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Pertanyaan
Sebagai seorang yang berpraktek sebagai akuntan publik saya memiliki
jenjang pendidikan :
A. D3
B. S1
C. S2
Perpustakaan Unika
D. S3
Dalam setahun saya mengikuti pelatihan, seminar, Workshop untuk
menunjang pekerjaan sebagai auditor, sebanyak :
A. Kurang dari 3 kali
B. 4 sampai 6 kali
C. 7 sampai 9 kali
D. lebih dari 9 kali
Dalam karier saya sebagai auditor telah dirintis sejak :
A. Kurang dari 1 tahun
B. 1 sampai 2 tahun
C. 3 sampai 4 tahun
D. lebih dari 5 tahun
Penguasaan ilmu di luar akuntansi yang dimiliki, misalnya : Perpajakan,
Informatika, Perbankan maupun keuangan.
A. 1 ilmu
B. 2 ilmu
C. 3 ilmu
D. 4 ilmu
Hasil evaluasi kerja yang saya dapatkan selama penugasan
A. Kurang
B. Cukup
C. Baik
D. Baik Sekali
Selama saya bekerja, teguran atasan yang sering saya terima berkaitan
dengan hasil pekerjaan audit saya
A. Selalu
B. Sering
C. Jarang
D. Tidak pernah
Pada setiap penugasan fee/honor/gaji yang diterima
A. Kurang
B. Cukup
C. Normal
D. Tinggi
Tingkat persaingan mendapatkan penugasan diantara auditor saat ini
A. Tinggi
B. Normal
C. Rendah
D. Tidak ada
Selama anda bertugas di KAP, jumlah klien audit sekaligus merupakan klien
non audit servis
A. 0 % sampai 25 %
B. 26 % sampai 50 %
C. 51 % sampai 75 %
D. Lebih dari 75 %
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Contingent fee yang anda terima selama anda bertugas
A. Tidak pernah
B. Jarang
C. Sering

