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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Identitas Responden: 

 

1. Nama KAP  : 

2. Nama   : 

3. Jenis Kelamin  : L / P 

4. Pendidikan 

 D3 

 S1 

 S2 

 S3 

5. Jabatan 

 Manajer 

 Supervisor   

 Junior 

 Senior 

6. Umur : ………………. tahun 

7. Lama bekerja ……. tahun ……. Bulan 

8. Rata-rata jumlah penugasan audit yang Saudara kerjakan dalam 1 tahun:  

a. Lebih dari 10 tugas  
b. 8 – 10 tugas  
c. 4 – 7 tugas  
d. 1 – 3 tugas 

 

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      
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Kompetensi  

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Saya mampu dan mengerti akan tugas dan 
pekerjaan yang sekarang saya kerjakan 

     

2. Saya memahami berbagai peraturan yang 
terkait dengan tugas yang dipercayakan 
kepada saya 

     

3. Terdapat kesesuaian antara tugas kerja yang 
dipercayakan kepada saya dengan latar 
belakang pendidikan saya. 

     

4. Saya selama ini bekerja  sesuai kemampuan 
saya 

     

5. Saya mampu mengetahui kekeliruan yang 
terjadi dari data yang saya ambil dari 
perusahaan yang saya audit  

     

6. Saya berusaha menjalin kerjasama dengan 
rekan kerja sesama auditor untuk  
memperdalam ilmu saya dibidang audit 

     

7. Saya mampu menyesuaikan diri terhadap 
situasi dan perubahan yang terjadi ditempat 
saya bekerja 

     

8. Saya memiliki keterampilan dan kemampuan 
dalam bekerja dengan baik  

     

9. Saya mampu bekerja dengan baik dan tidak 
goyah dalam segala situasi 

     

10. Masalah besar sering saya jumpai sebagai 
seorang auditor dan saya tetap menjalankan 
tugas dengan penuh tanggung jawab 

     

11. Dalam bekerja saya selalu bersikap teliti       

12. Saya selalu berhasil menyelesaikan Laporan 
hasil audit dengan hasil baik  

     

13. Pelatihan dan seminar yang berhubungan 
dengan audit akan menjadi tambahan 
pengetahuan buat saya 

     

14. Saya merasa setiap Laporan Hasil Audit 
yang saya hasilkan mendapatkan  perhatian 
baik dari atasan 

     

15. Saya tidak mengalami kesulitan dalam 
melakukan pemeriksaan terhadap 
perusahaan yang berskala besar dan 
mempunyai data yang banyak. 

     

Sumber: Widyastuti dan Pamudji (2010) 
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Independensi  

No Pertanyaan STS TS N S SS 
 Independensi penyusunan program:      
1. Auditor bebas dari campur tangan pimpinan 

untuk menentukan, mengeliminasi atau 
memodifikasi bagian-bagian tertentu yang 
diperiksa 

     

2. Auditor bebas dari intervensi pimpinan 
tentang prosedur yang dipilih auditor 

     

3. Auditor bebas dari usaha-usaha pihak lain 
untuk menentukan subyek pekerjaan 
pemeriksaan 

     

 Independensi pelaksanaan pekerjaan:      
4. Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha klien 

tentang obyek pemeriksaan untuk menentukan 
atau menunjuk kegiatan yang diperiksa 

     

5. Pelaksanaan pemeriksaan harus bekerja sama 
dengan pihak perusahaan (dalam menyediakan 
dokumen yang dibutuhkan) selama proses 
pemeriksaan 

     

6. Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi 
maupun pihak lain untuk membatasi segala 
kegiatan pemeriksaan 

     

 Independensi pelaporan:      
7. Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 

pelaporan, auditor bebas dari kewajiban pihak 
lain untuk mempengaruhi fakta-fakta yang 
dilaporkan 

     

8. Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 
pelaporan, auditor bebas dari bahasa atau 
istilah yang menimbulkan multi tafsir 

     

9. Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 
pelaporan, auditor bebas dari usaha pihak 
tertentu untuk mempengaruhi pertimbangan 
pemeriksa terhadap isi laporan pemeriksaan 

     

Sumber: Bawono dan Singgih (2010) 
 

 

 

 

 

 



63 
 

Profesionalisme  

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1. Saya memiliki pengabdian  pada profesi ini       

2 Saya memegang teguh profesi saya sebagai 
auditor yang profesional 

     

3 Saya merasa memiliki kewajiban social pada 
profesi ini dimana akuntan memiliki peran profesi 
yang penting di mata masyarakat 

     

4 Saya tidak pernah melakukan penarikan diri 
dari tugas yang diberikan 

     

5 Seorang akuntan publik harus mandiri dalam 
membuat keputusan tanpa tekanan dari pihak lain 

     

6 Saya melaksanakan tugas pengauditan 
sesuai dengan pengetahuan yang saya 
miliki 

     

7 Saya yakin bahwa peraturan pada profesi saya ini 
diterapkan dengan maksimal 

     

8 Saya akan memberikan pendapat yang 
benar dan jujur atas laporan keuangan suatu 
perusahaan 

     

9 Hubungan saya dengan sesama profesi akuntan 
terjalin dengan baik 

     

10 Saya bersedia menerima penilaian atas 
audit dari eksternal auditor lainnya 

     

Sumber: Widyastuti dan Pamudji (2010) 
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Komitmen Organisasional 

No Keterangan STS TS N S SS 
1 Saya akan membicarakan kepada orang lain bahwa 

Kantor Akuntan Publik tempat saya bekerja saat ini 
adalah yang paling baik 

     

2 Saya bangga untuk mengatakan kepada orang lain 
bahwa saya bagian dari  Kantor Akuntan Publik ini. 

     

3 Saya menemukan bahwa terdapat kesamaan antara 
nilai-nilai yang ada pada diri saya dengan nilai-nilai  
Kantor Akuntan Publik.  

