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A. Pengantar 

Bersama ini, perkenalkan saya:  

Nama : Varina Mardojo 

NIM  : 04.60.0071 

Memperkenalkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sedang melakukan 

penelitian mengenai ”Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas 

dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgement dengan Gender 

Sebagai Variabel Moderating”. 

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka peneliti mohon 

kesediaan bapak/ ibu/ saudara/ i untuk membantu menjawab pertanyaan 

yang ada sesuai dengan keadaan sebenarnya dan akan dijamin akan 

kerahasiaannya. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, dalam kesempatan yang baik 

ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan 

apabila terdapat pernyataan yang tidak berkenan di hati 

Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian, peneliti memohon maaf yang serendah-

rendahnya. 

Dosen Pembimbing,               Hormat Saya, 

  

 

 

(Stefani Lily Indarto,SE, MM)                      (Varina Mardojo) 
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KUESIONER PENELITIAN 
 
 

 Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul: ”PENGARUH 

TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS, DAN PENGALAMAN 

AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGEMENET” maka saya memohon 

kesediaan Anda sekalian untuk meluangkan waktu demi mengisi 

kuesioner ini. Bantuan Anda sangat berarti bagi pengumpulan data pada 

penelitian saya. 

Terima Kasih Atas Perhatiannya !!! 

 

 

Petunjuk Pengisian 
Mohon mengisi sesuai dengan jawaban Anda masing-masing. 

IDENTITAS RESPONDEN: 
1. Nama    : 

2. Umur      :  

3. Asal KAP   : 

4. Jenis Kelamin:  L / P (*) 

5. Masa Kerja   : 

a. < 2 tahun 

b. 2 – 3 tahun 

c. >3 – 4 tahun 

d. >4 – 5 tahun 

e. > 5 tahun 

            (*) Pilih Salah Satu 

 

 

 

 

 



 2

Pertanyaan Kuesioner  
Mohon memberikan tanda (V) pada jawaban pilihan Anda masing-

masing. 

A. Tekanan Ketaatan 

Keterangan 

1 = sangat tidak setuju (STS)      3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

2 = tidak setuju (TS)                       4 = setuju (S)  

No. Pernyataan STS TS N S SS
1. Saya tidak ingin mendapatkan masalah 

dengan klien jika saya tidak memenuhi 
keinginan klien untuk berperilaku 
menyimpang dari standar profesional 

     

2. Saya khawatir jika klien saya akan pindah ke 
KAP lain, jika saya tidak menuruti 
keinginannya untuk menyimpang terhadap 
standar profesional auditor 

     

3. Saya akan menentang keinginan klien 
karena secara profesional saya telah berhasil 
menegakkan profesionalisme 

     

4. Saya akan menuruti keinginan klien 
walaupun bertentangan dengan standar 
profesional auditor 

     

5. Saya tidak ingin mendapatkan masalah 
dengan atasan, jika tidak menuruti 
keinginannya untuk menyimpang dari standar 
profeisonal 

     

6. Saya akan menaati perintah atasan karena 
saya ingin terus bekerja di kantor tersebut 
walaupun harus bertentangan dengan 
standar profesional 

     

7. Saya akan menaati perintah atasan walupun 
saya akan memiliki beban moral karena 
bertentangan dengan standar profesional 

     

8. Saya akan menentang perintah atasan dan 
memilih keluar dari pekerjaan saya jika saya 
dipaksa untuk melakukan hal yang 
bertentangan dengan standar profesional 

     

9. Saya akan menentang perintah atasan 
karena secara moral telah berhasil 
menegakkan profesionalisme 
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B. Kompleksitas Tugas  
Keterangan: 

1 = sangat tidak setuju (STS)      3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

2= tidak setuju (TS)                     4 = setuju (S)  

 

No. Pernyataan STS TS N S SS

1. Selalu jelas bagi saya tugas mana yang 

harus dikerjakan 

     

2. Alasan mengapa saya harus 

mengerjakan setiap jenis tugas (dari 

bermacam-macam tugas yang ada) 

sangatlah tidak jelas bagi saya 

     

3. Saya selalu dapat mengetahui dengan 

jelas bahwa suatu tugas telah dapat saya 

selesaikan 

     

4. Sejumlah tugas yang berhubungan 

dnegan seluruh fungsi bisnis yang ada 

sangatlah tidak jelas atau 

membingungkan 

     

5. Saya selalu dapat mengetahui dengan 

jelas bahwa saya harus mengerjakan 

suatu tugas khusus 

     

6. Sangatlah tidak jelas bagi saya cara 

mengerjakan setiap jenis tugas yang 

harus saya lakukan selama ini 
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C. Audit Judgement 

Keterangan: 

1 = sangat tidak setuju (STS)      3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

2= tidak setuju (TS)                     4 = setuju (S)  

          Anda adalah staf auditor yang sedang mengaudit perusahaan XYZ, 

suatu klien baru yang sangat penting yang bergerak dalam bidang 

manufaktur. Saat ini anda adalah satu-satunya auditor eksternal yang 

terlibat dalam penghitungan fisik persediaan perusahaan XYZ pada suatu 

gudang. Pada saat penghitungan fisik persediaan, anda memperhatikan 

bahwa seorang akuntan dari perusahaan XYZ (klien anda) mencontek 

item-item dalam kartu persediaan yang telah anda pilih untuk sampel. 

Anda menaruh curiga terhadap akuntan klien tersebut karena ia mungkin 

selanjutnya akan memalsukan penghitungan pada item persediaan yang 

tidak dipilih sebagai sampel. 

