah anallisis 

reggresi bergaanda dann bantuaan SPSS versi 23.  
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Dalam peneelitian ini menuunjukkan Skeptisme profesional berpeengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit (hipotesis ditolak), Role Stress 

berpengaruh negatif tidak  signifikan terhadap kualitas audit (hipotesis ditolak), Etika 

Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit (hipotesis diterima), 

Independensi berpengaruh negatif signifikan (diterima), variabel kompetensi 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit (hipotesis ditolak). 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil” 

(QS Ar-ra'd :11) 

 

“Bersemangatah dalam apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan 

kepada Allah dan janganlah merasa lemah” 

(HR. Muslim) 

PERSEMBAHAN:  

Skripsi ini kupersembahkan untuk:  

1. Untuk kedua orang tua saya yang sayangi Bapak Sudarman dan Ibu Sihartini yang 

telah mendukung baik secara memberikan motivasi dan material terutama doa yang 

tiada henti-hentinya. Beserta kakakku ifa,ika dan adikku indah,seluruh keluarga 

besar yang selalu mendoakanku. 

2. Ibu Lisa Kartikasari selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan tidak kenal 

lelah dalam membimbing saya dengan baik dan mudah dipahami.  

3. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik dan 

membimbing saya dari awal masuk kuliah sampai saat ini.  

4. Almameterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tempat dimana 

aku belajar dan menggapai gelar Sarjana S1 Akuntansi. 

5. Mas Muwaffiqul anas yang selalu mendukungku baik dalam doa maupun motivasi 

untukku agar tetap semangat menjalani proses demi proses untuk meraih gelar 

sarjana.  

6. Sahabat saya Farida, Indana, Ica, Hesti, Indah, atas segala dukungan dan doanya.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH SKEPTISME PRROFFESIONAL, ROLE STRESS, ETIKA AUDITOR, 

INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT 

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA SEMARANG” . Penulisan Skripsi 

ini tentu mengalami banyak rintangan serta kesulitan. Adanya bimbingan, motivasi, 

dorongan, saran berserta kritik, bantuan tenaga maupun pikiran dari berbagai pihak 

yang selalu ada didalam penulisan  skripsi ini membuatku bersyukur bahwa dengan 

begitu banyak yang sayang dan mendukung aku untuk meraih gelar sarjana. Pada 

kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Prof. Olivia Fachrunnisa, 

SE., M.Si., Phd. 

2. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Dr. 

Dra. Winarsih, SE., M.Si.  

3. Lisa Kartikasari, SE., M.Si, Akt, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan kritik untuk saya dalam 

menyusun pra skripsi ini yang dilakukannya dengan sabar dan ikhlas yang sangat 

memberikan banyak manfaat bagi penulis. 

4. Orang tua saya yang saya hormati dan cintai. Mereka yang selalu mendoakan saya 

setiap waktu, memberikan motivasi, saran, arahan yang tentu sangat berguna 

untukku. Terimakasih atas semua kasih sayang dan arahan yang telah engkau 
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berikan agar saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT selalu 

melindungi dan merahmati engkau wahai orang tuaku. 

5. Kakak saya Mb ifa,mb ika,adik saya dan seluruh keluarga besar saya yang selalu 

memberikan motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan kepada saya. 

Terimakasih atas semuanya 

6. Mas Muwaffiqul Anas yang selalu mendukung saya, memberi masukan tentang apa 

yang harus dilakukan, mendengarkan keluh kesah saya, menemani saya di dalam 

menyusun skripsi serta memberikan motivasi dan segenap doa yang dipanjatkannya 

kepada saya. 

7. Sahabat saya Indana, Farida, Hesti, Ica, Indah, Laras terimakasih untuk selalu ada 

disaat saya butuh, selalu memberikanku semangat agar dapat dengan tepat waktu 

menyelesaikan semua ini. 

8. Teman – teman seperjuanganku, S1 Akuntansi 2016 yang selalu mendukungku, 

mendoakanku, memberikan motivasi yang terbaik untukku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


