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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 

� Auditor Junior 

� Auditor Senior 

� Manajer 

� Partner 

6. Umur : ………………. tahun 

7. Lama bekerja ……. tahun ……. bulan 

 

 

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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Independensi  

Sumber: Widiyastuti dan Pamudji (2010) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya menjalankan tugas dengan 

mengedepankan kepentingan publik 
     

2. Menurut saya, seorang auditor harus 
menjalankan peranannya dengan tidak 
memihak salah satu pihak 

     

3. Saya bebas dari intervensi atasan dalam 
melakukan penugasan audit 

     

4. Dalam melakukan pemeriksaan terkait 
dengan pelaporan, auditor bebas dari 
bahasa atau istilah yang menimbulkan 
multi tafsir 

     

5. Pendapat dan kesimpulan yang saya 
berikan kepada klien tidak memihak  

     

6. Rekan seprofesi saya tidak pernah 
mempengaruhi saya dalam bekerja 

     

7. Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha 
manajerial obyek pemeriksaan untuk 
menentukan atau menunjuk kegiatan yang 
diperiksa 

     

8. Dalam melakukan pemeriksaan terkait 
dengan pelaporan, saya bebas dari usaha 
pihak tertentu untuk mempengaruhi 
pertimbangan pemeriksa terhadap isi 
laporan pemeriksaan 

     

9. Pertimbangan atau rekomendasi yang saya 
berikan kepada klien dipandang tidak 
memihak pihak mana pun 
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Kesadaran Etis  

 Petunjuk:  Dibawah ini terdapat tiga ilustrasi kasus serta tindakan yang mengikutinya. 

Bapak / Ibu dimohon untuk menilai tindakan yang mengikuti masing-masing 

kasus ilustrasi tersebut dengan memberi tanda silang (X) pada angka 1, 2, 3, 4, 5 

pada masing-masing tiap jawaban pada tabel dibawah ini. Semakin kecil angka 

yang Bapak / Ibu pilih menunjukkan persetujuan Bapak / Ibu pada jawaban di 

kolom sebelah kiri, semakin besar angka yang Bapak / Ibu pilih menunjukkan 

persetujuan Bapak / Ibu dengan jawaban dikolom sebelah kanan. 

 

Ilustrasi 1 

KAP anda baru saja memperoleh klien baru dengan biaya audit yang sangat rendah. Dalam 

persiapan pengauditan seorang partner mengusulkan anggaran jam pengauditan untuk item 

persediaan sebesar 100 jam. Padahal pengalaman partner senior dengan klien sejenis 

menunjukkan bahwa memperoleh keyakinan tidak ada kesalahan ataupun pelanggaran standar 

yang bersifat material, pengauditan memerlukan waktu minimal 150 jam. Di KAP tersebut 

evaluasi kinerja partner didasarkan pada efisiensi pengauditan. 

Tindakan : Usulan anggaran partner tersebut diterima partner senior. Akibatnya,dalam proses 

pengauditan partner tersebut melakukan prosedur pengauditan yang lebih sedikit untuk item 

yang tersedia. 

A Menurut saya tindakan tersebut Tidak 

Etis 

1 2 3 4 5 Etis 

B Kemungkinan saya akan melakukan  Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi 

 

 

Ilustrasi 2 

Anda sebagai auditor bertindak sebagai auditor independen PT. A. Penjualan PT. A 

mengalami penurunan yang sangat drastis dan anda mengetahui bahwa PT. A akan segera 

bangkrut. Klien audit anda yang lain adalah PT. B. Ketika sedang melakukan pengauditan 

pada rekening piutang di PT. B, anda menemukan bahwa PT. A memiliki hutang kepada PT. 

B sebesar Rp. 300 juta yang merupakan jumlah 10% dari saldo piutang PT. B. 

Tindakan : Anda memberitahu PT. B tentang kemungkinan bangkrut yang dialami PT. A. 
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A Menurut saya tindakan tersebut Tidak 

Etis 

1 2 3 4 5 Etis 

B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi 

 

 

Ilustrasi 3 

Anda sebagai auditor disamping berpraktik sebagai Akuntan Publik juga telibat dalam 

aktivitas social secara aktif. Anda sangat aktif dalam organisasi untuk penyandang cacat 

dikotanya. Dalam rangka untuk mengumpulkan dana bagi organisasi tersebut, anda berencana 

menggunakan kertas kop surat KAP dimana anda berkerja untuk surat permohonan 

sumbangan sukarela pada perusahaan-perusahaan. 

Tindakan : Anda menggunakan kertas kop surat KAP untuk surat permohonan sumbangan 

sukarela. 

