
KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari tipe isian dan pilihan. Pada tipe 

isian, isilah pada tempat yang telah disediakan  dengan singkat dan jelas. 

Sedangkan pada tipe pilihan berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban 

yang bapak/ ibu anggap benar. 

 

A. Pertanyaan Umum 

1. Nama  : 

2. Umur  : Thn 

3. Jenis Kelamin :  L / P 

4. Masa Kerja : Thn 

 

 

B. Pertanyaan Khusus 

Item- item berikut ini digunakan untuk menjelaskan dalam penelitian ini. 

Bapak / Ibu dimohon memberi tanda silang (X) untuk tanggapan atas item- 

item di bawah ini. 

1. Skala nomor 1 adalah Sangat Tidak Setuju ( STS ) 

2. Skala nomor 2 adalah Tidak Setuju   ( TS ) 

3. Skala nomor 3 adalah Agak Tidak Setuju  ( ATS ) 

4. Skala nomor 4 adalah Netral    ( N ) 

5. Skala nomor 5 adalah Agak Setuju   ( AS ) 

6. Skala nomor 6 adalah Setuju    ( S ) 

7. Skala nomor 7 adalah Sangat Setuju   ( SS ) 
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I.  SKALA ORIENTASI ETIKA 

 I.1. Skala Idealisme (dikutip dari Forsyth, 1980) 

No. Keterangan STS TS ATS N AS S SS

1. Setiap orang sebaiknya 

memastikan bahwa tindakan 

mereka tidak pernah secara 

sengaja merugikan orang lain 

bahkan pada tingkat yang 

rendah. 

       

2. Perbuatan merugikan orang lain 

tidak dapat ditoleransi, tidak 

perduli betapapun kecilnya 

resiko yang terjadi. 

       

3. Perbuatan yang merugikan orang 

lain adalah hal yang selalu salah, 

terlepas dari manfaat yang 

diperoleh. 

       

4. Setiap orang sebaiknya tidak 

merugikan orang lain baik secara 

fisik maupun mental. 

       

5. Setiap orang sebaiknya tidak 

melakukan tindakan yang dapat 

mengancam martabat dan 

kesejahteraan pihak lain. 

       

6. Apabila suatu tindakan dapat 

merugikan pihak lain yang tidak 

bersalah, maka sebaiknya 

tindakan tersebut jangan 

dilakukan. 
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7. Memutuskan untuk melakukan 

atau tidak suatu tindakan dengan 

menimbang konsekuensi positif 

terhadap konsekuensi negatif 

dari tindakan tersebut 

merupakan tindakan tidak 

bermoral. 

       

8. Martabat dan kesejahteraan 

manusia seharusnya merupakan 

perhatian terpenting dalam suatu 

masyarakat. 

       

9. Mengorbankan kesejahteraan 

orang lain merupakan hal yang 

tidak berguna. 

       

10. Tindakan bermoral merupakan 

tindakan- tindakan yang paling 

“sempurna” yang mendekati 

ideal.  

       

 

 

 I.2. Skala Relativisme (dikutip dari Forsyth, 1980) 

No. Keterangan STS TS ATS N AS S SS

1. Tidak ada prinsip etis bahwa 

mereka seharusnya menjadi 

bagian dari kode etik adalah hal 

yang penting. 

       

2. Nilai etis berbeda dari suatu 

situasi dan masyarakat dengan 

yang lain. 
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3. Standart moral seharusnya 

dipandang sebagai hal yang 

bersifat individual, apa yang 

dipandang sebagai tindakan 

bermoral oleh seseorang 

mungkin saja dianggap tidak 

bermoral oleh orang lain. 

       

4. Jenis- jenis moralitas yang 

berbeda tidak dapat 

diperbandingkan sebagai 

“kebenaran”. 

       

5. Pertanyaan mengenai apakah 

suatu tindakan etis bagi setiap 

orang tidak pernah dapat 

dipecahkan karena tindakan 

dianggap bermoral atau tidak 

tergantung pada individu yang 

bersangkutan. 

       

6. Standart moral merupakan 

aturan individu yang 

menunjukkan bagaimana 

seseorang harus bertingkah laku, 

dan tidak dapat diterapkan 

terhadap individu lain. 

       

7. Pertimbangan etis dalam 

hubungan interpersonal 

merupakan hal ynag kompleks 

dimana individu diperbolehkan 

untuk menyusun kode 

individualnya masing-masing. 
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8. Menentukan posisi etis secara 

terbatas yang mencegah jenis 

tindakan tertentu merupakan 

cara yang lebih baik dalam 

penyesuaian dan hubungan antar 

individu. 

       

9. Tidak ada aturan mengenai  

tindakan pembohongan, yang 

dapat diformulasikan, suatu 

kebohongan diperbolehkan atau 

tidak sepenuhnya tergantung 

pada situasi yang terjadi. 

       

10. Suatu kebohongan dianggap 

bermoral atau tidak tergantung 

pada kondisi yang terjadi saat 

melakukan tindakan tersebut.  

       

 

 

II. SKALA KOMITMEN PROFESI (dikutip dari Aranya et.al, 1984) 

No. Keterangan STS TS ATS N AS S SS

1. Saya akan berusaha dengan 

sungguh-sungguh bahkan jika 

perlu melebihi apa yang 

diharapkan, untuk mendukung 

keberhasilan profesi. 

       

2. Saya mengatakan pada rekan-

rekan saya bahwa profesi yang 

saya jalani adalah profesi yang 

tepat bagi saya. 
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3. Saya merasa cukup loyal 

terhadap profesi saya. 

       

4. Saya akan menerima hampir 

beberapa macam penugasan 

kerja agar dapat tetap bekerja 

dalam bidang profesi saya saat 

ini. 

