
Kepada Yth: 

Bapak/Ibu Dosen Pengajar 

Jurusan Akuntansi 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya yang mengirim kuesioner ini: 

 

Nama   : Ellen Arifianawati 

NIM   : 03.60.0104 

Pergururan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata 

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi 

 
Memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian saya dalam rangka 
penulisan skripsi untuk program Sarjana (S1) Universitas Katolik Soegijapranata. Judul 
penelitian yang saya lakukan adalah “Persepsi Dosen Akuntansi, Mahasiswa 
Akuntansi, dan Pelaku Bisnis Terhadap Etika Bisnis” 
Penelitian ini memerlukan partisipasi dari para dosen akuntansi. Untuk itu, saya mohon 
kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi melalui kuesioner ini, karena tanpa 
bantuan Bapak/Ibu, saya tidak dapat menyelesaikan penelitian ini. Semua informasi yang 
diperoleh akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. 
Pengembalian kuesioner ini, satu minggu setelah kuesioner ini diterima. Atas kesediaan 

Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

  Mengetahui,      Hormat Saya, 

 

 

 

 St. Vena Purnamasari, SE.Msi           Ellen Arifianawati 

                Dosen Pembimbing          Peneliti
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I. Data Diri Responden 
1. Nama : ………..……………………………………….  (boleh tidak diisi) 

2. Jenis Kelamin* : (  ) Laki-laki  (  ) Perempuan 

3. Status*   : (  ) Dosen akuntansi   

  (  ) Mahasiswa akuntansi, semester : ……. 

  (  ) Pelaku Bisnis 

4. Jika status Anda Dosen Akuntansi ( hanya dijawab oleh dosen akuntansi): 

a. Nama Perguruan Tinggi tempat mengajar:  …………….………………………. 

b. Pengalaman bekerja sebagai dosen*: 

    (  ) < 1 tahun (  ) 1-10 tahun  (  ) >10 tahun 

c. Apakah selain bekerja sebagai dosen, Anda bekerja juga ditempat lain?*: 

    (  ) Ya  (  ) Tidak 

    Jika “Ya” dimana? ……………………………………………………………… 

    Dan Berapa lama Anda sudah bekerja di tempat lain tersebut : ……………….. 

d. Jenjang pendidikan tertinggi yang telah Anda raih*: 

    (  ) S-3  (  ) S-2   (  ) S-1 

5. Jika status Anda mahasiswa akuntansi (hanya dijawab oleh mahasiswa akuntansi): 

a. Nama Perguruan Tinggi : ………………………………………………………. 

b. Terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Akuntansi tahun : …………………………... 

c. Apakah Anda sudah lulus mata kuliah Etika Bisnis?* 

    (  ) Sudah   (  ) Belum 

Nilai* : (  ) A       (  ) AB       (  ) B       (  ) BC       (  ) C       (  ) CD       (  ) D       (  ) E 

d. Apa yang Anda ketahui mengenai Etika bisnis? 

    …………………………………………………………………………………… 

6. Jika status Anda pelaku bisnis (hanya dijawab oleh pelaku bisnis): 

a. Pekerjaan*:  

    (  ) Produsen  (  ) Penjual   

    (  ) Manajer  (  ) Karyawan  (  ) Lainnya,………………… 

b. Sudah berapa lama Anda bekerja? …………………………….. 

 c. Pendidikan yang Anda tempuh: 

   (  ) S1, Universitas ……………………………………………..  

   (  ) S2, Universitas …………………………………………….. 

 

Keterangan *: beri tanda silang (X) 



 3 

II. Anda diminta untuk membaca dengan teliti pernyataan yang ada dibawah ini,  
kemudian dimohon untuk menjawab pertanyaan yang ada dengan melingkari atau 
memberi tanda silang (X) angka 1 sampai dengan 5 yang ada dengan sejujurnya. 

 
1. Sangat Tidak setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Netral 
4. Setuju 
5.  Sangat Setuju 

 

1 

Seorang manajer menghadapi kenyataan bahwa target penjualan kuartal 
tidak akan terpenuhi konsekuensinya bonus tidak akan diterima. 
Sementara itu ada order penjualan, yang jika dipenuhi sekarang 
sebebelum pelanggan memerlukannya (sebelum tgl permintaan 
penerimaan barang), maka target penjualan akan terpenuhi. Apakah 
Anda setuju dengan keputusan manajer untuk memenuhi/mengirim 
barang tersebut agar bonus dapat diperoleh? 

1 2 3 4 5 

2 

Sebuah perusahaan baru yang cukup prospektif mengajukan pinjaman ke 
bank. Manajer Kredit bank tersebut adalah teman dari pemilik perusahaan 
dan mereka sering bermain golf  bersama. Analisis kredit menyatakan 
bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria normal pinjaman bank. 
Manajer Kredit merekomendasikan untuk memberikan pinjaman. Apakah 
Anda setuju dengan rekomendasi manajer untuk memberikan pinjaman 
bank? 

