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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Nama     : 

Jenis kelamin   : L/P 

Pendidikan   : a. S1                b. S2      

Disiplin Ilmu   : a. Akuntansi             b. Non Akuntansi 

Usia    : 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

Orientasi Etis (Sumber: Multidimensional Ethics Scale/MES, Cohen et.al., 

1998,  diadaptasi untuk penelitian ini) 

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.  

Sikap Anda terhadap kasus tersebut setelah melakukan pertimbangan etis, adalah : 

 

 1 2 3 4 5 

Adil      Tidak adil

Benar       Tidak benar

Secara moral benar      Tidak benar secara moral

Tidak merusak 

independensi sebagai 

     Merusak independensi  

sebagai auditor
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auditor  

Saya akan mengambil 

tindakan yang sama 

     Saya tidak akan mengambil 

tindakan yang sama

Tindakan ini etis      Tindakan ini tidak etis

 

 

Evaluasi Etis (Sumber: Multidimensional Ethics Scale/MES, Cohen et.al., 

1998,  diadaptasi untuk penelitian ini) 

KASUS 1: 

Jesse adalah auditor untuk sebuah perusahaan daerah yang melakukan pekerjaan 

audit untuk sebuah departemen pemerintah. Jesse baru saja menyelesaikan audit 

dari suatu unit usaha anak perusahaan daerah tersebut yang menyelesaikan 

kontrak yang melibatkan nilai besar untuk berbagai instansi. Tagihan anak 

perusahaan telah diaudit sebelumnya dan tidak ada masalah besar yang terdeteksi. 

Selama audit ini, Jesse menemukan serangkaian faktur pelanggan palsu 

(meningkat atau dipalsukan) yang telah dibayarkan dalam sistem penagihan anak 

perusahaan. Jesse melaporkan temuan ini kepada ketua tim audit. Ketua tim audit  

itu mengatakan bahwa ia akan melaporkan kepada pimpinan audit. Setelah 

beberapa hari, Jesse bertanya kepada ketua tim audit apa yang menjadi temuan, 

tapi ketua tim audit  memintanya untuk melupakan hal itu, namun Jesse menuntut 

tindakan lebih lanjut.  

Apakah tindakan yang dilakukan Jesse etis: 

   Sangat              Netral                    Sangat  

Tidak Etis                              Etis 

 

     1     2  3  4  5 

 

 

KASUS 2:  

Chris adalah internal auditor untuk organisasi sektor publik di Indonesia. Setiap 

triwulan Chris menganalisis kinerja organisasi untuk memastikan hal ini 
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memenuhi tujuan yang diinginkan. Setelah menganalisis laporan terbaru, Chris 

menemukan sebuah penurunan yang tidak biasa dan besar dalam laporan arus kas 

untuk kuartalan. Chris melakukan investigasi dan pada awalnya tampak bahwa 

pembelian peralatan pada kuartal terakhir adalah untuk menjelaskan adanya 

penurunan kas. Namun, Chris berpikir mengingat tentang kecurangan pembelian 

yang signifikan seperti ini dan melakukan penelusuran bukti pada pembelian 

aktiva. Chris menemukan bahwa pembelian tersebut tidak terjadi dan berdasar 

penelusuran bukti-bukti ditemukan terdapatnya deposit dari sejumlah besar uang 

tunai ke rekening bank yang tidak diketahui. Selanjutnya, Chris menemukan 

pembayaran ganda satu kali untuk account ini. Chris membawa masalah ini 

menjadi perhatian dari direktur internal audit, namun tidak ada tanggapan dari itu. 

Kurangnya tanggapan tersebut mengarahkan Chris untuk percaya sesuatu yang 

tidak etis terjadi dan meminta direktur untuk mengambil tindakan. 

