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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut Aturan Etika Kompartemen 

Akuntan Publik (IAI 2001:20000.1-20000.6) adalah suatu bentuk organisasi 

akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik 

akuntan publik. Selanjutnya, praktik akuntan publik adalah pemberian jasa 

profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia-

Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) yang berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa 

akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perseorangan, jasa 

pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik.   

 Pada perkembangan selanjutnya kondisi yang dihadapi Kantor Akuntan 

Publik adalah persaingan tajam sesama Kantor Akuntan Publik. Persaingan tajam 

ini menurut hasil penelitian dapat memicu konflik kepentingan antara klien dan 

auditor (Knapp 1985, Shockley 1981 dan Lev 1979 dalam Widia Astuty, 2008). 

Dimana perusahaan menginginkan Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan 

audit, agar performanya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat 

menjalankan operasinya dengan lancar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Chow dan Rice (1998) dalam Kawijaya dan Juniarti (2002) bahwa manajemen 

perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan pengecualian karena bisa 

mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh 
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manajer. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin timbulnya konflik kepentingan yang 

dapat memberikan tekanan kepada auditor, sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lev (1979) yang membuktikan bahwa penyelesaian konflik kepentingan selalu 

berakhir dengan adanya tekanan manajemen kepada auditor untuk memihak kepada 

manajemen. Disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi 

auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran 

laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi 

lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang 

membayar fee atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap 

menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisinya yang unik seperti 

itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas auditnya.   

  Fenomena yang terjadi di antara manajemen dan auditor tersebut ditunjukan 

oleh terjadinya kasus-kasus akuntansi yang mengindikasikan rendahnya kualitas 

jasa audit, antara lain kasus Enron, Kimia farma dan Lippo serta kasus lainnya yang 

tidak dipublikasikan. Semua kasus tersebut terbukti karena kesalahan akuntan dan 

Kantor Akuntan Publik yang dalam menyelesaikan konflik kepentingan dengan 

manajemen, menunjukan sikap tidak independen. Berdasarkan hal tersebut 

diperlukan perhatian yang berkelanjutan terhadap situasi yang dapat memicu 

konflik kepentingan. 

 Berdasarkan temuan peneliti terdahulu tentang adanya konflik kepentingan 

di dalam praktik auditing dan supporting theory, Kotler (2006) dalam Widia 

Astuty (2008) menyatakan bahwa konflik kepentingan terjadi karena adanya 

kesenjangan antara kualitas jasa yang dipersepsikan klien dengan kualitas jasa yang 
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dipersepsikan auditor, maka untuk memperkecil kesenjangan itu diperlukan suatu 

persamaan persepsi. Persamaan persepsi antara klien dan auditor dapat dilakukan 

dengan mencari ukuran kualitas jasa audit antara kedua belah pihak. 

  Kantor Akuntan Publik yang merupakan salah satu bisnis yang bergerak di 

bidang jasa, yang penilaian terhadapnya tidak hanya sebatas dari segi hasil (output) 

yang berupa opini atau pendapat tetapi lebih jauh lagi dinilai dari segi input maupun 

proses (Parasuraman, Higgins dan Ferguson dalam Pandit, 1999). Oleh karena 

itu, auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar 

audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, 

standar  pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 

  Bitner et. al., (1994) dalam Widia Astuty (2008) menyebutkan bahwa 

Kantor Akuntan Publik sebagai perusahaan harus memahami bagaimana klien 

mereka mempersepsikan jasa yang mereka beli. Kantor Akuntan Publik harus 

mampu mendeteksi dimensi-dimensi kualitas jasa menurut perspektif klien. 

Perlunya untuk melihat perspektif klien adalah selain dapat menciptakan 

keunggulan bersaing, juga dikarenakan kualitas jasa merupakan keseluruhan kesan 

klien terhadap jasa yang ditawarkan. 

  Menurut Kotler (2006:137) keterkaitan antara kualitas jasa dan kepuasan 

klien dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi tiga kondisi kualitas jasa yang 

mempengaruhi kepuasan klien. Kondisi yang pertama adalah kualitas jasa yang 

buruk dimana jasa yang diterima berada dibawah harapan dan ini yang 

menyebabkan pelanggan merasa nilai yang diterimanya rendah. Kondisi kedua 

adalah kualitas jasa yang baik, dimana jasa yang diterima sesuai harapan dan ini 

yang menyebabkan pelanggan merasa nilai yang diterimanya telah sesuai. Kondisi 
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ketiga adalah kualitas jasa yang sangat baik atau unggul, dimana jasa yang 

diterimanya sangat tinggi. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang erat antara 

kualitas audit dengan kepuasan klien. Adanya kualitas jasa audit yang tinggi 

menyebabkan kepuasan klien, sebaliknya kualitas jasa audit yang buruk 

menyebabkan nilai kepuasan klien rendah. Adapun formulasinya adalah kualitas 

jasa audit berpengaruh terhadap kepuasan klien. 

