
Petunjuk Pengisian
Beri tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap sesuai dengan pengalaman anda

1 : sangat tidak setuju
2 : tidak setuju
3 : ragu - ragu
4 : setuju
5 : sangat setuju

Pengenalan diri STS TS R S SS
1 Saya menyukai diri saya apa adanya
2 Saya tahu betul kekuatan diri saya
3 Saya sering merasa khawatir tanpa alasan tertentu
4 Saya mudah marah tanpa alasan yang jelas
5 Saya sering meragukan kemampuan saya

6
Saya sering merasa tidak mampu melakukan 
sesuatu

7 Saya merasa khawatir dengan masa depan saya
8 Saya berani tampil beda diantara teman teman saya

9
Saya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan 
apa yang saya inginkan

10
Saya akan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawab saya

11 Saya kurang sabar bila menghadapi orang lain

12
Saya sulit pulih dengan cepat sesudah merasa 
kecewa

Pengendalian diri STS TS R S SS

1
Saya memikirkan apa yang saya inginkan sebelum 
bertindak

2
Saya tetap tenang,bahkan dalam situasi yang 
membuat orang lain marah

3 Saya dapat mengendalikan hidup saya
4 Saya lebih cepat tenang daripada orang lain

5
Saya sering merasa cepat bosan dan jenuh dalam 
melakukan sesuatu

6 Persaingan ketat mengurangi semangat saya

7
Demi sasaran lain yang lebih besar, saya dapat 
menunda pemuasan kesenangan sesaat saya

8
Saya segera menyelesaikan pekerjaan yang sudah 
saya rencanakan tanpa menunda nunda waktu



Motivasi diri STS TS R S SS
1 Rasanya saya tidak tahu apa tujuan hidup saya
2 Saya suka mencoba hal yang baru

3
Saya malas mencoba lagi jika pernah gagal dalam 
hal yang sama

4 Saya senang menghadapi tantangan 

5
Bila saya menemui hambatan dalam suatu tujuan 
saya akan beralih pada tujuan lain

6 Saya mudah menyerah saat menemui kesulitan

7
Saya lebih banyak dipengaruhi perasaan takut 
gagal dari pada harapan untuk sukses

8
Saya tertarik pada pekerjaan yang menuntut saya 
memberikan gagasan baru

9
Saya sering intropeksi diri untuk menemukan 
kembali hal yang penting dalam hidup saya

Empati STS TS R S SS

1
Saya mempunyai banyak teman dengan latar 
belakang yang berbeda

2
Saya biasanya dapat mengetahui bagaimana 
perasaan orang lain terhadap saya

3
Saya merasa bahwa teman saya akan menjatuhkan 
saya

4 Sulit bagi saya memahami sudut pandang orang 

5
Saya dapat membuat orang lain yang tidak saya 
kenal bercerita tentang diri mereka

6
Saya dapat melihat rasa sakit sesorang tanpa 
mereka mengutarakannya ke saya

7
Saya bisa menempatkan diri pada posisi orang lain

Ketrampilan sosial STS TS R S SS

1
Saya merasa canggung ketika berbicara dengn 
orang yang tidak saya kenal

2
Dalam suatu pertemuan, apa yang saya sampaikan 
biasanya menarik perhatian orang lain

3
Ketika teman - teman saya memiliki masalah, 
mereka meminta nasehat saya

4
Saya dapat menerima kritik dengan pikiran 
terbuka dan menerimanya bila hal itu dirasa benar



5
Saya merasa sulit untuk menemukan orang yang 
bisa diajak bersahabat secara dekat

6
Saya berpedoman pada etika ketika berhubungan 
dengan orang lain

7
Saya merasa tertekan dan tidak banyak bicara 
ketika diantara orang banyak

8
Saya sering salah tingkah ketika berbicara 
dihadapan orang banyak

9
Saya mempunyai cara yang meyakinkan agar ide - 
ide saya diterima orang lain

10
Saya mampu mengorganisasi dan memotivasi 
suatu kelompok

Minat mahasiswa STS TS R S SS

1

Ingin mendapat pengetahuan tentang standart 
akuntansi keuangan dan standart pedoman akuntan 
publik yang dirasa adalah hal yang mendasar 
dalam dunia akuntansi  

2
Dapat membahas, mendiskusikan dan menelaah 
artikel-artikel aktual seputar auditing dan 
mempersiapkan rancangan proposal penelitian 

3
Ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktik 
praktik akuntansi di dunia nyata yang terkait 
dengan kepatuhan terhadap aturan aturan yang ada  

4
Ingin mendapat pengetahuan tentang prosedur, 
metode dan tehnik penelusuran fraud (kecurangan) 
dalam suatu laporan keuangan

5
Adanya keahlian yang ingin dikembangkan 
melalui jalur konsentrasi ini

6
Mahasiswa tertarik dengan karakteristik 
konsentrasi audit yaitu Auditing dan Fraud 

Saran Orang lain STS TS R S SS

1
Saran dari teman seangkatan yang akan 
mengambil konsentrasi

2
Saran dari teman yang sudah memilih jalur 
konsentrasi tersebut

3 Saran dari dosen wali
4 Saran dari orang tua

5
Banyak peminat/ banyak teman pada bidang 
konsentrasi tersebut



Content  kuliah STS TS R S SS
1 Dosen yang mengajar menarik

2
Dosen yang mengajar menguasai materi kuliah 
yang disampaikan

3 Materi kuliah disajikan secara menarik

4 Distribusi penilaian yang diberikan oleh dosen 
(ada yang merasa dosen x nilainya murah, tapi

5 Transparansi nilai dosen yang mengajar

Keterkaitan mata kuliah (yang merupakan 
prasyarat konsentrasi auditing) STS TS R S SS

1 Saya lulus mata kuliah Auditing
2 Saya lulus mata kuliah SIA
3 Saya lulus mata kuliah AKM 2

Prospek yang akan datang STS TS R S SS

1
Pekerjaan yang akan saya inginkan setelah lulus 
jenjang s1 mempengaruhi bidang konsentrasi

2 Ketersediaan lapangan kerja setelah lulus

3
Fee yang cukup tinggi dalam lapangan 
pekerjaannya ( misalnya; fee auditor 
independen,fee auditor internal) 
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