
KUESIONER 

 

Bagian A 

Bagian ini menyatakan tentang identitas responden. 

Nama :                              (boleh diisi/tidak) 

NIM : 

Jenis Kelamin :  

Asal Universitas : 

Jurusan : 

Semester : 

Sudah mengambil mata kuliah etika?          Ya 

              Tidak 

Bagian B  

Bagian ini berisi pernyataan mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 

tentang berbagai faktor yang mempengaruhi sikap etis mahasiswa. Untuk 

pernyataan berikut, mohon Anda beri tanda silang pada salah satu angka dari (1) 

sampai (7) sesuai dengan pendapat Anda. 

Keterangan : 

Angka 1 :  Apabila Anda berpendapat sangat tidak setuju (STS) dengan 

pernyataan tersebut. 

Angka 2 : Apabila Anda berpendapat tidak setuju (TS) dengan 

pernyataan tersebut. 

Angka 3 :  Apabila Anda berpendapat agak tidak setuju (ATS) dengan 

pernyataan tersebut. 



Angka 4 :  Apabila Anda berpendapat netral (N) dengan pernyataan 

tersebut. 

Angka 5 : Apabila Anda berpendapat agak setuju (AS) dengan 

pernyataan tersebut. 

Angka 6 :  Apabila Anda berpendapat setuju (S) dengan pernyataan 

tersebut. 

Angka 7 : Apabila Anda berpendapat sangat setuju (SS) dengan 

pernyataan tersebut. 

 

Kecerdasan Emosional (EQ)  
 
Sumber: Goleman, 2005 
 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 
1 Saya menyukai diri saya apa adanya        
2 Saya tahu kekuatan diri saya        
3 Saya tidak sering merasa khawatir tanpa 

alasan tertentu 
       

4 Saya tidak mudah marah tanpa alasan yang 
jelas 

       

5 Saya tidak meragukan kemampuan saya        
6 Saya tidak merasa khawatir terhadap masa 

depan saya 
       

7 Saya berani tampil beda diantara teman-teman 
saya 

       

8 Saya mempunyai kemampuan untuk 
mendapatkan apa yang saya inginkan 

       

9 Saya akan menyelesaikan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawab saya, meskipun saya 
tidak menyukainya 

       

10 Saya termasuk cukup sabar bila menghadapi 
orang lain 

       

11 Saya tidak sulit pulih dengan cepat sesudah 
merasa kecewa 

       

12 Saya memilkirkan apa yang saya inginkan 
sebelum bertindak 
 

       



13 Saya tetap tenang, bahkan dalam situasi yang 
membuat orang lain mudah marah 

       

14 Saya dapat mengendalikan hidup saya        
15 Saya lebih cepat tenang daripada orang lain        
16 Saya tidak merasa cepat bosan dan jenuh 

dalam melakukan segala sesuatu 
       

17 Persaingan yang ketat tidak mengurangi 
semangat saya 

       

18 Demi sasaran lain yang lebih besar, saya 
dapat menunda pemuasan kesenangan sesaat 
saya, misalnya mengobrol, menonton TV, 
main game, jalan-jalan, dll 

       

19 Saya segera menyelesaikan pekerjaan yang 
sudah saya rencanakan dengan tidak 
mengulur-ulur waktu 

       

20 Saya dapat menerima kritik dengan pikiran 
terbuka dan menerimanya bila hal itu dapat 
dibenarkan 

       

21 Saya suka mencoba-coba hal baru        
22 Saya tidak malas mencoba lagi jika pernah 

gagal pada pekerjaan yang sama 
       

23 Saya berperan serta dalam berbagai informasi 
dan gagasan 

       

24 Saya senang menghadapi tantangan untuk 
memecahkan masalah 

       

25 Bila saya memenuhi hambatan dalam 
mencapai suatu tujuan, saya tidak akan 
beralih pada tujuan lain 

       

26 Saya berpedoman pada etika ketika 
berhubungan dengan orang lain 

       

27 Masalah-masalah pribadi saya tidak 
mengganggu pergaluan saya dengan orang 
lain 

       

28 Saya tertarik pada pekerjaan yang menuntut 
saya memberikan gagasan baru 

       

29 Saya sering melakukan introspeksi untuk 
menemukan kembali hal-hal yang penting 
dalam hidup saya 

       

  

 

 

 



Kecerdasan Spiritual 

Sumber: Darwis, 2004 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya sangat fleksibel dalam berbagai 

kondisi 

       

2 Proses adaptasi penting untuk dilakukan 

seseorang 

       

3 Kesadaran diri penting bagi setiap orang        

4 Saya mampu menghadapi dan 

menyelesaikan masalah 

       

5 Saya enggan dalam melakukan perbuatan 

yang merugikan orang lain 

       

6 Saya memiliki kecenderungan untuk 

melihat segala sesuatu secara holistik 

(menyeluruh) 

       

7 Saya memiliki sifat responsif yang tinggi        

8 Saya mampu memberikan teladan yang 

baik 

       

9 Saya memiliki ide kreatif        

10 Saya dapat memiliki inspirasi yang orisinil        

  

 

 

 

 

 

 

 



Sikap Etis Mahasiswa 

Sumber: Kode Etik IAI 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Menurut saya, tanggung jawab secara 

professional sangat penting  dalam pekerjaan 

       

2 Kepentingan publik harus dijunjung tinggi        

3 Integritas dalam sebuah profesi sangat penting        

4 Dalam menjalankan pekerjaan, sangat 

dibutuhkan tingkat obyektivitas yang tinggi 

       

5 Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah 

hal yang penting untuk dilakukan 

       

6 Kerahasiaan klien dalam sebuah pekerjaan patut 

dijunjung tinggi 

       

7 Perilaku profesional harus tetap dijunjung tinggi        

8 Standar teknis dan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan dengan baik adalah hal yang paling 

penting 
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