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KUESIONER PENELITIAN 

 

PENGARUH PEMERIKSAAN PENDAHULUAN, LINGKUP 

AUDIT,  INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI TERHADAP  

PERTIMBANGAN OPINI AUDITOR 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

1. Nama   : 

………………………………………………………... 

2. Jenis Kelamin  : L / P 

3. Pendidikan 

 S1 

 S2 

 Lainnya ……. 

4. Lama bekerja ……. tahun ……. Bulan 

5. Usia : 

6. Jabatan: 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN: 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang sesuai menurut Anda. 

SS : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 

N : Netral 
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Pemeriksaan pendahuluan (Suhartini dan Ariyanto, 2009) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Hasil pemeriksaan pendahuluan 

membantu saya dalam memberikan 

kesimpulan hasil review atas efektivitas 

sistem pengendalian intern 

     

2. Hasil pemeriksaan pendahuluan dapat 

saya gunakan dalam memberikan 

kesimpulan hasil review atas kepatuhan 

atas perundang-undangan 

     

3. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan saya 

memperoleh data dan informasi untuk 

pengembangan perencanaan pemeriksaan 

LKPD 

     

4. Hasil pemeriksaan pendahuluan dapat 

mengatasi masalah keterbatasan waktu 

pemeriksaan LKPD 

     

5. Hasil pemeriksaan pendahuluan dapat 

digunakan sebagai dasar pernyataan opini 

tentang tingkat kewajaran informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan 

pemerintah 

     

 

  

 

 

 

 

 

 



56 

 

Lingkup Audit (Suhartini dan Ariyanto, 2009) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Saya diberi ruang lingkup audit yang 

dibatasi bagi tim pemeriksa untuk dapat 

menerapkan prosedur pemeriksaan yang 

baik karena semakin luas akan semakin 

kompleks tugasnya 

     

2. Saya diberi ruang lingkup audit yang 

semakin kompleks pemeriksaannya 

     

3. Saya diberi ruang lingkup audit dengan  

tujuan pemeriksaan yang jelas 

     

4. Saya diberi pembatasan waktu dalam 

pelaksanaan audit 

     

5. Kegagalan dalam memperoleh bukti yang 

kompeten membuat lingkup audit meluas 

     

6. Ketidakcukupan catatan akuntansi 

mengharuskan auditor memberikan 

pengecualian dalam memberikan 

pendapatnya 
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Independensi (Suhartini dan Ariyanto, 2009) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Menurut saya, seorang auditor harus 

menjalankan peranannya dengan tidak 

memihak salah satu pihak 

     

2. Dalam bekerja, saya tidak menilai dengan 

subyektif  

     

3. Personal auditor harus melakukan 

pekerjaan dengan optimal 

     

4. Pendapat dan kesimpulan yang saya 

berikan kepada klien tidak memihak  

     

5. Rekan seprofesi saya tidak pernah 

mempengaruhi saya dalam bekerja 

     

6. Dalam memberikan pendapat saya tidak 

terpengaruh oleh rekan seprofesi saya 

     

 7. Hubungan saya dengan klien tidak 

mempengaruhi saya dalam memberikan 

penilaian 

     

8. Pertimbangan atau rekomendasi yang saya 

berikan kepada klien dipandang tidak 

memihak pihak mana pun 
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Kompetensi (Crackin dan Carol, 1998) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Saya mampu dan mengerti akan tugas dan pekerjaan 

yang sekarang saya kerjakan 

     

2. Saya memahami berbagai peraturan yang terkait 

dengan tugas yang dipercayakan kepada saya 

     

3. Terdapat kesesuaian antara tugas kerja yang 

dipercayakan kepada saya dengan latar belakang 

pendidikan saya. 

     

4. Saya selama ini telah bersikap dan bertindak 

professional dalam melaksanakan tugas sebagai 

auditor 

     

5. Saya mampu mengetahui kekeliruan yang terjadi dari 

data yang saya ambil dari perusahaan 

     

6. Saya berusaha menjalin kerjasama dengan rekan kerja 

sesama auditor untuk  memperdalam ilmu saya 

dibidang audit 

     

7. Saya berusaha meningkatkan keterampilan 

kemampuan dalam bekerja 

     

8. Saya mampu bekerja dengan baik meskipun pada 

kondisi penuh tekanan dan dengan beban kerja yang 

berat 

     

9. Sikap teliti dan hati-hati selalu saya terapkan dalam 

diri saya sebagai seorang auditor 

     

10. Saya selalu berhasil menyelesaikan Laporan hasil 

audit tepat pada waktunya. 

     

11. Pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan 

audit akan menjadi tambahan pengetahuan buat saya 

     

12. Setiap laporan hasil audit yang saya hasilkan 

mendapatkan  perhatian dan penghargaan dari atasan 
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13. Saya tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap perusahaan yang berskala besar 

dan mempunyai data yang banyak. 
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Pertimbangan Opini Auditor (Suhartini dan Ariyanto, 2009) 

 
No. 

Pertanyaan Jawaban  
SS S N TS STS 

1 Auditor perlu untuk memahami struktur pengendalian 
intern dengan baik sehingga dapat memberikan opini 
audit dengan benar 

     

2 Kepatuhan auditor terhadap peraturan perundang-
undangan digunakan untuk memperoleh kecukupan 
informasi mengenai kemungkinan terjadinya 
kecurangan dalam penyajian laporan keuangan 

     

3 Informasi mengenai tindak kecurangan dapat 
digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan 
opini audit 

     

4 Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan 
sebelumnya dan  pengumpulan data serta informasi 
lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa 
dilakukan untuk mengembangkan prosedur 
pemeriksaan selanjutnya. 

     

5 Pemantauan mengenai kemungkinan terjadinya 
temuan yang berulang atau keyakinan pemeriksa atas 
kewajaran transaksi atau akun pada LKPD yang 
diperiksa pada pemeriksaan sebelumya dapat 
digunakan untuk memberikan opini audit 
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