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Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner          

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden  

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Magister Akuntansi (S2) 

Universitas Esa Unggul Jakarta Barat, Saya : 

Nama  : Novian Cristi 

NIM  : 2015 03 012 

Fak/Jur/Smstr : Ekonomi dan Bisnis /Akuntansi/IX 

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan tesis dengan judul “Pengaruh   variabel 

pengalaman, komitmen, orientasi etika dan gender pada kepatuhan etika auditor”. 

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan 

mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah menggangu waktu 

bekerja Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan 

tidak digunakan sebagai penilaian kinerja ditempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga kerahasiaannya 

akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. 

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i merupakan faktor kunci untuk 

mengetahui pengaruh variabel pengalaman, komitmen, orientasi etika dan gender pada etika kepatuhan 

auditor. 

 Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap 

semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner 

dianggap tidak berlaku. 

 Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting memilih jawaban 

yang sesuai dengan pendapat anda 

Atas kesediaan Bapak/Ibu/sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan 

dalam eksperimen ini, saya sampaikan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

Novian Cristi 
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INDENTITAS RESPONDEN  

Nama   : …………………… 

                 (boleh tidak diisi) 

Nama KAP  : …………………… 

Jenis Kelamin  :  Laki-Laki   Perempuan 

Umur   : ……………. Tahun 

Pendidikan terakhir :  D3      S1         S2          S3 

Jabatan   :       Auditor Junior      Auditor Senior  Supervisor Auditor  

   Manajer       Pemilik/Partner 

Lama bekerja  :           <1 Tahun        1-3 Tahun   > 3 Tahun 

 

 

I. VARIABEL PENGALAMAN (X1) 

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi atau 

persepsi Bapak/Ibu diantara pilihan berikut : 

STS (1) = Sangat Tidak Setuju  TS (2) = Tidak Setuju  N (3) = Netral  

S(4) = Setuju     SS(5) = Sangat Setuju 

 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

 Lamanya Bekerja      

1 Seorang auditor disebut berpengalaman apabila memiliki masa kerja 

lebih dari 4 tahun    

     

2 Seorang auditor akan memahami tingkat kepatuhan dari lamanya 

bekerja 

     

3 Auditor yang berpengalaman dapat lebih menentukan sikap yang 

sesuai dengen etika audit   

     

 Pelatihan      

1 Semakin sering mengikuti pelatihan akan menambah pengalaman 

auditor 

     

2 Pelatihan bidang teori dapat menambah pengalaman      

3 Tanpa pelatihan auditor dianggap tidak berpengalaman      
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II. VARIABEL KOMITMEN PROFESIONAL (X2) 

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi atau 

persepsi Bapak/Ibu diantara pilihan berikut : 

STS (1) = Sangat Tidak Setuju  TS (2) = Tidak Setuju  N (3) = Netral  

S(4) = Setuju     SS(5) = Sangat Setuju 

 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

 Tanggung Jawab      

1 Saya ingin melakukan usaha luar biasa demi kesuksesan profesi 

auditor 

     

2 Saya akan menyelesaikan proses audit sampai selesai      

3 Saya mengunakan segenap kemampuan saya dalam melaksanakan 

proses pengauditan 

     

 Kepedulian      

1 Saya sangat perduli dengan perkembangan profesi auditor di 

Indonesia 

     

2 Saya akan membantu rekan seprofesi dalam menyelesaikan kasus      

3 Permasalahan team adalah permasalahan bersama      

 

III. VARIABEL KOMITMEN ORGANISASIONAL (X3) 

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi atau 

persepsi Bapak/Ibu diantara pilihan berikut : 

STS (1) = Sangat Tidak Setuju  TS (2) = Tidak Setuju  N (3) = Netral  

S(4) = Setuju     SS(5) = Sangat Setuju 

 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

 Keinginan Kuat      

1 Saya memiliki keinginan kuat untuk selalu tetap menjadi bagian 

KAP 

     

