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KUESIONER PENELITIAN 

 

Responden yang terhormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Strata-1 (S-1) pada 

Program Studi Akuntansi STIE Malangkucecwara maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Penalaran Etisdan Sensitivitas Etika terhadap Perilaku etis Mahasiswa” 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama : Lia Anggrianti 

NPK        : A.2015.1.33445 

Program Studi/Jurusan : Akuntansi  

 

Dengan ini memohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini dan memberikan informasi pada masing-masing 

pernyataan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. Data yang Anda berikan 

hanya akan digunakan untuk kepentingan karya tulis ilmiah/skripsi tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya dalam 

pengisian kuesioner ini saya ucapkan terima kasih. 

 

                                                                                                                                    Peneliti,  

 

Lia Anggrianti 



86 
 

Identitas Responden 

Nama           :  

Usia           :  

Jenis Kelamin            :  

 

Petunjuk Pengisian  

Saudara dimohon untuk memberikan tanda cek (√) pada salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan anggapan 

atau penilaian masing-masing. Bentuk tanggapan atau penilaian yang dapat dipilih adalah sebagai berikut: 

SS  : Sangat Setuju 

CS : Cukup Setuju 

S : Setuju 

TS :Tidak Setuju 

STS :Sangat Tidak Setuju 

Moral Reasoning (Penalaran Moral)  

Kasus:  

 

Andi adalah auditor internal, diberikan tugas mengevaluasi sistem pengendalian instansi pemerintah.Ia menemukan 

beberapa penyalahgunaan anggaran yang menimbulkan kerugian. Namun, atasan memerintahkan dan mengancam Andi 

untuk memodifikasi temuan tersebut karena ia ingin menghindari pihak berwajib.Andi menuruti perintah sebagai atasannya 

dengan alasan ia tidak ingin dipindah tugaskan ke tempat lain. 
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NO 

 

PERNYATAAN 

Alternatif jawaban 

SS CS S TS STS 

1. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan tindakan yang tidak 

adil. 

     

2. Mengikuti perintah atasan merupakan tindakan yang wajar      

3.  Tindakan yang dilakukan Andi secara moral tidak benar.      

4. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut keluarga saya, tindakan 

yang dilakukan Andi tersebut tidak dapat diterima 

     

5. Secara kultural, tindakan Andi tersebut tidak dapat diterima di 

Indonesia. 

     

6. Secara tradisional, tindakan Andi tersebut tidak dapat diterima 

di Indonesia. 

     

7. Mengikuti perintah atasan dapat menunjang karir seorang 

pegawai. 

     

8.  Tindakan yang diambil dapat memuaskan Andi.      

9. Keputusan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi Andi.      

10.  Keputusan tersebut menghasilkan keuntungan yang maksimal 

dan meminimalkan kerugian bagi Andi 

     

11. Tindakan yang diambil melanggar kontrak tertulis.      

12. Tindakan tersebut melanggar sumpah jabatan yang dibacakan.  
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Ethical Sensitivity (Sensitivitas Etis) 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

Alternatif jawaban 

SS CS S TS STS 

1. Auditorbertanggung jawab untuk mengaudit dengan batas 

waktu 5 bulan, ia memutuskan untuk meminta perpanjangan 

waktu karena beberapa kendala. 

     

2. Di tengah pekerjaan yang menumpuk. Audior memutuskan 

menjemput keluarga yang tiba di bandara. Dengan 

menghabiskan waku selama 3 jam. 

     

3.  Auditor menemukan kelemahan dalam struktur pengendalian 

internal perusahaan , karena adanya perubahan pada kwartal 

pertama. Perubahan tersebut sudah didokumentasikan dan 

digunakan untuk menentukan keandalan pengendalian internal 

pada akhir tahun. 

     

4. Auditor memberitahu pimpinan bahwa dia tidak setuju terhadap 

kapitalisasi bunga yang dilakukan klien terhadap beberapa 

proyek. Pihak pimpinan memihak klien karena secara 

teknisdapat diterima sehingga auditor mengubah kertas kerja 

dan menyatakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. 
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Perilaku Etis 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

Alternatif jawaban 

SS CS S TS STS 

1. Perusahaan memiliki kewajiban pajak. Direktur perusahaan 

meminta akuntan untuk merubah laporan keuangan agar 

pajaknya bisa diperkecil. 

     

2. Akuntan menolak untuk melakukan tugas karena tidak diberi 

cukup waktu dan sumber daya, meskipun taruhannya harus 

kehilangan pekerjaan.  

     

3.  Akuntan menerima penugasan pemeriksaan badan amal, karena 

merasa pekerjaan sebagai akuntan dan aktivitas sosial adalah 

pekerjaan yang berebeda 

     

4. Akuntan ditawari sejumlah uang dari seorang kepala daerah 

agar memberikan opini wajar tanpa pengecualian.  

     

5. KAP melakukan pemeriksaan keuangan dengan biaya berada 

dibawah biaya seharusnya, dengan konsekuensi beberapa 

prosedur pemeriksaan tidak dilakukan untuk menghemat biaya 

     

6.  Auditor tidak memasukkan temuanpengadaan yang tidak 

sesuai dengan prosedur dalam laporannya 

     

7. Manajer Divisimembuat perkiraan biaya yang berlebihan dan 

membuat perkiraan yang lebih rendah atas pendapatan 

     

8.  Auditormelakukan pemeriksaan keuangan perusahaan dengan 

meminjam nama KAP lain, sebagai konsekuensinyaKAP harus 

menandatangani hasil pemeriksaan yang telah dilakukan 
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9. Akuntanmemberikan informasi keuangan PT X kepada pemilik 

PT Y untuk memenangkan tender 

     

10.  Akuntan divisi menolak permintaan manajeruntuk menunda 

pengakuan biaya dan memajukan pengakuan pendapatan tahun 

yang akan datang agar target laba bisa tercapai 
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