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LAMPIRAN 1 : Data Responden 

1. Tabel Frekuensi Jenis Kelamin 
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2. Tabel Frekuensi Lama Belajar 

 

58 



74 

 

 

 

3. Tabel Frekuensi Usia 
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4. Tabel Frekuensi Bekerja 
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5. Tabel Statistik Deskriptif 

a. Untuk Responden Kategori Individu 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SE1_I 45 1 5 3.82 1.193 

SE2_I 45 1 5 4.00 1.066 

SE3_I 45 1 5 2.78 1.380 

SE4_I 45 1 5 3.62 1.319 

SE5_I 45 1 5 3.51 1.408 

TSE_I 45 6 25 17.73 4.560 

Valid N (listwise) 45     

 

b. Untuk Responden Kategori Kelompok 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SE1_K 45 1 5 3.27 1.250 

SE2_K 45 1 5 3.27 1.405 

SE3_K 45 1 5 2.87 1.471 

SE4_K 45 1 5 3.07 1.195 

SE5_K 45 1 5 3.20 1.120 

TSE_K 45 7 25 15.67 5.436 

Valid N (listwise) 45     
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6. Tabel Hasil Pengujian Reliabilitas dan Validitas 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 45 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 45 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.820 .823 10 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SE1_K 3.27 1.250 45 

SE1_I 3.82 1.193 45 

SE2_K 3.27 1.405 45 

SE2_I 4.00 1.066 45 

SE3_K 2.87 1.471 45 

SE3_I 2.78 1.380 45 

SE4_K 3.07 1.195 45 

SE4_I 3.62 1.319 45 

SE5_K 3.20 1.120 45 

SE5_I 3.51 1.408 45 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 SE1_K SE1_I SE2_K SE2_I SE3_K SE3_I SE4_K SE4_I SE5_K SE5_I 

SE1_K 1.000 .078 .696 .034 .724 .206 .855 .228 .497 -.028 

SE1_I .078 1.000 .002 .518 .129 .404 .040 .332 .248 .258 

SE2_K .696 .002 1.000 .137 .579 .125 .680 .154 .485 .194 

SE2_I .034 .518 .137 1.000 .174 .294 .018 .630 .209 .454 

SE3_K .724 .129 .579 .174 1.000 .175 .626 .278 .637 .121 

SE3_I .206 .404 .125 .294 .175 1.000 .230 .365 .221 .399 

SE4_K .855 .040 .680 .018 .626 .230 1.000 .146 .601 .141 

SE4_I .228 .332 .154 .630 .278 .365 .146 1.000 .345 .314 

SE5_K .497 .248 .485 .209 .637 .221 .601 .345 1.000 .337 

SE5_I -.028 .258 .194 .454 .121 .399 .141 .314 .337 1.000 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

SE1_K 30.13 51.027 .601 .858 .794 

SE1_I 29.58 55.886 .338 .411 .820 

SE2_K 30.13 50.482 .545 .582 .800 

SE2_I 29.40 55.291 .436 .602 .811 

SE3_K 30.53 48.527 .617 .654 .791 

SE3_I 30.62 53.013 .419 .345 .814 

SE4_K 30.33 51.409 .613 .815 .794 

SE4_I 29.78 52.404 .481 .528 .807 

SE5_K 30.20 51.527 .656 .611 .791 

SE5_I 29.89 53.692 .371 .444 .819 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

33.40 63.336 7.958 10 

 

7. Tabel Hasil Pengujian Paired Sample T-Test 

 

 

Paired Samples Statistics 
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 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 SE1_K 3.27 45 1.250 .186 

SE1_I 3.82 45 1.193 .178 

Pair 2 SE2_K 3.27 45 1.405 .209 

SE2_I 4.00 45 1.066 .159 

Pair 3 SE3_K 2.87 45 1.471 .219 

SE3_I 2.78 45 1.380 .206 

Pair 4 SE4_K 3.07 45 1.195 .178 

SE4_I 3.62 45 1.319 .197 

Pair 5 SE5_K 3.20 45 1.120 .167 

SE5_I 3.51 45 1.408 .210 

Pair 6 TSE_K 15.67 45 5.436 .810 

TSE_i 17.73 45 4.560 .680 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 SE1_K & SE1_I 45 .078 .609 

