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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

Identitas Responden: 

1. Nama KAP  : 

2. Nama   : 

3. Jenis Kelamin  : L / P 

4. Pendidikan 

� D3 

� S1 

� S2 

� S3 

5. Jabatan 

� Partner 

� Manajer 

� Supervisor   

� Junior 

� Senior 

6. Umur : ………………. tahun 

7. Lama bekerja ……. tahun ……. Bulan 

8. Alamat email: ...................................... 

9. No HP :................................................ 

 

 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang sesuai menurut Anda. 

SS : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 

R : Ragu-Ragu      
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Kompetensi (Sumber: Widiyastuti dan Pamudji, 2010) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya mampu dan mengerti akan tugas dan 

pekerjaan yang sekarang saya kerjakan 
     

2. Saya memahami berbagai peraturan yang 
terkait dengan tugas yang dipercayakan 
kepada saya 

     

3. Terdapat kesesuaian antara tugas kerja yang 
dipercayakan kepada saya dengan latar 
belakang pendidikan saya. 

     

4. Saya selama ini bekerja dengan penuh 
tanggung jawab 

     

5. Saya mampu mengetahui kekeliruan yang 
terjadi dari data yang saya ambil dari 
perusahaan 

     

6. Saya berusaha menjalin kerjasama dengan 
rekan kerja sesama auditor untuk  
memperdalam ilmu saya dibidang audit 

     

7. Saya mampu menyesuaikan diri terhadap 
situasi dan perubahan yang terjadi ditempat 
saya bekerja 

     

8. Saya berusaha meningkatkan keterampilan 
kemampuan dalam bekerja 

     

9. Saya mampu bekerja dengan baik dan 
kompeten dalam segala situasi 

     

10. Masalah besar sering saya jumpai sebagai 
seorang auditor dan saya tetap kompeten 
pada profesi ini 

     

11. Sikap teliti dan hati-hati selalu saya terapkan 
dalam diri saya sebagai seorang auditor 

     

12. Saya selalu berhasil menyelesaikan Laporan 
hasil audit tepat pada waktunya. 

     

13. Pelatihan dan seminar yang berhubungan 
dengan audit akan menjadi tambahan 
pengetahuan buat saya 

     

14. Saya merasa setiap Laporan Hasil Audit 
yang saya hasilkan mendapatkan  perhatian 
baik dari atasan 

     

15. Saya tidak mengalami kesulitan dalam 
melakukan pemeriksaan terhadap 
perusahaan yang berskala besar dan 
mempunyai data yang banyak. 
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Independensi (Sumber: Widiyastuti dan Pamudji, 2010) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya menjalankan tugas dengan objektif      
2. Menurut saya, seorang auditor harus 

menjalankan peranannya dengan tidak 
memihak salah satu pihak 

     

3. Dalam bekerja, saya tidak menilai dengan 
subyektif  

     

4. Personal auditor harus melakukan 
pekerjaan dengan tidak berat sebelah 

     

5. Pendapat yang saya berikan kepada klien 
tidak memilihak pihak manapun 

     

6. Rekan seprofesi saya tidak pernah 
mempengaruhi saya dalam bekerja 

     

7. Dalam memberikan pendapat saya tidak 
terpengaruh oleh rekan seprofesi saya 

     

8. Hubungan saya dengan klien tidak 
mempengaruhi saya dalam memberikan 
penilaian 

     

9. Pertimbangan atau rekomendasi yang saya 
berikan kepada klien dipandang tidak 
memihak pihak mana pun 
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Profesionalisme (Sumber: Widiyastuti dan Pamudji, 2010) 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1. Jika saya menemukan adanya salah saji yang 
material terhadap laporan keuangan perusahaan 
yang saya audit, saya akan mengungkapkan 
bahwa terdapat penyimpangan atas laporan 
keuangan tersebut dalam konteks etika profesi 
auditor 

     

2. Saya merancang audit untuk memberikan 
keyakinan yang memadai dalam mendeteksi 
kecurangan dan kekeliruan  

     

3. Apabila ternyata laporan keuangan mengandung 
unsur salah saji yang material dan bahwa laporan 
keuangan tidak disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi yang berlaku umum, maka saya akan 
mendesak agar manajemen melakukan revisi atas 
laporan keuangan tersebut  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Etika (Diadaptasi dari Singleton dikutip dari Wijaya, 2013) 

