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KUESIONER 

 

A. Identitas Responden 

Nama  : 

Alamat  : 

Jenis Kelamin : L / P  

Usia  : 

Lama Kerja :           th            bln 

Jabatan  : auditor (yunior, senior, partner)* 

* coret jawaban yang tidak perlu 

 

B. Kriteria Penilaian 

Anda menjawab pertanyaan dalam tabel sesuai dengan pilihan jawaban yang 

menurut Anda benar, dengan kategori jawaban sebagai berikut : 

STS : apabila Anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 

TS  : apabila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 

S  : apabila Anda Setuju dengan pernyataan tersebut 

SS  : apabila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan tersebut 

 

C. Daftar Pernyataan 

1. Pertimbangan Tingkat Materialitas (Dewi, 2010) 

Laporan Keuangan PT AREN 31 Desember 2004 : 

Neraca dengan total aset    Rp. 615.000.000,00 

Laporan laba rugi     Rp. 325.000.000,00 

 

Sebuah faktur Rp. 450.000,00 tertanggal 30 Desember 2004 diterima dan 

dengan syarat fob destination. Barang telah dikirim tanggal 30 Desember 

2004 tetapi hingga 4 Januari 2005 faktur belum diterima. Faktur diterima 

dan dicatat sebagai persediaan pada tanggal 4 Januari 2005. Dilakukan 

cut off pada tanggal 31 Desember 2005. 

Transaksi (untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2) 



 

 
 

No. Keterangan STS TS N S SS 

1 Bila dihubungkan dengan rugi laba, 

nominal Rp. 450.000,00 dalam 

faktur tersebut termasuk jumlah 

yang material 

     

2 Saat dilakukan cut off  neraca pada 

tanggal 31 Desember 2004, 

transaksi diatas merupakan jumlah 

yang tidak material. 

     

 

Gino, seorang auditor, dalam melaksanakan audit atas PT Guna Jaya, 

telah mengajukan ayat jurnal sebagai berikut : 

Kasus untuk menjawab pertanyaan nomor 3-8 

1) Beban gaji  Rp. 30.000.000,00 

    Gaji akrual     Rp. 30.000.000,00 

2) Beban bunga  Rp. 15.000.000,00 

    Bunga akrual    Rp. 15.000.000,00 

3) Piutang usaha  Rp. 20.000.000,00 

    Penjualan     Rp. 20.000.000,00 

 

Laba bersih sebelum pajak untuk tahun berjalan Rp.    320.000.000,00 

Total aktiva      Rp. 3.000.000.000,00 

No. Keterangan STS TS N S SS 

3 Jika PT. Guna Jaya, memutuskan 

untuk membukukan ayat jurnal 

yang diusulkan Gino, maka laba 

sebelum pajak yang baru sebesar 

Rp 295.000.000,00. 

     

4 Jika PT. Guna Jaya, memutuskan 

untuk tidak membukukan ayat 

     



 

 
 

jurnal yang diusulkan Gino; maka 

total aktiva yang salah disajikan 

jika penilaian materialitas dihitung 

dari total aktiva, sebesar 0,7%. 

5 Jumlah salah saji untuk total aktiva 

lancar tersebut termasuk jumlah 

yang material. 

     

6 Jumlah sebesar Rp. 20.000.000,00 

merupakan jumlah salah saji yang 

material untuk total aktiva. 

     

7 Dari kasus diatas, jika PT. Guna 

Jaya memutuskan untuk tidak 

membukukan ayat jurnal yang 

telah diusulkan Gino, maka laba 

bersih sebelum pajak yang salah 

disajikan jika penilaian materialitas 

dihitung dari laba bersih sebelum 

pajak adalah sebesar 14%. 

     

8 Jumlah salah saji untuk laba bersih 

sebelum pajak tersebut termasuk 

jumlah yang tidak material. 

     

 

2. Profesionalisme Auditor (Kusuma, 2012) 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 Anda memegang teguh profesi 

Anda sebagai auditor yang 

profesional. 

     

2 Hasil pekerjaan yang telah Anda 

selesaikan merupakan suatu 

kepuasan batin sebagai auditor yang 

     



 

 
 

profesional. 

3 Anda tidak pernah melakukan 

penarikan diri dari tugas yang 

diberikan. 

     

4 Menurut Anda, profesi auditor 

merupakan pekerjaan yang penting 

bagi masyarakat. 

     

5 Anda berani menciptakan 

transparansi dalam laporan 

keuangan yang Anda audit. 

     

6 Anda akan memberikan pendapat 

yang benar dan jujur atas laporan 

keuangan suatu perusahaan. 

     

7 Anda akan memberikan hasil audit 

atas laporan keuangan sesuai fakta 

di lapangan. 

     

8 Anda bersedia menerima penilaian 

atas audit dari eksternal auditor 

lainnya. 

     

9 Anda memberikan penilaian 

terhadap auditor lainnya dalam hal 

pekerjaan. 

