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KUESIONER 
 

Profil Responden 
1. Nama   : 
2. Umur    :  tahun 
3. Jenis Kelamin   :  L / P 
4. Masa Kerja  :  tahun 
5. Golongan  : 
6. Pendidikan terakhir  : 
7. Pendidikan dan pelatihan tentang audit yang pernah diikuti: …………kali 

Sebutkan: 
a) …………………………………………………………………………….. 
b) …………………………………………………………………………….. 
c) …………………………………………………………………………….. 
d) …………………………………………………………………………….. 
e) …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
KOMPETENSI 

Dimensi Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 

Pengalaman 1. Sesuai dengan jabatan dan masa kerja saya di 
BPK, pengalaman audit saya terus bertambah 
terutama dalam praktik audit. 

     

2. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 
prosedur karena pengalaman yang dimiliki. 

     

3. Saya mengetahui prosedur audit seiring 
frekuensi mengaudit yang saya lakukan. 
 

     

4. Saya paham karakter auditee tertentu karena 
saya sering mengaudit auditee tersebut. 

     

 5. Saya dapat mengurangi kesalahan pekerjaan 
karena telah terbiasa mengerjakannya. 

     

Petunjuk Pengisian 
Mohon tandai jawaban paling tepat untuk setiap pertanyaan berikut ini dengan memberikan 
tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia dan yang menurut Bapak/Ibu paling tepat 
atau paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu 
jawaban, dengan skala penilaian : 
1 : Sangat Tidak Setuju (STS)  4 : Setuju (S) 
2 : Tidak Setuju (TS)    5 : Sangat Setuju (SS) 
3 : Netral (N) 
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6. Untuk meningkatkan profesionalisme kerja, 
saya selalu mengikuti perkembangan dunia 
profesi saya sendiri melalui training 
(seminar, workshop, simposium, dan yang 
lainnya) baik yang diselenggarakan oleh 
kantor sendiri maupun organisasi profesi. 

     

7. Hasil dari training tentang ketentuan-
ketentuan baru dalam “prinsip akuntansi” dan 
“standar auditing”, saya pelajari, pahami, dan 
terapkan dalam pekerjaan pemeriksaan. 

     

Sumber : Singgih dan Bawono, 2010. Pengaruh independensi, pengalaman, due professional 
care terhadap kualitas audit. Skripsi (tidak dipublikasikan). Universitas Jenderal Soedirman. 
Pengetahuan 8. Saya memahami Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN), Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar 
Profesional Akuntan Publik (SPAP). 

     

9. Untuk melakukan audit yang baik saya perlu 
mengetahui jenis industri klien. 

     

10. Untuk melakukan audit yang baik saya 
membutuhkan pengetahuan yang diperoleh 
dari tingkat Pendidikan Strata (S1, S2, S3) 
dan dari kursus serta pelatihan. 

     

11. Keahlian khusus yang saya miliki dapat 
mendukung audit yang saya lakukan. 

     

12. Untuk melakukan audit yang baik, saya 
hanya membutuhkan pengetahuan yang 
diperoleh dari kursus dan pelatihan. 

     

Sumber : Indah, 2010. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas 
Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP di Semarang). Skripsi (tidak dipublikasikan). 
Universitas Diponegoro. 
 
 
 
INDEPENDENSI 
Dimensi Pernyataan Alternatif Jawaban 

STS TS N S SS 
 
 
 

13. Saya sulit menolak permintaan auditee 
tersebut karena yang bersangkutan adalah 
kenalan baik yang sewaktu-waktu mungkin 
akan saya butuhkan bantuannya 

     

14. Saya membatasi lingkup pertanyaan pada saat 
audit karena auditee masih punya hubungan 
darah dengan saya 
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15. Saya menemukan beberapa kesalahan 
pencatatan yang disengaja oleh auditee akan 
tetapi tidak semua kesalahan tersebut saya 
laporkan kepada atasan karena saya sudah 
memperoleh fasilitas yang cukup baik dari 
auditee 

     

16. Saya memberitahu atasan jika saya memiliki 
gangguan independensi 

     

17. Saya tidak peduli apakah saya akan dimutasi 
karena mengungkapkan temuan apa adanya 

     

18. Tidak ada gunanya saya melakukan audit 
dengan sungguh-sungguh karena saya tahu, 
ada pihak yang punya wewenang untuk 
menolak pertimbangan yang saya berikan 
pada laporan audit 

     

19. Saya melaporkan semua kesalahan auditee 
yang saya temukan walaupun telah lama 
menjalin hubungan dengan auditee tersebut. 

     

Sumber : Efendy, 2010. Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas 
audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Empiris pada Pemerintah 
Kota Gorontalo). Skripsi (tidak dipublikasikan). Universitas Diponegoro. 
 
