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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Responden yang terhormat, 

Saya merupakan mahasiswi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Berikut 

merupakan data diri saya: 

Nama  : Charima Suryaningtyas 

NIM  : 15312402 

Pada semester ini saya sedang melakukan sebuah penelitian untuk menyusun tugas 

akhir mengenai whistleblowing. Dalam penelitian ini, saya meminta Anda untuk 

membaca lembar ini dan memberikan pertanyaan jika terdapat masalah sebelum 

menyetujui untuk berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

Identitas Partisipan 

 Nama      : 

 Usia      : 

 Jenis Kelamin     : 

 Angkatan     : 

 Lulus mata kuliah Pengauditan 1  : sudah/sedang mengambil 
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Prosedur Penelitian 

1. Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan prestensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

2. Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

3. Saudara diharapkan menjawab dengan logika berpikir dan hati-hati 

4. Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

5. Saudara akan menjawab pertanyaan diawal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai fraud. 

6. Silahkan baca informasi yang terdapat dalam halaman-halaman berikut. 

  



 
 

53 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DASAR 

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat. 

1. Siapa yang dapat melakukan fraud? 

a. Orang terdekat 

b. Karyawan 

c. Manajer 

d. Semua orang 

2. Berikut ini mana yang bukan gejala terjadinya fraud? 

a. Kejanggalan akuntansi 

b. Perilaku yang tidak seperti biasanya 

c. Gaya hidup pegawai yang modern 

d. Kelemahan sistem pengendalian internal 

3. Manakah dibawah ini yang paling sering melandasi seseorang untuk 

melakukan fraud dikarenakan adanya tekanan? 

a. Tekanan lingkungan kerja 

b. Tekanan finansial 

c. Tekanan perilaku yang buruk 

d. Tekanan gaya hidup  

4. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud, kecuali? 

a. Rendahnya apresiasi terhadap kinerja pegawai 

b. Lemahnya sistem pengendalian 

c. Tidak adanya jejak audit 

d. Tidak adanya akses terhadap informasi 

5. Di bawah ini terdapat elemen-elemen struktur pengendalian internal, 

manakah yang termasuk kedalam aktivitas pengendalian? 

a. Pemisahan fungsi 

b. Komunikasi manajemen 

c. Penilaian yang benar 

d. Prosedur autorisasi 
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PENGANTAR SIMULASI 

 

Asumsikan Anda adalah seorang manajemen akuntansi dalam sebuah 

perusahaan yang dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan dan anda akan 

menanggapi tindak kecurangan tersebut. 

PENGERTIAN ISTILAH DALAM KASUS 

 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, 

baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan 

tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (KNKG, 2008). 

Organizational trust mengacu pada harapan positif karyawan tentang perilaku 

organisasi berdasarkan hubungan, peran organisasi, dan saling ketergantungan 

(Shockley-Zalabak, Ellis, dan Winograd, 2000). Tingkat retaliasi merupakan 

tindakan berupa ancaman pembalasan dendam dari pihak yang melakukan 

pelanggaran kepada pihak yang melaporkan. Insentif moneter merupakan salah 

satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi 

prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). 

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi 

seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan pelanggaran dimana 

identitas pelapor akan disembunyikan. 
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KASUS PERLAKUAN KELOMPOK 1 

 

Dalam kasus eksperimen ini, Anda berperan sebagai manajer akuntansi 

yang bekerja di perusahaan go public yang bergerak dibidang pengembangan, 

perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology. Anda manajer 

akuntansi yang bertanggung jawab terhadap Chief Financial Officer (CFO), yang 

dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan yaitu mengakui pendapatan lebih 

besar yang ditujukan untuk mencapai earning forecast pada kuartal tersebut. 

Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendorong karyawannya melaporkan 

tindak pelanggaran dengan memberikan reward berupa uang insentif bagi 

karyawan yang melaporkan tindakan wrongdoing. Akan tetapi, Anda telah melihat 

CFO perusahaan akan melakukan tindakan balasan terhadap individu yang telah 

melaporkannya berupa pemecatan kerja. 

Berdasarkan kasus tersebut, silahkan beri tanda silang (X) pada nomor 

untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan persepsi Anda. 

