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DAFTAR PERTANYAAN

PENGARUH LOCUS OF CONTROL EKSTERNAL, TINGKAT KINERJA
AUDITOR, KEINGINAN UNTUK BERHENTI KERJA, HARGA DIRI,
MORALITAS AUDITOR, TIME BUDGET TERHADAP PERILAKU
DISFUNGSIONAL AUDITOR

1.

Nama

:

………………………………………………………...
2.

Jenis Kelamin

3.

Pendidikan

:L/P

S1
>S1
4.

Jabatan
Junior
Senior

5.

Umur : ………………. tahun

6.

Lama bekerja ……. tahun ……. bulan
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Berilah tanda silang (X) pada kolom yang sesuai menurut Anda.
SS

: Sangat Setuju

TS

: Tidak Setuju

S

: Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju

R

: Ragu-Ragu

Pertanyaan yang berhubungan dengan Locus of Control Eksternal
Sumber: Brotosumarto, 2004
No.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Pernyataan
STS TS
Memperoleh pekerjaan yang Anda inginkan
merupakan masalah keberuntungan
Dapat menghasilkan uang adalah keberuntungan
Agar dapat memperoleh pekerjaan yang benarbenar bagus, Anda harus mempunyai anggota
keluarga atau teman yang menduduki jabatan
(posisi) yang tinggi
Jabatan
biasanya
merupakan
faktor
keberuntungan
Ketika memperoleh pekerjaan yang bagus, siapa
yang Anda kenal dan dekat lebih penting daripada
keahlian dan kemampuan yang Anda miliki
Untuk dapat menghasilkan banyak uang, Anda
harus tahu dan kenal dengan orang yang tepat
Diperlukan nasib baik untuk menjadi karyawan
yang berprestasi
Perbedaan utama antara orang yang menghasilkan
banyak uang dan orang yang menghasilkan
sedikit uang adalah keberuntungan

R

S

SS
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Pertanyaan yang berhubungan dengan kinerja auditor
Sumber: Listian, 2008
No Pertanyaan
STS TS
1. Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya dapat
menyelesaikannya dengan ketelitian yang
tinggi
2. Dalam melaksanakan tugas di lapangan,
saya mempunyai inisiatif untuk mencari
langkah yang terbaik
3. Saya dalam melaksanakan pemeriksaan
sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang
ditetapkan profesi
4. Berkaitan
dengan
tanggung
jawab
pekerjaan, saya menggunakan segenap
pengetahuan agar dapat memperoleh hasil
yang optimal
5. Saya mampu membuat perencanaan dan
jadwal
pekerjaan
karena
dapat
mempengaruhi ketepatan wktu serta hasil
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.
6. Dalam bekerja saya bisa menghasilkan
kinerja yang optimal dengan disertai
penghematan biaya dan waktu

R

S

SS
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Pertanyaan yang berhubungan dengan Keinginan untuk berhenti kerja
Sumber: Krisnugroho, 2010
No.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pernyataan
STS
Saya merasa bahwa kebijakan sistem kompensasi
yang berlaku di KAP ini tidak fair, sehingga saya
merasa ingin bekerja di tempat lain
Saya tidak yakin bahwa karir saya dapat terus
meningkat apabila saya masih bekerja di KAP ini
Kedudukan dan fungsi saya di KAP ini tidak jelas,
sehingga saya merasa lebih baik mencari pekerjaan
di KAP lain
Saya merasa bahwa di KAP ini tidak
memperhatikan
kesejahteraan
karyawannya,
sehingga saya merasa tidak betah dan ingin pindah
ke KAP lain
Saya berpikir untuk keluar atau melamar kerja di
tempat lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi
Saya tertarik pindah kerja atau memutuskan keluar
dari pekerjaan ini

TS

R

S

SS
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Pertanyaan yang berhubungan dengan Harga diri
Sumber: Petronila dan Irawati, 2006
No.

