
KUESIONER

Mohon Bapak / Ibu / Saudara menjawab pertanyaan di bawah ini dengan tanda (√ ) pada 

salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Bapak / Ibu / Saudara.

Pertanyaan 1

Pertanyaan ini berhubungan dengan prosedur audit. (Sumber : Weningtyas, 2006 )

Pertanyaan Frekuensi
Tidak 

Pernah

Jarang Kadang 

kadang

Sering Hampir 

selalu
Seberapa sering dalam melaksanakan audit, Anda 

tidak memerlukan pemahaman bisnis klien?
Seberapa  sering  Anda  tidak  menggunakan 

pertimbangan  sistem  pengendalian  intern  dalam 

audit laporan keuangan?
Seberapa  sering  anda  tidak  menggunakan 

informasi  asersi  dalam merumuskan  tujuan  audit 

dan merancang pengujian substantif?
Seberapa sering Anda tidak menggunakan fungsi 

auditor internal dalam audit?
Seberapa  sering  Anda  tidak  melakukan  prosedur 

analitis dalam perencanaan dan review audit?
Seberapa sering anda tidak melakukan konfirmasi 

dengan  pihak  ketiga  dalam  audit  laporan 

keuangan?
Seberapa  sering  anda  tidak  menggunakan 

representasi  manajemen  dalam  audit  laporan 

keuangan?
Seberapa  sering  Anda  tidak  melakukan  uji 

kepatuhan  terhadap  pengendalian  atas  transaksi 

dalam aplikasi sistem komputer on line?
Seberapa sering Anda mengurangi jumlah sampel 

yang direncanakan dalam audit laporan keuangan?
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Seberapa  sering  Anda  tidak  melakukan 

perhitungan fisik terhadap kas atau persediaan?

Pertanyaan 2

Pertanyaan berikut berhubungan dengan tekanan waktu dalam pekerjaan Anda sebagai 

Auditor. (Sumber : Weningtyas, 2006 )

Pertanyaan Frekuensi
Tidak 

pernah

Jarang Kadang 

kadang

Sering Hampir 

selalu
Seberapa  sering  Anda  merasa  anggaran  waktu 

Anda kurang dalam melakukan audit?
Seberapa  sering  dalam periode  bersamaan,  Anda 

mengaudit beberapa perusahaan?
Seberapa sering Anda melanggar anggaran waktu 

yang telah direncanakan dalam melakukan audit?
Seberapa sering Anda lembur dalam audit?
Seberapa  sering  Anda  menyediakan  waktu 

cadangan untuk hal hal yang tidak terduga dalam 

melakukan audit?

Pertanyaan 3

Pertanyaan berikut berhubungan dengan risiko audit. (Sumber : Weningtyas, 2006 dan 

SPAP )
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Pertanyaan Pernyataan

Sangat 

tidak 

setuju

Tidak 

setuju

Ragu-

ragu

Setuju Sangat 

setuju

Risiko deteksi
Tidak  melakukan  konfirmasi  hutang  usaha 

dengan  pihak  ketiga  merupakan  tindakan 

beresiko tinggi
Tidak  melakukan  konfirmasi  piutang  usaha 

dengan  pihak  ketiga  merupakan  tindakan 

beresiko tinggi
Melakukan  pengurangan  jumlah  sampel  dalam 

melakukan  audit  merupakan  tindakan  beresiko 

tinggi.

Risiko pengendalian
Tidak  melakukan  uji  terhadap  sistem 

pengendalian intern untuk asersi eksistensi atau 

keterjadian dalam audit laporan keuangan adalah 

tindakan beresiko rendah 
Tidak  melakukan  uji  terhadap  sistem 

pengendalian  intern  untuk  asersi  kelengkapan 

dalam  audit  laporan  keuangan  adalah  tindakan 

beresiko rendah
Tidak  melakukan  uji  terhadap  sistem 

pengendalian  intern  untuk  asersi  hak  dan 

kewajiban dalam audit laporan keuangan adalah 

tindakan beresiko rendah
Tidak  melakukan  uji  terhadap  sistem 

pengendalian  intern  untuk  asersi  penilaian  atau 

alokasi  dalam  audit  laporan  keuangan  adalah 

tindakan beresiko rendah
Tidak  melakukan  uji  terhadap  sistem 

pengendalian  intern  untuk  asersi  penyajian  dan 
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pengungkapan  dalam  audit  laporan  keuangan 

adalah tindakan beresiko rendah

Tidak  melakukan  uji  kepatuhan  terhadap 

pengendalian atas transaksi dalam aplikasi sistem 

komputer  on  line  adalah  tindakan  beresiko 

rendah 
Risiko bawaan

Saya sering melakukan pemahaman bisnis klien

Saya  sering  melakukan  perhitungan  fisik 

persediaan / aktiva tetap

Saya  sering  melakukan  perhitungan  fisik 

terhadap kas

Saya  sering  melakukan  perhitungan  fisik 

terhadap investasi

Pertanyaan 4

Pertanyaan berikut berhubungan dengan tingkat materialitas yang melekat pada prosedur 

audit. (Sumber : Weningtyas, 2006 )

Pertanyaan Pernyataan
Sangat 

tidak 

setuju

Tidak 

setuju

Ragu-

ragu

Setuju Sangat 

setuju

Pengurangan jumlah sampel audit adalah material.
Pemeriksaan fisik terhadap kas / persediaan adalah 

material.
Melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga adalah 
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sesuatu yang material.
Melakukan  prosedur  analitis  dalam  perencanaan 

dan review audit adalah sesuatu yang material
Melakukan  uji  kepatuhan  terhadap  pengendalian 

atas transaksi dalam aplikasi sistem komputer  on 

line adalah sesuatu yang material.

