
 

KUESIONER PENELITIAN 
 
Identitas Responden: 
 
Nama   : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : a. Pria b. Wanita 
Status   : 
 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pernyataan berikut ini 
sesuai dengan jawaban Anda masing-masing dengan memberikan tanda (X) pada 
pilihan Anda. Terima Kasih! 
 
1. Tekanan Ketaatan 
Keterangan: 
1 = sangat tidak setuju (STS) 
2 = tidak setuju (TS) 
3 = netral (N) 
4 = setuju (S) 
5 = sangat setuju (SS) 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya mendapatkan masalah dengan klien 

karena saya tidak memenuhi keinginan klien 
untuk berperilaku menyimpang dari standar 
profesional 

     

2 Saya mendapatkan tekanan klien untuk 
menyimpang dari standar profesional auditor 

     

3 Saya mendapatkan masalah dengan klien 
karena menegakkan profesionalisme 

     

4 Saya mempunyai beban moral yang besar 
karena mendapatkan perintah atasan untuk 
menyimpang dari standar profesional 

     

5 Saya mendapatkan tekanan atasan untuk 
mengikuti perintah atasan meski melanggar 
profesionalisme 

     

6 Saya mendapatkan tekanan klien untuk 
menyimpang dari standar profesional auditor 
dan jika saya tidak memenuhi keinginan 
klien maka klien akan berpindah ke KAP lain

     

7 Saya akan mendapatkan masalah dengan 
atasan jika saya tidak memenuhi keinginan 
atasan untuk berperilaku menyimpang dari 
standar profesional 
 

     



 

8 Saya mendapatkan tekanan atasan untuk 
bersikap tidak profesional dan jika saya tidak 
menurutinya maka saya akan dikeluarkan 

     

9 Saya mendapatkan tekanan atasan untuk 
menyimpang dari standar profesional auditor 

     

 
 
 
 
 
2. Kompleksitas Tugas 
Keterangan: 
1 = sangat salah (SS) 
2 = salah (S) 
3 = netral (N) 
4 = benar (B) 
5 = sangat benar (SB) 
 
No. Pernyataan SS S N B SB
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 selalu 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 selalu dapat mengetahui dengan 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 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Pengetahuan 
Keterangan: 
1 = sangat tidak setuju (STS) 
2 = tidak setuju (TS) 
3 = netral (N) 
4 = setuju (S) 
5 = sangat setuju (SS) 
 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya memiliki pengetahuan yang tinggi dan 

wawasan luas mengenai fakta yang terjadi di 
lapangan terhadap kasus yang saat ini sedang 
saya tangani 

     

2. Saya memiliki kecenderungan untuk bertindak 
obyektif dengan menggunakan pengetahuan 
yang saya miliki untuk memecahkan masalah 
yang ada 

     

3. Saya selalu mengikuti perkembangan dalam 
dunia auditing, khususnya mengenai peraturan 
sepanjang waktu 

     

4. Saya selalu menggunakan pengetahuan saya 
untuk menyiasati hubungan tanggungjawab 

     

5. Saya percaya bahwa dengan pengetahuan, 
seorang auditor akan mampu meningkatkan 
kinerja akuntabilitasnya 

     

 
 
4. Kepercayaan Diri Auditor 
 
Keterangan: 
1 = sangat tidak setuju (STS) 
2 = tidak setuju (TS) 
3 = netral (N) 
4 = setuju (S) 
5 = sangat setuju (SS) 
 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya memiliki kepercayaan diri yang membuat 

motivasi saya menjadi kuat untuk mengambil 
keputusan 

     

2. Melalui kepercayaan diri yang ada pada diri 
saya membuat klien-klien semakin percaya 
kepada saya sehingga mereka selalu 
mendengarkan apa yang saya katakan 

     



 

3 Kepercayaan diri mendukung saya dalam 
mengambil keputusan sekompleks apapun 
tugas yang diberikan. 

     

4 Kepercayaan diri membuat saya dapat 
memprediksi keputusan yang saya ambil yang  
nantinya akan bermanfaat bagi klien saya 

     