Pair 2 SE2_K & SE2_I 45 .137 .371 

Pair 3 SE3_K & SE3_I 45 .175 .249 

Pair 4 SE4_K & SE4_I 45 .146 .338 

Pair 5 SE5_K & SE5_I 45 .337 .024 

Pair 6 TSE_K & TSE_i 45 .262 .082 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 SE1_K - SE1_I -.556 1.659 .247 -1.054 -.057 -2.246 44 .030 

Pair 2 SE2_K - SE2_I -.733 1.643 .245 -1.227 -.240 -2.994 44 .005 

Pair 3 SE3_K - SE3_I .089 1.832 .273 -.461 .639 .326 44 .746 

Pair 4 SE4_K - SE4_I -.556 1.645 .245 -1.050 -.061 -2.265 44 .028 

Pair 5 SE5_K - SE5_I -.311 1.474 .220 -.754 .132 -1.416 44 .164 

Pair 6 TSE_K - TSE_i -2.067 6.110 .911 -3.902 -.231 -2.269 44 .028 

65 



1 

 

 

 

LAMPIRAN 2 : INSTRUMEN PENELITIAN 

KODE SOAL 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Anda akan dihadapkan pada 5 kasus berbeda dan tidak berhubungan 

satu sama lain, kasus-kasus tersebut membutuhkan pemecahan 

masalah berupa pengambilan sebuah keputusan yang menurut Anda 

adalah keputusan yang paling tepat.  

2. Anda akan diposisikan sesuai dengan kelima kasus yang ada. Total 

waktu yang diberikan untuk pengerjaan kelima kasus ini adalah 15 

menit. Setiap kasus yang ada memerlukan waktu selama 3 menit 

untuk memberikan pemecahan masalah berupa pengambilan sebuah 

keputusan yang menurut Anda adalah yang paling tepat. Dalam 

kelima kasus tersebut tidak terdapat jawaban benar atau salah.   

3. Untuk kode soal A akan dikerjakan secara individu, sedangkan untuk 

kode soal B akan dikerjakan secara berkelompok ( 3 – 4 orang).  

4. Tidak diperbolehkan untuk membuka kasus lain sebelum ada 

perintah dari experimenter untuk mengganti kasus berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

A 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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KASUS 1 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai asisten akuntan di sebuah 

perusahaan kimia yang berhubungan dengan berbagai macam proyek penelitian dan 

pengembangan. Dari keseluruhan proyek yang ada, terdapat proyek-proyek dengan 

probabilitas tinggi atas pendapatan yang akan diterima. Proyek-proyek tersebut 

dikapitalisasi untuk menutup biaya. Anda menemukan bahwa ada proyek penelitian 

dan pengembangan yang telah dikapitalisasi, namun sangat diragukan untuk dapat 

menghasilkan pendapatan yang akan diterima yang cukup (sufficient future revenue). 

Anda menghadap pada atasan Anda yang merupakan kepala bagian akuntansi, namun 

beliau tidak mengindahkan laporan Anda tentang temuan tersebut. Anda segera 

mempelajari bonus atas kinerja kepala bagian akuntansi di perusahaan tempat Anda 

bekerja. Ternyata bonus atasan Anda itu dihitung berdasarkan pada keuntungan 

tahunan perusahaan, sehingga Anda menduga bahwa sistem bonus tersebut 

merupakan motivasi atasan Anda untuk tidak menghapuskan proyek tersebut dan 

proyek-proyek meragukan lainnya. Kepala bagian akuntansi menyerahkan masalah 

ini kepada Anda. Beliau memberi tawaran kepada Anda bahwa jika Anda tutup mulut 

atas kejadian tersebut, maka setiap tahun Anda akan dibayar sebesar $10,000—25 % 

dari gaji tahunan Anda.  