Pertanyaan 5

Pertanyaan berikut berhubungan dengan prosedur  review dan kontrol kualitas di Kantor 

Akuntan Publik tempat Anda bekerja. (Sumber : Suryanita Weningtyas, 2006 )

Pertanyaan Pernyataan
Sangat 

tidak 

setuju

Tidak 

setuju

Ragu 

ragu

Setuju Sangat 

setuju

Dalam  KAP  tempat  saya  bekerja,  jika  terdapat 

auditor  yang  melakukan  penghentian  prematur, 

maka tindakan tersebut akan ditemukan.
Jika  auditor  memberi  tanda  tickmark  (√ )  pada 

jadwal  audit,  padahal  dia  melakukan  review 

dangkal  pada  dokumen  klien,  maka  prosedur 

review  dan kontrol  kualitas  di  KAP tempat  saya 

bekerja tidak akan mampu menemukannya.
Prosedur review dan kontrol kualitas yang terdapat 

dalam KAP tempat saya bekerja tidak akan mampu 

menemukan  adanya  kegagalan  auditor  dalam 

meneliti  masalah  teknis  klien  yang  menurutnya 

tidak meyakinkan.
Jika auditor menerima penjelasan yang lemah dari 

klien, proses  review akan menemukan hal ini dan 

Kantor  Akuntan  Publik  akan mensyaratkan  kerja 

tambahan.
Kantor  Akuntan  Publik  tempat  saya  bekerja 
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memiliki sistem kualitas kontrol yang efektif.

Pertanyaan 6

Pertanyaan berikut berhubungan dengan kualitas audit ( Sumber :  Widagdo., (2002) ), 

mohon Bapak / Ibu menyatakan pendapat dengan memberi tanda silang (x) pada salah 

satu angka , dari 1 hingga 5.

Keterangan :

1. Sangat tidak setuju

2. Tidak setuju

3. Ragu ragu

4. Setuju

5. Sangat Setuju

Sangat tidak setuju   Sangat setuju
1 2 3 4 5

1 KAP dan tim audit ( level manajer dan diatasnya ) mempunyai 

pengalaman yang cukup dalam mengaudit perusahaan
1 2 3 4 5

2 KAP dan tim audit ( level senior dan diatasnya ) mempunyai 

 

pemahaman lingkungan bisnis yang cukup dalam memeriksa 

perusahaan 
1 2 3 4 5

3 KAP sangat responsif terhadap kebutuhan perusahaan 1 2 3 4 5
4 Anggota tim audit melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan 

standar umum audit 
1 2 3 4 5

5 Dalam semua hal yang berhubungan dengan Kantor Akuntan Publik 

(KAP ), dan dengan anggota – anggota tim audit secara individu , 

tidak pernah terlibat dalam tindakan , tindakan apapun yang akan 

mengganggu independensi mereka , baik secara fakta ataupun 

kelihatannya 

1 2 3 4 5

6 Anggota - anggota tim audit sebagai sebuah grup selalu bersikap 
hati – hati dalam mengambil keputusan selama melakukan audit

1 2 3 4 5

7 Kantor Akuntan Publik ( KAP ) mempunyai komitmen yang kuat 
terhadap kualitas audit

1 2 3 4 5
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8 Eksekutif ( partner / manajer ) dari KAP terlibat secara aktif
 dalam pemeriksaan 1 2 3 4 5

9 Anggota - anggota tim audit melaksanakan pekerjaan lapangan 
audit dengan cara yang tepat

1 2 3 4 5

10 Anggota tim audit berhubungan dengan komite audit / dewan 
direksi perusahaan secara efektif sebelum , selama dan sesudah 

pemeriksaan 

1 2 3 4 5

11 Anggota - anggota tim audit mempunyai standar etika yang tinggi 
dan sangat mengetahui akuntansi dan auditing

1 2 3 4 5

12 Anggota - anggota tim audit tidak mudah percaya terhadap 
 pernyataan perusahaan anda selama melakukan audit 1 2 3 4 5

Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan diri Bapak / Ibu dengan memberi tanda ( √ ) 

pada jawaban yang telah disediakan.

1. Jenis Kelamin Anda : 

 Pria

 Wanita

2 Pendidikan Anda : 

 S3

 S2

 S1

 D3

 lainnya

3. Posisi Anda saat ini adalah :

 Junior Auditor

 Senior Auditor

 Manager

 Partner

• Berapa lama Anda bekerja sebagai auditor ? ……tahun…..bulan
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