 
KASUS 1: 
Asumsikan bahwa anda adalah seorang auditor pada KAP XYZ. Pada proses 
pemeriksaan terhadap pengadaan jasa kontruksi anda menemukan terjadi indikasi 
KKN antara panitia dengan penyedia jasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 
dokumen penawaran dari penyedia jasa dibuat oleh panitia pengadaan. Namun 
karena pemeriksaan dilakukan setelah berakhirnya masa anggaran dimana hasil 
pekerjaan penyedia jasa tersebut telah selesai dan diterima dengan kondisi baik. 
Di sisi lain, penyedia jasa tesebut merupakan penawar terendah sehingga 
menguntungkan keuangan daerah. Sebagai auditor KAP XYZ, bagaimana 
kemugkinan anda mengabaikan temuan tersebut? 
 
 Sangat Tidak Mungkin      Sangat Mungkin 
 1  2  3  4  5 
 
 
KASUS 2: 
Pada audit tahun ini, perselisihan muncul antara Bapak/Ibu sebagai auditor KAP 
dengan auditor internal perusahaan Bapak/Ibu mengenai materialitas kewajiban 
(liabilities) tertentu yang tidak tercatat, yang ditemukan selama audit. Panduan 
profesi dan perusahaan tidak memberikan jawaban yang pasti mengenai 
materialitas dari jumlah yang ada. Menurut pendapat Bapak/Ibu, jumlahnya tidak 
material. Meskipun demikian, auditor internal tidak sepakat dan menyatakan 
bahwa jumlah total dari kewajiban (liabilities) yang tidak tercatat adalah material 
dan oleh karenanya perlu dibuat jurnal koreksi (audit adjustments) terhadap 
laporan keuangan. 
Bagaimana kemungkinan bahwa Bapak/Ibu dapat mendesak kepada auditor 
internal untuk tidak memaksakan kewajiban (liabilities) ini dicatat? Silahkan 
indikasikan jawaban Bapak/Ibu dengan menandai tanda X (silang) pada salah satu 
point pada skala berikut ini : 
 
Sangat Tidak Mungkin      Sangat Mungkin 
 1  2  3  4  5 
 
KASUS 3: 
Alex menjabat sebagai mitra  di tim kerja yang menggunakan sistem akuntansi 
terkomputerisasi untuk penjualan di perusahaan ABC. Lia, rekan auditnya, hampir 
menyelesaikan prosedur dalam program audit untuk perusahaan ABC tersebut. 
Walaupun audit telah dilakukan dan telah menemukan tidak adanya perbedaan 
dalam data akun dan laporan keuangan, namun beberapa kelemahan kritis dicatat 
dalam struktur pengendalian internal dari sistem akuntansi terkomputerisasi. Lia 
tidak mau memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian kecuali ruang lingkup 
audit diperluas. Alex, yang telah mencurahkan banyak waktunya untuk 
pengembangan sistem akuntansi komputerisasi, meyakinkan Lia bahwa segala 
sesuatu telah berjalan dengan baik dan meminta Lia untuk mengeluarkan pendapat 
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wajar  (Perusahaan dalam perjanjian dengan Alex tidak bersedia untuk membayar 
audit diperluas
Bagaimana kemungkinan bahwa Anda sebagai Lia untuk dapat mendesak Alex 
melakukan tindakan tersebut? Silahkan indikasikan jawaban Anda dengan 
manandai tanda (X) pada salah satu point berikut ini: 

). 

Sangat Tidak Mungkin      Sangat Mungkin 
 1  2  3  4  5 
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Kemampuan Auditor dalam mendeteksi kecurangan  

 Sumber: Liyanarachchi dan Newdick (2008) 

