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IDENTITAS RESPONDEN 

 

 

Pernyataan Umum 

Berilah tanda silang ( X )pada jawaban yang anda anggap tepat, khusus pertanyaan no.1 boleh 

tidak anda jawab jika anda keberatan. 

 

1. Nama    : 

2. Jenis Kelamin   : (     ) Pria 

  (     ) Wanita  

3. Status     : (     ) Menikah 

  (     ) Belum Menikah 

4. Pendidikan Terakhir  : (     ) D3 

  (     ) S1 

  (     ) S2 

  (     ) S3 

5. Lama Masa Bekerja  : (     ) < 1 tahun 

  (     ) 1 – 3 tahun 

  (     ) > 3 tahun 

6. Jasa yang pernah diberikan : (     ) Pemeriksaan Umum 

  (     ) Pemeriksaan Khusus 

  (     ) Penyusunan Sistem Akuntansi 

  (     ) Jasa Konsultasi Perpajakan 

  (     ) Jasa Konsultasi Manajemen Lainnya 

  (     ) Jasa Lain - lain  
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INDEPENDENSI PADA AUDITOR 

 

 Independensi penampilan menurut Mulyadi (1998) adalah independensi yang dipandang 

dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri 

akuntan. 

 Berikut adalah pertanyaan seputar faktor – faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan pada akuntan publik yang berprofesi sebagai auditor. Pertanyaan ini merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (1988) dan friscka erlina (2005), 

dan Supriyati, Nurmala dan Wilopo (2002) 

 

Berilah tanda silang ( X ) pada salah satu kolomjawaban yang tersedia yang anda anggap paling 

mewakili jawaban anda. 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

 

No Keterangan STS TS N S SS 

 IKATAN KEPENTINGAN KEUANGAN DAN 

HUBUNGAN USAHA DENGAN KLIEN 

     

1. Saya mempunyai investasi < 20%pada perusahaan klien 

yang sedang saya audit 

     

2. Saya mempunyai investasi  antara 20% - 50% pada 

perusahaan klien yang sedang saya audit 

     

3. Saya mempunyai investasi >50% pada perusahaan klien 

yang sedang saya audit 

     

4. Saya bekerja sebagai salah satu pegawai pada perusahaan 

klien yang saya audit 
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5. Saya mempunyai kewajiban hutang terhadap perusahaan 

klien yang saya audit 

     

6. Saya mempunyai piutang terhadap perusahaan klien yang 

saya audit 

     

7. Saya menggunakan bangunan dan atau mendirikan tanah 

yang dimiliki oleh klien yang saya audit. 

     

 PEMBERIAN JASA – JASA LAIN SELAIN JASA 

AUDIT 

     

1. Saya memberikan jasa audit dan jasa atestasi pada saat 

yang bersamaan 

     

2. Saya memberikan jasa audit dan jasa review pada saat 

yang bersamaan 

     

3. Saya memberikan jasa audit dan jasa konsultasi pada 

saat yang bersamaan 

     

4. Saya sering memberikan jasa lain selain jasa audit pada 

waktu yang bersamaan kepada klien 

     

5. Saya mempunyai kontrak untuk mengawasi kantor klien, 

menandatangani bukti kas keluar untuk pembayaran dan 

menyusun laporan operasional berkala pada klien yang saya 

audit. 

     

6. Saya belum pernah dan tidak akan memberikan dua 

jasa sekaligus kepada klien pada waktu yang 

bersamaan 

     

 LAMANYA HUBUNGAN PENUGASAN AUDIT      

1. Saya telah melakukan jasa audit terhadap klien yang sama 

selama lebih dari 3 tahun berturut – turut . 

     

2. Saya senang mengaudit klien yang sudah lama saya audit 

karena itu memudahkan saya dalam memberikan opini  

     

3. Klien yang saya audit percaya kepada hasil audit dan opini 

saya karena KAP dimana saya bekerja sudah lama mengenal 

klien itu. 