1 2 3 4 5 

3 

Seorang salesman (saleswomen) adalah seorang ayah (ibu) dari 2 anak 
yang masih kecil, dipromosikan untuk suatu pekerjaan yang menuntut ia 
untuk melakukan perjalanan dinas jauh dari rumah secara rutin. Karena 
frekuensi perjalanan dinasnya tinggi dan membuat keluarganya tidak 
nyaman, maka ia mempertimbangkan untuk membebankan pada 
perusahaan sebagian kecil pengeluaran pribadinya selama perjalanan. Ia 
membebankan pembelian oleh-oleh untuk keluarganya pada perusahaan. 
Apakah Anda setuju dengan keputusan salesman tersebut?  

1 2 3 4 5 

4 

CEO memerintahkan pengawas untuk menurunkan estimasi piutang tak 
tertagih untuk dilakukan meningkatkan laba, dengan argumentasi bahwa 
praktik ini umum dilakukan ketika industri dalam keadaan berat. 
Sebelumnya perusahaan sangat konservatif dalam menentukan 
cadangan kerugian piutang, sekalipun dalam masa-masa yang berat. 
Permintaan CEO saat ini akan menjadikan cadangan kerugian piutang 
yang paling tidak konservatif dibanding perusahaan lain dalam industri 
yang sama. Pengawas melakukan penyesuaian. Apakah Anda setuju 
dengan keputusan pengawas untuk melakukan penyesuaian? 

1 2 3 4 5 

5 

Sebuah kantor akuntan menghadapi kondisi resesi dan partner 
memutuskan untuk melakukan perampingan. Analisis produktivitas 
mengarah pada seorang karyawan lama yang mempunyai banyak 
catatan absent karena alasan sakit dalam keluarganya. Namun partner 
justru setuju memberhentikan seorang karyawan muda yang baru, namun 
sangat kompeten. Apakah Anda setuju dengan keputusan partner 
tersebut? 

1 2 3 4 5 

6 

Seorang salesman baru dipromosikan menjadi manajer produksi. 
Tanggung jawab pertamanya adalah menangani produk baru peralatan 
dapur. Ia mendapat bagian kompensasi yang dihitung berdasarkan 
jumlah penjualan produk itu. Ketika melakukan review terhadap produk 
baru tersebut, ia menemukan bahwa product testing yang dilakukan tidak 
cukup memenuhi aturan pemerintah atas keamanan produk. Namun 
sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya masalah keamanan. Maka ia 
mengotorisasi diteruskannya promosi dan penjualan produk baru 
tersebut. Apakah Anda setuju dengan keputusan untuk meneruskan 
promosi produk baru tersebut? 

1 2 3 4 5 
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sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya masalah keamanan. Maka ia 
mengotorisasi diteruskannya promosi dan penjualan produk baru 
tersebut. Apakah Anda setuju dengan keputusan untuk meneruskan 
promosi produk baru tersebut? 

7 

Seorang manajer yang sangat berhasrat untuk mengembangkan 
bisnisnya keluar negri, diminta untuk melakukan sebuah pembayaran 
‘gelap’ kepada seorang distributor local di suatu negara asing. 
Pembayaran itu sebagai ‘goodwill gesture’ agar perusahaan dapat 
memasukkan produknya ke negara asing tersebut.  Praktik ini normal 
dalam prosedur bisnis di negara tersebut dan  tidak ada hukum disana 
yang melarangnya, maka manajer perusahaan mengotorisasi 
pembayaran. Apakah Anda setuju dengan keputusan manajer tersebut?  

1 2 3 4 5 

8 

Pemilik suatu perusahaan local kecil, yang sedang dalam kesulitan 
keuangan, melakukan pendekatan kepada seorang teman lama agar 
diijinkan meminjam dan mengcopy sebuah paket database software yang 
punya nilai sangat besar (material) untuk pengembangan bisnis dimasa 
depan. Teman tersebut meminjamkan paket database software tersebut.  
Apakah Anda setuju dengan keputusan teman untuk meminjamkan paket 
software tersebut? 

1 2 3 4 5 

 
III. Anda diminta untuk membaca dengan teliti pernyataan yang ada dibawah ini,  

kemudian dimohon untuk menjawab pertanyaan yang ada dengan melingkari atau 
memberi tanda silang (X) angka 1 sampai dengan 5 yang ada sesuai dengan 
kondisinya. 

 
1. Sangat Tidak setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Netral 
4. Setuju 
5.  Sangat Setuju 

 

1 

Anda adalah seorang manajer kredit sebuah bank. Seorang teman dekat 
Anda memiliki sebuah perusahaan baru yang cukup prospektif 
mengajukan pinjaman kepada bank tempat Anda bekerja. Analisis kredit 
ditempat Anda bekerja menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak 
memenuhi kriteria normal pinjaman bank. Apakah Anda sebagai teman 
dekat pemilik perusahaan yang mengajukan pinjaman akan 
merekomendasikan pinjaman kepadanya? 