 

Silahkan lingkari salah satu:  

Akankah Anda:  

(1) Menerima tawaran tersebut dan tutup mulut?  

(2) Menerima tawaran tersebut untuk satu tahun, tetapi kemudian bersikeras untuk 

mengakhirinya?  

(3) Menolak tawaran tersebut dan tidak menceritakannya kepada siapapun?  

(4) Menolak tawaran tersebut dan menganjurkan bos Anda untuk mengaku kepada 

direktur (tetapi beri tahukan kepadanya bahwa Anda tidak akan memaksa jika dia 

tidak melakukannya)?  

(5) Menolak tawaran tersebut dan melaporkannya kepada direktur perusahaan?  

NEXT 
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KASUS 2 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai asisten akuntan di sebuah 

perusahaan cokelat. Pada satu saat Anda melihat seorang rekan kerja, yang 

mempunyai hubungan baik dengan Anda, mencuri satu kotak cokelat. Anda tahu 

bahwa rekan Anda ini adalah seorang karyawan senior yang memiliki reputasi baik di 

kalangan para karyawan lainnya. Ketika akhirnya Anda memutuskan untuk 

memperingatkannya tentang pengambilan satu kotak cokelat itu, dia beralasan kepada 

Anda dengan berkata bahwa ―ini hanyalah satu kotak cokelat dan perusahaan tidak 

akan bangkrut begitu saja hanya karena kehilangan satu kotak cokelat ini‖. Setelah 

itu, dia bercerita kepada Anda bahwa perbuatannya itu sudah dia lakukan sejak tujuh 

bulan yang lalu. Dia berkata bahwa dia tidak menjualnya, tetapi dia mengambil 

cokelat-cokelat itu untuk dia nikmati sendiri di rumah. Dia menawarkan kepada Anda 

untuk mengambil satu kotak setiap minggu.  

 

Silahkan lingkari salah satu:  

Akankah Anda:  

(1)  Menerima penjelasannya dan mengambil beberapa kotak untuk diri Anda sendiri?  

(2) Menerima tawarannya untuk satu minggu, akan tetapi bersikeras untuk 

mengakhirinya kemudian?  

(3)  Menerima penjelasannya dan tidak berkata apa-apa?  

(4) Menolak tawaran tersebut dan menganjurkan kepadanya untuk mengakui 

perbuatannya kepada direktur (tetapi beri tahukan kepadanya bahwa Anda tidak akan 

memaksa jika dia tidak melakukannya)?  

(5) Menolak tawaran tersebut dan melaporkannya kepada manajemen?  

 

 

 

 

 

NEXT 
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KASUS 3 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai asisten akuntan di sebuah 

perusahaan elektronik. Karena merasa tidak puas dengan kondisi kerja dan gaji yang 

ada, Anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan lain dengan 

lingkungan kerja dan gaji yang lebih baik. Seorang teman yang bekerja di perusahaan 

lain itu menghubungi Anda dan memberikan beberapa informasi/anjuran yang 

penting untuk lamaran kerja Anda. Dia memberitahukan bahwa proses rekrutmen 

perusahaannya tidak terlalu rumit/teliti. Sebagai contoh, mereka menghendaki 

pelamar dengan pengalaman kerja 12 bulan, tetapi mereka jarang menelitinya. Dia 

berkata bahwa kenyataannya, sebagian besar pelamar yang sekarang menjadi teman 

kerjanya mempunyai sebuah cara yaitu memalsukan resume lamaran kerjanya agar 

diterima disana. Anda sangat menginginkan pekerjaan ini, tetapi Anda tahu bahwa 

pengalaman kerja Anda baru enam bulan.  

 

Silahkan lingkari salah satu:  

Akankah Anda:  

(1) Berterima kasih kepadanya, menerima anjurannya dan mengubah resume lamaran 

Anda dari berpengalaman kerja 6 bulan menjadi 12 bulan?  

