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LAMPIRAN 

 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Auditor 

Kantor Akuntan Publik  

Di tempat, 

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Dengan hormat,  

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Srata 

Satu (S1) Universitas Katolik Soegijapranata, saya: 

Nama   : Irgi Gunawan  

 NIM  : 18.G1.0097 

Fak/Jur/Smt : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VII 

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Tekanan, Sikap, Kemampuan dan Keterampilan Auditor Tekanan 

Saat Penugasan Audit, serta Penerimaan Perilaku Disfungsional Terhadap 

Audit Judgment”. 

Saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden 

dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Sesuai dengan etika penelitian 

maka data yang telah diisikan dalam kuesioner ini akan dijaga keharasiaannya 

karena data-data tersebut semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan 

penelitian ini saja. Data-data yang telah terkumpul dan terisi dengan lengkap akan 

diolah dan disajikan secara agregat (bukan individual). 

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian 

dan kesediaan Bapak/Ibu kuesioner ini dan mengembalikan kepada saya.Semoga 

partisipasi Bapak/Ibu dapat mendukung pengembangan ilmu akuntansi khususnya 

auditing di masa mendatang. 

 

Daftar pertanyaan berikut ini merupakan pertanyaan umum mengenai identitas diri 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Nama KAP  : ...... 

Nama Responden  : ...... 

Jabatan  :      Auditor Junior                 Auditor Senior 

Umur   :  ..... tahun 

Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2 S3   

Lama Bekerja di KAP: ……..Tahun………bulan 

Jenis Kelamin  :       Pria        Wanita 
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a. Audit Judgment 

Petunjuk pengisian : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat 

atas pernyataan-pernyataan berikut, dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan :  

STM = Sangat Tidak Mungkin  N = Netral  SM = Sangat Mungkin  

TM = Tidak Mungkin   M = Mungkin 

 

Anda adalah staf auditor yang sedang mengaudit perusahaan VAN, suatu 

klien baru yang sangat penting bergerak dalam bidang manufaktur. Saat ini anda 

adalah satu-satunya auditor eksternal yang terlibat dalam perhitungan fisik 

persediaan perusahaan VAN pada suatu gudang. Pada saat perhitungan fisik 

persediaan, anda memperhatikan bahwa seorang akuntan dari perusahaan VAN 

(klien anda) mencontek item-item dalam kartu persediaan yang telah anda pilih 

untuk sampel. Anda menaruh curiga terhadap akuntan klien tersebut karena ia 

mungkin selanjutnya akan memalsukan perhitungan pada item persediaan yang 

tidak dipilih sebagai sampel. 

No Pernyataan STM TM N M SM 

1. Saya akan mencoba mencegah akuntan 

klien mengikuti anda untuk mencatat 

informasi mengenai sampel pengujian 

anda. 

     

2. Saya akan mengijinkan akuntan klien 

mengikuti anda untuk mencatat 

informasi mengenai sampel pengujian 

anda. 

     

  

Saat makan siang hari yang sama, anda bertemu dengan atasan anda pada 

suatu acara perusahaan VAN. Anda mendiskusikan masalah yang anda hadapi yaitu 

akuntan kien mencatat informasi mengenai pengujian yang anda lakukan. Klien 

mungkin selanjutnya dapat memalsukan catatan persediaan. Setelah memikirkan 

isu tersebut, atasan anda mengakui bahwa anda memiliki perhatian yang valid. 

Namun demikian, atasan anda menyatakan ini adalah klien baru yang penting dan 

perusahaan anda tidak ingin mendapat masalah dalam hubungannya dengan klien. 

Atasan anda kemudian memberitahu anda untuk meneruskan pengujian dan segera 

pindah ke aktivitas lain. 

No Pernyataan STM TM N M SM 

3. Saya akan melawan instruksi atasan 

anda dan mencoba mencegah akuntan 

klien mengikuti anda untuk mencatat 

informasi mengenai sampel pengujian 

anda. 

     

4. Saya akan mengikuti intruksi atasan 

anda dan mengijinkan akuntan klien 

meneruskan mencatat sampel 

pengujian anda 
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Anda telah menguji catatan piutang dagang dan menyeleksi sampel akun 

untuk konfirmasi dari setiap strata populasi. Sebelum permintaan konfirmasi 

dikirim, controller perusahaan klien meminta untuk melihat akun yang akan 

dikonfirmasi. Controller menelaah (review) daftar dan meminta anda untuk tidak 

melakukan konfirmasi terhadap tiga akun dalam daftar anda. Tiga akun tersebut 

termasuk dalam sampel anda karena memiliki saldo yang besar melebihi sejumlah 

rupiah tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Controller menjelaskan bahwa 

konfirmasi tersebut akan merepotkan pelanggan ini karena mereka adalah tipe yang 

sulit berhubungan dengan baik.  