  
Skenario I - Faktur 
 

Palsu 

Tim adalah internal auditor untuk sebuah perusahaan yang melakukan pekerjaan 
kontrak untuk sebuah departemen pemerintah. Tim baru saja menyelesaikan audit 
dari suatu unit usaha anak perusahaan (pabrik ABC) yang menyelesaikan kontrak 
yang melibatkan nilai besar untuk berbagai instansi. Tagihan anak perusahaan 
telah diaudit sebelumnya dan tidak ada masalah besar yang terdeteksi. Selama 
audit ini, Tim menemukan serangkaian faktur pelanggan palsu (meningkat atau 
dipalsukan) yang telah dibayarkan dalam sistem penagihan anak perusahaan. Tim 
melaporkan temuan ini kepada direktur internal audit. Direktur itu mengatakan 
bahwa ia akan melaporkan kepada Chief Financial Officer. Setelah beberapa hari, 
Tim bertanya kepada direktur apa yang menjadi temuan, tapi direktur memintanya 
untuk melupakan hal itu, namun Tim menuntut tindakan lebih lanjut.  
Menggunakan skala berikut ini, silakan menunjukkan kemungkinan Tim yang 
menurut Anda akan melaporkan kesalahan tersebut karena integritasnya yang 
tinggi. Lingkari nomor tersebut
 

. 

   Sangat                   Tidak Pasti           Sangat  
Tidak Mungkin                                                        Mungkin 
 
1   2      3                     4           5   
 
 
 
Skenario 2 - Rekening Bank 
 

Misterius 

Chris adalah internal auditor untuk organisasi sektor publik di New Zealand. 
Setiap triwulan Chris menganalisis kinerja organisasi untuk memastikan hal ini 
memenuhi tujuan yang diinginkan. Setelah menganalisis laporan terbaru, Chris 
menemukan sebuah penurunan yang tidak biasa dan besar dalam laporan arus kas 
untuk kuartalan. Chris melakukan investigasi dan pada awalnya tampak bahwa 
pembelian peralatan pada kuartal terakhir adalah untuk menjelaskan adanya 
penurunan kas. Namun, Chris berpikir mengingat tentang kecurangan pembelian 
yang signifikan seperti ini dan melakukan penelusuran bukti pada pembelian 
aktiva. Chris menemukan bahwa pembelian tersebut tidak terjadi dan berdasar 
penelusuran bukti-bukti ditemukan terdapatnya deposit dari sejumlah besar uang 
tunai ke rekening bank yang tidak diketahui. Selanjutnya, Chris menemukan 
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pembayaran ganda satu kali untuk account ini. Chris membawa masalah ini 
menjadi perhatian dari direktur internal audit, namun tidak ada tanggapan dari itu. 
Kurangnya tanggapan tersebut mengarahkan Chris untuk percaya sesuatu yang 
tidak etis terjadi dan meminta direktur untuk mengambil tindakan. 
Menggunakan skala berikut ini, silakan menunjukkan kemungkinan bahwa Anda 
pikir Chris akan mengumpulkan bukti kecurangan tersebut. Lingkari nomor 
tersebut
 

. 

   Sangat                   Tidak Pasti           Sangat  
Tidak Mungkin                                                        Mungkin 
 
 
1   2      3                     4           5   
 
 
Skenario 3 - 
 

Kesalahan Klasifikasi 

Jarred adalah internal auditor untuk dewan kota setempat. Pekerjaan Jarred adalah 
untuk melakukan audit pada semua layanan yang diberikan oleh dewan lokal 
untuk masyarakat, termasuk fasilitas dewan yang paling dihargai dan berharga, 
yaitu kolam renang lokal. Jarred mulai menganalisis dan meninjau ulang akun 
untuk kolam masyarakat setempat. Ketika menganalisis akun ia melihat bahwa 
kolam telah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan penjualan signifikan 
dalam setiap tahunnya. Ia menemukan ini aneh, karena harga kolam renang tetap 
sama dan jumlah orang yang mengunjungi kolam setiap tahun tidak bervariasi 
secara signifikan. Jarred menemukan bahwa kolam tersebut telah mengungkapkan 
keuntungan yang lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya diperoleh untuk 
menghindari kolam renang yang ditutup karena kinerja yang buruk. Jarred 
melaporkan ini kepada dewan internal auditor lokal. Terdapatnya temuan dari 
Jarred, jadi ia memberitahu direktur audit internal pada dewan bahwa ia akan 
melaporkan temuan kepada Dewan dari Kepala Eksekutif. 

Menggunakan skala berikut ini, silakan menunjukkan kemungkinan Jarred 
yang menurut Anda akan melakukan audit dan analisis untuk mengungkapkan 
kasus tersebut. Lingkari nomor tersebut
 

. 

   Sangat                   Tidak Pasti           Sangat  
Tidak Mungkin                                                        Mungkin 
 
1   2      3                     4           5   
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