 
DUE PROFESSIONAL CARE 
Dimensi Pernyataan Alternatif Jawaban 

STS TS N S SS
Sikap 
Skeptis 

20. Saya selalu tidak puas dengan bukti-bukti 
yang kurang persuasif dari auditee saya 

     

21. Setiap ada transaksi yang mencurigakan, saya 
selalu mempertanyakan kepada manajemen 
dan melakukan evaluasi secara kritis bukti 
audit tersebut 

     

22. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara 
objektif menuntut saya mempertimbangkan 
kompetensi dan kecukupan bukti tersebut 

     

Keyakinan 
yang 
memadai 

23. Untuk memperoleh keyakinan memadai 
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 
material yang disebabkan oleh kekeliruan 
(error) atau kecurangan (irregularities), saya 
selalu menggunakan kemahiran profesional 
saya dengan cermat, teliti, dan seksama 

     

24. Dalam merumuskan suatu pendapat atau 
opini atas laporan keuangan, saya harus 
memperoleh bukti kompeten yang cukup  

     

25. Audit yang telah saya rencanakan dan 
dilaksanakan mungkin tidak dapat 
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mendeteksi salah saji material terutama yang 
melibatkan persembunyian dan pemalsuan 
dokumen (kolusi) di antara personel auditee 
dan pihak ketiga  

26. Penemuan kemudian salah saji material, yang 
disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan 
dalam laporan keuangan tidak berarti dengan 
sendirinya bahwa saya telah gagal 
menggunakan kemahiran profesional dengan 
cermat dan seksama atau gagal mematuhi 
standar auditing yang ditetapkan IAI 

     

Sumber : Singgih dan Bawono, 2010. Pengaruh independensi, pengalaman, due professional 
care terhadap kualitas audit. Skripsi (tidak dipublikasikan). Universitas Jenderal Soedirman. 
 
 
 
 
 
TIME PRESSURE 
Dimensi Pernyataan Alternatif Jawaban 

STS TS N S SS
Time Budget 
Pressure 

27. Saat melaksanakan tugas pemeriksaan, saya 
seringkali menggunakan waktu diluar waktu 
yang dianggarkan.  

     

28. Saya selalu melakukan quick review atau 
memeriksa secara cepat bukti-bukti audit 
setiap melaksanakan tugas pemeriksaan, 
karena menyesuaikan waktu audit yang telah 
dianggarkan. 

     

29. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, 
saya  terpaksa mengurangi ukuran sampel 
(sample size) karena menyesuaikan waktu 
audit yang telah dianggarkan. 

     

30. Saya seringkali tidak sempat 
mendokumentasikan pekerjaan audit 
saya,karena waktu yang dianggarkan untuk 
melaksanakan audit kurang. 

     

Time 
Deadline 
Pressure 

31. Seringkali saya dapat menyelesaikan tugas 
audit saya lebih awal, karena waktu yang 
disediakan cukup longgar 

     

32. Saat melaksankan tugas pemeriksaan, saya 
kurang bisa memberikan perhatian lebih 
terhadap informasi-informasi yang relevan 
dari temuan audit karena waktu audit terlalu 
ketat 

     

33. Saya seringkala kesulitan untuk memusatkan 
perhatian dalam menyelesaikan tugas audit 
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yang kompleks, karena waktu audit yang 
disediakan terlalu ketat 

34. Dalam melaksanakan pemeriksaaan saya 
seringkali tidak dapat memiliki hubungan 
yang lebih efektif dengan auditee untuk 
menggali lebih dalam temuan-temuan audit  

     

Sumber : Azis, 2010. Pengaruh kompetensi, independensi, time budget pressure, time deadline 
pressure, dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit. Skripsi (tidak dipublikasikan). 
Universitas Katolik Soegijapranata. 
 
 
 
KOMPLEKSITAS AUDIT 
Pernyataan Alternatif Jawaban 

STS TS N S SS
35. Saya seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

bukti-bukti audit yang cukup dari auditee. 
     

36. Saya seringkali mengalami kesulitan mendapatkan informasi 
yang relevan dari auditee ketika melakukan proses audit. 

     

37. Saya merasa kesulitan untuk fokus menyelesaikan satu tugas 
audit oleh karena banyaknya tugas-tugas audit lain yang juga 
harus saya selesaikan. 

     

38. Saya sangat sering mengalami kesulitan ketika melakukan 
audit terhadap tugas yang memiliki masalah berbeda-beda 
dan tidak sesuai dengan keahlian saya. 

     

Sumber : Azis, 2010. Pengaruh kompetensi, independensi, time budget pressure, time deadline 
pressure, dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit. Skripsi (tidak dipublikasikan). 
Universitas katolik soegijapranata 
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KUALITAS AUDIT 
 
Pernyataan Alternatif Jawaban 

STS TS N S SS
39. Saya menjamin temuan audit saya akurat, karena saya bisa 

menemukan sekecil apapun kesalahan/penyimpangan yang 
ada 

     

40. Saya tidak pernah melakukan rekayasa, oleh karena itu 
temuan apapun saya laporkan apa adanya. 

     

41. Saya percaya pada auditee saya kali ini tidak akan saya temui 
kesalahan / penyimpangan, sebab sebelumnya saya pernah 
mengaudit auditee yang sama dan waktu itu tidak ada temuan 

     

42. Rekomendasi yang saya berikan dapat memperbaiki 
penyebab dari kesalahan / penyimpangan yang ada. 

     

43. Laporan hasil audit saya dapat dipahami oleh auditee.      
44. Audit yang saya lakukan akan dapat menurunkan tingkat 

kesalahan / penyimpangan yang selama ini terjadi. 
     

45. Hasil audit saya dapat ditindaklanjuti oleh auditee.      
46. Saya terus memantau tindak lanjut hasil audit.      
Sumber : Efendy, 2010. Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas 
audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Empiris pada Pemerintah 
Kota Gorontalo). Skripsi (tidak dipublikasikan). Universitas Diponegoro. 
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