Menurut pendapat Anda, seberapa besarkah kemungkinan anda akan 

melaporkan CFO kepada orang yang tepat di dalam perusahaan? 

 1 2 3 4 5 6 

   Pasti Tidak             Pasti 

           Akan Melaporkan      Melaporkan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Responden yang terhormat, 

Saya merupakan mahasiswi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Berikut 

merupakan data diri saya: 

Nama  : Charima Suryaningtyas 

NIM  : 15312402 

Pada semester ini saya sedang melakukan sebuah penelitian untuk menyusun tugas 

akhir mengenai whistleblowing. Dalam penelitian ini, saya meminta Anda untuk 

membaca lembar ini dan memberikan pertanyaan jika terdapat masalah sebelum 

menyetujui untuk berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

Identitas Partisipan 

 Nama      : 

 Usia      : 

 Jenis Kelamin     : 

 Angkatan     : 

 Lulus mata kuliah Pengauditan 1  : sudah/sedang mengambil 
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Prosedur Penelitian 

1. Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan prestensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

2. Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

3. Saudara diharapkan menjawab dengan logika berpikir dan hati-hati 

4. Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

5. Saudara akan menjawab pertanyaan diawal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai fraud. 

6. Silahkan baca informasi yang terdapat dalam halaman-halaman berikut. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DASAR 

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat. 

1. Siapa yang dapat melakukan fraud? 

a. Orang terdekat 

b. Karyawan 

c. Manajer 

d. Semua orang 

2. Berikut ini mana yang bukan gejala terjadinya fraud? 

a. Kejanggalan akuntansi 

b. Perilaku yang tidak seperti biasanya 

c. Gaya hidup pegawai yang modern 

d. Kelemahan sistem pengendalian internal 

3. Manakah dibawah ini yang paling sering melandasi seseorang untuk 

melakukan fraud dikarenakan adanya tekanan? 

a. Tekanan lingkungan kerja 

b. Tekanan finansial 

c. Tekanan perilaku yang buruk 

d. Tekanan gaya hidup  

4. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud, kecuali? 

a. Rendahnya apresiasi terhadap kinerja pegawai 

b. Lemahnya sistem pengendalian 

c. Tidak adanya jejak audit 

d. Tidak adanya akses terhadap informasi 

5. Di bawah ini terdapat elemen-elemen struktur pengendalian internal, 

manakah yang termasuk kedalam aktivitas pengendalian? 

a. Pemisahan fungsi 

b. Komunikasi manajemen 

c. Penilaian yang benar 

d. Prosedur autorisasi 
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PENGANTAR SIMULASI 

 

Asumsikan Anda adalah seorang manajemen akuntansi dalam sebuah 

perusahaan yang dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan dan anda akan 

menanggapi tindak kecurangan tersebut. 

PENGERTIAN ISTILAH DALAM KASUS 

 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, 

baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan 

tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (KNKG, 2008). 

Organizational trust mengacu pada harapan positif karyawan tentang perilaku 

organisasi berdasarkan hubungan, peran organisasi, dan saling ketergantungan 

(Shockley-Zalabak, Ellis, dan Winograd, 2000). Tingkat retaliasi merupakan 

tindakan berupa ancaman pembalasan dendam dari pihak yang melakukan 

pelanggaran kepada pihak yang melaporkan. Insentif moneter merupakan salah 

satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi 

prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). 

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi 

seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan pelanggaran dimana 

identitas pelapor akan disembunyikan. 
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KASUS PERLAKUAN KELOMPOK 2 

 

Dalam kasus eksperimen ini, Anda berperan sebagai manajer akuntansi 

yang bekerja di perusahaan go public yang bergerak dibidang pengembangan, 

perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology. Anda manajer 

akuntansi yang bertanggung jawab terhadap Chief Financial Officer (CFO), yang 

dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan yaitu mengakui pendapatan lebih 

besar yang ditujukan untuk mencapai earning forecast pada kuartal tersebut. 