Apakah tindakan ini etis: 

   Sangat              Netral                    Sangat  

Tidak Etis                              Etis 

 

     1     2  3  4  5 

 

 

KASUS 3: 

Jarred adalah internal auditor untuk dewan kota setempat. Pekerjaan Jarred adalah 

untuk melakukan audit pada semua layanan yang diberikan oleh dewan lokal 

untuk masyarakat, termasuk fasilitas dewan yang paling dihargai dan berharga, 

yaitu kolam renang lokal. Jarred mulai menganalisis dan meninjau ulang akun 

untuk kolam masyarakat setempat. Ketika menganalisis akun ia melihat bahwa 

kolam telah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan penjualan signifikan 

dalam setiap tahunnya. Ia menemukan ini aneh, karena harga kolam renang tetap 

sama dan jumlah orang yang mengunjungi kolam setiap tahun tidak bervariasi 

secara signifikan. Jarred menemukan bahwa kolam tersebut telah mengungkapkan 

keuntungan yang lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya diperoleh untuk 
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menghindari kolam renang yang ditutup karena kinerja yang buruk. Berdasarkan 

temuan itu, Jarred melaporkan ini kepada dewan internal auditor lokal dan 

memberitahu pada dewan internal auditor lokal  bahwa ia akan melaporkan 

temuan kepada Dewan Kepala Eksekutif.                                       

Apakah tindakan ini etis: 

   Sangat              Netral                    Sangat  

Tidak Etis                              Etis 

 

     1     2  3  4  5 

 

 

Intensi Etis (Sumber: diadaptasi dari Robie and Keeping, 2004, 

Muthmainah, 2006) 

KASUS :  

Susan menjabat sebagai mitra  di tim kerja yang menggunakan sistem akuntansi 

terkomputerisasi untuk penjualan di perusahaan ABC. Andre, rekan auditnya, 

hampir menyelesaikan prosedur dalam program audit untuk perusahaan ABC 

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. Andre tidak mau memberikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian kecuali ruang lingkup audit diperluas. Susan, yang telah 

mencurahkan banyak waktunya untuk pengembangan sistem akuntansi 

komputerisasi, meyakinkan Andre bahwa segala sesuatu telah berjalan dengan 

baik dan meminta Andre untuk mengeluarkan pendapat wajar  (Perusahaan dalam 

perjanjian dengan Susan tidak bersedia untuk membayar audit diperluas). 

Menurut pendapat Anda bagaimanakah tindakan Anda sebagai Andre?  

 a. Sangat tidak setuju 

 b. Tidak setuju 

 c. Netral 

 d. Setuju 
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 e. Sangat setuju 

 

Pada audit tahun ini, perselisihan muncul antara Anda dengan auditor eksternal 

perusahaan Anda mengenai materialitas kewajiban (liabilities) tertentu yang tidak 

tercatat, yang ditemukan selama audit. Panduan profesi dan perusahaan tidak 

memberikan jawaban yag pasti mengenai materialitas dari jumlah yang ada. 

Menurut pendapat Anda jumlahnya tidak material. Meskipun demikian, auditor 

tidak sepakat dan menyatakan bahwa jumlah total dari kewajiban (liabilities) yang 

tidak tercatat adalah material dan oleh karenya perlu dibuat jurnal koreksi (audit 

judgement) terhadap laporan keuangan. 

Menurut Anda tindakan untuk mendesak kepada Auditor untuk tidak memaksakan 

kewajiban (liabilities) ini dicatat adalah : 

a. Sangat tidak setuju 

 b. Tidak setuju 

 c. Netral 

 d. Setuju 

 e. Sangat setuju 

 

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 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 karena pelanggan ini adalah tipe yang sulit 

berhubungan dengan baik”. KAP yang mengaudit perusahaan Anda menaruh 

perhatian mengenai hal tersebut karena perusahaan Anda akan menerbitkan 

laporan keuangan 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, 
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tanpa konfirmasi hanya akan tersedia bukti substantif minimal untuk mendukung 

saldo ini. 

Menurut pendapat Anda, tindakan KAP yang mengaudit perusahaan Anda akan 

mengeluarkan pelanggan dari proses konfirmasi seperti yang diminta oleh Anda, 

adalah : 

           a. Sangat tidak setuju 

 b. Tidak setuju 

 c. Netral 

 d. Setuju 

 e. Sangat setuju 
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