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INTISARI 

Laporan Keuangan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, menurut fungsinya 

laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan baik untuk pihak eksternal maupun pihak internal pada perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu perusahaan memerlukan jasa profesional seperti akuntan publik atau auditor untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Kualitas audit adalah 

hasil dari audit sebuah laporan keuangan yang dilakukan sesuai standar dan kode etik yang 

berlaku sehingga nantinya mampu mengungkapkan jika adanya kecurangan dalam laporan 

keuangan tersebut dan juga digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan. 

Dengan kualitas audit yang baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat di 

percaya. Banyaknya kasus audit menimbukan keraguan public terhadap kualitas audit yang 

dihasilkan oleh auditor. Pada penelitian ini berfokus pada Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit. faktor-faktor tersebut diantaranya adalah Kompetensi, Etika, Independensi, Fee 

audit, Integritas, Objektivitas. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif . Dengan populasi auditor yang 

bekerja pada KAP yang ada di kota Semarang. Teknik pengambil sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling dengan 95 auditor yang sesuai dengan kriteria. Data 

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor yang bekerja di KAP kota Semarang. 

Pengujian menggunakan regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS 20. Hasil pengujian 

dari penelitian ini yaitu mendapatkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Etika audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Fee audit berpengaruh negative terhadap kualitas 

audit. Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Objektivitas berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

Motto : 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai ( 

mengerjakan yang lain ) dan kepada Allah, berharaplah” 

(Q.S Al Insyirah : 6-8 ) 

 

“Orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang yang optimis melihat 

kesempatan dalam kesulitan” 

(Agus Dharma) 

 

Persembahan : 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

 Kedua orangtua  saya dan saudara saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya 

agar terus bersemangat dalam mengerjakan ssegala hal 

 Untuk teman-teman, sahabat dan orang tersayang yang selalu memberikan motivasi 

dalam bentuk apapun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

 Untuk dosen pembimbing saya Ibu Devi Permatasari, S.E, M.Si, Ak, CA 
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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian untuk 

skripsi yang berjudul “ Pengaruh Kompetensi, Etika, Independensi, Fee Audit, Integritas, 

Objektivitas Terhadap Kualitas Audit “. 

 Usulan penelitian ini dibuat untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat S1 

di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan usulan penelitian Skripsi tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moral maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu  penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada : 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, Msi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra Hj. Winarsih, M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas 

Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Devi Permatasari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh 

kesabaran membimbing dan mengarahkan sehingga pra skripsi ini selesai. 

4. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

5. Kedua orang tua penulis atas segala cinta, rasa kasih sayang perhatian, dukungan, 

kepercayaan, pengorbanan serta doa yang tulus selama ini. Semoga penulis dapat 

memberikan hasil yang terbaik dan bisa membahagiakan ayah dan ibu. 
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6. Fajar Bagus Prasetiyo seseorang yang saya sayangi yang selalu memberikan saya 

motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Sahabat-sahabat saya Ajeng, Fauziya, Maulida yang selalu meberikan dukungan dan 

bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Teman-teman Unissula yang selalu menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah 

saya saat mengerjakan skripsi ini. 

9. Kakak-kakak KJA ARTA yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik di 

masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

 

Semarang, 16 September 2020 

Peneliti 
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