     

4. Klien yang pernah saya audit kembali kepada KAP      
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dimana saya bekerja setelah adanya pergantian auditor 

5. Saya tidak mau menagaudit klien yang sama       

 UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK      

1. Kantor akuntan Publik dimana saya bekerja mempunyai 

cabang diseluruh dunia 

     

2. Kantor akuntan Publik dimana saya bekerja mengaudit 

hamper semua perusahaan besar di dunia 

     

3. Kantor akuntan Publik dimana saya bekerja mempunyai 

cabang >1 di Indonesia 

     

4. Kantor akuntan Publik dimana saya bekerja melakukan 

audit jasa – jasa terkait untuk usaha kecil dan entitas nirlaba 

     

5. Kantor akuntan Publik dimana say bekerja mempunyai >2 

klien 

     

6 Kantor akuntan Publik dimana saya bekerja melayani klien 

yang berlokasi jauh 

     

 PERSAINGAN ANTAR KANTOR AKUNTAN 

PUBLIK 

     

1. Saya akan melakukan apa yang diminta oleh klien supaya 

klien tidak mencari kantor akuntan public lain untuk 

mengaudit perusahaannya. 

     

2. Kantor akuntan public dimana saya bekerja melakukan 

kompetisi dengan kantor akuntan public lain untuk mencari 

klien untuk diaudit 

     

3. Kantor Akuntan Publik dimana saya bekerja merasa 

terancam dengan banyaknya jumlah Kantor Akuntan 

Publik yang muncul akhir – akhir ini  

     

4. Dengan adanya persaingan antar Kantor Akuntan 

public membuat saya menjadi tertantang untuk bekerja 

lebih keras sehingga klien yang saya audit tidak akan 

berpindah.dan mencari KAP baru 

     

5. Saya berkerja sama dengan KAP lain dalam mencari 

klien untuk diaudit 
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 AUDIT FEE      

1. Saya merasa cukup puas dengan fee yang telah saya terima      

2. Saya merasa fee yang saya terima sesuai dengan hasil kerja 

yang saya berikan 

     

3. Saya mendapat fee lebih dari apa yang saya perkirakan        

4. Saya mendapatkan klien dari kantor Akuntan Publik lain 

dengan menawarkan fee yang lebih rendah dibanding 

dengan Kantor AKuntan Publik sebelumnya 

     

5. Saya menerima fee atas audit yang saya lakukan      

 ADANYA HUBUNGAN KELUARGA      

1. Perusahaan yang saya audit adalah perusahaan milik 

orang tua angkat saya 

     

2.  Perusahaan yang saya audit adalah perusahaan milik 

istri / suami saya 

     

3. Perusahaan yang saya audit mempunyai hubungan yang 

dekat dengan istri / suami dari saya 

     

4. Salah satu klien yang saya audit merupakan perusahaan 

milik saudara jauh saya 

     

5. Perusahaan yang saya audit adalah perusahaan milik 

orang tua saya 

     

6. Perusahaan yang saya audit adalah perusahaan milik 

mertua saya 

     

7. saya mempunyai hubungan dekat dengan klien yang saya 

audit 

     

  ETIKA      

1. Anda adalah akuntan yang mengelola sebuah Kantor 

Akuntan Publik dengan seorang partner, Kantor Akuntan 

Publik anda sedang mengalami kondisi resesi, sehingga 

diputuskan untuk melakukan perampingan. Analisis 

Produktivutas mengarah kepada seorang karyawan lama 

yang mempunyai banyak catatan absen karena alasan sakit 

dari dan dalam keluarganya. Namun partner anda justru 
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merekomendasikan untuk menghentikan seorang karyawan 

muda yang baru, namun sangat kompeten. Keputusan akhir 

da ditangan anda, saya mengambil keputusan sesuai dengan 

rekomendasi partner saya? 

2. Anda adalah seorang Akuntan Publik yang sedang 

mengaudit laporan keuangan dari PT.X setelah diaudit 

ternyata ditemukan banyak kesalahan dalam laporan 

keuangan, setelah dikonfirmasikan, ternyata pimpinan dari 

PT.X meminta anda untuk memberikan opini bahwa laporan 

keuangan perusahaan sehat, padahal dalam kenyataannya 

banyak ditemukan kesalahan dalam laporan keuangan itu, 

PT.X  memberikan ancaman kepada Anda bahwa bila tidak 

memberikan opini yang baik maka klien akan mencari 

auditor yang baru, saya memberikan pendapat sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh klien? 

     

3. Seorang akuntan dihadapkan pada situasi dimana klien 

memberikan hadiah yang sudah lama diinginkan oleh 

akuntan tersebut, tetapi dengan harapan dari klien bahwa 

auditor akan mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh 

klien pada saat yang bersamaan. Maka saya sebagai auditor 

akan menuruti dan melakukan apa yang diinginkan oleh 

klien? 