Anda menaruh perhatian mengenai hal tersebut karena perusahaan klien 

akan menerbitkan laporan tahunan mereka segera setelah akhir tahun. Waktu yang 

ada sangat terbatas untuk mengganti prosedur audit pada tiga akun yang besar ini. 

Sebagai contoh, tidak cukup waktu untuk menunggu penagihan akun tersebut pada 

periode berikutnya. Tanpa konfirmasi, hanya akan tersedia bukti substantif minimal 

untuk mendukung saldo ini. 

No Pernyataan STM TM N M SM 

5. Saya akan mengeluarkan pelanggan 

dari proses konfirmasi seperti yang 

diminta controller 

     

6. Saya akan menolak untuk 

menghilangkan pelanggan dari proses 

konfirmasi 

     

 

Anda menanyakan kepada atasan anda tentang apa yang harus dikerjakan terhadap 

permintaan controller (klien anda) mengenai konfirmasi tersebut. Anda 

mendiskusikan pertimbangan anda bahwa tanpa mengirimkan konfirmasi, bukti 

substantif yang tersedia sangat minim untuk mendukung saldo piutang dagang. 

Setelah berpikir mengenai isyu tersebut, atasan anda memberitahu anda bahwa 

perusahaan tersebut adalah klien baru yang penting dan bahwa permintaan 

controller nampaknya beralasan. Atasan anda kemudian mengatakan kepada anda 

untuk meneruskan pekerjaan sesuai dengan kebijakan controller. 

No Pernyataan STM TM N M SM 

7. Saya akan mengikuti intruksi atasan 

anda dan mengeluarkan pelanggan dari 

proses konfirmasi seperti yang diminta 

controller. 

     

8. Saya akan bertindak melawan instruksi 

atasan anda dan menolak untuk 

menghilangkan pelanggan dari proses 

konfirmasi. 

     

 

Anda melakukan audit pada perusahaan publik, anda menemukan adanya 

kesalahan saji (misstatement) yang bersifat material dalam laporan keuangan klien 

yang mengarah kepada terjadinya penyimpangan. Untuk meyakinkan temuan 
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tersebut, maka anda melakukan verifikasi terhadap klien. Dalam pertemuan 

verifikasi tersebut, penjelasan yang diberikan oleh klien dapat meyakinkan bahwa 

salah saji material tersebut merupakan kesengajaan. 

No Pernyataan STM TM N M SM 

9. Saya akan melindungi reputasi 

perusahaan klien yang saat ini sedang 

berkembang serta untuk menjaga 

hubungan baik yang selama ini 

terjalin, dan memutuskan utnuk tidak 

menyampaikan adanya salah saji 

material dalam laporan keuangan 

auditan yang diterbitkan. 

     

10. Saya akan memutuskan untuk tetap 

menyampaikan adanya salah saji 

material dalam laporan keuangan 

auditan yang diterbitkan. 

     

Sumber: Jamilah, dkk (2007) dalam Tjan (2018) 

 

b. Tekanan Ketaatan 

Petunjuk pengisian : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat 

atas pernyataan-pernyataan berikut, dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan :  

STS = Sangat Tidak Setuju   N = Netral  SS = Sangat Setuju  

TS = Tidak Setuju   S = Setuju 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya akan mendapatkan masalah 

dengan klien karena saya tidak 

memenuhi keinginan klien untuk 

berperilaku menyimpang dari standar 

profesional 

     

2. Saya khawatir jika klien saya akan 

pindah ke KAP lain, jika saya tidak 

menuruti keinginannya untuk 

menyimpang terhadap standar 

profesional auditor 

     

3. Saya mendapatkan masalah dengan 

tidak menuruti keinginan klien karena 

secara profesional telah menegakkan 

profesionalisme 

     

4. Saya mendapatkan tekanan klien untuk 

menyimpang dari standar profesional 

auditor 

     

5. Saya mendapatkan masalah jika tidak 

menuruti keinginan klien yang 

bertentangan dengan standar 
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profesional auditor 

6. Saya mendapatkan masalah dengan 

atasan, jika tidak menuruti 

keinginannya untuk berperilaku 

menyimpang dari standar profesi 

     

7. Saya mendapatkan masalah dengan 

atasan, jika tidak menuruti 

keinginannya untuk berperilaku 

menyimpang dari standar profesional 

     

8. Saya mempunyai beban moral yang 

besar karena mendapatkan perintah 

atasan untuk menyimpang dari standar 

profesional 

     

9. Saya akan dikeluarkan dari pekerjaan 

jika saya tidak menuruti perintah 

atasan untuk melakukan hal yang 

bertentangan dengan standar 

profesional 

     

10. Saya mendapatkan tekanan atasan 

untuk menyimpang dari standar 

profesional auditor 

     

Sumber: Egayusa (2011) dalam Arviyati (2012) 

 

c. Kompleksitas Tugas 

Petunjuk pengisian : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat 

atas pernyataan-pernyataan berikut, dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan :  

STS = Sangat Tidak Setuju   N = Netral  SS = Sangat Setuju  

TS   = Tidak Setuju   S = Setuju 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Selalu jelas bagi saya tugas mana yang 

harus dikerjakan 

     

2. Alasan mengapa saya harus 

mengerjakan setiap jenis tugas (dari 

bermacam-macam tugas yang ada) 

sangatlah tidak jelas bagi saya. 

