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A. Efektivitas Rekomendasi Internal Audit 

 

 

1. Apakah Departemen Internal Audit menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan 

      setiap menyelesaikan tugas pemeriksaan ? 

a.   Selalu menyusun. 

b. Kadang-kadang menyusun. 

c. Tidak pernah menyusun. 

 

Jawaban : ______________ 

 

2.  Apakah Laporan Hasil Pemeriksaan tepat waktu atau sesuai jadwal 

     pemeriksaan ? 

a. Selalu. 

b. Kadang-kadang. 

c. Tidak pernah. 

 

Jawaban : ______________ 

 

3. Apakah Internal Auditor mendiskusikan hasil temuan serta rekomendasi 

yang diperlukan dengan anda sebelum menerbitkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan ? 

a. Selalu, untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahpahaman tentang 

fakta dengan memberikan kesempatan auditee untuk menjelaskan 

berbagai hal tertentu dan mengemukakan pendapatnya terhadap berbagai 

hal pemeriksaan, kesimpulan, ataupun rekomendasi. 

b. Kadang-kadang, jika saya/auditee merasa ada yang perlu didiskusikan. 

c. Tidak pernah. 

 

Jawaban : ______________ 
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4. Bagaimana tindakan anda/auditee setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 

rekomendasi yang diberikan ? 

a. Rekomendasi diterima seluruhnya dan dilaksanakan sebaik mungkin. 

b. Rekomendasi diterima seluruhnya tetapi tidak segera dilaksanakan. 

c. Rekomendasi diterima seluruhnya dan tidak dilaksanakan. 

 

Jawaban : ______________ 

 

5. Apakah setelah rekomendasi dilaksanakan terjadi perbaikan atau 

peningkatan efektivitas pengendalian intern ? 

a. Ya, selalu terjadi peningkatan/perbaikan, karena sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

b. Kadang-kadang terjadi peningkatan/perbaikan. 

c. Tidak pernah terjadi peningkatan/perbaikan. 

 

Jawaban : ______________ 

 

6. Apakah setelah rekomendasi dilaksanakan terjadi perbaikan atau 

peningkatan efisiensi pengendalian intern? 

a. Ya, selalu terjadi peningkatan/perbaikan, karena sesuai dengan yang 

          dibutuhkan. 

b. Kadang-kadang terjadi peningkatan/perbaikan. 

c. Tidak pernah terjadi peningkatan/perbaikan. 

 

Jawaban : ______________ 

 

7. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Internal Audit selalu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anda (auditee) ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 
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8. Apakah rekomendasi yang diberikan Departemen Internal Audit selalu dapat 

diimplementasikan secara logis oleh anda (auditee) ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

9. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Internal Auditor 

selalu dapat diimplementasikan secara praktis oleh anda (auditee) ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

10. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Internal Audit selalu 

dapat diimplementasikan secara reasonable oleh anda (auditee)? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

11. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Internal Audit selalu 

memberikan manfaat yang lebih besar dari biayanya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

12. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Internal Audit selalu 

merupakan solusi untuk jangka pendek ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 
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13. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Internal Audit selalu 

merupakan solusi untuk jangka panjang ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

14. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh departemen Internal Audit selalu 

bersifat korektif ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

15. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Internal Audit selalu 

bersifat konstruktif ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 
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B. Tingkat Kinerja Karyawan 

 

1. Apakah sebagian besar karyawan melakukan pekerjaan memerlukan  

instruksi dari atassannya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

2. Apakah sebagian besar karyawan selalu dapat menangkap instruksi-intruksi 

pekerjaan yang diberikan ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

3. Apakah dalam melakukan pekerjaannya, karyawan selalu melakukan 

kesalahan ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

4. Apakah alam melakukan pekerjaannya, sebagian besar karyawan selalu 

membutuhkan bimbingan dari atasan atau yang lebih senior ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

5. Apakah karyawan selalu dapat menghadapi kondisi-kondisi baru yang terjadi 

dalam menjalankan pekerjaannya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 
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6. Apakah karyawan selalu dapat menghadapi masalah-masalah yang terjadi 

dalam pekerjaannya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

7. Apakah karyawan selalu dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat 

waktu ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

8. Apakah karyawan selalu mengerjakan pekerjaan yang memang menjadi 

tugasnya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

9. Apakah karyawan mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian yang dimilikinya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

10. Apakah karyawan selalu memberikan ide-ide baru dalam melaksanakan 

pekerjaannya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 
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11. Apakah karyawan selalu dapat menahan tekanan-tekanan yang terjadi dalam 

pekerjaannya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

12. Apakah karyawan selalu dapat tenang dalam menghadapi perubahan situasi 

yang terjadi pada pekerjaannya ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

13. Apakah karyawan selalu dapat bekerjasama dengan rekan kerja dalam segala 

situasi ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

  

14. Apakah karyawan selalu menyelesaikan pekerjaannya dalam team work ? 

a. Selalu                              b. Kadang-kadang                         c. Tidak pernah 

 

Jawaban : ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




