
48

Lampiran

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian
Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi

mahasiswa akuntansi mengenai etika profesi akuntan di Semarang. Untuk kepentingan itu, saya

sangat menghargai dan berterimakasih jika anda dapat meluangkan waktu sekitar tiga puluh menit

untuk menyelesaikan kuesioner ini. Partisipasi anda sangat berharga untuk membantu saya

menyelesaikan penelitian ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, anda dapat

menghubungi saya di +62 82 227 575 078.

Hormat saya,

Devi Yulianawati S.
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IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda silang (X) pada keterangan di bawah ini sesuai biodata diri :

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

( ) Pria

( ) Wanita

Mahasiswa Angkatan :

( ) 2016

( ) 2017

Apakah sudah mengambil mata kuliah Etika Bisnis ?

( ) Ya

( ) Belum

Universitas : ( ) Universitas Katholik Soegijapranata

( ) Universitas Dian Nuswantoro

( ) Universitas Diponegoro

( ) Universitas Negeri Semarang

( ) Universitas Stikubank Semarang

( ) Universitas Sultan Agung Semarang
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Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner

Di bawah ini adalah pernyataan yang mewakili pendapat umum terkait kecerdasan emosional,

kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, penalaran moral dan gender yang mempengaruhi

persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi akuntan. Dimohon untuk membaca setiap

pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pernyataan. Tidak ada

pernyataan yang benar atau salah. Anda mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan

tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Anda setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan

tersebut, dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut :

Keterangan :

(STS) : Sangat Tidak Setuju

(TS) : Tidak Setuju

(N) : Netral

(S) : Setuju

(SS) : Sangat Setuju
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1. Kuesioner Kecerdasan Emosional
No Pernyataan STS TS N S ST
1 Pemahaman emosi diri sendiri diperlukan

didalam pekerjaan
2 Saya butuh mengekspresikan emosi dengan

tepat
3 Saya selalu optimis dalam karir
4 Peka terhadap perasaan orang lain dapat

mendukung kelancaran dalam pekerjaan
5 Kerja sama selalu terjalin diantara sesama

partner kerja
Sumber : Rendianto 2014

2. Kuesioner Kecerdasan Intelektual
No Pernyataan STS TS N S ST
1 Saya mampu mengenali urutan logis dalam

masalah
2 Saya mampu mengingat pengalaman masa

lalu sebagai pembelajaran untuk seterusnya
3 Saya memahami setiap apa yang saya baca
4 Saya memahami setiap apa yang saya dengar
5 Saya mampu mengidentifikasi perbedaan

gambaran dengan cepat
6 Saya mampu mengingat klien atau masalah

dengan baik
7 Saya mampu berhitung dengan cepat dan

akurat
Sumber : Rendianto 2014

3. Kuesioner Kecerdasan Spiritual
No Pernyataan STS TS N S ST
1 Saya berkata jujur tentang hasil kinerja saya
2 Jika pendapat saya benar, saya tidak bisa

dipengaruhi oleh pendapat orang lain yang
belum tentu benar

3 Jika saya salah, saya mau disalahkan apabila
terdapat bukti yang dapat dibuktikan
kebenarannya

4 Saya dapat menerima kritik dengan pikiran
terbuka dan menerimanya bila hal itu dapat di
benarkan
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5 Saya mengoptimalkan kinerja saya untuk
memenuhi tanggung jawab saya kepada klien

6 Jika saya menemukan masalah saya mencoba
untuk memilih jalan keluar dari masalah
tersebut dengan kesadaran spiritual yang saya
miliki

Sumber : Jamaludin dan Indriasari 2011

4. Penalaran Moral
Andi adalah seorang auditor muda, mendapat tugas untuk mengevaluasi sistem pengendalian

suatu instansi. Ia kemudian menemukan beberapa kelemahan yang signifikan dalam sistem

tersebut. Namun, Budi sebagai atasan memerintahkan Andi untuk memodifikasi temuan tersebut

dikarenakan ia ingin menghindari tekanan ketaatan dari klien. Tindakan Andi menuruti perintah

Budi sebagai atasannya dengan alasan ia tidak ingin dipindah tugaskan ke tempat lain.

