
Universitas Kristen Maranatha 

KUESIONER PENELITIAN 
 
 

Responden yang terhormat, 
 Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan di Fakultas Ekonomi 
Jurusan Akuntansi UKM, saya mohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi 
pernyataan-pernyataan yang telah tersedia. Penelitian ini dalam rangka 
penyusunan skripsi tingkat sarjana di Universitas Kristen Maranatha. Atas 
perhatian dan waktu yang telah disediakan dalam mengisi kuesioner ini, saya 
mengucapkan terima kasih. 

 
Bagian I : Data Pribadi 

Isilah titik-titik di bawah ini dan beri tanda checklist (√) pada salah satu jawaban 

yang Anda pilih! 

1. Jenis Kelamin  : ڤ Pria ڤ Wanita 

2. Umur   : ……. tahun 

3. Angkatan   : 2003>ڤ       2003ڤ    2004 ڤ      2005 ڤ 

4. Pengalaman Audit  : ڤ Ada ڤ Tidak ada 

 

Bagian II  

Petunjuk: berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat 

Anda! 

Keterangan : SS = Sangat Setuju 

  S = Setuju 

          RR = Ragu-ragu 

          TS = Tidak Setuju 

        STS = Sangat Tidak Setuju 
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Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Lingkungan Kerja Auditor 

(Variabel X). 

Jawaban No.  
Pernyataan 

SS S RR TS STS 
Indikator Job Duties and Responsibilities 
1.  Diperlukan pengetahuan teknis yang 

baik mengenai peraturan, prosedur, 
dan standar untuk sukses sebagai 
auditor. 
 

     

2.  Diperlukan keahlian komputer yang 
baik untuk sukses sabagai auditor. 
 

     

3. Diperlukan keahlian komunikasi 
yang baik, baik lisan maupun tulisan 
untuk sukses sebagai auditor. 
 

     

4. Diperlukan keahlian interpesonal 
yang baik untuk sukses sebagai 
auditor. 
 

     

5.  Diperlukan keahlian memecahkan 
masalah (problem solving) yang baik 
untuk sukses sebagai auditor. 
 

     

6. Profesi auditor memberikan 
tantangan intelektual. 
 

     

7. Profesi auditor menyediakan jasa 
publik yang penting 
 

     

8. Profesi auditor menyediakan jasa 
publik yang penting bagi masyarakat. 
 

     

9. Profesi auditor menyediakan 
kesempatan untuk belajar mengenai 
banyak hal yang memadai, seperti 
audit, pajak, dan konsultasi. 
 

     

10. Profesi auditor memberikan 
kesempatan untuk mempelajari 
bisnis. 
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11. KAP memberikan waktu yang 

memadai untuk untuk menyelesaikan 
tanggung jawab pekerjaan. 
 

     

12. Keahlian Anda sebagai lulusan S1 
Akuntansi sangat diperlukan untuk 
menunjang karir Anda sebagai 
auditor. 
 

     

13. Diperlukan keahlian bahasa dalam 
menunjang karir sebagai auditor. 
 

     
 
           

Indikator Advancement, Training, and Supervision 
14. Profesi auditor berhak mendapat 

penghormatan yang tinggi oleh 
masyarakat atas jasa yang diberikan. 
 

     

15. Dalam bekerja di KAP sebagai 
auditor, Anda akan mendapatkan 
pelatihan yang cukup untuk 
penugasan termasuk memahami 
bisnis dan industri yang relevan. 
 

     

16. Dalam bekerja di KAP sebagai 
auditor, Anda akan memperoleh 
pelatihan on the job yang memadai. 
 

     

17. Dalam bekerja di KAP, supervisor 
selalu ada untuk menjawab 
pertanyaan Anda. 
 

     

18. Dalam profesi auditor, Anda akan 
diperlakukan sebagai profesional. 
 

     

19. Dalam profesi auditor, penugasan 
pekerjaan audit akan dilakukan oleh 
staf ahli yang kompeten. 
 

     

20. Dalam profesi auditor, Anda dapat 
menerima evaluasi pekerjaan secara 
tepat waktu dan konstruktif. 
 

     

Indikator Personal Concern 
21. Memahami mengenai independensi 

dalam sikap mental pada saat 
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pengawasan review penugasan audit. 
 

22. Memahami integritas dan 
objektivitas dalam menjalankan 
tugas sebagai auditor. 
 

     

23. Memahami besarnya risiko yang 
dihadapi sebagai seorang auditor. 
 

     

24. Dapat menerima apabila dalam 
menyelesaikan tugas sebagai auditor, 
akan menghabiskan banyak waktu 
luang. 
 

     

25. Dalam profesi auditor, besarnya 
balas jasa yang Anda peroleh akan 
sesuai dengan pekerjaan yang Anda 
lakukan. 
 

     

26. Memahami Standar Profesional 
Akuntan Publik (SPAP).. 
 

     

27. Memiliki motivasi atau dorongan 
sebagai auditor yang profesional 
 

     

 

Pilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Auditor (Variabel Y).      

Indikator Career Plan 
28. Profesi auditor adalah profesi yang 

menarik 
 

     

29. Profesi auditor berhak mendapatkan 
penghormatan yang tinggi oleh 
masyarakat. 
 

     

30. Reputasi seorang auditor dapat 
ditentukan oleh kompetensi, kelayakan, 
kejujuran, dan independensinya. 
 

     

31. Profesi auditor adalah profesi yang 
menitikberatkan pada ketelitian kerja, 
objektivitas, dan integritas. 
 

     

32. Profesi auditor dapat pula memberikan      
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kesempatan untuk mengembangkan diri 
secara lebih profesional. 
 

