LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : Kuesioner Penelitian

Identitas responden :
Nama

:

(Boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin :
Usia

:

Angkatan

:

IPK

:

Perempuan

2014

Laki-laki

2015

Sudah mengambil mata kuliah audit :

Sudah

Belum

Petunjuk Pengisian
Terdapat 3 (tiga) pengisian kuesioner yang terdiri dari sikap skeptisme,
kepribadian dan antisipatif sosialisasi. Masing-masing pengisian kuesioner
terdapat penjelasan untuk pengisiannya. Dimohon untuk membaca penjelasan
terlebih dahulu dan pengisian dilakukan dengan cara pemberian tanda (√ ) di
masing-masing pernyataan dibawah ini sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan.
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SKEPTISME (Hurtt, 2010 )
Pernyataan dibawah ini digunakan untuk menggambarkan diri Anda. Untuk
menunjukkan bagaimana sikap yang Anda pada umumnya. Semakin rendah skor
(1) maka pernyataan tersebut tidak menggambarkan diri Anda, namun semakin
tinggi skor (5) maka pernyataan tersebut benar-benar menggambarkan diri Anda :
1. Sangat tidak setuju
2. Cukup tidak setuju
3. Sedang
4. Cukup setuju
5. Sangat setuju

No
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

PERNYATAAN

1

Kemungkinan keberhasilan pembelajaran menyemangati
saya.
Menemukan informasi baru itu menyenangkan.
Saya pikir pembelajaran itu menarik.
Saya suka mencari pengetahuan.
Saya mencoba menikmati dalam menentukan apakah
yang saya baca atau dengar adalah benar.
Saya menikmati pembelajaran.
Saya menunggu untuk memutuskan masalah sampai saya
bisa mendapatkan lebih banyak informasi.
Saya membutuhkan waktu lebih ketika membuat
keputusan.
Saya tidak suka membuat keputusan dengan cepat.
Saya tidak suka memutuskan sampai saya mengetahui
semua informasi yang ada.
Saya suka untuk memastikan bahwa saya telah
mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia
sebelum membuat keputusan. (R)
Saya sangat cepat menerima penjelasan orang lain tanpa
memikirkan lebih jauh.
Saya cenderung untuk segera menerima apa yang orang
lain katakan kepada saya. (R)
Saya biasanya menerima segala sesuatu tentang apa yang
saya lihat, baca, atau dengar tanpa melihat siapa
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2

3

4

5

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

orangnya. (R)
Saya biasanya melihat ketidak konsistensian dalam
penjelasan.
Saya seringkali setuju dengan apa yang kelompok saya
pikirkan. (R)
Sangat mudah bagi orang lain untuk meyakinkan saya.(R)
Saya tertarik dengan apa yang menyebabkan orang
berperilaku dengan cara yang mereka lakukan.
Perilaku orang lain tidak menarik minat saya. (R)
Saya suka memahami alasan-alasan untuk perilaku orang
lain.
Saya jarang mempertimbangkan mengapa orang
berperilaku dengan cara tertentu. (R)
Tindakan yang dilakukan dan alasan orang melakukan
tindakan tersebut sangat menarik
Saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri.
Saya yakin dengan kemampuan saya.
Saya yakin pada diri saya sendiri
Saya tidak merasa yakin dengan diri sendiri. (R)
Saya memiliki keyakinan dalam diri saya.
Saya sering menolak pernyataan kecuali kalau saya
memiliki bukti bahwa itu benar.
Teman-teman saya mengatakan bahwa saya biasanya
bertanya tentang hal-hal yang saya lihat atau dengar.
Saya sering mempertanyakan hal-hal yang saya lihat atau
dengar.
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KEPRIBADIAN (Donnellan et al., 2006 ).
Berikut ini adalah ungkapan yang menggambarkan perilaku
Anda. Penggunaan skala rating digunakan untuk menjelaskan seberapa akurat
setiap pernyataan menggambarkan diri Anda. Untuk menggambarkan diri Anda
yang sekarang , bukan untuk melihat diri pengisi kuesioner di masa depan.
Semakin rendah skor (1) maka pernyataan tersebut tidak menggambarkan diri
Anda, namun semakin tinggi skor (5) maka pernyataan tersebut benar-benar
menggambarkan diri Anda :
1.
2.
3.
4.
5.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sangat tidak akurat
Cukup tidak akurat
Sedang
Cukup akurat
Sangat akurat
PERNYATAAN
Saya hidup didalam kelompok tertentu.
Saya tidak banyak bicara. (R)
Saya berbicara dengan banyak orang yang berbeda di
kelompok tertentu.
Saya tidak suka terlalu mencolok. (R)
Saya bersimpati dengan perasaan orang lain.
Saya tidak tertarik pada masalah orang lain. (R)
Saya merasakan emosi orang lain.
Saya tidak benar-benar tertarik pada orang lain. (R)
Saya mendapatkan tugas dan melakukannya segera.
Saya sering lupa untuk meletakkan segala sesuatu
kembali di tempat yang tepat. (R)
Saya suka memerintah.
Saya membuat sebuah kekacauan. (R)
Saya sering mengalami perubahan suasana hati
Sebagian besar waktu saya santai. (R)
Saya mudah kecewa.
Saya jarang merasa sedih. (R)
Saya memiliki imajinasi yang jelas.
Saya tidak tertarik pada ide-ide abstrak. (R)
Saya mengalami kesulitan memahami ide-ide abstrak.
(R)
Saya tidak memiliki imajinasi yang baik. (R)
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1