Pernyataan

1

Saya merasa dihargai dalam menjalankan
tugas saya, baik oleh pimpinan maupun
rekan sekerja
Dalam bekerja saya selalu mengacu dan
memperhatikan hasil akhir kerja saya
Saya selalu berusaha menghargai
pekerjaan saya dan rekan sekerja saya
Saya memiliki rasa puas atau senang
terhadap hasil kerja saya

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Saya tidak mencela pekerjaan rekan
sekerja saya
Saya merasa tidak mementingkan diri
sendiri dibandingkan rekan sekerja saya
Saya tidak suka mengolok-olok rekan
sekerja saya
Saya selalu membuka diri terhadap rekan
sekerja saya
Saya berani mengambil resiko demi
kemajuan karir saya dan perusahaan
Saya berusaha untuk selalu membuat
keputusan yang bijaksana

STS

TS

R

S

SS
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Pertanyaan yang berhubungan dengan Moralitas auditor
Sumber: Hidayat dan Handayani, 2007
KASUS 1:
Asumsikan bahwa anda adalah seorang auditor pada Dinas XY. Pada proses
pemeriksaan terhadap pengadaan jasa kontruksi anda menemukan terjadi indikasi
KKN antara panitia dengan penyedia jasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
dokumen penawaran dari penyedia jasa dibuat oleh panitia pengadaan. Namun
karena pemeriksaan dilakukan setelah berakhirnya masa anggaran dimana hasil
pekerjaan penyedia jasa tersebut telah selesai dan diterima dengan kondisi baik.
Di sisi lain, penyedia jasa tesebut merupakan penawar terendah sehingga
menguntungkan keuangan daerah. Sebagai auditor Dinas XY, bagaimana
kemugkinan anda mengabaikan temuan tersebut?
Sangat Tidak Mungkin
1
2

3

4

Sangat Mungkin
5

KASUS 2:
Pada audit tahun ini, perselisihan muncul antara perusahaan ABC dengan auditor
eksternal perusahaan mengenai materialitas kewajiban (liabilities) tertentu yang
tidak tercatat, yang ditemukan selama audit. Panduan profesi dan perusahaan tidak
memberikan jawaban yang pasti mengenai materialitas dari jumlah yang ada.
Menurut pendapat pihak perusahaan ABC, jumlahnya tidak material. Meskipun
demikian, auditor tidak sepakat dan menyatakan bahwa jumlah total dari
kewajiban (liabilities) yang tidak tercatat adalah material dan oleh karenanya
perlu dibuat jurnal koreksi (audit adjustments) terhadap laporan keuangan.
Bagaimana kemungkinan bahwa auditor dapat didesak oleh pihak perusahaan
ABC untuk tidak memaksakan kewajiban (liabilities) ini dicatat? Silahkan
indikasikan jawaban Anda dengan menandai tanda X (silang) pada salah satu
point pada skala berikut ini :
Sangat Tidak Mungkin
Sangat Mungkin
1
2
3
4
5
KASUS 3:
KAP yang mengaudit perusahaan Anda telah menguji piutang dagang dan
menyeleksi sampel akun untuk konfirmasi dari setiap strata populasi. Sebelum
permintaan konfirmasi dikirim, Anda meminta untuk melihat akun yang akan
dikonfirmasi. Anda menelaah (review) daftar dan meminta KAP untuk tidak
melakukan konfirmasi terhadap 3 akun dalam daftar. Tiga akun tersebut termasuk
dalam sampel KAP karena memiliki saldo besar dan yang melebihi jumlah rupiah
tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Anda menjelaskan bahwa konfirmasi
tersebut ”akan merepotkan pelanggan ini karena mereka adalah tipe yang dulit
berhubungan dengan baik”. KAP yang mengaudit perusahaan Anda menaruh
perhatian mengenai hal tersebut karena perusahaan Anda akan menerbitkan
laporan keuangan segera setelah akhir tahun dan menjelaskan bahwa konfirmasi
tersebut ”akan merepotkan pelanggan ini karena mereka adalah tipe yang sulit
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berhubungan dengan baik”. KAP yang mengaudit perusahaan Anda menaruh
perhatian mengenai hal tersebut karena perusahaan Anda akan menerbitkan
laporan keuangan tahunan segera setelah akhir tahun. Waktu yang ada sangat
terbatas untuk mengganti prosedur audit pada 3 akun yang besar ini. Sebagai
contoh, tidak cukup waktu untuk menunggu penagihan akun tersebut pada periode
berikutnya, tanpa konfirmasi hanya akan tersedia bukti substantif minimal untuk
mendukung saldo ini. Anda sebagai auditor yang bekerja di KAP, apakah akan
mengeluarkan pelanggan dari proses konfirmasi seperti yang diminta ?
Sangat Tidak Mungkin
1
2