(2) Berterima kasih kepadanya, menerima anjurannya dan mengubah resume lamaran 

sehingga menunjukkan pengalaman kerja 12 bulan, tetapi Anda meminta kepada 

teman Anda agar dia tidak memberi informasi kepada pelamar lain untuk melakukan 

hal yang sama.  

(3) Berterima kasih atas anjurannya dan dengan sopan menolak untuk memalsukan 

resume lamaran Anda?  

(4) Menolak untuk memalsukan resume lamaran dan menyarankan kepada teman 

Anda untuk mengakui perbuatannya pada para karyawannya (tetapi beri tahukan 

kepadanya bahwa Anda tidak akan memaksa jika dia tidak melakukannya)?  

(5) Menolak untuk memalsukan resume lamaran Anda dan melaporkan perbuatannya 

pada para karyawannya?  

NEXT 
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KASUS 4 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai akuntan trainee di sebuah 

perusahaan akuntan/kantor akuntan. Untuk tujuan pelatihan dan pengembangan, 

perusahaan mengirim Anda dan dua staff akuntansi lain untuk menghadiri seminar 

selama dua hari di luar kota. Sebelumnya Anda telah bekerja dengan kedua akuntan 

tersebut dan mempunyai hubungan kerja yang baik dengan keduanya. Selama dalam 

perjalanan, keduanya memberitahu Anda tentang rencana mereka untuk menaikkan 

atau me-mark up biaya perjalanan mereka untuk penukaran pembayaran sebesar 

$300.00. Anda mendapatkan gaji kira-kira $600.00 per minggu. Mereka meminta 

kepada Anda untuk melakukan hal yang serupa agar tidak terlihat mencurigakan. 

Selain itu, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar-seminar 

pelatihan di luar kota berikutnya.  

 

Silahkan lingkari salah satu:  

Akankah Anda:  

(1) Menyetujui tawaran tersebut dan menaikkan biaya perjalanan Anda untuk 

penukaran pembayaran?  

(2) Menyetujui tawaran tersebut dan menaikkan biaya perjalanan Anda untuk saat ini 

tetapi menuntut untuk menghentikan praktik ini kemudian?  

(3) Menolak tawaran tersebut dan tidak menceritakannya kepada siapapun?  

(4) Menolak tawaran tersebut dan meminta rekan Anda untuk bercerita kepada bos 

mereka (tetapi beri tahukan kepadanya bahwa Anda tidak akan memaksa jika dia 

tidak melakukannya)?  

(5) Menolak tawaran tersebut dan melaporkan rekan Anda kepada atasan Anda?  

 

NEXT 
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KASUS 5 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai akuntan trainee di sebuah 

perusahaan akuntan/kantor akuntan yang berukuran menengah. Sebagian besar 

pendapatan perusahaan berasal dari beberapa klien lokal berukuran besar. Salah satu 

dari perusahaan tersebut mendekati perusahaan Anda untuk menyiapkan sejumlah 

akun sebagai bagian dari permohonan pinjaman jangka panjang di bank. Anda 

menunjukkan perhitungan rasio dan menemukan rasio “times interest earned” 

terlihat rendah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengajuan pinjaman perusahaan 

klien Anda kemungkinan akan ditolak oleh bank. Anda melaporkan hal ini pada 

atasan Anda dan akhirnya diatur sebuah pertemuan dengan klien tersebut. Pada saat 

rapat, perusahaan klien meminta agar akuntan dari perusahaan/kantor Anda yang 

menangani kasus ini membuat ―penyesuaian‖ yang diperlukan sehingga rasio yang 

ada akan tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Mereka memohon simpati 

kepada Anda dan rekan-rekan Anda dengan mengatakan bahwa mereka 

membutuhkan pinjaman ini untuk meningkatkan keuntungan (yang selama tiga bulan 

terakhir menurun) di periode berikutnya. Perusahaan Anda bersimpati kepada mereka 

dan kemudian menyetujui untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Setelah itu, 

sekumpulan laporan keuangan akan dikirim ke bank untuk mendapatkan pinjaman 

tersebut.  

