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LAMPIRAN 

1. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

 
IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : ......................................................................... 

2. KAP : ......................................................................... 

3. Jenis kelamin : L / P 

4. Usia  : ......... tahun 

5. Pendidikan  : ......................................................................... 

6. Pengalaman kerja  : ......... tahun ........ bulan 

7. Jabatan dalam KAP : .......................................................................... 

 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang menjadi pilihan bapak/ibu: 

STS  : Sangat Tidak Setuju S  : Setuju  

TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju 

N  : Netral 

LOCUS OF CONTROL  

NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. Untuk memperoleh suatu pekerjaan 

yang sesuai dengan yang diharapkan, 

memerlukan suatu keberuntungan. 

     

2. Jika seseorang mendapatkan uang atau 

penghargaan, hal tersebut merupakan 

suatu keberuntungan. 

     

3. Dalam upaya memperoleh suatu 

pekerjaan atau posisi yang lebih baik, 

seseorang harus mempunyai anggota 

keluarga atau teman yang menduduki 

posisi penting. 

     

4. Promosi dalam karier merupakan suatu 

keberuntungan. 

     

5. Dalam memperoleh suatu pekerjaan 

yang sesuai, kenalan atau teman lebih 

penting daripada kemampuan yang 

kita miliki. 

     

6.  Untuk dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan, seperti uang atau 

kekayaan, seseorang harus mempunyai 

kenalan atau teman yang tepat 
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7.  Untuk menjadi karyawan yang 

berprestasi diperlukan suatu 

keberuntungan. 

     

8. Keberuntungan merupakan faktor 

utama yang membedakan orang yang 

berhasil dan gagal dalam 

melaksanakan tugasnya. 

     

 

Tekanan Anggaran Waktu 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang menjadi pilihan bapak/ibu: 

TP : Tidak Pernah SR : Sering   

JR : Jarang SL : Selalu 

KK : Kadang-kadang 

NO. PERNYATAAN TP JR KK SR SL 

1. Seberapa sering Bapak/Ibu merasa 

memiliki kewajiban untuk malakukan 

prosedur audit pada batas waktu 

tertentu? 

     

2. 

 

Seberapa sering Bapak/Ibu merasa 

bahwa batasan waktu audit merupakan 

sebuah kendala? 

     

3. Seberapa sering Bapak/Ibu merasa 

bahwa prosedur audit dalam anggaran 

waktu tertentu sulit dikerjakan? 

     

4. Seberapa sering Bapak/Ibu merasa 

bahwa alokasi waktu dalam proses 

audit dirasa terlalu singkat? 

     

5. Seberapa sering Bapak/Ibu merasa 

bahwa batasan waktu yang diberikan 

terlalu ketat? 

     

 

Kompleksitas Tugas 

NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. Alasan mengapa saya harus 

mengerjakan setiap jenis tugas (dari 

bermacam-macam tugas yang ada) 

sangatlah tidak jelas bagi saya. 

     

2. Saya mengerti dengan jelas tugas apa 

yang harus saya kerjakan. 

     

3. Saya selalu jelas memahami bahwa 

suatu tugas akan dapat saya selesaikan. 

     

4. Sejumlah tugas yang berhubungan 

dengan seluruh fungsi audit yang ada 

sangat tidak jelas atau 

membingungkan. 
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5. Saya selalu dapat mengetahui dengan 

jelas bahwa saya harus mengerjakan 

suatu tugas tertentu. 

     

6. Saya mengetahui dengan jelas cara-

cara mengerjakan setiap jenis tugas 

yang saya dapatkan. 

     

 

 

 

 

Stres kerja 

NO. PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. Saya merasa tidak mampu menghadapi 

pekerjaan. 
     

2.   Saya merasa 

marah/takut/khawatir/depresi apabila 

memiliki beban kerja. 

     

3. Saya merasa sulit untuk mengendalikan 

emosi. 
     

4. Saya sering merasa bingung dan tidak 

dapat berkonsentrasi. 
     

 

Skeptisisme Auditor 

NO. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Menemukan informasi baru adalah 

suatu hal yang menyenangkan. 
     

2. Saya menunggu sampai memperoleh 

informasi lebih banyak sebelum 

membuat keputusan tentang suatu hal. 

     

3. Saya sering menolak sebuah 

pernyataan, walau saya punya bukti 

bahwa hal tersebut benar apabila 

memiliki resiko tinggi. 

     

4. Saya menghabiskan banyak waktu 

dalam membuat keputusan. 
     

5.  Saya sering menanyakan hal-hal yang 

saya lihat dan yang saya dengar. 
     

6. Saya sering memperhatikan ketidak-

konsistenan yang ada dalam berbagai 

penjelasan. 
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Komitmen Organisasi 

NO. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya bersedia berusaha lebih keras 

dari apa yang ditetapkan oleh KAP 

ini, supaya KAP ini sukses. 

     

2. Saya akan berbicara pada teman saya 

bahwa KAP tempat saya bekerja 

adalah bagus. 

     

3. Saya akan menerima semua bentuk 

penugasan agar tetap bekerja di KAP 

ini. 

     

4.  Saya menemukan kesamaan antara 

nilai-nilai diri saya dengan nilai-nilai 

KAP. 

     

5. Saya akan bercerita pada orang lain 

bahwa saya bangga menjadi bagian 

dari KAP ini. 

     

6. Bagi saya KAP ini adalah tempat 

terbaik untuk bekerja. 
     

7. Saya sungguh-sungguh peduli 

terhadap nasib KAP ini. 
     

 

 

Disfungsional auditor 

NO. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya melakukan pengujian hanya 

pada sebagian item sampel dari item 

sampel yang ditentukan pada program 

audit. 

     

2. Saya tidak memperluas scope 

pengujian ketika terdeteksi suatu pos 

atau akun yang meragukan. 

     

3. Saya menggunakan penjelasan klien 

sebagai pengganti bukti yang tidak 

dapat diperoleh selama pelaksanaan 

audit. 

     

4. Saya tidak melakukan investigasi 

lebih lanjut atas kesesuaian perlakuan 

akuntansi yang diterapkan auditee 

dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

     

5. Saya mengurangi pekerjaan audit dari 

yang seharusnya dilaksanakan 

sebagaimana yang ditetapkan pada 

program audit. 
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6. Saya mengubah atau mengganti 

prosedur audit dari ketentuan yang 

ditetapkan pada program audit. 

     

7. Saya tidak melakukan dokumentasi 

bukti audit atas pelaksanaan suatu 

prosedur audit yang disyaratkan suatu 

program audit. 

     

8. Saya melaporkan waktu audit yang 

lebih singkat dari waktu aktual yang 

digunakan atas pelaksanaan tugas 

audit agar bisa bersaing dengan 

auditor lain yang juga melakukan hal 

tersebut. 
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