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LAMPIRAN 1 

 

 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

“Pengaruh Pengalaman, Beban Kerja, Gender dan Kemampuan Investigatif 

Terhadap Pendeteksian Fraud Melalui Skeptisme Profesional Auditor” 

 

 

 

 

 

Oleh : Yuyun Yuniarti 

(Mahasiswi Jurusan Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta) 
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Kuesioner Mengenai Pengalaman, Beban Kerja, Gender dan Kemampuan 

Investigatif dalam Pendeteksian Fraud Melalui Skeptisme Profesional 

Auditor 

 

Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pendeteksian fraud oleh auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Untuk kepentingan tersebut, saya sangat menghargai dan sangat 

berterima kasih, jika anda dapat meluangkan waktu sekitar du puluh menit untuk 

menyelesaikan kuesioner ini. Partisipasi anda sangat berharga untuk membantu 

saya menyelesaikan penelitian ini. 

Kuesioner ini tanpa identitas dan sifatnya sukarela. Partisipan mempunyai 

kebebasan untuk membantalkannya kapan saja, tanpa konsekuensi. Semua 

jawaban hanya akan digunakan untuk penelitian akademik dan aksesnya terbatas 

bagi peneliti. 

Silahkan memilih jawaban yang paling sesuai dengan kondsi anda. Tidak ada 

jawaban benar atau salah. Bila anda memerlukan ringkasan hasil studi ini, 

silahkan mengisi formulr pada lembar terakhir kuesioner ini. 

Kuesioner ini telah disetujui oleh Prodi Magister Akuntansi, Program 

Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Jika ada pertanyaan 

terkait dengan kuesioner ini, anda dapat menghubungi kami +62 859 2748 3590 

(email: yuniartiyun06@gmail.com); atau Prodi Magister Akuntansi, Program 

Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Jl. Prawiro Kuat, 

Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia. 

 

Hormat saya, 

 

Yuyun Yuniarti 

mailto:yuniartiyun06@gmail.com
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Kuesioner Mengenai Pengalaman, Beban Kerja, Gender dan Kemampuan 

Investigatif dalam Pendeteksian Fraud Melalui Skeptisme Profesional 

Auditor 

 

Dalam studi ini, Dalam studi ini, fraud (kecurangan) didefinisikan sebagai 

tindakan yang bersifat illegal dan melanggar hukum, tindakan-tindakan yang tidak 

jujur yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang dan merugikan pihak lain.  

Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendeteksian fraud melalui skeptisme profesional. 

Kuesioner ini terdiri dari 5 bagian. Satu bagian pertama berisi tentang informasi 

demografi, sedangkan bagian 2-5 selanjutnya berisi tentang aspek-aspek yang 

mempengaruhi pendeteksian fraud. 

Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan dibawah dengan memberi tanda (x) pada 

tempat yang tersedia untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda. 

Untuk jawaban 1- silahkan menggunakan skala sebagai berikut: 

Untuk pertanyaan/pernyataan positif silahkan gunakan skala dibawah ini: 

        1.                                    2.                         3.                              4.   

Sangat Tidak Setuju      Tidak Setuju            Setuju              Sangat Setuju 

Untuk pertanyaan/pernyataan negatif silahkan gunakan skala dibawah ini: 

        1.                             2.                         3.                              4.   

Sangat Setuju     Setuju     Tidak Setuju   Sangat Tidak Setuju 

 

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silahkan 

menggunakan skala diatas. 
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Bagian 1 

 

INFORMASI DEMOGRAFI 

 

1. Jenis kelamin: 

      Pria 

      Wanita 

2. Pendidikan terakhir: 

       Sekolah Menengah Atas atau sederajat 

      DIII 

      S1 

     S2 

      S3 

3. Jabatan/posisi dalam BPK sebagai: ______________ 

4. Rata-rata jumlah penugasan audit yang saudara kerjakan dalam 1 tahun: 

      Lebih dari 10 tugas 

      8-10 tugas 

      4-7 tugas 

      1-3 tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silahkan bagian berikut dibawah ini menjawab dengan memberi tanda (x) untuk 

jawaban sesuai menurut anda dengan mengisi tempat yang telah tersedia. 
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Bagian 2 

Untuk menjawab bagian 2 silahkan menggunakan skala sebagai berikut: 

 

        1.                                    2.                         3.                              4.   

Sangat Tidak Setuju      Tidak Setuju            Setuju              Sangat Setuju 

No Pengalaman 1 2 3 4 

1 Pengalaman saya sebagai auditor akan semakin 

meningkat karena seringnya saya melakukan 

penugasan 

    

2 Pengalaman audit yang saya dapat selama 

penugasan berpengaruh terhadap keputusan 

yang saya buat 

    

3 Pengalaman yang saya dapatkan selama 

penugasan membantu saya dalam menganalisis 

permasalahan 

 

    

4 Semakin banyak pengalaman yang dimiliki 

auditor, semakin besar kemampuan auditor 

dalam mengatasi permasalahan yang ada 

    

5 Pengalaman yang saya dapatkan selama 

penugasan membantu saya dalam memprediksi 

dan mendeteksi masalah 

    

6 Pengalaman yang saya dapatkan selama 

penugasan menambah profesionalisme saya 

dalam bekerja 

    

 

Bagian 3 

Untuk menjawab bagian 3 silahkan menggunakan skala sebagai berikut: 

 

        1.                                    2.                         3.                              4.   