 

Silahkan lingkari salah satu:  

Akankah Anda:  

(1) Setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda dan membuat penyesuaian yang 

diperlukan?  

(2) Setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda dan membuat penyesuaian yang 

diperlukan untuk saat ini, akan tetapi bersikeras untuk menghentikan praktik ini 

kemudian?  

(3) Tidak setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda, mengundurkan diri dari 

perusahaan, dan tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun?  
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(4) Tidak setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda dan menasihati mereka untuk 

menginformasikan kepada korporasi yang relevan dan profesi yang memiliki 

otoritas/wewenang tentang peristiwa itu (tetapi beri tahukan kepadanya bahwa Anda 

tidak akan memaksa jika dia tidak melakukannya)?  

(5) Tidak setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda dan segera menginformasikan 

kepada korporasi yang relevan dan profesi yang memiliki otoritas/wewenang?  

SELESAI 
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Identitas Responden 

 

Berilah tanda silang (X) pada kotak isian dibawah ini.  

 

1. NIM Responden : 

2. Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

 Perempuan 

3. Berapa lamakah Anda telah menempuh kuliah di Universitas Katolik 

Soegjapranata (termasuk tahun ini)? 

1 tahun 

2 tahun 

3 tahun 

4 tahun 

>5 tahun  

4. Berapakah rentang usia Anda? 

Di bawah 20  22 - 30  41 - 50 

20 - 21 31 - 40 

5. Apakah Anda bekerja secara part-time maupun full-time? 

Ya   Tidak  

 

 

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam eksperimen kami.  
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KODE SOAL 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Anda akan dihadapkan pada 5 kasus berbeda dan tidak berhubungan 

satu sama lain, kasus-kasus tersebut membutuhkan pemecahan 

masalah berupa pengambilan sebuah keputusan yang menurut Anda 

adalah keputusan yang paling tepat.  

2. Anda akan diposisikan sesuai dengan kelima kasus yang ada. Total 

waktu yang diberikan untuk pengerjaan kelima kasus ini adalah 15 

menit. Setiap kasus yang ada memerlukan waktu selama 3 menit 

untuk memberikan pemecahan masalah berupa pengambilan sebuah 

keputusan yang menurut Anda adalah yang paling tepat. Dalam 

kelima kasus tersebut tidak terdapat jawaban benar atau salah. 

3. Untuk kode soal A akan dikerjakan secara individu, sedangkan untuk 

kode soal B akan dikerjakan secara berkelompok ( 3 – 4 orang).  

4. Untuk kode soal B akan disediakan lembar jawaban setelah lembar 

kasus yang ada. Setiap anggota dalam kelompok harus berpartisipasi 

untuk memberikan jawaban masing-masing dan juga memberikan 

jawaban kesepakatan kelompok (diskusikan bersama). 

5. Tidak boleh membuka kasus lain sebelum ada perintah dari 

experimenter untuk mengganti kasus berikutnya.  

 

 

 

 

B 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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KASUS 1 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai asisten akuntan di sebuah 

perusahaan kimia yang berhubungan dengan berbagai macam proyek penelitian dan 

pengembangan. Dari keseluruhan proyek yang ada, terdapat proyek-proyek dengan 

probabilitas tinggi atas pendapatan yang akan diterima. Proyek-proyek tersebut 

dikapitalisasi untuk menutup biaya. Anda menemukan bahwa ada proyek penelitian 

dan pengembangan yang telah dikapitalisasi, namun sangat diragukan untuk dapat 

menghasilkan pendapatan yang akan diterima yang cukup (sufficient future revenue). 