     

3. Saya sering dapat mengetahui dengan 

jelas bahwa suatu tugas telah dapat 

saya selesaikan 

     

4. Sejumlah tugas yang berhubungan 

dengan seluruh fungsi bisnis yang ada 

sangatlah tidak jelas atau 

membingungkan 

     

5. Saya sering dapat mengetahui dengan      
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jelas bahwa saya harus mengerjakan 

suatu tugas khusus. 

6. Sangatlah tidak jelas bagi saya cara 

mengerjakan setiap jenis tugas yang 

harus saya lakukan selama ini. 

     

Sumber: Jamilah,dkk (2007) dalam Tjan (2018) 

 

d. Tekanan Anggaran Waktu 

Petunjuk pengisian : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat 

atas pernyataan-pernyataan berikut, dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan :  

STS = Sangat Tidak Setuju   N = Netral  SS = Sangat Setuju  

TS = Tidak Setuju   S = Setuju 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Auditor sering dihadapkan pada 

pengalokasian waktu pemeriksaan 

yang sangat ketat dan kaku.  

     

2 Auditor dituntut untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaannya tepat 

waktu sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati dengan klien. 

     

3 Dengan adanya deadline waktu yang 

disepakati dengan klien, saya bisa 

mengerjakan tugas dengan baik dan 

sesuai waktu yang diberikan. 

     

4 Auditor sering menghadapi tekanan 

pengalokasian waktu yang sangat ketat 

oleh klien, akibatnya dapat 

mengancam kinerja auditor. 

     

5 Adanya tekanan waktu dapat 

mengakibatkan penghentian audit 

secara dini (premature sign off). 

     

6 Tekanan waktu menyebabkan 

menurunnya efektivitas dan efisiensi 

kegiatan pengauditan.  

     

7 Semakin lama proses audit yang 

dilakukan oleh akuntan publik, maka 

akan berpengaruh buruk terhadap 

kinerja auditor. 

     

8 Anggaran waktu yang stabil dapat 

meningkatkan kinerja auditor. 

     

9 Dengan waktu yang terbatas, saya 

gagal menerapkan prinsip-prinsip 

akuntansi. 

     

Sumber: Ardika (2014) dalam Agustini dan Merkusiwati (2016) 
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e. Independensi 

Petunjuk pengisian : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat 

atas pernyataan-pernyataan berikut, dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan :  

STS = Sangat Tidak Setuju   N = Netral  SS = Sangat Setuju  

TS = Tidak Setuju   S = Setuju 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Menurut saya, seorang auditor harus 

menjalankan perannya dengan tidak 

memihak salah satu pihak 

     

2. Dalam bekerja, saya tidak menilai dengan 

subyektif 
     

3. Auditor harus melakukan pekerjaan 

dengan tanpa intervensi dari klien 
     

4. Suatu pertimbangan profesional yang 

saya berikan kepada klien tidak memihak. 
     

5. Rekan seprofesi saya tidak pernah 

mempengaruhi saya dalam bekerja 
     

6. Dalam memberikan pertimbangan 

profesional saya tidak terpengaruh oleh 

rekan seprofesi saya. 

     

7. Hubungan saya dengan klien tidak 

mempengaruhi saya dalam memberikan 

penilaian. 

     

8. Pertimbangan atau rekomendasi yang 

saya berikan kepada klien dipandang 

tidak memihak pihak manapun 

     

Sumber: Prastio (2012) dalam Dewi (2021) 

 

f. Profesionalisme 

Petunjuk pengisian : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat 

atas pernyataan-pernyataan berikut, dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan :  

STS = Sangat Tidak Setuju   N = Netral  SS = Sangat Setuju  

TS = Tidak Setuju   S = Setuju 

No Pernyataan STS TS N S SS 

Pengabdian pada Profesi 

1. Saya melaksanakan tugas pengauditan 

sesuai dengan pengetahuan yang saya 

miliki. 

     

2. Saya memegang teguh standar profesi 

sebagai auditor yang profesional. 

     

3. Hasil pekerjaan audit yang telah saya 

selesaikan merupakan suatu kepuasan 

tersendiri bagi saya sebagai auditor. 