Menurut Carcello et. al., (1992) dalam Windasari (2010) kualitas audit dan 

kepuasan klien dapat dinilai melalui terpenuhinya dua belas atribut kualitas audit. 

Atribut kualitas audit tersebut meliputi: 1) Pengalaman tim audit dan KAP dalam 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan klien; 2) Keahlian atau pemahaman 

terhadap industri klien; 3) Responsif atas kebutuhan klien; 4) Kompetensi anggota-

anggota tim audit terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan norma-norma 

pemeriksaan; 5) Sikap independensi dalam segala hal dari individu-individu tim 

audit dan KAP; 6) Anggota tim audit sebagai suatu kelompok yang bersifat hati-

hati; 7) KAP memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas; 8) Keterlibatan 

pimpinan KAP dalam pelaksanan audit; 9) Pelaksanaan audit lapangan; 10) 

Keterlibatan komite audit sebelum, pada saat, dan sesudah audit; 11) Standar-

standar etika yang tinggi dari anggota-anggota tim audit; 12) Menjaga sikap skeptis 

dari anggota-anggota tim audit. 

  Sesuai dengan hal tersebut Behn et al., (1997) dan Ridwan Widagdo 

(2002) melakukan penelitian mengenai kepuasan klien dengan menggunakan atribut 

kualitas audit berdasarkan perspektif klien yang dikembangkan oleh Carcello et. 

al., (1992), dari hasil penelitiannya ditemukan adanya atribut kualitas audit yang 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan klien, yaitu pengalaman tim audit 
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dan KAP dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan klien, 

keahlian/pemahaman terhadap industri klien, responsif atas kebutuhan  klien, 

pelaksanaan audit lapangan, keterlibatan pimpinan KAP dalam pelaksanan audit, 

dan keterlibatan komite audit. Sedangkan kompetensi anggota-anggota tim audit 

terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan norma-norma pemeriksaan, sikap 

independensi dalam segala hal dari individu-individu tim audit dan KAP, anggota 

tim audit sebagai suatu kelompok yang bersifat hati-hati, KAP memiliki komitmen 

yang kuat terhadap kualitas audit, standar-standar etika yang tinggi dari anggota-

anggota tim audit, menjaga sikap skeptis dari anggota-anggota tim audit tidak 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan klien. 

Sementara hasil penelitian Ridwan Widagdo (2002) menunjukkan bahwa 

pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan 

klien, taat pada standar umum, komitmen terhadap kualitas audit, dan keterlibatan 

komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien. Sedangkan 

atribut lainnya yaitu independensi, sikap hati-hati, melakukan pekerjaan lapangan 

dengan tepat, standar etika yang tinggi, dan tidak mudah percaya tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan klien.  

Dengan melihat uraian dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian, untuk itu penulis akan mencoba melakukan penelitian 

dengan judul:  

“Pengaruh Atribut Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien” 

(Survey pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PT. Kawasan Industri 

Kujang Cikampek (KIKC)) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah : 

 Seberapa besar pengaruh Atribut Kualitas Audit terhadap Kepuasan Klien. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maksud 

dilakukannya penelitian ini :  

 Untuk menyimpulkan data dan menganalisa faktor-faktor mengenai 

pengaruh Atribut Kualitas Audit terhadap Kepuasan Klien.  

Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui sejauh mana Atribut Kualitas Audit berpengaruh 

terhadap Kepuasan Klien. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

 Untuk melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana S1 

pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Widyatama. 

 Diharapkan agar hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam 

memberikan gambaran yang sebenarnya antara teori dan praktik 

mengenai masalah yang diteliti yaitu dalam pengaruh kualitas audit 

dalam suatu perusahaan mengenai kepuasan klien atas kinerja dari KAP. 
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2. Bagi Perusahaan 

 Dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan  khususnya dalam menilai kualitas audit dan tingkat 

kepuasan jasa audit. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kliennya 

khususnya manajer agar menjadi proaktif dalam menjalankan bisnisnya, 

menambah pengetahuan tentang karakteristik auditor yang berkualitas 

dan menambah wawasan. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana tentang 

kepuasan klien, selain itu juga dapat memberikan kontribusi praktis pada 

Kantor Akuntan Publik dan para peneliti untuk memahami lebih jauh 

tentang pelayanan audit yang dibutuhkan klien. 