No Pernyataan STS TS N S ST
1 Tindakan yang diambil Andi merupakan tindakan yang

tidak adil
2 Mengikuti perintah atasan merupakan tindakan yang

wajar
3 Tindakan yang dilakukan Andi secara moral tidak

benar
4 Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut keluarga saya,

tindakan yang dilakukan Andi tersebut tidak dapat
diterima

5 Secara kultural, tindakan Andi tersebut tidak dapat
diterima di Indonesia

6 Secara tradisional, tindakan Andi tersebut tidak dapat
diterima di Indonesia

7 Mengikuti perintah atasan dapat menunjang karir
seorang pegawai

8 Tindakan yang diambil dapat memuaskan Andi
9 Keputusan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi

Andi
10 Keputusan tersebut menghasilkan keuntungan yang

maksimal dan meminimalkan kerugian bagi Andi
11 Tindakan yang diambil melanggar kontrak tertulis
12 Tindakan tersebut melanggar sumpah jabatan yang

dibacakan
Sumber : Al-Fithrie 2015
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5. Kuesioner Persepsi Etika Profesi Akuntan Eksternal

Auditor X bertindak sebagai auditor Independen kepada klien A. Volume penjualan klien A

mengalami penurunan sangat drastis. Auditor X mengetahui bahwa klien A akan segera bangkrut.

Pada saat yang sama, auditor juga sedang mengaudit klien B. Auditor sedang melakukan

pengauditan pada rekening piutang klien B, auditor X menemukan bahwa klien A memiliki utang

terhadap klien B sebesar Rp. 500 juta. Jumlah ini merupakan 10% dari saldo piutang klien B.

Tindakan : Auditor X memberitahu klien B tentang kemungkinan bangkrut yang akan dialami

klien A.

Dari tindakan diatas, jawablah pernyataan dibawah ini :

No Pernyataan STS TS N S ST
1 Menurut saya tindakan tersebut etis
2 Kemungkinan besar saya (auditor) melakukan

tindakan tersebut
3 Kemungkinan besar partner auditor melakukan

tindakan tersebut

4 Untuk memelihara dan meningkatkan
kepercayaan publik, akuntan harus memenuhi
tanggung jawab profesionalnya dengan
integritas setinggi mungkin.

5 Integritas mengharuskan seorang akuntan
untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa
harus mengorbankan rahasia penerima jasa.
Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh
dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

6 Setiap akuntan harus menjaga obyektivitasnya
dan bebas dari benturan kepentingan dalam
pemenuhan kewajiban profesionalnya.

7 Akuntan tidak boleh menerima atau
menawarkan hadiah atau entertainmet yang
dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang
tidak pantas terhadap pertimbangan
professional mereka atau terhadap orang-
orang yang berhubungan dengan mereka.

8 Setiap akuntan harus melaksanakan jasa
profesionalnya dengan kehati-hatian,
kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai
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kewajiban untuk mempertahankan
pengetahuan dan keterampilan professional
pada tingkat yang diperlukan.

9 Akuntan mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan jasa professional dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan
kemampuannya, demi kepentingan pengguna
jasa dan konsisten dengan tanggung jawab
profesi kepada publik.

10 Akuntan harus menghormati kerahasiaan
informasi tentang klien atau pemberi kerja
yang diperoleh melalui jasa professional yang
diberikannya bahkan setelah hubungan antar
keduannya berakhir.

11 Kerahasiaan tidak semata-mata masalah
pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga
mengharuskan akuntan yang memperoleh
informasi selama melakukan jasa professional
tidak menggunakan informasi tersebut untuk
keuntungan pribadi atau keuntungan pihak
ketiga.

12 Setiap akuntan harus berperilaku yang
konsisten dengan reputasi profesi yang baik
dan menjauhi tindakan yang dapat merusak
reputasi profesi.

Sumber : Debbie Thenderan (2012) dan Dita Justiana (2010)
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Lampiran 2 Demografi Responden
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Lampiran 3 Jawaban Responden
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Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Konvergen Yang Belum Valid

X1 X2 X3 X4 Y1
X1.3 0,774
X1.4 0,894
X2.1 0,683
X2.2 0,781
X2.5 0,706
X2.6 0,833
X3.3 0,972
X3.4 0,897
X4.8 0,863

X4.10 0,942
Y1.4 0,923
Y1.5 0,816
Y1.6 0,952
Y1.7 0,920
Y1.8 0,950
Y1.9 0,943

Y1.10 0,939
Y1.11 0,952
Y1.12 0,899

X1 X2 X3 X4 Y1
X1.3 0,775
X1.4 0,894
X2.2 0,843
X2.5 0,656
X2.6 0,867
X3.3 0,972
X3.4 0,898
X4.8 0,863

X4.10 0,942
Y1.4 0,924
Y1.5 0,815
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Y1.6 0,952
Y1.7 0,920
Y1.8 0,950
Y1.9 0,944

Y1.10 0,940
Y1.11 0,953
Y1.12 0,898

Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas
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Lampiran 6 Hasil Uji Bootstraping

Lampiran 7 Uji T-Test angkatan mengenai hasil persepsi (2016 dan 2017)
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Lampiran 8 Uji T-Test masing-masing variabel berdasarkan angkatan
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