A Menurut saya tindakan tersebut Tidak 

Etis 

1 2 3 4 5 Etis 

B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi 
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Kemampuan Auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) 

Sumber: Hidayat (2008) (telah dimodifikasi) 

Petunjuk Pengisian: 
Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan pendapat mengenai 
adanya indikasi kecurangan (fraud) terhadap kasus-kasus di bawah ini. 
Berikan tanda check list (V) pada skala pengukuran yang sesuai dengan 
pendapat anda. Angka 1 berarti tidak adanya indikasi fraud dan semakin 
mendekati angka 5 berarti ditemukan adanya indikasi fraud. 
Keterangan: Saya disini sebagai Auditor Eksternal Perusahaan. 
 
1. PT. Taman Kota, sebuah perusahaan distributor buku-buku agama, mempunyai 

4 orang staf administrasi yang tersebar di 4 cabang di kota Bandung. 
Perusahaan mempunyai prosedur kas kecil (petty cash) untuk masing-masing 
staf administrasinya di cabang dengan mencadangkan nominal sebesar Rp. 
2.000.000 setiap bulannya. Dalam hal ini 4 staf tersebut diberi wewenang 
untuk mempergunakan kas kecil tersebut dalam transaksi harian. Sebagai 
pertanggungjawaban staf berkewajiban untuk menunjukkan bukti pemakaian 
kas kecil (misal: nota foto kopi, nota pembelian alat tulis) pada akhir bulan. 
Pimpinan kurang memberikan monitoring pada staff nya. 

    Menurut saya : 
  
Tidak ada indikasi fraud      Ada indikasi fraud 

1   2   3   4   5  
 
2. PT. RMZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Dalam 

pelaksanaan operasinya perusahaan mencadangkan sejumlah dana untuk biaya 
pemeliharaan mesin. Perusahaan mempercayakan penuh hal ini kepada seorang 
staf ahli mesinnya. Perusahaan melalui staf keuangan tinggal mengeluarkan 
sejumlah uang untuk biaya pemeliharaan mesin sesuai dengan instruksi sang 
staf ahli mesin. Selama ini perusahaan merasa terbantu akan keberadaan staf 
tersebut. Tetapi setelah perusahaan menjadi besar, pihak auditor eksternal 
perusahaan tidak setuju dengan hal tersebut karena akan ada indikasi fraud 
karena kurangnya monitoring. Menurut saya: 

 
Tidak ada indikasi fraud      Ada indikasi fraud 

1   2   3   4   5  
 
3. PT. Langit Cerah yang terdiri dari induk-cabang adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa transportasi pengangkutan hasil laut. Dalam upaya 
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, perusahaan mempunyai prosedur 
yang menganggarkan sejumlah dana untuk meremajakan kendaraan-kendaraan 
angkut yang telah digunakan dalam jangka waktu periode tertentu. Selama ini 
kantor pusat mempercayakan hal ini kepada pimpinan cabang yang ada di 
pantai Pangandaran, karena sangat mengetahui kondisi langsung di lapangan. 
Selama ini pelanggan merasa puas dengan pelayanan jasa angkut PT. yang 
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dikenal profesional dan tepat waktu. Tetapi pihak auditor eksternal perusahaan 
tidak setuju dengan hal tersebut karena semuanya harus ada nota terperinci dan 
disetujui pihak terkait. Menurut saya:    

 
Tidak ada indikasi fraud      Ada indikasi fraud 

1   2   3   4   5  
 
 

4. PT. Semangat Hidup adalah perusahaan furniture yang masih berskala 
menengah. Perusahaan tersebut mempunyai seorang staf administrasi yang 
diberi wewenang untuk memberikan diskon kepada pembeli. Dia juga 
merangkap sebagai staf penawar harga dan penerima kas. Pada saat penjualan 
kredit, di dalam formulir penjualan tidak dicantumkan diskon penjualan, 
tanggal jatuh tempo dan denda. Dan saat dilakukan audit oleh auditor eksternal 
perusahaan hal ini juga tidak memenuhi persyaratan yang ada karena tidak 
adanya indikasi bukti audit yang memadai. Menurut saya: 

 
Tidak ada indikasi fraud      Ada indikasi fraud 

1   2   3   4   5  
 
 
  
5.  PT. Kesehatan adalah sebuah apotik berskala besar yang menjual obat-obat 

kesehatan. Karena perputaran transaksi obat yang cepat, perusahaan 
menyimpan persediaan obat yang di kirim distributor di gudang. Perusahaan 
sangat mengutamakan efisiensi, diantaranya dengan menjadikan 2 dari 5 
apotekernya merangkap sebagai pengontrol persediaan obat di gudang. 
Prosedur pembelian, pelunasan dan pemusnahan obat-obat kadaluwarsa 
menjadi wewenang 2 apotekernya tersebut. Pimpinan perusahaan merasakan 
efisiensi ini sangat tepat untuk keberlangsungan apotiknya. Tetapi pimpinan 
tidak pernah melakukan audit akan pekerjaan staff nya tersebut. Menurut saya: 

 
Tidak ada indikasi fraud      Ada indikasi fraud 

1   2   3   4   5  
 
 
 