2 Saya ingin instansi saya bekerja menjadi yang terbaik diantara yang      
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lain 

3 Saya selalu memiliki keinginan kuat untuk berusaha keras demi 

KAP 

     

 Menerima aturan instansi      

1 Saya menerima apapun yang telah menjadi tujuan institusi KAP      

2 Aturan instansi lebih utama dibandingkan aturan pribadi      

3 Saya akan menuruti semua perintah atasan      

 

IV. VARIABEL IDEALISME (X4) 

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi atau 

persepsi Bapak/Ibu diantara pilihan berikut : 

STS (1) = Sangat Tidak Setuju  TS (2) = Tidak Setuju  N (3) = Netral  

S(4) = Setuju     SS(5) = Sangat Setuju 

 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

 Nilai-nilai Moral      

1 Saya memastikan bahwa setiap hasil audit tidak pernah merugikan 

orang lain 

     

2 Saya tidak memberikan toleransi terhadap kecurangan proses audit      

3 Auditor tidak boleh menyakiti orang lain secara fisik maupun 

psikologis 

     

 Independensi      

1 Saya tidak akan mengikuti perintah orang lain yang berlawanan 

etika 

     

2 Saya beranggapan auditor tidak boleh memihak      

3 Melawan atasan yang melalaikan etika audit adalah sebuah 

kebenaran 
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V. VARIABEL RELATIVISME (X5) 

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi atau 

persepsi Bapak/Ibu diantara pilihan berikut : 

STS (1) = Sangat Tidak Setuju  TS (2) = Tidak Setuju  N (3) = Netral  

S(4) = Setuju     SS(5) = Sangat Setuju 

 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

 Prinsip Etika      

1 Semua prinsip-prinsip etika begitu penting untuk dijadikan bagian 

dari kode etik auditor 

     

2 Saya menilai aturan instansi yang berlawanan dengan etika tidak 

dapat dibenarkan 

     

3 Biaya audit tidak mempengaruhi kepatuhan etika auditor      

 Keadaan      

1 Aturan-aturan etika sama antara tim audit yang satu dengan tim 

audit yang lain 

     

2 Lingkungan instansi dapat mempengaruhi kebiasaan auditor      

3 Suatu kebohongan dinilai bermoral atau tidak bermoral tergantung 

situasi yang mengelilinginya 

     

 

VI. VARIABEL GENDER (X6) 

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi atau 

persepsi Bapak/Ibu diantara pilihan berikut : 

STS (1) = Sangat Tidak Setuju  TS (2) = Tidak Setuju  N (3) = Netral  

S(4) = Setuju     SS(5) = Sangat Setuju 

 

No. Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Auditor berani  berpegang prinsip walaupun berlawanan dengan 

keinginan klien 

     

2 Auditor berani dalam memutuskan keadaan sulit      
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3 Auditor mengutamakan etika daripada keputusan atasan      

 

VII. VARIABEL KEPATUHAN ETIKA AUDITOR (Y) 

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi atau 

persepsi Bapak/Ibu diantara pilihan berikut : 

STS (1) = Sangat Tidak Setuju  TS (2) = Tidak Setuju  N (3) = Netral  

S(4) = Setuju     SS(5) = Sangat Setuju 

 

No. Pernyataan STS 

(5) 

TS 

(4) 

N 

(3) 

S 

(2) 

SS 

(1) 

 Menjaga Kerahasiaan      

1 Saya Wajib menjaga kerahasiaan objek yang diaudit terhadap publik      

2 Saya Wajib menjaga kerahasiaan objek yang diaudit terhadap 

sesama auditor 

     

3 Auditor wajib memberikan informasi klien kepada auditor 

selanjutnya 

     

 Berpegang Teguh Akan Prinsip Etika Auditor      

1 Saya wajib melakukan proses audit sesuai dengan kompetensi      

2 Melakukan setiap perintah atasan adalah bagian dari etika auditor      

3 Saya berprinsip etika auditor berada diatas permintaan klien      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