Anda menghadap pada atasan Anda yang merupakan kepala bagian akuntansi, namun 

beliau tidak mengindahkan laporan Anda tentang temuan tersebut. Anda segera 

mempelajari bonus atas kinerja kepala bagian akuntansi di perusahaan tempat Anda 

bekerja. Ternyata bonus atasan Anda itu dihitung berdasarkan pada keuntungan 

tahunan perusahaan, sehingga Anda menduga bahwa sistem bonus tersebut 

merupakan motivasi atasan Anda untuk tidak menghapuskan proyek tersebut dan 

proyek-proyek meragukan lainnya. Kepala bagian akuntansi menyerahkan masalah 

ini kepada Anda. Beliau memberi tawaran kepada Anda bahwa jika Anda tutup mulut 

atas kejadian tersebut, maka setiap tahun Anda akan dibayar sebesar $10,000—25 % 

dari gaji tahunan Anda.  

Akankah Anda (jawab pada lembar jawab yang tersedia setelah lembar ini) 

(1) Menerima tawaran tersebut dan tutup mulut?  

(2) Menerima tawaran tersebut untuk satu tahun, tetapi kemudian bersikeras untuk 

mengakhirinya?  

(3) Menolak tawaran tersebut dan tidak menceritakannya kepada siapapun?  

(4) Menolak tawaran tersebut dan menganjurkan bos Anda untuk mengaku kepada 

direktur (tetapi beri tahukan kepadanya bahwa Anda tidak akan memaksa jika dia 

tidak melakukannya)?  

(5) Menolak tawaran tersebut dan melaporkannya kepada direktur perusahaan?  

 

 NEXT 
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JAWABAN KASUS 1 

 

Lingkari salah satu jawaban dibawah ini untuk setiap responden dalam kelompok 

 

Responden 1   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 2  : 1 2 3 4 5 

 

Responden 3   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 4   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 5  : 1 2 3 4 5 

 

 

 

KESEPAKATAN JAWABAN KELOMPOK :   
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KASUS 2 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai asisten akuntan di sebuah 

perusahaan cokelat. Pada satu saat Anda melihat seorang rekan kerja, yang 

mempunyai hubungan baik dengan Anda, mencuri satu kotak cokelat. Anda tahu 

bahwa rekan Anda ini adalah seorang karyawan senior yang memiliki reputasi baik di 

kalangan para karyawan lainnya. Ketika akhirnya Anda memutuskan untuk 

memperingatkannya tentang pengambilan satu kotak cokelat itu, dia beralasan kepada 

Anda dengan berkata bahwa ―ini hanyalah satu kotak cokelat dan perusahaan tidak 

akan bangkrut begitu saja hanya karena kehilangan satu kotak cokelat ini‖. Setelah 

itu, dia bercerita kepada Anda bahwa perbuatannya itu sudah dia lakukan sejak tujuh 

bulan yang lalu. Dia berkata bahwa dia tidak menjualnya, tetapi dia mengambil 

cokelat-cokelat itu untuk dia nikmati sendiri di rumah. Dia menawarkan kepada Anda 

untuk mengambil satu kotak setiap minggu.  

 

Akankah Anda (jawab pada lembar jawab yang tersedia setelah lembar ini) 

(1)  Menerima penjelasannya dan mengambil beberapa kotak untuk diri Anda sendiri?  

(2) Menerima tawarannya untuk satu minggu, akan tetapi bersikeras untuk 

mengakhirinya kemudian?  

(3)  Menerima penjelasannya dan tidak berkata apa-apa?  

(4) Menolak tawaran tersebut dan menganjurkan kepadanya untuk mengakui 

perbuatannya kepada direktur (tetapi beri tahukan kepadanya bahwa Anda tidak akan 

memaksa jika dia tidak melakukannya)?  

(5) Menolak tawaran tersebut dan melaporkannya kepada manajemen?  

