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Kuesioner Penelitian SKRIPSI 

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Auditor ( Supervisor/Senior/Assistant Auditor ) 

di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Saya adalah mahasiswa Program Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Aturan Etika Dengan Profesionalisme Akuntan Publik”. Penelitian ini 

dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S-1 Program 

Studi Akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha. Berkaitan dengan hal tersebut, Saya 

mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk bersedia mengisi kuesioner dengan pernyataan-

pernyataan yang tertera sebagai berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu sangat berarti demi 

terselesaikannya penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi 

kuesioner ini, dengan rendah hati Saya ucapkan terima kasih. 

                                                                                    

           Hormat saya, 

 

 

                                                                                                                  Judho Sulindra 
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Bersedia menerima penelitian dengan judul ”Hubungan Penerapan Etika Dengan 

Profesionalisme Akuntan Publik” 

 

 

              Penerima :                                                                     Bandung, 03 Desember 2009 

 

 

 

 

 

(............................................) 

Tanda tangan dan cap kantor 

 

 

 

 

DATA RESPONDEN 

(Mohon mengisi semua pertanyaan sesuai dengan kondisi pribadi dengan memberi tanda silang 

(x) 

1 Jabatan Anda saat ini [  ] Supervisor 

[  ] Senior 

[  ] Assistant Auditor 

2 Jenis Kelamin [  ] Laki-laki 

[  ] Perempuan 

3 Pengalaman Kerja sebagai Auditor Eksternal [  ] < 5 tahun 

[  ] 5 – 10 tahun 

[  ] > 10 tahun 

4 Pendidikan Terakhir (pilih salah satu) [  ] S1 

[  ] S2 

[  ] S3 

5 Mendalami pengetahuan mengenai kode etik [  ] Belum pernah 

[  ] Pernah 

6 Kepemilikan Sertifikat Profesional lainnya Pendukung audit [  ] Memiliki 

[  ] Tidak memiliki 
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Petunjuk Pengisian 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang tersedia! 

Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)                            Skor 4 : Setuju (S) 

Skor 2 : Tidak Setuju (TS)                                          Skor 5 : Sangat Setuju (SS) 

Skor 3 : Netral (N) 

 

 

 

 

 

No. PERTANYAAN VARIABEL ATURAN ETIKA 
JAWABAN 

STS TS N S SS 

Indikator : Independensi 

1 
Dalam melakukan penugasan, saya sudah bebas dari pengaruh 

tekanan klien 
  

        

2 Sebagai pemberi jasa, saya merasa keinginan untuk memuaskan 

klien mempengaruhi sikap mental independen saya           

Indikator : Integritas dan Objektivitas 

1 Dalam melakukan penugasan, saya dilarang memberikan laporan, 

komunikasi dan informasi lainnya yang menyesatkan           

2 Bukan masalah yang sulit bagi saya untuk bertindak tegas dan jujur 

dalam setiap penugasan audit yang saya lakukan.           

Indikator : Standar Umum 

1 
Penting bagi saya untuk memperoleh data yang relevan dan 

memadai dalam melakukan setiap penugasan 

          

2 
Saya wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan 

kecermatan dan keseksamaan profesional           

3 

Saya hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang 

secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi 

profesional           

4 Perencanaan dan supervisi yang memadai penting bagi saya dalam 

melakukan setiap penugasan           

Indikator : Prinsip-prinsip Akuntansi 

1 

Saya tidak diperkenankan menyatakan pendapat / memberikan 
penegasan bahwa laporan keuangan / data keuangan lain suatu 
entitas disajikan sesuai dengan PABU apabila laporan keuangan 
tersebut memuat salah saji material           

Indikator : Tanggung Jawab Kepada Klien 
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1 Saya harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan informasi 
terjaga dalam KAP atau jaringan KAP tempat saya bekerja           

2 
Menurut saya perang tarif antara sesama KAP untuk mencari klien 
menyebabkan berkurangnya mutu audit, karena ketidaksesuaian 
antara fee audit yang diterima dengan luasnya scope pemeriksaaan           

3 Saya hanya akan mengungkap informasi rahasia klien apabila 
diperlukan di pengadilan           

4 KAP tempat saya bekerja tidak pernah menetapkan fee kontinjen 
yang besarnya tergantung dari temuan / hasil tertentu           

Indikator : Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi 

1 Saya dilarang melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat 
merusak reputasi rekan seprofesi           

2 

Dalam hal penugasan audit dari klien yang baru, akuntan penerus 
wajib untuk berkomunikasi dengan akuntan pendahulu, untuk 
mendapatkan informasi, terutama mengenai integritas moral dari 
manajemen calon klien baru tersebut           