1 2 3 4 5 

2 

Dalam sebuah perusahaan, bonus penjualan kuartalan akan dibagikan 
jika seorang manajer dapat  mencapai target penjualan yang telah 
ditetapkan. Anda adalah seorang manajer pemasaran yang sedang 
menghadapi kenyataan bahwa target penjualan kuartal kali ini tidak akan 
terpenuhi, maka bonusnya tidak akan Anda terima. Sementara itu ada 
order penjualan yang tanggal permintaan pengiriman barangnya masuk 
ke periode kuartal depan. Jika permintaan tersebut dipenuhi sekarang, 
sebelum pelanggan memerlukannya (sebelum tanggal permintaan 
pengiriman barang), maka target penjualan akan terpenuhi. Apakah Anda 
akan mengirim order sebelum waktu yang diminta pelanggan dengan 
tujuan memperoleh bonus?    

1 2 3 4 5 

3 

Anda adalah akuntan yang mengelola sebuah Kantor Akuntan Publik 
(KAP) dengan seorang partner. KAP Anda sedang mengalami kondisi 
resesi, sehingga diputuskan untuk melakukan perampingan. Analisis 
produktivitas mengarah pada seorang karyawan lama yang mempunyai 
banyak catatan absent karena alasan sakit dalam keluarganya. Namun 
partner justru merekomendasikan untuk memberhentikan seorang 
karyawan muda yang baru, namun sangat kompeten. Keputusan akhir 
ada ditangan Anda. Apakah Anda akan mengambil keputusan sesuai 
rekomendasi partner Anda? 

1 2 3 4 5 
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partner justru merekomendasikan untuk memberhentikan seorang 
karyawan muda yang baru, namun sangat kompeten. Keputusan akhir 
ada ditangan Anda. Apakah Anda akan mengambil keputusan sesuai 
rekomendasi partner Anda? 

4 

Anda adalah manajer sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan 
bisnis keluar negri, untuk pengembangan bisnis keluar negri tersebut 
harus dilakukan sebuah pembayaran ‘gelap’ kepada seorang distributor 
local di suatu negara asing. Pembayaran itu sebagai ‘goodwill gesture’ 
agar perusahaan Anda dapat memasukkan produknya ke negara asing 
tersebut.  Praktik ini normal dalam prosedur bisnis di negara tersebut dan  
tidak ada hukum disana yang melarangnya. Apakah Anda sebagai 
manajer perusahaan akan mengotorisasi pembayaran tersebut? 

1 2 3 4 5 

5 

Anda adalah pemilik suatu paket database software yang memiliki nilai 
sangat besar. Saat ini ada rekan Anda, pemilik sebuah perusahaan local 
kecil, yang sedang dalam kesulitan keuangan, sedang melakukan 
pendekatan pada Anda agar diijinkan meminjam dan mencopy database 
software yang Anda miliki tersebut untuk pengembangan bisnis dimasa 
depan. Apakah Anda sebagai teman baiknya akan meminjamkan 
database software tersebut? 

1 2 3 4 5 

6 

Anda adalah seorang salesman yang baru saja dipromosikan menjadi 
manajer produksi. Tanggung jawab pertama Anda adalah menangani 
produk baru peralatan kesehatan. Bagian kompensasi yang Anda peroleh 
berdasarkan jumlah penjualan produk itu.Ketika melakukan review atas 
produk baru tersebut, Anda menemukan bahwa product testing yang 
dilakukan tidak cukup memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah 
atas keamanan produk. Namun sejauh ini tidak ditemukan indikasi 
adanya masalah keamanan bagi konsumen setelah menggunakan produk 
Anda. Apakah Anda mengotorisasi diteruskannya penjualan produk baru 
tersebut?  

1 2 3 4 5 

7 

Kondisis perusahaan tempat Anda bekerja saat ini sedang mengalami 
penurunan laba pada beberapa periode belakangan ini, maka general 
manajer perusahaan Anda meminta Anda untuk menurunkan estimasi 
piutang tak tertagih untuk meningkatkan laba, dengan argumentasi bahwa 
praktik ini biasa dilakukan ketika industri sedang dalam kondisi yang tidak 
baik. Sebelumnya perusahaan sangat konservatif dalam menentukan 
cadangan kerugian piutang, sekalipun dalam masa-masa yang berat. 
Permintaan general manager tersebut menjadikan cadangan kerugian 
piutang perusahaan yang paling tidak konservatif dibanding perusahaan 
lain dalam industri. Apakah Anda akan mngambil keputusan untuk 
melakukan penyesuaian terhadap cadangan kerugian piutang 
perusahaan tersebut untuk meningkatkan laba perusahaan? 

1 2 3 4 5 

8 

Anda bekerja di sebuah peusahaan, saat ini Anda menduduki sebuah 
jabatan yang menuntut Anda untuk melakukan perjalanan dinas jauh dari 
rumah secara rutin. Frekuensi perjalanan dinasnya sering meninggalkan 
keluarga, maka sebagai konsekuensinya Anda mempertimbangkan untuk 
membebankan sebagian kecil pengeluaran pribadi Anda seperti membeli 
oleh-oleh untuk keluarga pada perusahaan. Apakah keputusan tersebut 
akan Anda ambil? 

1 2 3 4 5 

 
Mohon Bpk/Ibu/Sdr periksa kembali semua jawaban 

Jangan sampai ada pertanyaan yang belum dijawab 
Keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada kelengkapan jawaban 

Anda 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
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