 

 

 

 

 

NEXT 
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JAWABAN KASUS 2 

 

Lingkari salah satu jawaban dibawah ini untuk setiap responden dalam kelompok 

 

Responden 1   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 2  : 1 2 3 4 5 

 

Responden 3   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 4   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 5  : 1 2 3 4 5 

 

 

 

KESEPAKATAN JAWABAN KELOMPOK :   
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KASUS 3 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai asisten akuntan di sebuah 

perusahaan elektronik. Karena merasa tidak puas dengan kondisi kerja dan gaji yang 

ada, Anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan lain dengan 

lingkungan kerja dan gaji yang lebih baik. Seorang teman yang bekerja di perusahaan 

lain itu menghubungi Anda dan memberikan beberapa informasi/anjuran yang 

penting untuk lamaran kerja Anda. Dia memberitahukan bahwa proses rekrutmen 

perusahaannya tidak terlalu rumit/teliti. Sebagai contoh, mereka menghendaki 

pelamar dengan pengalaman kerja 12 bulan, tetapi mereka jarang menelitinya. Dia 

berkata bahwa kenyataannya, sebagian besar pelamar yang sekarang menjadi teman 

kerjanya mempunyai sebuah cara yaitu memalsukan resume lamaran kerjanya agar 

diterima disana. Anda sangat menginginkan pekerjaan ini, tetapi Anda tahu bahwa 

pengalaman kerja Anda baru enam bulan.  

 

Akankah Anda (jawab pada lembar jawab yang tersedia setelah lembar ini) 

(1) Berterima kasih kepadanya, menerima anjurannya dan mengubah resume lamaran 

Anda dari berpengalaman kerja 6 bulan menjadi 12 bulan?  

(2) Berterima kasih kepadanya, menerima anjurannya dan mengubah resume lamaran 

sehingga menunjukkan pengalaman kerja 12 bulan, tetapi Anda meminta kepada 

teman Anda agar dia tidak memberi informasi kepada pelamar lain untuk melakukan 

hal yang sama.  

(3) Berterima kasih atas anjurannya dan dengan sopan menolak untuk memalsukan 

resume lamaran Anda?  

(4) Menolak untuk memalsukan resume lamaran dan menyarankan kepada teman 

Anda untuk mengakui perbuatannya pada para karyawannya (tetapi beri tahukan 

kepadanya bahwa Anda tidak akan memaksa jika dia tidak melakukannya)?  

(5) Menolak untuk memalsukan resume lamaran Anda dan melaporkan perbuatannya 

pada para karyawannya?  

NEXT 
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JAWABAN KASUS 3 

 

Lingkari salah satu jawaban dibawah ini untuk setiap responden dalam kelompok 

 

Responden 1   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 2  : 1 2 3 4 5 

 

Responden 3   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 4   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 5  : 1 2 3 4 5 

 

 

 

KESEPAKATAN JAWABAN KELOMPOK :   
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KASUS 4 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai akuntan trainee di sebuah 

perusahaan akuntan/kantor akuntan. Untuk tujuan pelatihan dan pengembangan, 

perusahaan mengirim Anda dan dua staff akuntansi lain untuk menghadiri seminar 

selama dua hari di luar kota. Sebelumnya Anda telah bekerja dengan kedua akuntan 

tersebut dan mempunyai hubungan kerja yang baik dengan keduanya. Selama dalam 

perjalanan, keduanya memberitahu Anda tentang rencana mereka untuk menaikkan 

atau me-mark up biaya perjalanan mereka untuk penukaran pembayaran sebesar 

$300.00. Anda mendapatkan gaji kira-kira $600.00 per minggu. Mereka meminta 

kepada Anda untuk melakukan hal yang serupa agar tidak terlihat mencurigakan. 

Selain itu, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar-seminar 

pelatihan di luar kota berikutnya.  

 

Akankah Anda (jawab pada lembar jawab yang tersedia setelah lembar ini) 

(1) Menyetujui tawaran tersebut dan menaikkan biaya perjalanan Anda untuk 

penukaran pembayaran?  

