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ABSTRAKSI

Setiap profesi selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkannya,
tidak terkecuali akuntan publik. Kualitas jasa sangat penting untuk meyakinkan
bahwa profesi bertanggungjawab kepada klien, masyarakat umum, dan aturan-aturan.
Kualitas audit tentu saja mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau
ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan
menggunakan prosedur yang bersangkutan. Standar auditing merupakan pedoman
bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar ini
meliputi pertimbangan mengenai kualitas professional mereka, seperti keahlian dan
independensi.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menentukan
kualitas audit. Faktor-faktor tersebut meliputi pengalaman, pengetahuan auditor, lama
hubungan dengan klien, tekanan dari klien, dan telaah dari rekan auditor. Populasi
dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di
wilayah kota Semarang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling, dengan responden sebanyak 52 auditor.
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang
diajukan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh keahlian dan
independensi terhadap kualitas audit (studi empiris pada kantor akuntan publik di
kota Semarang) diperoleh hasil yang signifikan. Keahlian diukur melalui variabel
pengalaman dan pengetahuan serta independensi diukur dengan variabel lama
hubungan dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari rekan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keahlian auditor dan telaah dari rekan auditor akan
meningkatkan kualitas audit sedangkan semakin lama hubungan auditor dengan klien
dan semakin banyaknya tekanan dari klien akan semakin buruk dampaknya terhadap
kualitas audit.
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