     

10 Antara Anda dan auditor eksternal 

lainnya sering melakukan tukar 

pendapat. 

     

11 Anda mendukung organisasi yang 

menaungi pekerjaan Anda dengan 

sungguh-sungguh. 

     

12 Anda bekerja sesuai standar 

eksternal auditor yang telah 

     



 

 
 

ditetapkan. 

 

3. Kompetensi (Aji, 2010) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Setiap akuntan publik harus 

memahami dan melaksanakan jasa 

profesionalnya sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) dan Standar Profesional 

Akuntansi Publik (SPAP) yang 

relevan. 

     

2 Untuk melakukan audit yang baik, 

saya harus memahami jenis industri 

klien. 

     

3 Untuk melakukan audit yang baik, 

saya perlu memahami kondisi 

perusahaan klien. 

     

4 Untuk melakukan audit yang baik, 

saya perlu mendapatkan 

pengetahuan yang diperoleh dari 

tingkat pendidikan. 

     

5 Selain pendidikan formal untuk 

melakukan audit yang baik, saya 

juga membutuhkan pengetahuan 

yang diperoleh dari kursus dan 

pelatihan khususnya dibidang audit. 

     

 

4. Etika Profesi (Rusiana, 2011) 

Kasus 1 

Pada saat membuat Surat Pemberitahuan Pajak seorang klien, akuntan 

Bona melihat adanya pengurangan kontribusi dan biaya bunga yang 



 

 
 

terlalu besar. Ketika ditanyakan kepada kliennya tentang bukti-bukti 

pendukung. Bona mendapatkan jawaban sebagai berikut : "Anda tidak 

perlu menanyakan hal tersebut, karena saya jamin tidak ada 

kebohongan". Bona lalu menyelesaikan tugasnya atas dasar informasi 

dari klien tersebut dan merasa bahwa jika dia terlalu mempermasalahkan 

masalah ini, dia tidak akan dipercaya oleh klien tersebut untuk 

menangani proses audit dan jasa-jasa lainnya untuk perusahaan klien 

yang bersangkutan. 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Bona telah melakukan sesuatu 

yang pantas. 

     

2 Bona telah melakukan sesuatu 

yang etis. 

     

3 Bona telah melakukan sesuatu 

yang secara moral dapat 

dibenarkan. 

     

4 Bona telah melakukan sesuatu 

yang secara norma dapat diterima. 

     

5 Bona telah melakukan sesuatu 

yang secara profesional dapat 

diterima. 

     

Kasus 2 

Seorang klien meminta bantuan akuntan publik Saptoto, untuk memasang 

instalasi sistem komputer untuk pencatatan data produksinya. Saptoto 

tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini dan tidak pula memiliki 

pengetahuan tentang sistem catatan produksi kliennya ini. Oleh 

karenanya, Saptoto meminta bantuan dari seorang konsultan komputer. 

Konsultan ini tidak berpraktik dalam bidang akuntansi, tetapi Saptoto 

percaya pada kemampuan profesionalnya. Karena begitu teknisya sifat 

pekerjaan ini, Saptoto tidak dapat meninjau hasil pekerjaan konsultan 

komputer itu. 



 

 
 

No Pernyataan STS TS N S SS 

6 Saya merasa bahwa apa yang telah 

dilakukan oleh Saptoto tidak baik 

bagi saya. 

     

7 Saya merasa bahwa apa yang telah 

dilakukan oleh Saptoto memiliki 

pemikiran yang sama dengan saya. 

     

8 Saya merasa bahwa apa yang telah 

dilakukan oleh Saptoto, merupakan 

suatu tindakan yang sekiranya akan 

memaksimalkan bahaya atau resiko 

dan meminimalkan manfaat. 

     

9 Saya merasa bahwa apa yang telah 

dilakukan oleh Saptoto, merupakan 

suatu tindakan yang tidak 

melanggar kode etik profesi. 

     

 

5. Akuntabilitas (Dewi, 2012) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya akan bertanggungjawab atas 

semua tindakan dan keputusan 

yang telah saya ambil. 

     

2 Saya akan mencurahkan semua 

daya pikir (usaha) saya sepenuhnya 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

audit. 

     

3 Saya sering melakukan introspeksi 

diri. 

     

4 Saya akan mempertahankan hasil 

audit saya meskipun berbeda 

     



 

 
 

dengan hasil audit rekan lain dalam 

tim. 

5 Saya akan menyajikan, melaporkan 

dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan dengan apa 

adanya yang menjadi 

tanggungjawab saya. 

     

6 Hasil audit saya benar-benar 

dimanfaatkan oleh penentu 

kebijakan sehingga akan memberi 

pengaruh yang cukup besar bagi 

peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

     

7 Kesungguhan saya dalam 

menjalankan tugas sering 

dipengaruhi mood (suasana hati) 

     

 

 