1. Apakah  anda akan mencoba mencegah  akuntan klien  mengikuti  

anda untuk mencatat informasi mengenai sampel pengujian anda? 

             STS                   TS                  N                     S                  SS 

               1                        2                   3                     4                   5 

2. Apakah anda akan mengijinkan akuntan klien mengikuti anda 

untuk mencatat informasi mengenai sampel pengujian anda? 

         STS                   TS                  N                     S                  SS 

           1                        2                   3                     4                   5 

 

Saat makan siang pada hari yang sama, anda bertemu dengan 

atasan anda pada suatu acara perusahaan XYZ. Anda mendiskusikan 

masalah yang anda hadapi yaitu akuntan klien mencatat informasi 

mengenai pengujian yang anda lakukan. Klien mungkin selanjutnya dapat 

memalsukan catatan persediaan. Setelah memikirkan isyu tersebut, 

atasan anda mengakui bahwa anda memiliki perhatian yang valid. Namun 

demikian, atasan anda menyatakan ini adalah klien baru yang penting 

dan perusahaan anda tidak ingin mendapat masalah dalam hubungannya 
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dengan klien. Atasan anda kemudian memberitahu anda untuk 

meneruskan pengujian dan segera pindah ke aktivitas lain. 

3. Apakah anda akan melawan instruksi atasan anda dan mencoba 

mencegah akuntan klien mengikuti anda untuk mencatat informasi 

mengenai sampel pengujian anda? 

      STS                   TS                  N                     S                  SS 
               1                        2                   3                     4                   5 

 

4. Apakah anda akan mengikuti instruksi atasan anda dan 

mengijinkan akuntan klien meneruskan mencatat sampel pengujian 

anda? 

    STS                   TS                  N                     S                  SS 
                 1                        2                   3                     4                   5 
 

Anda telah menguji catatan piutang dagang dan menyeleksi 

sampel akun untuk konfirmasi dari setiap strata populasi. Sebelum 

permintaan konfirmasi dikirim, controller perusahaan klien meminta untuk 

melihat akun yang akan dikonfirmasi. Controller menelaah (review) daftar 

dan meminta anda untuk tidak melakukan konfirmasi terhadap tiga akun 

dalam daftar anda. Tiga akun tersebut termasuk dalam sampel anda 

karena memiliki saldo yang besar yang melebihi sejumlah rupiah tertentu 

yang telah ditentukan sebelumnya. Controller menjelaskan bahwa 

konfirmasi tersebut "akan merepotkan pelanggan ini karena mereka 

adalah tipe yang sulit berhubungan dengan baik".  

Anda menaruh perhatian mengenai hal tersebut karena 

perusahaan klien akan menerbitkan laporan tahunan mereka segera 

setelah akhir tahun. Waktu yang ada sangat terbatas untuk mengganti 

prosedur audit pada tiga 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. 
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5. Apakah anda akan mengeluarkan pelanggan dari proses 

konfirmasi seperti yang diminta controller! 

            STS                   TS                  N                     S                  SS 
                     1                        2                   3                     4                   5 
 

 

6. Apakah   anda   akan   menolak   untuk   menghilangkan   

pelanggan   dari   proses konfirmasi? 

               STS                   TS                  N                     S                  SS 
                  1                        2                   3                     4                   5 
 

Anda menanyakan kepada atasan anda tentang apa yang harus 

anda kerjakan terhadap permintaan controller (klien anda) mengenai 

konfirmasi tersebut. Anda mendiskusikan pertimbangan anda bahwa 

tanpa mengirimkan konfirmasi, bukti substantif yang tersedia sangat 

minim untuk mendukung saldo piutang dagang. Setalah berpikir 

mengenai isyu tersebut, atasan anda memberitahu anda bahwa 

perusahaan tersebut adalah klien baru yang penting dan bahwa 

permintaan controller nampaknya beralasan. Atasan anda kemudian 

mengatakan kepada anda untuk meneruskan pekerjaan sesuai denngan 

kebijakan controller. 

7. Apakah anda akan mengikuti instruksi atasan anda dan 

mengeluarkan pelanggan dari proses konfirmasi seperti yang 

diminta controller. 

           STS                   TS                  N                     S                  SS 
               1                        2                   3                     4                   5 
 

8. Apakah anda akan bertindak melawan instruksi atasan anda dan 

menolak untuk menghilangkan pelanggan dari proses konfirmasi? 

           STS                   TS                  N                     S                  SS 
         1                        2                   3                     4                   5 

 
 



 7

Anda melakukan audit pada perusahaan publik, anda menemukan 

adanya salah saji (misstatement) yang bersifat material dalam laporan 

keuangan klien yang mengarah kepada terjadinya penyimpangan. Untuk 

meyakinkan temuan tersebut, maka anda melakukan verifikasi terhadap 

klien. Dalam pertemuan verifikasi tersebut, penjelasan yang diberikan 

oleh klien dapat meyakinkan bahwa salah saji material tersebut 

merupakan kesengajaan. 

9. Apakah anda akan melindungi reputasi perusahaan klien yang saat 

ini sedang berkembang serta untuk menjaga hubungan baik yang 

selama ini terjalin, dan memutuskan untuk tidak menyarapaikan 

adanya salah saji material dalam keuangan auditan yang 

diterbitkan? 

            STS                   TS                  N                     S                  SS 
              1                        2                   3                     4                   5 
 

10. Apakah anda akan memutuskan untuk tetap menyampaikan 

adanya salah saji material dalam laporan keuangan auditan yang 

diterbitkan? 
        STS                   TS                  N                     S                  SS 

     1                        2                   3                     4                   5 
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