4. Bagi peneliti lain 

 Memberikan rangsangan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian 

lebih jauh khususnya tentang pengaruh atribut kualitas audit terhadap 

kepuasan klien. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh 

setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang 

diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang 

menyediakan layanan tersebut. Bagi akuntan publik, merupakan hal yang penting 

bahwa klien dan pihak-pihak ekstern pengguna laporan keuangan memiliki suatu 
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keyakinan atas kualitas audit maupun jenis jasa lainnya yang diberikan akuntan 

publik (Arens, 2003:118).  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka auditor dituntut untuk memenuhi 

atribut kualitas audit yang dapat meningkatkan keyakinan publik dan menjadi 

penentu kepuasan bagi klien, adapun atribut kualitas audit tersebut terdiri atas 

pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan 

klien, taat pada standar umum, independensi, sikap hati-hati, komitmen yang kuat 

terhadap kualitas audit, keterlibatan pimpinan KAP, melakukan pekerjaan lapangan 

dengan tepat, keterlibatan komite audit, standar etika yang tinggi, dan tidak mudah 

percaya. 

Di dalam melaksanakan praktik audit, pengalaman merupakan hal yang 

sangat penting bagi sebuah profesi yang membutuhkan profesionalisme yang sangat 

tinggi seperti akuntan publik, karena pengalaman akan mempengaruhi kualitas 

pekerjaan seorang auditor dan secara tidak langsung akan mempengaruhi penilaian 

klien. Menurut Aji (2009) dalam Elisha dan Rangga (2010) bahwa semakin 

banyak tugas yang dikerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam 

mendeteksi suatu hal yang memerlukan treatment atau perlakuan khusus yang 

banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya. Jadi 

dapat dikatakan bahwa auditor jika melakukan pekerjaan yang sama secara terus-

menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikannya, 

dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, 

serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan-

kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-

hati menyelesaikannya. Atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman 



9 

 

 

diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor 

yang belum berpengalaman.  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan standar umum paragraf pertama SA 

seksi 210 (SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang 

atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor. 

Standar tersebut menegaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 

akuntan untuk melaksanakan audit adalah harus memiliki pendidikan serta 

pengalaman yang memadai dalam bidang auditing.  

Atribut kualitas audit yang selanjutnya adalah memahami industri klien, 

dengan memahami industri klien dapat membantu auditor dalam melaksanakan 

praktik audit khususnya pada saat fase perencanaan awal, sesuai dengan SA 300 

(SPAP, 2001) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit atas laporan 

keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk 

memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan 

praktik, yang, menurut pertimbangan auditor, kemungkinan berdampak signifikan 

atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit. 

Berdasarkan standar tersebut berarti membantu auditor untuk memperkecil resiko 

audit serta memberi masukan agar klien beroperasi secara lebih efisien. Hal tersebut 

akan bermanfaat bagi klien untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam bisnisnya 

dan tentunya akan memberikan kepuasan bagi klien.  

Selain memahami industri klien, sikap responsif atas kebutuhan klien juga 

termasuk ke dalam atribut kualitas audit, dimana auditor dapat menentukan 

kebutuhan klien berdasarkan hasil identifikasi dari pemahaman industri klien yang 

tentunya dapat menimbulkan perasaan puas bagi klien. Sesuai dengan pernyataan 
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Mahon (1982) dalam Ridwan Widagdo (2002) yang melakukan suatu wawancara 

terhadap kliennya, menyimpulkan bahwa atribut yang membuat klien memutuskan 

pilihannya terhadap suatu Kantor Akuntan Publik adalah kesungguhan Kantor 

Akuntan Publik tersebut memperhatikan kebutuhan kliennya. Adanya suatu sikap 

yang responsif terhadap kebutuhan klien merupakan salah satu keunggulan Kantor 

Akuntan Publik dalam memberikan jasanya kepada klien, hal ini secara tidak 

langsung juga akan memberikan kepuasan bagi klien.  

Untuk menunjang profesionalisme sebagai Kantor Akuntan Publik maka 

auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus taat pada standar umum yang 

juga termasuk dalam atribut kualitas audit, yaitu dengan memiliki keahlian dan 

pelatihan yang cukup yang tentunya akan meningkatkan kredibilitas dan 

kepercayaan klien. Elitzur dan Falk (1996) dalam Ridwan Widagdo (2002) 

mengatakan bahwa kredibilitas auditor tergantung pada: 1) kemungkinan auditor 

mendeteksi kesalahan yang material dan kesalahan penyajian, 2) kemungkinan 

auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya. Kedua hal tersebut 

mencerminkan terlaksananya standar umum. Sebab, seorang auditor harus memiliki 

keahlian, independensi dan cermat sebagai syarat dari mutu pelaksanaan audit 

(SPAP, 2001). Dengan demikian, taat pada standar umum dapat memberikan 

kepuasan bagi klien.  