(2) Menyetujui tawaran tersebut dan menaikkan biaya perjalanan Anda untuk saat ini 

tetapi menuntut untuk menghentikan praktik ini kemudian?  

(3) Menolak tawaran tersebut dan tidak menceritakannya kepada siapapun?  

(4) Menolak tawaran tersebut dan meminta rekan Anda untuk bercerita kepada bos 

mereka (tetapi beri tahukan kepadanya bahwa Anda tidak akan memaksa jika dia 

tidak melakukannya)?  

(5) Menolak tawaran tersebut dan melaporkan rekan Anda kepada atasan Anda?  

 

NEXT 
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JAWABAN KASUS 4 

 

Lingkari salah satu jawaban dibawah ini untuk setiap responden dalam kelompok 

 

Responden 1   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 2  : 1 2 3 4 5 

 

Responden 3   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 4   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 5  : 1 2 3 4 5 

 

 

 

KESEPAKATAN JAWABAN KELOMPOK :   
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KASUS 5 

Anda telah menyelesaikan studi di bidang ekonomi dan menghabiskan waktu Anda 

selama enam bulan untuk pekerjaan pertama Anda sebagai akuntan trainee di sebuah 

perusahaan akuntan/kantor akuntan yang berukuran menengah. Sebagian besar 

pendapatan perusahaan berasal dari beberapa klien lokal berukuran besar. Salah satu 

dari perusahaan tersebut mendekati perusahaan Anda untuk menyiapkan sejumlah 

akun sebagai bagian dari permohonan pinjaman jangka panjang di bank. Anda 

menunjukkan perhitungan rasio dan menemukan rasio “times interest earned” 

terlihat rendah. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengajuan pinjaman perusahaan 

klien Anda kemungkinan akan ditolak oleh bank. Anda melaporkan hal ini pada 

atasan Anda dan akhirnya diatur sebuah pertemuan dengan klien tersebut. Pada saat 

rapat, perusahaan klien meminta agar akuntan dari perusahaan/kantor Anda yang 

menangani kasus ini membuat ―penyesuaian‖ yang diperlukan sehingga rasio yang 

ada akan tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Mereka memohon simpati 

kepada Anda dan rekan-rekan Anda dengan mengatakan bahwa mereka 

membutuhkan pinjaman ini untuk meningkatkan keuntungan (yang selama tiga bulan 

terakhir menurun) di periode berikutnya. Perusahaan Anda bersimpati kepada mereka 

dan kemudian menyetujui untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Setelah itu, 

sekumpulan laporan keuangan akan dikirim ke bank untuk mendapatkan pinjaman 

tersebut. 

 

 

Akankah Anda (jawab pada lembar jawab yang tersedia setelah lembar ini) 

(1) Setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda dan membuat penyesuaian yang 

diperlukan?  

(2) Setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda dan membuat penyesuaian yang 

diperlukan untuk saat ini, akan tetapi bersikeras untuk menghentikan praktik ini 

kemudian?  

(3) Tidak setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda, mengundurkan diri dari 

perusahaan, dan tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun?  
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(4) Tidak setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda dan menasihati mereka untuk 

menginformasikan kepada korporasi yang relevan dan profesi yang memiliki 

otoritas/wewenang tentang peristiwa itu (tetapi beri tahukan kepadanya bahwa Anda 

tidak akan memaksa jika dia tidak melakukannya)?  

(5) Tidak setuju dengan para akuntan rekan kerja Anda dan segera menginformasikan 

kepada korporasi yang relevan dan profesi yang memiliki otoritas/wewenang?  

84 



20 

 

JAWABAN KASUS 5 

 

Lingkari salah satu jawaban dibawah ini untuk setiap responden dalam kelompok 

 

Responden 1   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 2  : 1 2 3 4 5 

 

Responden 3   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 4   : 1 2 3 4 5 

 

Responden 5  : 1 2 3 4 5 

 

 

 

KESEPAKATAN JAWABAN KELOMPOK :  
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