Sangat Tidak Setuju      Tidak Setuju            Setuju              Sangat Setuju 

 

No Kemampuan auditor Investigatif 1 2 3 4 

1 Dalam melakukan audit investigatif anda 

menerapkan ilmu auditing 

    

2 Anda akan melakukan pemahaman Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

    

3 Rekan mengerti setiap perkataan yang anda 

katakana pada saat pemeriksaan 
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4 Memperhatikan teknik-teknik audit 

investigasi dalam memperoleh bukti 

    

5 Anda merahasiakan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan informasi yang telah 

diperoleh 

    

6 Anda melakukan evaluasi suatu bukti     

7 Anda memahami masalah teknologi informasi 

yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi 

    

8 Anda memahami tentang cyber crime     

9 Anda melakukan penelusuran lebih serius 

dengan sikap curiga profesional (skeptisme 

profesional) 

    

10 Anda melakukan analysis kasus sebelumnya 

agar menambah wawasan atas kasus yang 

akan dating 

    

11 Jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup 

terhadap IT, anda menggunakan tenaga ahli 

IT 

    

12 Anda mengetahui tentang hukum (undang-

undang) yang berkaitan dengan kasus yang 

ditangani 

    

13 Anda mengacu pada Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

    

14 Anda bersikap independent dalam 

menghadapi suatu kasus 

    

15 Setelah melakukan audit investigasi, anda 

memperoleh hipotesis pada suatu tehap 

penyidikan 

    

16 Data-data dikumpulkan untuk membuktikan 

hipotesis 

    

17 Anda melaksanakan investigasi sesuai standar 

yang berlaku umum 

    

18 Anda memiliki sikap tidak mudah 

mempercayai setiap pernyataan/jawaban yang 

diberikan oleh tersangka setelah menemukan 

beberapa bukti yang berkaitan dengan kasus 

yang dihadapi 
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Bagian 4 

Untuk menjawab bagian 2 silahkan menggunakan skala sebagai berikut: 

        1.                             2.                         3.                              4.   

Sangat Setuju     Setuju     Tidak Setuju   Sangat Tidak Setuju 

No Pendeteksian Fraud 1 2 3 4 

1 Menurut saya, salah saji dalam pelaporan 

keuangan yang dilakukan secara sengaja 

adalah tindakan wajar 

    

2 Menurut saya, tidak adanya pengecekan 

dan penelaahan independen merupakan hal 

yang wajar 

    

3 Menurut saya, adanya unsur kesengajaan 

pihak instansi/klien dalam melakukan 

penggantian dokumen merupakan hal yang 

wajar 

 

    

4 Menurut saya, pelaksanaan review 

terhadap penyimpangan dalam standar 

anggaran dan rencana anggaran tidak harus 

ditelusuri dengan cermat 

    

5 Saya sering kali menemukan sistem 

akuntansi instansi/klien yang tidak 

memadai dan menurut saya itu hal yang 

wajar 

    

6 Menurut saya, sering terjadi anomali 

prosedur analitis seperti tindakan menutupi 

kondisi keuangan yang sebenarnya dengan 

melakukan rekayasa keuangan (financial 

engineering) adalah perbuatan yang wajar 
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Bagian 5 

Untuk menjawab bagian 2 silahkan menggunakan skala sebagai berikut: 

 

                1.          2.                         3.                              4.   

Sangat Tidak Setuju      Tidak Setuju            Setuju              Sangat Setuju 

 

No Skeptisme Profesional 1 2 3 4 

1 Saya selalu membuat penaksiran yang 

kritis (critical assesment) 

    

2 Pikiran saya selalu mempertanyakan 

(questioning mind) terhadap validitas dari 

bukti audit yang saya peroleh 

    

3 Saya selalu waspada terhadap bukti audit 

yang bersifat kontradiksi atau 

menimbulkan pertanyaan sehubungan 

dengan reliabilitas dari dokumen 

 

    

4 Saya selalu memberikan tanggapan 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dan 

informasi lain yang diperoleh dari 

manajemen dan pihak yang terkait 

    

5 Saya tidak mudah percaya dan cepat puas 

dengan apa yang telah terlihat dan 

tersajikan secara kasat mata 

    

6 Saya akan terus mencari dan menggali 

bahan bukti yang ada sehingga cukup bagi 

saya untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai standar 
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Bila anda ingin memberikan komentar tmbahan untuk studi ini, silahkan mengisi pada 

bagian yang telah disediakan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama anda dalam penelitian ini. Mohon 

dipastikan bahwa anda telah melengkapi dengan menjawab semua bagian. 

 

 

 

Saya berminat untuk mengetahui hasil-hasil dari studi ini. Silahkan kirim ke:**) 

Nama   :   

Alamat surat  :  

 

 

 

E-mail   :  

Pilihan hsil studi :  Print out (via pos)   file (via e-mail) 

**) Opsi di atas dapat diganti dengan memberikan kartu nama anda. 

 

 

 

 

 

Komentar Tambahan 

Permintaan Hasil Studi 