       

5. Saya mendapati bahwa nilai-

nilai dalam profesi serupa 

dengan nilai-nilai yang saya 

miliki. 

       

6. Saya bangga menceritakan 

kepada rekan-rekan bahwa saya 

merupakan bagian dari profesi 

saya saat ini. 

       

7. Saya dapat bekerja dengan baik 

di bidang yang berbeda 

sepanjang jenis pekerjaan yang 

saya lakukan serupa dengan 

pekerjaan saya dalam profesi 

saya saat ini. 

       

8. Profesi ini benar-benar 

memberikan inspirasi bagi saya 

dalam meningkatkan kinerja 

saya. 

       

9. Situasi kerja saya saat ini tidak  

terlalu mempengaruhi saya 

untuk meninggalkan profesi 

saya. 
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10. Saya sangat senang bekerja di 

bidang profesi saya saat ini. 

       

11. Saya tidak pernah berpikir untuk 

melakukan tindakan yang 

merugikan bagi profesi saya. 

       

12. Saya sering sulit untuk  

menyetujui kebijakan profesi 

mengenai hal penting berkaitan 

dengan karyawan. 

       

13. Saya sangat perduli terhadap 

nasib profesi yang saya jalani. 

       

14. Bagi saya, bekerja di bidang ini 

merupakan kemungkinan terbaik 

untuk bekerja. 

       

15. Berhenti dari profesi saya di 

perusahaan ini merupakan 

kesalahan bagi saya. 

       

 

 

III. SENSITIVITAS ETIKA ( disusun oleh Shaub, 1993 dan dikembangkan 

oleh Khomsiyah & Indriantoro, 1998 ). 

Untuk pertanyaan sensitivitas etika berikut ini, Bapak/ Ibu cukup 

memberi tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan, dengan 

keterangan jawaban: 

Skala nomor 1 adalah Sangat Tidak Penting   (STP). 

Skala nomor 2 adalah Tidak Penting    (TP). 

Skala nomor 3 adalah Agak Tidak Penting    (ATP). 

Skala nomor 4 adalah Antara Penting dan Tidak Penting          (APTP). 

Skala nomor 5 adalah Kurang Penting    (KP). 

Skala nomor 6 adalah Penting     (P). 

Skala nomor 7 adalah Sangat Penting    (SP). 
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NO PERTANYAAN STP TP ATP APTP KP P SP

1. Anda sebagai pemilik izin 

praktek KAP, memiliki staf 

auditor yang sudah bekerja lama 

dan merupakan kerabat dekat 

anda. Beberapa tahun terakhir ia 

selalu terlambat dalam 

menyelesaikan audit laporan 

keuangan, karena ia sering tidak 

masuk dengan berbagai macam 

alasan yang menurut anda 

dibuat-buat. Anda sudah 

berulang kali menerima 

komplain dari klien tentang 

keterlambatan tersebut. Menurut 

anda pentingkah memecat staf 

tersebut dan menggantinya 

dengan auditor lain yang lebih 

kompeten walaupun dia adalah 

kerabat dekat anda? 

       

2.  Anda sebagai seorang auditor, 

bekerja di KAP yag lokasinya 

cukup jauh dari tempat tinggal 

anda. Anda telah menikah dan 

memiliki dua anak balita. Pada 

bulan November anda mendapat 

tugas untuk mengaudit banyak 

laporan keuangan dan semuanya 

harus diselesaikan secepatnya. 
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Untuk memenuhi target anda 

harus lembur dan hanya dapat 

pulang ke rumah sebentar saja. 

Menurut anda pentingkah bagi 

anda untuk menelepon keluarga 

anda pada saat anda sedang 

bekerja untuk memastikan 

keadaan mereka? 

3. Anda sebagai seorang auditor 

ditugaskan oleh kerabat anda 

untuk mengaudit perusahaan 

pimpinannya. Kerabat anda 

bekerja di perusahaan tersebut 

sebagai manajer gudang. Setelah 

anda mengaudit, ternyata 

ditemukan beberapa kejanggalan 

pada persediaan fisik barang di 

gudang dan catatan 

persediaannya. Setelah 

dikonfirmasi dengan kerabat 

anda, ternyata kerabat anda 

bersekongkol dengan bagian 

penjualan dan bagian keuangan 

dalam melakukan manipulasi 

data penjualan. Anda dipesan 

untuk tidak menlaporkannya dan 

diiming-imingi uang sebesar Rp. 

100.000.000,00 jika tetap tutup 

mulut. Mnurut anda pentingkah 

anda melaporkan kejanggalan 

tersebut pada pimpinan 
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perusahaan meskipun pelakunya 

adalah kerabat anda sendiri? 

4. Anda sebagai seorang auditor, 

bersama dengan beberapa rekan 

lain ditugaskan oleh BPKP untuk 

memeriksa sebuah BUMN yang 

diduga telah melakukan 

manipulasi laporan keuangannya. 

Setelah diperiksa ternyata 

memang terdapat beberapa 

kejanggalan. Manajer keuangan 

BUMN tersebut adalah seorang 

pejabat yang memiliki kekuasaan 

cukup tinggi. Ia akan 

memberikan anda dan rekan-

rekan anda sebesar @ Rp. 

1.000.000.000,00 jika anda dan 

rekan-rekan anda mau 

mengatakan bahwa laporan 

keuangan tersebut benar adanya. 

Semua rekan anda mau 

menerima tawaran ersebut. 

Menurut anda pentingkah 

keputusan anda untuk tetap 

melaporkan kejanggalan 

tersebut? 

       

 
 
 

 

*Terima Kasih * 
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