     

4 Saya senang untuk mencoba jenis pekerjaan baru 
dalam  Kantor Akuntan Publik saya. 

     

5 Saya memiliki banyak kesempatan berpendapat 
untuk kemajuan  Kantor Akuntan Publik. 

     

6 Saya bersedia melakukan semua pekerjaan yang 
diberikan kepada saya, agar saya tetap dapat bekerja 
di  Kantor Akuntan Publik ini. 

     

7 Saya sangat peduli bagaimana kelanjutan  Kantor 
Akuntan Publik ini pada masa yang akan datang. 

     

8 Saya senang bekerja di Kantor Akuntan Publik ini       
9 Alasan utama saya tetap bekerja di Kantor Akuntan 

Publik ini adalah apabila keluar akan memerlukan 
pengorbanan diri sendiri yang harus 
dipertimbangkan. 

     

10 Saya akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang 
diharapkan untuk kemajuan Kantor Akuntan Publik. 

     

11 Bagi saya, ini Kantor Akuntan Publik yang terbaik 
untuk saya bekerja. 

     

12 Kantor Akuntan Publik ini merupakan inspirasi 
yang baik untuk saya dalam melakukan pekerjaan. 

     
 

Sumber: Allen dan Meyer (2003) 
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Kemampuan Auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) 

Sumber: Liyanarachchi dan Newdick (2008) 

  

Skenario I - Faktur Palsu 

 

Tim adalah eksternal auditor untuk sebuah perusahaan yang melakukan pekerjaan 

kontrak untuk sebuah departemen pemerintah. Tim baru saja menyelesaikan audit 

dari suatu unit usaha anak perusahaan (pabrik ABC) 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, Tim menemukan serangkaian faktur pelanggan palsu (meningkat atau 

dipalsukan) yang telah dibayarkan dalam sistem penagihan anak perusahaan. Tim 

melaporkan temuan ini kepada direktur audit perusahaan. Direktur itu mengatakan 

bahwa ia akan melaporkan kepada Chief Financial Officer. Setelah beberapa hari, 

Tim bertanya kepada direktur apa yang menjadi temuan, tapi direktur memintanya 

untuk melupakan hal itu, namun Tim menuntut tindakan lebih lanjut. Ini 

menunjukkan Tim memiliki integritas tinggi dalam mendeteksi kecurangan. 

Menggunakan skala berikut ini, silakan menunjukkan kemungkinan Tim yang 

menurut Anda akan melaporkan kesalahan tersebut karena integritasnya yang 

tinggi. Lingkari nomor tersebut. 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

1   2      3                     4           5   

 

Menurut Anda dalam kasus ini apakah indikasi fraud tinggi? 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

1   2      3                     4           5   

 

 

Menurut Anda dalam kasus ini apakah tindakan kecurangan mudah diatasi? 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

1   2      3                     4           5   
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Skenario 2 - Rekening Bank Misterius 

 

Chris adalah eksternal auditor untuk organisasi sektor publik di New Zealand. 

Setiap triwulan Chris menganalisis kinerja organisasi untuk memastikan hal ini 

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 audit perusahaan, namun tidak ada tanggapan dari 

itu. Kurangnya tanggapan tersebut mengarahkan Chris untuk percaya sesuatu 

yang tidak etis terjadi dan meminta direktur untuk mengambil tindakan. 

Menggunakan skala berikut ini, silakan menunjukkan kemungkinan bahwa Anda 

pikir Chris akan mengumpulkan bukti kecurangan tersebut. Lingkari nomor 

tersebut. 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

        1   2      3                     4           5   

 

 

Menurut Anda dalam kasus ini apakah indikasi fraud tinggi? 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

1   2      3                     4           5   

 

Menurut Anda dalam kasus ini apakah tindakan kecurangan mudah diatasi? 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

1   2      3                     4           5   
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Skenario 3 - Kesalahan Klasifikasi 

 

Jarred adalah eksternal 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 menghindari kolam renang yang ditutup karena kinerja yang 

buruk. Jarred melaporkan ini kepada dewan auditor lokal. Terdapatnya temuan 

dari Jarred, jadi ia memberitahu direktur audit internal pada dewan bahwa ia akan 

melaporkan temuan kepada Dewan dari Kepala Eksekutif. 

Menggunakan skala berikut ini, silakan menunjukkan kemungkinan Jarred 

yang menurut Anda akan melakukan audit dan analisis untuk mengungkapkan 

kasus tersebut. Lingkari nomor tersebut. 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

1   2      3                     4           5  

 

 

Menurut Anda dalam kasus ini apakah indikasi fraud tinggi? 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

1   2      3                     4           5   

  

Menurut Anda dalam kasus ini apakah tindakan kecurangan mudah diatasi? 

 

   Sangat        Tidak Mungkin   Tidak Pasti     Mungkin       Sangat  

Tidak Mungkin                                               Mungkin 

 

1   2      3                     4           5   

 