5 Kepercayaan diri membuat keputusan yang 
saya ambil lebih akurat 

     

 
 
5. Audit Judgement 
Keterangan: 
1 = sangat tidak mungkin (STM) 
2 = tidak mungkin (TM) 
3 = netral (N) 
4 = mungkin (M) 
5 = sangat mungkin (SM) 
 
Anda adalah staf auditor yang sedang mengaudit sebuah perusahaan, suatu klien 
baru yang sangat penting yang bergerak di bidang manufaktur. Saat ini anda 
adalah satu-satunya auditor eksternal yang terlibat dalam penghitungan  fisik 
persediaan perusahaan pada suatu gudang. Pada saat penghitungan fisik 
persediaan gudang, anda memperhatikan bahwa seorang akuntan  dari perusahaan 
klien anda mencontek item-item dalam kartu persediaan yang telah anda pilih 
untuk sampel. Anda menaruh curiga pada akuntan klien tersebut karena ia 
mungkin selanjutnya akan memalsukan penghitungan pada item persediaan yang 
tidak dipilih sebagai sampel.  
 
 
No. Pernyataan STM TM N M SM
1. Apakah anda akan mencoba mencegah 

akuntan klien mengikuti anda untuk mencatat 
informasi mengenai sampel pengujian anda 

     

2. Apakah anda akan mengijinkan akuntan klien 
mengikuti anda untuk mencatat informasi 
mengenai sampel pengujian anda 

     

3. Apakah anda akan melawan instruksi atasan 
anda dan mencoba mencegah akuntan klien 
mengikuti anda untuk mencatat informasi 
mengenai sampel pengujian anda 

     

4. Apakah anda akan mengikuti instruksi atasan 
anda dan mengijinkan akuntan klien 
meneruskan mencatat sampel pengujian anda 

     

 
 



 

Anda telah menguji catatan piutang dagang dan menyeleksi sampel akun 
untuk firmasi dari setiap strata populasi. Sebelum permintaan konfirmasi dikirim, 
controller perusahaan klien meminta untuk melihat akun yang akan dikonfirmasi. 
Controller menelaah (rerview) daftar dan meminta anda untuk tidak melakukan 
konfirmasi  terhadap tiga akun dalam daftar anda. Akun tersebut masuk 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. 
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 substansif 
minimal untuk mendukung saldo ini. 

 
No. Pernyataan STM TM N M SM
5. Apakah anda akan mengeluarkan pelanggan 

dari proses konfirmasi seperti yang diminta 
controller 

     

6. Apakah anda akan menolak untuk 
menghilangkan pelanggan dari proses 
konfirmasi 

     

 
Anda menanyakan kepada atasan anda tentang apa yang harus anda kerjakan 

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. 
Setalah berpikir mengenai isyu tersebut, atasan anda memberitahu anda bahwa 
perusahaan tersebut adalah klien baru yang penting dan bahwa permintaan 
controller napaknya beralasan. Atasan anda kemudian mengatakan kepada anda 
untuk meneruskan pekerjaan sesuai denngan kebijakan controller.  
 
No. Pernyataan STM TM N M SM
7. Apakah anda akan mengikuti instruksi atasan dan 

mengeluarkan pelanggan dari proses konfirmasi 
seperti yang diminta controller 

     

8. Apakah anda akan bertindak melawan instruksi 
atasan anda dan menolak untuk menghilangkan 
pelanggan dari proses konfirmasi 

     



 

 
Anda melakukan audit pada perusaha publik, anda menemukan adanya salah saji 
(misstatement) yang bersifat material dalam laporan keuangan klien yang 
mengarah kepada terjadinya penyimpangan. untuk meyakinkan temuan tersebut, 
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. Apakah anda akan melindungi reputasi 

perusahaan klien yang saat ini sedang 
berkembang serta untuk menjaga hubungan baik 
yang selama ini terjalin, dan  memutuskan untuk 
tidak menyampaikan adanya salah saji material 
dalam laporan keuangan auditan yang diterbitkan 

     

10. Apakah anda memutuskan untuk tetap 
menyampaikan adanya salah saji material dalam 
laporan keuangan auditan yang diterbitkan 
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