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Setiap jawaban Bpk/Ibu/Sdr berikan akan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut, sebelum dan sesudahnya kami 

ucapkan terima kasih. Hasil dari penelitian ini hanya diperuntukkan bagi keperluan 

penulisan ilmiah yang merupakan Tugas Akhir mahasiswa S1 Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang oleh karena itu jawaban Bpk/Ibu/Sdr tidak dipublikasikan dan 

dijamin kerahasiannya. 

Petunjuk Pengisian :  

Berilah tanda “x” pada pilihan jawaban yang menurut anda sesuai dengan pilihan anda 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : ð  Pria ð  Wanita 

Pendidikan Terakhir : ð  S1 ð  S2 ð  S3 
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Lama Bekerja : 

Jabatan   saat ini : 

Pendapat dapat dinyatakan dengan memilih salah satu jawaban. 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Ragu-ragu (R) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 



PERTANYAAN SS S R TS STS 
A. PEMAHAMAN KODE ETIK      

1. Pemahaman yang memadai (adequate)  diperlukan 
dalam memahami kode etik. 

2. Pemahaman yang wajar (fair) diperlukan dalam 
memahami kode etik  .  

3. Pemahaman yang lengkap (full) diperlukan dalam 
memahami kode etik   

4. Setiap anggota wajib menghayati dan mengamankan 
kode etik akuntan ini dengan penuh rasa tanggung 
jawab, baik secara perorangan maupun secara 
bersama-sama dengan anggota lainnya. 

5. Setiap anggota mempunyai kewajiban moral untuk 
secara konsisten melaksanakan kode etik ini, sehingga 
hasil-hasil pekerjaan professional seluruh anggota 
memiliki keandalan yang tinggi dalam melindungi 
kepentingan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. 

6. Setiap anggota harus saling mengingatkan sesama 
anggota terhadap tindakan-tindakan yang dinilai 
tidak/kurang bermoral 

2.      

 

PERTANYAAN SS S R TS STS 
B. NILAI ETIS ORGANISASI      

1. Dalam setiap permintaan penugasan auditor harus 
mempertimbangkan independensi  

2. Dalam setiap permintaan penugasan auditor harus 
mempertimbangkan integritas  

3. Dalam setiap permintaan penugasan auditor harus 
mempertimbangkan objektifitas 

4. Dalam setiap penugasan auditor harus 
mempertimbangkan kompetensi  

5. Dalam setiap penugasan auditor harus 
mempertimbangkan profesionalisme tinggi 

6. Dalam setiap permintaan penugasan auditor harus 
mempertimbangkan tanggung jawabnya terhadap 
rekan seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan 
profesi dan kemampuan melayani publik  

7. Akuntan harus mempertahankan independensinya 
8. Seorang akuntan harus bebas dari setiap kepentingan 

yang dapat menyebabkan penyimpangan dari 
independensi dan obyektivitas 

3.      

 

 

 

 



 

PERTANYAAN SS S R TS STS 
C. PRINSIP MORAL RELATIVIS      

1. Setiap Akuntan harus selalu mempertahankan nama 
baik profesi dengan menjunjung tinggi etika serta 
hukum negara tempat ia melaksanakan pekerjaannya. 

2. Setiap Akuntan harus mempertahankan integritas dan 
obyektivitas yang tinggi dalam melakukan 
pekerjaannya 

3. Setiap Akuntan bertanggung jawab untuk 
meningkatkan kecakapan professional sehingga 
mampu memberikan manfaat yang optimal bagi 
masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. 

4. Seorang Akuntan yang tidak bekerja sebagai akuntan 
publik tidak dibenarkan memberikan pernyataan 
pendapat akuntan, kecuali akuntan yang menurut 
perundang-undangan yang berlaku diharuskan 
memberikan pernyataan pendapat akuntan. 

5. Sebagai seorang warga negara yang bertanggung 
jawab setiap Akuntan wajib menjunjung tinggi 
tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial dan 
tanggung jawab professional 

6. Setiap Akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi 
yang diperoleh selama pekerjaannya tidak boleh 
dilibat dalam pengungkapan fakta atau informasi 
tersebut, bila tidak memperoleh ijin khusus, kecuali 
bila dikehendaki oleh hukum atau negara atau 
profesinya. Ia tidak boleh menggunakan untuk 
keuntungan sendiri atau untuk keuntungan pihak 
ketiga, suatu pengetahuan atau informasi yang 
diperoleh dari pelaksanaan tugasnya. 

7. Setiap Akuntan harus bisa mempertanggung jawabkan 
mutu hasil pekerjaannya.  

8. Akuntan tidak dibenarkan bila pada saat bersamaan  
terlibat dalam usaha atau pekerjaan yang dapat 
menyebabkan penyimpangan dari obyektivitas atau 
yang tidak konsisten dengan pekerjaannya   

4.      

 

 

 

 

 

 

 



 

PERTANYAAN SS S R TS STS 
D. KOMPENSASI      

1. Besarnya kompensasi yang diterima oleh akuntan 
setiap bulannya cukup memuaskan 

2. Setiap akuntan memperoleh penghargaan atas 
keberhasilan dan prestasi  kerja yang tinggi 

3. Adanya kesempatan promosi membangkitkan 
kemauan untuk maju pada pegawai itu sendiri dan juga 
menimbulkan kesungguhan dalam bekerja. 

4. Setiap akuntan mendapatkan kompensasi secara adil 
dan layak 

5. Fasilitas kerja yang ada dapat memudahkan akuntan 
dalam menyelesaikan tugasnya akuntan  

6. Keamanan bagi akuntan terjamin selama 
menyelesaikan tugasnya selaku akuntan.   

5.      

 

 

PERTANYAAN SS S R TS STS 
E. PERILAKU ETIS AKUNTAN      

1. Setiap Akuntan wajib menghayati dan mengamankan 
kode etik akuntan ini dengan penuh rasa tanggung 
jawab, baik secara perorangan maupun secara 
bersama-sama dengan Akuntan lainnya. 

2. Setiap Akuntan mempunyai kewajiban moral untuk 
secara konsisten memelihara tetap melaksanakan kode 
etik ini, sehingga hasil-hasil pekerjaan professional 
seluruh Akuntan memiliki keandalan yang tinggi 
dalam melindungi kepentingan masyarakat, 
pemerintah dan dunia usaha. 

3. Setiap Akuntan harus saling mengingatkan sesama 
Akuntan terhadap tindakan-tindakan yang dinilai 
tidak/kurang bermoral. 

4. Setiap Akuntan dengan kesadaran dan moralitas yang 
tinggi wajib melaporkan setiap tindakan yang 
melanggar kode etik ini, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku.   

6.      
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