     

4. Anda adalah sebagai pemilik ijin praktek Kantor Akuntan 

Publik, memiliki staff auditor yang sudah bekerja lama 

danmerupakan kerabat dekat anda. Beberapa tahun terakhir 

ini ia selalu terlambat dalam menyelesaikan audit laporan 

keuangan dengan berbagai macam alasan yang menurut 

anda dibuat – buat. Anda sudah berulang kali menerima 

complain dari klien tentang keterlambatan tersebut, saya 

akan memecat staf tersebut dan menggantinya dengan 

auditor baru yang lebih kompeten walaupun dia adalah 

kerabat saya?  
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5. Anda adalah seorang auditor ditugaskan oleh lerabat anda 

untuk mengaudit perusahaan pimpinannya . kerabat anda 

bekerja dalam perusahaan tersebut sebagai manajer gudang. 

Setelah anda mengaudit teryata ditemukan beberapa 

kejanggalan pada persediaan fisik barang digudang dan 

catatan persediaanya/ setelah dikonfirmasi dengan kerabat 

anda, ternyata kerabat anda bersekongkol dengan bagian 

penjuakan dan bagian keuangan dalam memanipulasi data 

penjualan. Anda dipesan untuk tidak melaporkannya dan 

diiming – imingi akan diberi uang sebesar 

Rp.100.000.000,00 jika anda tetap tutup mulut. saya akan 

melakukan seperti apa yang diinginkan oleh klien? 

     

6. Anda sebagai seorang auditor , bersama dengan beberapa 

rekan lain yang ditugaskan oleh BPKP untuk memeriksa 

sebuah BUMN yang diduga melakukan manipulasi laporan 

keuangannya. Setelah diperiksa ternyata memang terdapat 

beberapa kejanggalan . Manajer keuangan BUMN tersebut 

adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan yang 

cukup tinggi. Ia akan memberikan anda &rekan – rekan 

anda @ Rp.100.000.000,00 jika anda dan rekan - rekan 

anda mau mengatakan  bahwa laporan keuangan tersebut 

benar adanya. Semua rekan anda mau menerima tawaran 

tersebut,  saya menerima tawaran itu juga sama seperti 

rekan saya? 

     

7. Anda adalah seorang Akuntan Publik yang sedang 

mengaudit laporan keuangan PT.Z seorang manajer 

perusahaan tersebut meminta anda untuk menyatakan 

pendapat bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut 

sehatpadahal pada kenyataannya perusahaan tersebut akan 

bankrupt, sebbagai imbalannya anda akan mendapatkan 

sejumlahuang yang besar, saya akan melakukan apa yang 

diminta oleh klien? 

     

 PROFESIONALISME      

mailto:anda@Rp.100.000.000,00
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1. Dalam melakukan tugas audit, Saya berpegang pada standar 

audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

     

2 Saya memiliki keahlian dan pelatihan tekhnis yang cukup 

dalam melaksanakan tugas audit. 

     

3. Saya dibantu oleh teman seprofesi yang sudah mempunyai 

pelatihan yang cukup dibidang auditing 

     

4. Saya sudah mempunyai pengalaman lebih dari 3 tahun 

dalam  bidang pekerjaan ini 

     

5. Dalam melakukan tugas audit saya melakukannya dengan 

sepenuh hati dan tidak mudah dipengaruhi demi 

kepentingan pribadi. 

     

6 Saya menyukai pekerjaan saya      

7 Saya sering mengajak rekan – rekan seprofesi untuk 

bertukar pendapat tentang masalah yang ada baik dalam 

suatu organisasi maupun organisasi lain 

     

 INDEPENDENSI PENAMPILAN AUDITOR      

1. Saya bekerja sebagai auditor dan dalam mengaudit saya 

bebas dari pengaruh pihak lain 

     

2. Saya mengaudit perusahaan yang tidak mempunyai 

hubungan bisnis dengan saya 

     

3. Saya mengaudit perusahaan yang tidak mempunyai 

hubungan keluarga dengan saya 

     

4. Saya sadar bahwa saya sebagai auditor bekerja harus secara 

professional dalam melayani kepentingan umum dan bukan 

kepentingan pihak tertentu 

     

5. Saya bekerja tidak tergantung pada besarnya fee yang 

diberikan oleh perusahaan yang saya audit 

     

6. Saya tidak akan melakukan apa yang diinginkan oleh klien 

apabila keinginn klien dapat merusak independensi yang 

saya miliki 

     

7. Penting bagi saya untuk mengetahui apa yang dipikirkan 

oleh pihak lain mengenai saya 

     


