
DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Umum

Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari tiga isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian, 

isilah pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan jelas dan singkat. 

Sedangkan pada tipe pilihan, berilah tanda [X] pada kotak jawaban yang 

Bapak/Ibu /saudara anggap tepat.

1. No. Reg. Anggota IAI    :________________ (boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin                : [  ] Laki-laki

       [  ] Perempuan 

3. Umur                                           : ________________ tahun

4. Status : [  ] Akuntan Publik

                                      [  ] Pernah menggunakan jasa KAP

  [  ] Belum pernah menggunakan jasa KAP

5. Pendidikan Terakhir                    : [  ] S3

                                                           [  ] S2

                                                           [  ] S1

             [  ] D3

B. Pertanyaan Mengenai Persepsi Secara umum

Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui 

persepsi Bapak/Ibu/saudara terhadap advertensi jasa akuntan publik. 

Bapak/Ibu/Sauadara dimohon untuk memberikan anggapan yang tepat menurut 

sikap Bapak/Ibu/Saudara atas pernyataa-pernyataan tersebut dengan memilih 

alternative pilihan yang tersedia dan beri tanda [X]. skor jawaban adalah sebagai 

berikut:

Sangat setuju             skor 5

Setuju                        skor 4

Tidak pasti                skor 3

Tidak setuju              skor 2

Sangat tidak setuju    skor 1



    
Pernyataan SS S TP TS STS

A. Image
1. advertensi  jasa  akuntan  publik  akan 

meningkatka  image  profesi  akuntan 
publikdi masyarakat

2. Image profesi akuntan publik akan rusak 
oleh advertensi jasa akuntan publik.

B. Kualitas Jasa
3. advertensi  jasa  akuntan  publik  akan 

meningkatkan  kualitas  pelayanan  jasa 
oleh akuntan publik.

4. kualitas  jasa  yang  diberikan  oleh  KAP 
akan  mengalami  penurunan  dengan 
adanya advetensi jasa akuntan publik

C. Harga Jasa 
5. Harga  jasa  yang  ditanggung  oleh 

konsumen  akan  mengalami  penurunan 
jika suatu KAP melakukan advertensi

6. Advertensi  jasa  akuntan  publik 
menyebabkan  harga  jasa  yang 
ditanggung  pengguna  jasa  akan 
meningkat.

D. Kesadaran Konsumen
7. Pengguna  jasa  akuntan  akan  lebih 

mengetahui  ketersediaan  jasa-jasa 
akuntan yang ditawarkan oleh KAP jika 
KAP tersebut beriklan.

E. Ukuran KAP
8. KAP kecil akan merasakan manfaat yang 

lebih  besar  dengan  advertensi  jasa 
akuntan  publik  dibandingkan  dengan 
KAP besar.

F. Persaingan Antar KAP
9. Advertensi  jasa  akuntan  publik  akan 

menimbulkan  persaingan  yang  tidak 
sehat antar KAP.

G. Intervensi Pemerintah
10. Dengan  diizinkannya  advertensi  jasa 

akuntan  publik,  intervensi  pemerintah 
dalam profesi akuntan akan meningkat. 
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Sumber : Payamta, (2002)



C. Pernyataan mengenai Sikap terhadap advertensi jasa akuntan publik

Di  bawah  ini  adalah  pernyataan-pernyataan  yang  ditujukan  untuk  mengetahui 

sikap  Bapak/Ibu/saudara  terhadap  advertensi  jasa  akuntan  publik. 

Bapak/Ibu/Sauadara dimohon untuk memberikan anggapan yang tepat  menurut 

sikap  Bapak/Ibu/Saudara  atas  pernyataa-pernyataan  tersebut  dengan  memilih 

alternatif pilihan yang tersedia dan beri tanda [X]. skor jawaban adalah sebagai 

berikut:

Sangat setuju             skor 5

Setuju                        skor 4

Tidak pasti                skor 3

Tidak setuju              skor 2

Sangat tidak setuju    skor 1

Pernyataan SS S TP TS STS

11. Advertensi  adalah  cara  yang  bagus 
untuk  memperkenalkan  jasa  kepada 
masyarakat.

12. Advertensi  mengakibatkan  jasa  yang 
ditawarkan  dikenal  lebih  luas 
dikalangan masyarakat.

13. Media  advetensi  yang  paling  tepat 
digunakan  adalah  majalah  profesi, 
karena  sasaran  yang  dituju  adalah 
kalangan yang memiliki profesi-profesi 
tertentu.

14. Secara umum, advertensi pada majalah 
profesi  menunjukan  gambaran  yang 
benar tentang jasa akuntan publik yang 
diadvertensikan.

15. Advertensi  jasa  akuntan  publik 
berusaha  menciptakan  kesan  adanya 
perbedaan antara jasa KAP satu dengan 
KAP  yang  lain  walaupun  sebenarnya 
serupa atau bahkan hampir sama.
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D.  Pertanyaan Terbuka  

1. Pilihan Media yang Efekif  sebagai media advertensi jasa Kantor Akuntan Publik :

(urtkanlah berasarkan tingkat keseringan media advertensi yang dipakai) 

Koran

Televisi

Direct mail

Radio

Majalah

Out door

Newsletter

Yellowpages

Brosur

Telepon

Internet

           Lainnya ……………………

          

2. Jenis jasa KAP yang sebaikknya diiklankan :

(urtkanlah berasarkan tingkat kepentingan jasa yang biasanya diiklankan) 

Jasa konsultasi manajemen.

Jasa Audit

Jasa perpajakan 

Jasa akuntansi      

Lainnya ……………………

Mohon Bapak/ Ibu/Saudara periksa kembali semua jawaban

Terima Kasih Atas Partisipasinya
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