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ABSTRAK 
 
 

Prasetyo, Muzaki Andriawan, 2012; “Pengaruh Etika Profesi dan Situasi Audit 
terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor”. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pembimbing; Marsellisa Nindito, SE.Akt, 
M.Acc. dan M. Yasser Arafat, SE.Akt., MM.  
 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah etika 
profesi berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor, 2) untuk mengetahui 
apakah situasi audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. 
Penelitian ini menyajikan kembali uji empiris dengan menggunakan teknik purposive 
sampling sebagai teknik pengumpulan data. Data terkumpul dengan melakukan 
survey kepada 36 Auditor di KAP yang berwilayah di Jakarta Selatan. Analisa data 
dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda. 
 
Hasil analisis regresi linear diperoleh F hitung > 3,3 yang berarti etika profesi dan 
situasi audit berpengaruh secara bersama-sama dengan ketepatan pemberian opini 
auditor, adapun dengan hasil uji parsial diperoleh p value < 0,05 menunjukkan bahwa 
etika profesi mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor. Tetapi situasi audit 
tidak mempengaruhi ketepatan pemberian opini audtor secara uji parsial karena >0.05 
yaitu 0.08. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang pertama yaitu etika profesi 
berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor tapi hipotesis yang kedua 
situasi audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. 
 
 
Kata Kunci: Ketepatan pemberian opini auditor, Etika profesi dan Situasi audit. 
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ABSTRACT 
 
 

Prasetyo, Muzaki Andriawan, 2012; The Influence Of Profesional Ethics and Audit 
situation Of Audit Opinion On Granting Accuracy. Departement of Accounting. 
Faculty of Economic. State University of Jakarta. Tutors; Marsellisa Nindito, SE.Akt, 
M.Acc and M. Yasser Arafat, SE, Akt. MM. 
 
Generally, the purpose of this research are: 1) To know whether Profesional Ethics 
have influence to Audit Opinion On Granting Accuracy , 2) To know whether Audit 
situation have influence to Audit Opinion On Granting Accuracy . This research 
represents the empirical test which used purposive sampling technics in data 
collection. Data were collected using a survey of 36 auditors at CPA Firms in South 
Jakarta. Data analysis conducted by using multiple regression analysis. 
 
The result obtained by linear regression analysis shows F calculated >3.3, which 
means the Profesional Ethics and Audit situation have influence simoultanously to 
Audit Opinion On Granting Accuracy , and then from partial test shows p value 
<0.05 showed that Profesional Ethics affects the Audit Opinion On Granting 
Accuracy. But the audit situation its not affect the Audit Opinion On Granting 
Accuracy because from partial test shows 0.08 > 0.05. the result have support the 
first hypothesis that  Profesional Ethics have influence to Audit Opinion On Granting 
Accuracy. The second hypothesis is not support that Audit situation have not 
influence to Audit Opinion On Granting Accuracy. 
 
 
Keywords: Audit Opinion On Granting Accuracy , Profesional Ethics and Audit 

situation. 
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