Selain taat pada standar umum independensi juga termasuk dalam atribut 

kualitas audit, dimana independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang 

akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan 

tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Hal ini 

senada dengan pernyataan  American Institute of Certified Public Accountant 
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(AICPA) yang menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk 

bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Independensi perlu dijaga karena 

kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi 

perkembangan profesi akuntan publik. Menurut SA Seksi 220.1 (SPAP, 2001) 

menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah 

dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Oleh 

karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun 

sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak 

memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan 

pendapatnya. Selain itu menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998:3) bahwa 

profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi 

akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak 

terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan 

keuangan. Dengan adanya kepercayaan masyarakat atas sikap independensi akan 

mempengaruhi kepuasan klien. 

Atribut kualitas audit selanjutnya adalah sikap hati-hati yang artinya bahwa 

dalam praktik profesional di dalam semua aspek audit auditor harus bekerja dengan 

cermat dan teliti. Menurut Arens dan Loebbecke (1997) dalam Windasari  (2010) 

bahwa penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam semua 

aspek audit mengartikan bahwa auditor wajib melaksanakan tugasnya dengan 

kesungguhan dan kecermatan, atau keperdulian profesional. Kecermatan dan 

keseksamaan profesional meliputi ketelitian dalam memeriksa kelengkapan kertas 

kerja, mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai, dan menyusun laporan 
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audit yang lengkap, serta menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Dengan adanya 

sikap hati-hati ini diharapkan akan memberikan kepuasan bagi klien. 

Di dalam menjaga kualitas audit, auditor perlu komitmen untuk terus 

meningkatkan kualitas kerjanya guna memenuhi kepuasan klien. Sesuai dengan 

yang dikatakan Harry Suharto (2002) dalam Ridwan Widagdo (2002) bahwa IAI 

sebagai induk organisasi akuntan publik mewajibkan para anggotanya untuk 

mengikuti Program Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) agar kerja auditnya 

berkualitas, hal ini menunjukan komitmen yang kuat dari Ikatan Akuntan Indonesia  

(IAI) dan para anggotanya. Menurut Behn et. al., (1997) dalam Ridwan Widagdo 

(2002) bahwa dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus meningkatkan 

koordinasi dan hubungannya dengan Kantor Akuntan Publik yang besar dan 

berskala internasional. Dengan demikian, diharapkan auditor akan mampu 

menyajikan informasi-informasi yang sedang berkembang di berbagai negara, 

terutama yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha klien, sehingga kualitas 

kerja auditor akan meningkat selaras dengan peningkatan pengetahuannya. Hal ini 

berkaitan erat dengan komitmen yang kuat seorang auditor terhadap kualitas audit 

yang merupakan salah satu dari atribut kualitas audit. 

Adanya komunikasi intensif antara klien dan auditor, akan memperlancar 

dan mempermudah proses audit. Media Akuntansi (No. 25, Maret 1998) dalam 

Windasari (2010) menjelaskan bahwa keterlibatan para eksekutif Kantor Akuntan 

Publik membantu terbentuknya komunikasi dua arah yang lebih intensif antara 

klien dan auditor karena para eksekutif Kantor Akuntan Publik dianggap 

mempunyai keahlian dan pengalaman yang lebih baik serta mempunyai citra yang 

lebih tinggi daripada staf auditor sehingga dapat menjadi mediator antara klien dan 
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auditor yang melakukan proses audit. Hal ini akan memberikan keunggulan bagi 

Kantor Akuntan Publik karena dapat memberikan jasa sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh klien, sehingga klien akan merasa puas. 

Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa pekerjaan harus 

direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus disupervisi 

dengan semestinya. Berdasarkan standar tersebut pengawasan merupakan unsur 

yang sangat penting dalam audit karena cukup banyak bagian pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh staf auditor yang belum berpengalaman. Dengan kata lain, 

standar pekerjaan lapangan yang pertama menentukan agar program kerja yang 

akan dilaksanakan direncanakan dengan matang dan pelaksanaannya oleh para 

asisten diawasi secara seksama. Dengan demikian melakukan pekerjaan lapangan 

dengan tepat dapat memberikan kepuasan bagi klien.   