     

Kewajiban Sosial 
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4. Saya tidak pernah melakukan penarikan diri 

dari tugas audit yang diberikan. 

     

5. Menurut Saya, profesi auditor merupakan 

pekerjaan yang penting bagi masyarakat. 

     

6. Saya berani menciptakan transparansi 

dalam laporan keuangan auditan 

perusahaan klien. 

     

Kemandirian 

7. Saya akan memberikan pendapat yang jujur 

atas kondisi laporan keuangan auditan 

perusahaan klien. 

     

8. Sebelum melakukan audit, Saya akan 

merencanakan tingkat materialitas suatu 

laporan keuangan dengan seksama. 

     

9. Saya akan memberikan hasil audit atas 

laporan keuangan sesuai fakta di lapangan. 

     

Keyakinan Profesi 

10. Saya bersedia menerima penilaian atas 

audit dari rekan eksternal auditor lainnya. 

     

11. Saya memberikan penilaian terhadap rekan 

auditor lainnya dalam hal sebatas pekerjaan. 

     

12. Sayayakin bahwa penentuan ketepatan 

dalam tingkat materialitas akan 

menentukan penilaian dalam hasil 

pengauditan. 

     

Hubungan dengan Rekan Seprofesi 

13. Antara Saya dan rekan auditor eksternal 

lainnyasering melakukan tukar pendapat 

terkait perkembangan audit. 

     

14. Saya mendukung organisasi IAI dengan 

sungguh-sungguh. 

     

15. Saya bekerja sesuai dengan standar 

eksternal auditor yang telah ditetapkan IAI  

     

Sumber: Raharjo, dkk (2014) dalam Abbas dan Basuki (2019) 
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g. Senioritas Auditor 

Petunjuk pengisian : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat 

atas pernyataan-pernyataan berikut, dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan :  

STS = Sangat Tidak Setuju   N = Netral  SS = Sangat Setuju  

TS = Tidak Setuju   S = Setuju 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Sebelum memberi tugas baru, pimpinan 

saya memberi wawasan dan arahan cara 

mengerjakan tugas tersebut. 

     

2 Pimpinan saya selalu memberikan arahan 

sebelum memberi tugas-tugas kepada 

karyawan 

     

3 Pada pelaksanaan tugas, supervisor 

(pimpinan) saya lebih menekankan 

pentingnya efisiensi dan meminta 

karyawan untuk menyelesaikan tugas 

sesegera mungkin. 

     

4 Saya merasakan bahwa pimpinan 

memberi kesempatan pada karyawan 

untuk belajar lebih banyak. 

     

Sumber: Ardy (2011) 

 

 

h. Penerimaan Perilaku Disfungsional 

Petunjuk pengisian : Dimohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan pendapat 

atas pernyataan-pernyataan berikut, dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka pilihan :  

STS = Sangat Tidak Setuju   N = Netral  SS = Sangat Setuju  

TS = Tidak Setuju   S = Setuju 

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 
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sebagaimana yang ditetapkan pada 

program audit 

6 Saya mengubah atau mengganti prosedur 

audit dari ketentuan yang ditetapkan pada 

program audit. 

     

7 Saya mengandalkan hasil pekerjaan 

auditee sebagai pengganti prosedur audit 

yang ditetapkan pada program audit. 

     

8 Saya tidak melakukan dokumentasi bukti 

audit atas pelaksanaan suatu prosedur 

audit yang disyaratkan suatu program 

audit. 

     

9 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. 

     

Sumber: Pierce dan Sweeney (2004) dalam Erawati (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

Lampiran Data Responden 
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Lampiran Jawaban Responden 
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Uji Validitas Tekanan Ketaatan 

 

 

 

Uji Validitas Kompleksitas Tugas 
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Uji Validitas Tekanan Anggaran Waktu 
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Uji Validitas Independensi 

 
 

Uji Validitas Profesionalisme 
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Uji Validitas Senioritas Auditor 

 
 

Uji Validitas Penerimaan Perilaku Disfungsional 
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Uji Validitas Audit Judgment 
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Uji Reliabilitas Tekanan Ketaatan 
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Uji Reliabilitas Kompleksitas Tugas 

 

 
 

Uji Reliabilitas Tekanan Anggaran Waktu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

Uji Reliabilitas Independensi 

 
 

Uji Reliabilitas Profesionalisme 
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Uji Reliabilitas Senioritas Auditor 

 
 

Uji Reliabilitas Penerimaan Perilaku Disfungsional 
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Uji Reliabilitas Audit Judgment 

 
 

 

 

Hasil Output Statistik Deskriptif 
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Uji Normalitas 

 
 

Uji Multikolinearitas 

 
 

Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Koefisien Determinasi 

 

 
 

Uji Model Fit 

 
 

Uji t 
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