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SARI 

Rinta Yuniana, 2012. Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Auditing 

dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik 

di Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. UNNES. 

Pembimbing I : Dra. Sri Kustini. Pembimbing II. Indah Fajarini S.W, SE, M.Si.. 

Kata kunci:  Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Auditing, Pengalaman 

Auditor, dan Kualitas Audit 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sekarang ini dapat memicu 

persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Jasa Akuntan sangat 

diperlukan untuk menilai dan menentukan kewajaran laporan keuangan suatu 

perusahaan, hal ini mendorong Kantor Akuntan Publik untuk terus meningkatkan 

kualitas auditnya agar dapat menghimpun klien. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah : Bagaimana penilaian kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di 

Kota Semarang? Apakah ada pengaruh secara simultan dan parsial antara batasan 

waktu audit, pengetahuan auditing dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit 

di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang? Seberapa besar pengaruhnya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang yang berjumlah 238 auditor. Jumlah 

sampel yang diteliti berjumlah 70 auditor. Variabel yang diteliti adalah batasan 

waktu audit, pengetahuan auditing, pengalaman auditor sebagai variabel bebas, 

dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Data diperoleh dari angket dan 

selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis regresi secara simultan diperoleh nilai sig = 0,000 < 5 %, ini 

berarti ada pengaruh Batasan waktu audit, pengetahuan auditing, dan pengalaman 

auditor terhadap kualitas audit di Kantor akuntan Publik di Semarang, dengan 

koefisian determinasi sebesar 66,9%. Secara parsial variabel batasan waktu audit 

diperoleh nilai sig = 0,000 < 5% berarti ada pengaruh antara batasan waktu audit 

terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien determinasi sebesar 26,8%. Variabel 

pengetahuan auditing diperoleh nilai sig = 0,000 < 5%, ini berarti ada pengaruh 

antara pengetahuan auditing terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 26,2%. Variabel pengalaman auditor diperoleh nilai sig = 

0,000 < 5%, sehingga ada pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit 

dengan nilai koefisien determinasi sebesar 19,9% ,  

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para auditor dan klien 

mempertimbangkan batasan waktu audit agar semua laporan keuangan dapat 

teraudit sesuai jadwal. Memperbanyak membaca buku – buku mengenai auditing, 

mengikuti pelatihan – pelatihan, bertanya kepada auditor senior guna memperkaya 

pengetahuan serta pengalamannya sehingga kualitas audit yang dihasilkan 

semakin baik. 

  

 

 