Indikator :Tanggung Jawab dan Praktik Lain 

1 Saya sependapat mencari klien melalui pemasangan iklan sering 
disalahgunakan untuk kepentingan tertentu 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
Saya sebagai akuntan publik tidak diperkenankan untuk 
memberikan / menerima komisi apabila pemberian / penerimaan 
komisi tersebut dapat mengurangi independensi           

3 Saya tidak diperkenankan melakukan tindakan dan / atau 
mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi           

No. 
PERTANYAAN VARIABEL PROFESIONALISME AKUNTAN 

PUBLIK 

JAWABAN 

STS TS N S SS 

Indikator : Dedikasi terhadap Profesi Akuntan Publik 

1 Dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, senior auditor 

selalu memberikan lebih dari yang diminta 
  

        

2 Senior auditor selalu antusias dalam melakukan setiap penugasan 
          

3 
Dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, 
senior auditor telah memberikan usaha yang maksimal terhadap 

pekerjaannya           

4 Senior auditor tidak pernah menunjukkan keluhan dalam melakukan 

penugasan           
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Indikator : Tuntutan Otonomi 

 1 
Kebebasan penuh yang diberikan dalam menjalankan penugasan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh senior auditor 
          

 2 
Senior auditor selalu menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik dan 

tepat waktu 
          

 3 
Senior auditor selalu dapat mengatasi hambatan-hambatan yang timbul 
dalam setiap penugasan 

          

 4 
Senior auditor selalu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik 

tanpa bantuan pihak 
          

Indikator : Percaya Pada Pengaturan Sendiri 

1 
Senior auditor selalu menilai positif mengenai kompetensi rekan 
kerjanya       

 
  

2 
Dalam setiap penugasan, senior auditor mengutamakan standar-standar 

yang ditetapkan oleh IAI dibanding dengan standar-standar yang 

ditetapkan oleh lembaga-lembaga lain           

3 Senior auditor telah mematuhi Standar Profesionalisme Akuntan 

Publik (SPAP) dengan baik           

Indikator : Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat Dunia Usaha 

 1 
Senior auditor dengan kualitas auditnya telah dapat meyakinkan 

kepercayaan publik 
          

 2 
Senior auditor telah menunjukkan kepada klien dan masyarakat pada 

umumnya, mengenai pentingnya profesi akuntan 
          

Indikator : Perkumpulan Profesi 

1 Senior auditor aktif memberikan sumbang saran untuk kemajuan 
organisasi akuntan 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 Senior auditor secara rutin membaca jurnal-jurnal akuntansi / media 
akuntan yang tersedia di KAP           

3 
Senior auditor aktif menghadiri diskusi, seminar dan lokakarya 
mengenai permasalahan yang terkini ( current issue ) bagi seorang 
profesi           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran B 

Lampiran KODE ETIK 

 

 

100. INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS 

 

101. Independensi 

 

102. Integritas dan Objektivitas 

 

 

200.  STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI 

 

201. Standar Umum 

 

202. Kepatuhan terhadap Standar 

 

203. Prinsip-Prinsip Akuntansi 

 

 

300. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN 

 

301. Informasi Klien yang Rahasia 

 

302. Fee Profesional 

 

 

400. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI 

 

401. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi 

 

402. Komunikasi antar akuntan public 

 

403. Perikatan Atestasi 

 

 

500. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN 

 

501. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan 

 

502. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya 

 

503. Komisi dan Fee Referal 

 

504. Bentuk Organisasi dan Nama KAP 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE) 

 

1. Nama   : Judho Sulindra 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 16-08-1986 

4. Agama   : Protestan 

5. Kebangsaan  : Indonesia 

6. Alamat   : Jln. Brigjend. Katamso Ruko No.3, Cilacap 

7. No. Telepon  : 0817226800 

8. Riwayat Pendidikan :  

2004-2010                  Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi  

Universitas Kristen Maranatha Bandung 

2001-2004                  SMU YPS Bandung 

1998-2001                  SLTP PIUS Cilacap 

1992-1998                  SD PIUS Cilacap 

1990-1992  TK PIUS Cilacap 

 

 

 

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 

Bandung, Januari 2010 

Yang bersangkutan, 

 

(Judho Sulindra) 