33. Dalam hal tertentu, profesi non auditor 
memberikan peluang penghasilan yang 
lebih banyak daripada profesi auditor. 
 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMeennggeemmbbaannggkkaann  

UUkkuurraann  KKiinneerrjjaa  

  



Perspektif Objektif Strategik Lag Indikator Lead Indikator 

Profitabilitas 
Indeks profit per 

tahun 
- 

Meningkatkan 

produktivitas 

Persentase 

peningkatan kinerja 

produksi 

Mengembangkan 

proses produksi Keuangan 

Menaikkan harga 

jual 

Persentase 

peningkatan jumlah 

pendapatan 

Meningkatkan 

kualitas 

Pelanggan 
Meningkatkan 

kepuasan konsumen 

Indeks kepuasan 

konsumen 
Jumlah komplain 

Menciptakan saluran 

distribusi yang baik 

Persentase 

peningkatan 

pengefektifan jalur 

distribusi 

Memperlancar dan 

mempelajari jalur 

distribusi yang 

memakan waktu 

lama 

Mengembangkan 

produk baru 
Jumlah produk baru Melakukan inovasi 

Menerima kritik 

dan saran melalui 

suara konsumen 

Jumlah kritik dan 

saran konsumen 

Mempelajari setiap 

kritik dan saran 

Proses Bisnis 

Internal 

Mengembangkan 

proses pasteuriasi 

Persentase 

peningkatan 

Mengembangkan 

produk tanpa bahan 



kepercayaan 

konsumen terhadap 

produk 

pengawet 

Memberikan 

pelatihan dan 

pengembangan pada 

karyawan 

Jumlah karyawan 

yang terlatih 
Mengikuti pelatihan 

Menjalankan 

perusahaan melalui 

penerapan nilai-nilai 

utama 

Jumlah karyawan 

yang menerapkan 

nilai-nilai utama 

perusahaan 

Diadakannya 

pelatihan mengenai 

nilai-nilai utama 

perusahaan 

Pembelajaran Dan 

Pertumbuhan 

 

Menggunakan mesin 

berteknologi canggih 

Persentase 

peningkatan kualitas 

dan kuantitas 

produksi 

Mempelajari dan 

mengembangkan 

produk baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

MMeennggiiddeennttiiffiikkaassii  

IInniissiiaattiiff  YYaanngg  

DDiippeerrlluukkaann  UUnnttuukk  

IImmpplleemmeennttaassii  

SSttrraatteeggii  



Perspektif 
Objektif 

Strategik 
Lag Indikator Lead Indikator Inisiatif 

Profitabilitas 
Indeks profit per 

tahun 
- 

Promosi 

penjualan 

Meningkatkan 

produktivitas 

Persentase 

peningkatan 

kinerja produksi 

Mengembangkan 

proses produksi 
Modernisasi 

Keuangan 

Menaikkan harga 

jual 

persentase 

peningkatan 

jumlah 

pendapatan 

Meningkatkan 

kualitas 
Modernisasi 

Pelanggan 

Meningkatkan 

kepuasan 

pelanggan 

Indeks kepuasan 

pelanggan 
Jumlah komplain 

Hotline bebas 

pulsa 

Menciptakan 

saluran distribusi 

yang baik 

Persentase 

peningkatan 

pengefektifan 

jalur distribusi 

Memperlancar 

dan mempelajari 

jalur distribusi 

yang memakan 

waktu lama 

Pengembangan 

jaringan 

distribusi yang 

efektif 

Mengembangkan 

produk baru 

Jumlah produk 

baru 

Melakukan 

inovasi 

R&D untuk 

menciptakan 

produk baru 

Proses Bisnis 

Internal 

Menerima kritik Jumlah kritik Mempelajari Hotline bebas 



dan saran melalui 

suara konsumen 

dan saran 

konsumen 

setiap kritik dan 

saran 

pulsa 

Mengembangkan 

proses 

pasteursasi 

Persentase 

peningkatan 

kepercayaan 

konsumen 

terhadap produk 

Mengembangkan 

produk tanpa 

bahan pengawet 

Pembelian 

mesin 

pasteurisasi 

Memberikan 

pelatihan dan 

pengembangan 

pada karyawan 

Jumlah 

karyawan yang 

terlatih 

Mengikuti 

pelatihan 

Pelatihan 

aplikasi 

teknologi yang 

ada pada PT 

Sinar Sosro 

Menjalankan 

perusahaan 

melalui 

penerapan nilai-

nilai utama 

Jumlah 

karyawan yang 

menerapkan 

nilai-nilai utama 

perusahaan 

Diadakannya 

pelatihan 

mengenai nilai-

nilai utama 

perusahaan 

Training dan 

pelatihan secara 

rutin yang 

diadakan oleh 

departemen 

personalia 

Pembelajaran 

Dan 

Pertumbuhan 

 

Menggunakan 

mesin 

berteknologi 

canggih 

Persentase 

peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 

produksi 

Mempelajari dan 

mengembangkan 

produk baru 

Pembelian 

mesin-mesin 

modern 

 


