
PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DUE 

PROFESSIONAL CARE, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP 

KUALITAS AUDIT 

Skripsi 

Untukmemenuhi sebagian persyaratan  

Mencapai derajat Sarjana S1 

 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Nurul Fauziyah 

Nim : 3.14.0.120.4315 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEMARANG 

2016 



ii 

 

Skripsi 

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DUE 

PROFESSIONAL CARE, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP 

KUALITAS AUDIT 

 

 

Disusun Oleh : 

Nurul Fauziyah 

Nim : 3.14.0.120.4315 

 

 

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  

dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian Skripsi  

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  

 

 

 

 

 

Semarang, 1 Maret 2016 

 

Mengetahui,  

Ketua Program Studi Akuntansi   Pembimbing, 

 

 

 

 

 

 

Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Akt, CA    Hj. Luluk M. Ifada, SE, M.Si., Akt, CA 

 



iii 

 

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DUE 

PROFESSIONAL CARE, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP 

KUALITAS AUDIT  

 

Disusun Oleh: 

Nurul Fauziyah  

Nim : 31401204315 

 

 

Telah dipertahankan di depan penguji 

 Pada tanggal 11 Maret 2016 

 

Susunan Dosen Penguji 

Pembimbing       Penguji 

 

 

Hj. Luluk M. Ifada, SE, M.Si., Akt, CA  Edy Suprianto, SE, MSi, Akt 

 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  

Untuk menempuh Gelar Sarjana Ekonomi 

Tanggal 11 Maret 2016 

 

 

Rustam Hanafi, SE, M.Sc., Akt, CA 

Ketua Program Studi Akuntansi 

 



iv 

 

PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nurul Fauziyah,menyatakan 

bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, 

Due Professional Care, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Auditadalah hasil 

tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang 

saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat 

atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari 

penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau 

tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya 

ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.  

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 
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olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan 

oleh universitas batal saya terima. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

“Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 

karenanya, ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk 

maka perbuatan itu buruk”. 

     (Imam An Nawawi) 

“ Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 

lainnya ” 

     (HR. Thabrani & Daruquthni) 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk :  

1. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang serta do’a 

2. Keluarga besar dan saudara yang telah memberikan dukungan dan do’a 

3. Semua sahabatku dan teman – teman seperjuangan 
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6. Yang tersayang dan terhormat Bapak Nur Aziz dan Ibu Rukhami yang 

senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta do’a dan 
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semangat, dan segalanya kepada penulis. 

8. Sahabat – sahabat terbaik Mita, Almi, Ratna, Meilinda yang selalu bersama-
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