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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh risiko audit

dan audit fee terhadap keputusan penerimaan klien pada KAP yang ada di Jakarta

Pusat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

analisis. Peneliti menggunakan kuisioner dan studi kepustakaan sebagai instrumen

dalam pengumpulan data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah

teknik regresi ganda, uji parsial (uji-t) dan uji simultan (uji-F).

Berdasarkan pengujian hipotesis secara keseluruhan diperoleh hasil bahwa secara

simultan risiko audit dan audit fee berpengaruh signifikan terhadap keputusan

penerimaan klien, namun secara parsial audit fee tidak berpengaruh signifikan

terhadap keputusan penerimaan klien. Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan

terdapat hubungan yang kuat, dan diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 57,6%

oleh pengaruh risiko audit dan audit fee, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain.

Kata kunci : Risiko Audit, Audit fee, Keputusan Penerimaan Klien.
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ABSTRACT

The objective of this study is to determine how the effect of audit risk and

audit fee on client acceptance decision at the public accountant firm (KAP) in

Central Jakarta.

The method used in this research is analytical descriptive method. The

researcher use questionnaires and literature study as data collecting instrument,

while data analysis techniques used are multiple regression techniques, partial test

and simultaneous test.

Based on the overall hypothesis testing showed that audit risk and audit fee

have significant effect on client acceptance decision, but partially audit fee have no

significant effect on client acceptance decision. Correlation coefficient analysis

results showed a strong relationship, and obtained the coefficient of determination

(R2) equal to 57,6% by the influence of audit risk and audit fee while the rest was

influenced by other factors.

Keywords: Audit Risk, Audit Fee, Client Acceptance Decision
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