Perpustakaan Unika

Untuk pernyataan nomor 20 sampai 31, beri tanda silang pada kotak jawaban yang
disediakan :
STS = Sangat Tidak Setuju
TS
= Tidak Setuju
S
= Setuju
SS
= Sangat Setuju
No.
Pertanyaan
20. Berdasarkan hasil stok opname terdapat
selisih antara stok fisik di gudang dengan stok
pencatatan akuntansi yang nilainya cukup
material.
Setelah
ditelusuri,
ternyata
perusahaan kurang mencatat pembebanan atas
selisih persediaan tersebut. Klien meminta
agar selisih tidak diakui di laporan keuangan
yang diaudit, melainkan ditunda pada periode
berikutnya.
21. Berdasarkan survey sebelum penerimaan klien
audit,
ternyata
pencatatan
akuntansi
perusahaan tidak memungkinkan untuk
diaudit. Setelah menerima pemberitahuan
bahwa audit tidak mungkin dilakukan, klien
tetap meminta dilakukan audit untuk
kepentingan kredit bank. Meskipun klien tetap
memaksa namun tetap ditolak.
22. Seorang auditor dihadapkan pada situasi
dimana klien meminta untuk memberikan
penegasan bahwa laporan keuangan atau data
keuangan disajikan sesuai aturan padahal
laporan tersebut memuat peyimpangan yang
secara material berdampak pada keseluruhan
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan IAI.
23. Dalam melakukan negosiasi seorang auditor
mendapat ancaman dari klien, dimana klien
akan mencari auditor yang baru jika
perusahaan tidak mendapat pendapat wajar
tanpa pengecualian. Sebagai auditor, anda
lebih memilih untuk mengabaikan ancaman
klien tersebut dan membiarkan klien untuk
mencari auditor yang baru.
24. Seorang auditor dihadapkan pada situasi
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dimana klien memberikan hadiah yang sudah
lama diinginkan oleh auditor tersebut apabila
auditor
tersebut
mampu
memenuhi
permintaan klien. Sebagai auditor, bagaimana
anda menghadapi hal ini?
25. Seorang akuntan diminta mengaudit laporan
keuangan yang akuntansinya dilaksanakan
dengan sistem komputer sedangkan akuntan
tersebut tidak memiliki kompetensi di bidang
teknologi
informasi.
Sebagai
auditor,
bagaimana anda menghadapi hal ini?
Integritas Auditor
26. Kontrak audit laporan keuangan periode tahun
2004 sudah ditandatangani pada awal
Desember 2004. jangka waktu audit 2 bulan
setelah laporan keuangan disajikan klien.
Klien sepakat paling lambat akhir Januari
laporan keuangan sudah selesai dibuat agar
laporan audit dapat diterbitkan paling lambat
akhir Maret 2005 sehingga dapat digunakan
untuk melengkapi laporan pajak tahunan.
Ternyata klien baru dapat menyelesaikan
laporan keuangannya akhir Februari 2005.
untuk mengejar target waktu yang ditentukan
oleh klien, KAP harus menambah jumlah jam
auditor agar prosedur audit yang seharusnya
tetap dilaksanakan dan sample size pengujian
yang ditentukan dapat dipertahankan.
27. Ketika dilakukan meetting atas tentative draft
audit, direktur perusahaan tidak menyetujui
salah satu usulan jurnal penyesuaian yang
cukup material dari auditor. Pihak manajemen
mengancam tidak akan membayar setengah
sisa fee jika auditor mempermasalahkan hal
tersebut. Karena usulan jurnal penyesuaian
ditolak maka auditor menerbitkan opini yang
tidak sesuai dengan kemauan klien atau yang
seharusnya.
28. Fee rata-rata auditor in-charge dalam satu
penugasan audit sekitar Rp 20.000.000,sampai Rp 25.000.000,-. Dalam satu
penugasan auditor menolak memberikan
unqualified opinion karena auditee tidak
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menerapkan PSAK no.
kerja karyawan yang
pemutusan kontrak kerja
materiil, meskipun fee
sebesar Rp 75.000.000,Obyektivitas Auditor
29.

30.

31.

24 tentang imbalan
berhenti, pension,
dengan jumlah yang
penugasan tersebut

Dalam satu penugasan anda menemukan
adanya mark-up yang cukup material
dilakukan auditee atas biaya perolehan aktiva
tetap dengan tujuan untuk memperbaiki
laporan keuangan yang akan digunakan untuk
pengajuan
kredit
bank.
Anda
mempermasalahkannya
meskipun
anda
menilai auditee memiliki prospek yang baik.
KAP anda menolak tawaran penugasan untuk
mengaudit perusahaan yang merupakan mitra
bisnis anda.
KAP anda menolak penugasan untuk
mengaudit perusahaan yang komisarisnya
adalah saudara kandung ayah salah seorang
partner.
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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRITAS DAN
OBYEKTIVITAS AUDITOR

Dalam kesibukan Bapak/Ibu saat ini, perkenankanlah saya mengganggu
waktu sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi Integritas dan Obyektivitas Auditor. Terdorong oleh pentingnya
masalah Integritas dan Obyektivitas auditor, maka dalam rangka penulisan penelitian
saya pada Program Studi Akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata, saya ingin
meneliti “Faktor-faktor yang mempengaruhi Integritas dan Obyektivitas Auditor”.
Saya menyadari bahwa Bapak/Ibu sangat sibuk sekali sehingga waktu adalah
sangat berharga bagi Bapak/Ibu, tetapi saya yakin bahwa Bapak/Ibu dengan senang
hati sudi membantu di dalam penelitian ini. Saya sangat berterima kasih atas bantuan
yang Bapak/Ibu berikan kepada saya dalam penelitian ini.
DATA RESPONDEN
1. Nama
2. Jenis Kelamin
3. Umur
4. Status
5. Jabatan
6. Nama Kantor Akuntan

:
: ( ) Laki- laki
:
: ( ) Menikah
:
:

( ) Perempuan
( ) Belum Menikah
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