2

3

4

5

ANTISIPATIF SOSIALISASI (Clikeman & Henning, 2000 )
Anda adalah wakil presiden eksekutif perusahaan manufaktur publik (tbk).
Perusahaan anda tutup selama dua minggu terakhir setiap tahun pada bulan
Desember. Selama dua minggu ini, perawatan ekstensif dilakukan pada peralatan
pabrik. Biaya perawatan yang mahal, tapi selalu tercatat sebagai biaya operasi
normal di masa lalu karena sifatnya yang berulang.
Disebabkan pertumbuhan ekonomi menurun, keuntungan perusahaan
menjadi lebih rendah secara signifikan dibandingkan estimasi pendapatan
sebelumnya. CEO perusahaan itu khawatir akan kegagalan untuk mencapai
keuntungan yang diperkirakan, akan sangat merugikan harga saham dan rating
obligasi (surat hutang).
Tahun ini, dalam upaya mencapai keuntungan yang diperkirakan,
perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menunda semua perawatan yang
dijadwalkan selama dua minggu terakhir dari bulan Desember sampai Maret
tahun berikutnya. Biaya perawatannya hampir sama untuk tahun sekarang , tapi
pendapatan akan meningkat karena tidak ada biaya yang akan dikeluarkan selama
bulan Desember.
Tolong tunjukkan dukungan Anda atau penolakan terhadap usulan penundaan
perawatan sampai tahun berikutnya, semakin rendah skor (1) maka akan semakin
tidak menyetujui penundaan perawatan dan semakin tinggi skor (5) maka akan
semakin setuju untuk mendukung penundaan perawatan :
1. Sangat tidak setuju
2. Cukup tidak setuju
3. Sedang
4. Cukup setuju
5. Sangat setuju
No.
1.

2.

PERNYATAAN
1
Risiko-risiko besar yang dihadapi oleh
perusahaan harus diungkapkan dalam laporan
keuangan, bahkan apabila pengungkapan
mereka membuat lebih sulit bagi perusahaan
untuk survive. (R)
Saya akan menghilangkan informasi yang
dibutuhkan dari laporan keuangan jika menurut
saya informasi tersebut akan digunakan oleh
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2

3

4

5

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

perusahaan lain untuk bersaing dengan
perusahaan saya.
Gaji dan tunjangan manajemen adalah informasi
private dan seharusnya tidak dilaporkan kepada
publik.
Saya akan sengaja salah mengungkapkan
laporan keuangan jika hal itu diperlukan untuk
mencegah kebangkrutan dan menyelamatkan
pekerjaan dari karyawan-karyawan saya.
Pengungkapan keuangan yang lebih
komperhensive (lengkap) oleh perusahaanperusahaan dibutuhkan untuk mencapai
'kewajaran' di pasar saham dan obligasi.
Anggaran Operasi dan perkiraan pendapatan
untuk tahun mendatang harus ditutup dalam
laporan keuangan
Pengurangan diakhir tahun dalam pengeluaran
diskresioner (misalnya pemeliharaan dan iklan)
harus dilaporkan dalam laporan keuangan.
Perusahaan di Indonesia terlalu dibebani oleh
kebutuhan untuk mengikuti aturan akuntansi
yang kompleks dan menerbitkan laporan
keuangan yang luas (exstensive).
Aturan akuntansi sekarang memaksa banyak
perusahaan untuk mengungkapkan informasi
lebih banyak dari pada yang benar-benar
dibutuhkan oleh investor.
Pimpinan Perusahaan memiliki tanggung jawab
yang lebih tinggi kepada pemegang saham
dibandingkan karyawan perusahaan
Auditor Independen (CPA), bukan manajer,
bertanggung jawab untuk melindungi
kepentingan investor luar.
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LAMPIRAN 2
OUTPUT SPSS ALAT UJI PENGUMPULAN DATA

2.1 Validitas dan Reliabilitas Skeptisme Profesional
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2.2 Validitas dan Reliabilitas Kepribadian
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2.3 Validitas dan Reliabilitas Sosialisasi antisipatif

LAMPIRAN 3
OUTPUT SPSS GAMBARAN UMUM RESPONDEN
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Lampiran 4 : Output Compare Means
4.1. Total UNIKA dan UNDIP

4.2.Total Jenis Kelamin
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4.3. Total Usia
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LAMPIRAN 5
OUTPUT SPSS UJI NORMALITAS, HETEROSKEDASTISITAS &
MULTIKOLINEARITAS (Skeptisme Profesional dan Kepribadian)
5.1 Uji Normalitas

5.2 Uji Heteroskedastisitas

5.3 Uji Multikolinearitas
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LAMPIRAN 6
OUTPUT SPSS UJI NORMALITAS, HETEROSKEDASTISITAS &
MULTIKOLINEARITAS (Sosialisasi Antisipatif dan Kepribadian)
6.1. Uji Normalitas

6.2. Uji Heteroskedastisitas

6.3. Uji Multikolinearitas
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LAMPIRAN 7
OUTPUT SPSS UJI NORMALITAS, HETEROSKEDASTISITAS &
MULTIKOLINEARITAS (Skeptisme Profesional dan Sosialisasi antisipatif)

7.1. Uji Normalitas

7.2. Uji Heteroskedastisitas

7.3. Uji Multikolinearitas
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LAMPIRAN 8
OUTPUT SPSS UJI NORMALITAS REGRESI BERGANDA (Skeptisme
Profesional dan Kepribadian)
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LAMPIRAN 9
OUTPUT SPSS UJI NORMALITAS REGRESI BERGANDA (Sosialisasi
antisipatif dan Kepribadian)
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LAMPIRAN 10
OUTPUT SPSS UJI NORMALITAS REGRESI BERGANDA (Skeptisme
Profesional dan Sosialisasi antisipatif)
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cxxii
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