3

4

Sangat Mungkin
5

KASUS 4:
Terkait dengan kasus nomor 4 di atas, Apakah Anda sebagai auditor yang bekerja
di KAP yang mengaudit perusahaan akan menolak untuk menghilangkan
pelanggan dari proses konfirmasi?
Sangat Tidak Mungkin
1
2

3

4

Sangat Mungkin
5

KASUS 5:
Alex menjabat sebagai auditor internal di tim kerja yang menggunakan sistem
akuntansi terkomputerisasi untuk penjualan di perusahaan XYZ. Lia, rekan
auditnya, hampir menyelesaikan prosedur dalam program audit untuk perusahaan
XYZ tersebut. Walaupun audit telah dilakukan dan telah menemukan tidak
adanya perbedaan dalam data akun dan laporan keuangan, namun beberapa
kelemahan kritis dicatat dalam struktur pengendalian internal dari sistem
akuntansi terkomputerisasi. Lia tidak mau memberikan pendapat wajar tanpa
pengecualian kecuali ruang lingkup audit diperluas. Alex, yang telah
mencurahkan banyak waktunya untuk pengembangan sistem akuntansi
komputerisasi, meyakinkan Lia bahwa segala sesuatu telah berjalan dengan baik
dan meminta Lia untuk mengeluarkan pendapat wajar (Perusahaan dalam
perjanjian dengan Alex tidak bersedia untuk membayar audit diperluas).
Bagaimana kemungkinan bahwa Anda sebagai Lia untuk dapat mendesak Alex
melakukan tindakan tersebut? Silahkan indikasikan jawaban Anda dengan
manandai tanda (X) pada salah satu point berikut ini:
Sangat Tidak Mungkin
Sangat Mungkin
1
2
3
4
5
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Pertanyaan yang berhubungan dengan Time budget Pressure
Sumber: Inapty, 2007
No.

Pernyataan

1

Saya bekerja tepat waktu terutama
berhubungan dengan deadline pekerjaan
saya
Saya berusaha untuk menepati semua
janji pekerjaan saya
Anggaran yang dibuat pasti selalu saya
tepati
Saya membuat anggaran waktu yang
sesuai dengan kemampuan saya

2
3
4
5

Dalam pekerjaan saya, anggaran waktu
bukanlah masalah meskipun ada konflik
yang terjadi

STS

TS

R

S

SS
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Pertanyaan yang berhubungan dengan Perilaku Disfungsional Auditor
Sumber: Pierce dan Sweeney, 2004 dalam Silaban, 2010
No.

Pernyataan

1

Saya sering kurang memberi perhatian
terhadap validitas dan keakuratan dokumen
klien.
Saya sering melakukan pengujian hanya pada
sebagian item sampel dari item sampel yang
ditentukan pada program audit.
Saya sering tidak memperluas scope
pengujian ketika terdeteksi suatu pos atau
akun yang meragukan.
Saya sering menggunakan penjelasan klien
sebagai pengganti bukti yang tidak dapat
diperoleh selama pelaksanaan audit.
Saya sering tidak melakukan investigasi lebih
lanjut atas kesesuaian perlakuan akuntansi
yang diterapkan auditee dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum.
Saya sering mengurangi pekerjaan audit dari
yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana
ditetapkan pada program audit.
Saya sering mengubah atau mengganti
prosedur audit dari ketentuan yang ditetapkan
pada program audit.
Saya sering mengandalkan hasil pekerjaan
auditee sebagai pengganti prosedur audit yang
ditetapkan pada program audit.
Saya sering tidak melakukan dokumentasi
bukti audit atas pelaksanaan suatu prosedur
audit yang disyaratkan sesuai program audit.
Saya sering melaporkan waktu audit yang
lebih singkat dari waktu aktual yang
digunakan atas pelaksanaan tugas audit.
Saya sering melaksanakan tugas audit di luar
jam kerja (waktu personal) serta tidak
melaporkan waktu audit yang digunakan
tersebut.

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

STS

TS

R

S

SS