Selain atribut kualitas audit yang telah disebutkan di atas, dalam 

melaksanakan praktik audit, auditor harus menjaga independensi dan 

profesionalismenya jika berhadapan dengan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi 

oleh klien. Oleh karena itu, perlunya komunikasi dengan dewan direksi atau komite 

audit. Sesuai dengan yang diungkapkan Menon dan William (1997) dalam 

Windasari (2010) bahwa melibatkan komite audit dalam pelaksanaan audit akan 

sangat membantu auditor karena komite audit juga merupakan sebuah badan yang 

independen dalam perusahaan. Oleh karena itu banyak KAP yang membantu 

kliennya dalam pembentukan komite audit. Berdasarkan hal tersebut, adanya 

keterlibatan komite audit dalam proses audit akan memberikan kepuasan bagi klien. 

Dengan menegakkan etika profesi akuntan yang tinggi, seorang auditor akan 

tetap berada pada ”jalur” yang benar sehingga proses audit yang dilakukan dapat 
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memberikan hasil yang memuaskan klien sebagai pengguna laporan audit. Hal ini 

sesuai dengan yang dinyatakan oleh Munawir (1997) dalam Ridwan Widagdo 

(2002) bahwa usaha untuk meningkatkan akuntabilitasnya, seorang auditor harus 

menegakkan etika professional yang tinggi, agar timbul kepercayaan dari 

masyarakat. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi 

akuntan memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum, dan 

pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan 

keuangan yang telah diaudit.  

Menurut SPAP (2001) audit atas laporan harus direncanakan dan 

dilaksanakan dengan sikap skeptis profesional. Hal ini berarti bahwa auditor tidak 

boleh menganggap manajemen sebagai orang yang tidak jujur, namun juga tidak 

boleh menganggap manajemen sebagai orang yang kejujurannya tidak diragukan 

lagi. Adanya sikap tersebut akan memberikan hasil audit yang bermutu dan 

memberikan kepuasan bagi klien. Selain itu, menurut Standar Etik Akuntan Publik 

menyiratkan bahwa auditor perlu bersikap waspada dan skeptis dalam menjalankan 

tugas audit. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan risiko yang potensial yang akan 

dihadapi oleh auditor dan risiko litigasi/risiko tuntutan atas kegagalan audit. 

Dengan demikian, auditor yang memiliki kewaspadaan dan memiliki sikap skeptis 

dalam melakukan tugasnya dapat mengungkapkan keadaan perusahaan yang 

diauditnya secara benar. Adanya sikap tersebut akan memberikan hasil audit yang 

bermutu dan akan memberikan kepuasan klien. 

Dalam hal ini sesuai dengan judul “Pengaruh Atribut Kualitas Audit 

Terhadap Kepuasan Klien” dan dari penjelasan di atas, kerangka pikir penelitian 

ini dapat digambarkan pada skema sebagai berikut : 
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Pengalaman audit

Responsif atas 

kebutuhan klien

Memahami industri 

klien

Independensi

Taat pada standar umum

Sikap hati-hati

Kelerlibatan komite 

audit

Melakukan pekerjaan 

lapangan dengan tepat

Keterlibatan pimpinan 

KAP

Komitmen yang kuat 

terhadap kualitas audit

Tidak mudah percaya

Standar etika yang 

tinggi

Kepuasan Klien

 
Gambar 1.1 
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Sedangkan hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 :  Pengalaman audit berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H2 :  Memahami industri klien berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H3 : Responsif atas kebutuhan klien berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H4 : Taat pada standar umum berpengaruh terhadap kepuasan klien 
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H5 :  Independensi berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H6 :  Sikap hati-hati berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H7 :  Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit berpengaruh terhadap kepuasan  

klien 

H8 :  Keterlibatan pimpinan KAP berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H9 :  Melakukan pekerjaan dengan tepat berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H10 :  Keterlibatan komite audit berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H11 :  Standar etika yang tinggi berpengaruh terhadap kepuasan klien 

H12 :  Sikap Tidak mudah percaya berpengaruh terhadap kepuasan klien 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan survey. Adapun teknik yang digunakan 

dalam penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan disini yaitu penulis melakukan peninjauan secara 

langsung pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PT. Kawasan 

Industri Kujang Cikampek untuk memperoleh data primer, dengan cara 

observasi dan kuesioner. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penulis meneliti dengan menggunakan teknik 

berdasarkan literatur guna memperoleh dasar teoritis dalam pemecahan 

masalah yang diteliti. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PT. 

Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC) yang berlokasi di Jl. Jend A. Yani No. 

39 Cikampek 41373, Jawa Barat, Indonesia. Sedangkan waktu penelitian ini 

dilakukan mulai bulan Juli 2011 sampai dengan Januari 2012. 

 

 

 

 