Perusahaan tidak menerapkan kebijakan apapun terkait reward berupa uang 

insentif yang akan diberikan pada karyawan yang melaporkan tindakan 

wrongdoing. Selain itu juga, Anda telah melihat CFO perusahaan akan melakukan 

tindakan balasan terhadap individu yang telah melaporkannya berupa pemecatan 

kerja. 

Berdasarkan kasus tersebut, silahkan beri tanda silang (X) pada nomor 

untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan persepsi Anda. 

Menurut pendapat Anda, seberapa besarkah kemungkinan anda akan 

melaporkan CFO kepada orang yang tepat di dalam perusahaan? 

 1 2 3 4 5 6 

   Pasti Tidak             Pasti 

           Akan Melaporkan      Melaporkan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Responden yang terhormat, 

Saya merupakan mahasiswi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Berikut 

merupakan data diri saya: 

Nama  : Charima Suryaningtyas 

NIM  : 15312402 

Pada semester ini saya sedang melakukan sebuah penelitian untuk menyusun tugas 

akhir mengenai whistleblowing. Dalam penelitian ini, saya meminta Anda untuk 

membaca lembar ini dan memberikan pertanyaan jika terdapat masalah sebelum 

menyetujui untuk berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

Identitas Partisipan 

 Nama      : 

 Usia      : 

 Jenis Kelamin     : 

 Angkatan     : 

 Lulus mata kuliah Pengauditan 1  : sudah/sedang mengambil 
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Prosedur Penelitian 

1. Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan prestensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

2. Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

3. Saudara diharapkan menjawab dengan logika berpikir dan hati-hati 

4. Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

5. Saudara akan menjawab pertanyaan diawal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai fraud. 

6. Silahkan baca informasi yang terdapat dalam halaman-halaman berikut. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DASAR 

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat. 

1. Siapa yang dapat melakukan fraud? 

a. Orang terdekat 

b. Karyawan 

c. Manajer 

d. Semua orang 

2. Berikut ini mana yang bukan gejala terjadinya fraud? 

a. Kejanggalan akuntansi 

b. Perilaku yang tidak seperti biasanya 

c. Gaya hidup pegawai yang modern 

d. Kelemahan sistem pengendalian internal 

3. Manakah dibawah ini yang paling sering melandasi seseorang untuk 

melakukan fraud dikarenakan adanya tekanan? 

a. Tekanan lingkungan kerja 

b. Tekanan finansial 

c. Tekanan perilaku yang buruk 

d. Tekanan gaya hidup  

4. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud, kecuali? 

a. Rendahnya apresiasi terhadap kinerja pegawai 

b. Lemahnya sistem pengendalian 

c. Tidak adanya jejak audit 

d. Tidak adanya akses terhadap informasi 

5. Di bawah ini terdapat elemen-elemen struktur pengendalian internal, 

manakah yang termasuk kedalam aktivitas pengendalian? 

a. Pemisahan fungsi 

b. Komunikasi manajemen 

c. Penilaian yang benar 

d. Prosedur autorisasi 
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PENGANTAR SIMULASI 

 

Asumsikan Anda adalah seorang manajemen akuntansi dalam sebuah 

perusahaan yang dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan dan anda akan 

menanggapi tindak kecurangan tersebut. 

PENGERTIAN ISTILAH DALAM KASUS 

 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, 

baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan 

tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (KNKG, 2008). 

Organizational trust mengacu pada harapan positif karyawan tentang perilaku 

organisasi berdasarkan hubungan, peran organisasi, dan saling ketergantungan 

(Shockley-Zalabak, Ellis, dan Winograd, 2000). Tingkat retaliasi merupakan 

tindakan berupa ancaman pembalasan dendam dari pihak yang melakukan 

pelanggaran kepada pihak yang melaporkan. Insentif moneter merupakan salah 

satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi 

prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). 

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi 

seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan pelanggaran dimana 

identitas pelapor akan disembunyikan. 
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KASUS PERLAKUAN KELOMPOK 3 

 

Dalam kasus eksperimen ini, Anda berperan sebagai manajer akuntansi 

yang bekerja di perusahaan go public yang bergerak dibidang pengembangan, 

perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology. Anda manajer 

akuntansi yang bertanggung jawab terhadap Chief Financial Officer (CFO), yang 

dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan yaitu mengakui pendapatan lebih 

besar yang ditujukan untuk mencapai earning forecast pada kuartal tersebut. 

Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendorong karyawannya melaporkan 

tindak pelanggaran dengan memberikan reward berupa uang insentif bagi 

karyawan yang melaporkan tindakan wrongdoing. Akan tetapi, Anda telah melihat 

CFO perusahaan akan melakukan tindakan balasan terhadap individu yang telah 

melaporkannya berupa pemotongan gaji. 

Berdasarkan kasus tersebut, silahkan beri tanda silang (X) pada nomor 

untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan persepsi Anda. 

Menurut pendapat Anda, seberapa besarkah kemungkinan anda akan 

melaporkan CFO kepada orang yang tepat di dalam perusahaan? 

 1 2 3 4 5 6 

   Pasti Tidak             Pasti 

           Akan Melaporkan      Melaporkan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Responden yang terhormat, 

Saya merupakan mahasiswi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Berikut 

merupakan data diri saya: 

Nama  : Charima Suryaningtyas 

NIM  : 15312402 

Pada semester ini saya sedang melakukan sebuah penelitian untuk menyusun tugas 

akhir mengenai whistleblowing. Dalam penelitian ini, saya meminta Anda untuk 

membaca lembar ini dan memberikan pertanyaan jika terdapat masalah sebelum 

menyetujui untuk berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

Identitas Partisipan 

 Nama      : 

 Usia      : 

 Jenis Kelamin     : 

 Angkatan     : 

 Lulus mata kuliah Pengauditan 1  : sudah/sedang mengambil 
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Prosedur Penelitian 

1. Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan prestensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

2. Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

3. Saudara diharapkan menjawab dengan logika berpikir dan hati-hati 

4. Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

5. Saudara akan menjawab pertanyaan diawal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai fraud. 

6. Silahkan baca informasi yang terdapat dalam halaman-halaman berikut. 

  



 
 

68 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DASAR 

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat. 

1. Siapa yang dapat melakukan fraud? 

a. Orang terdekat 

b. Karyawan 

c. Manajer 

d. Semua orang 

2. Berikut ini mana yang bukan gejala terjadinya fraud? 

a. Kejanggalan akuntansi 

b. Perilaku yang tidak seperti biasanya 

c. Gaya hidup pegawai yang modern 

d. Kelemahan sistem pengendalian internal 

3. Manakah dibawah ini yang paling sering melandasi seseorang untuk 

melakukan fraud dikarenakan adanya tekanan? 

a. Tekanan lingkungan kerja 

b. Tekanan finansial 

c. Tekanan perilaku yang buruk 

d. Tekanan gaya hidup  

4. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud, kecuali? 

a. Rendahnya apresiasi terhadap kinerja pegawai 

b. Lemahnya sistem pengendalian 

c. Tidak adanya jejak audit 

d. Tidak adanya akses terhadap informasi 

5. Di bawah ini terdapat elemen-elemen struktur pengendalian internal, 

manakah yang termasuk kedalam aktivitas pengendalian? 

a. Pemisahan fungsi 

b. Komunikasi manajemen 

c. Penilaian yang benar 

d. Prosedur autorisasi 
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PENGANTAR SIMULASI 

 

Asumsikan Anda adalah seorang manajemen akuntansi dalam sebuah 

perusahaan yang dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan dan anda akan 

menanggapi tindak kecurangan tersebut. 

PENGERTIAN ISTILAH DALAM KASUS 

 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, 

baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan 

tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (KNKG, 2008). 

Organizational trust mengacu pada harapan positif karyawan tentang perilaku 

organisasi berdasarkan hubungan, peran organisasi, dan saling ketergantungan 

(Shockley-Zalabak, Ellis, dan Winograd, 2000). Tingkat retaliasi merupakan 

tindakan berupa ancaman pembalasan dendam dari pihak yang melakukan 

pelanggaran kepada pihak yang melaporkan. Insentif moneter merupakan salah 

satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi 

prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). 

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi 

seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan pelanggaran dimana 

identitas pelapor akan disembunyikan. 
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KASUS PERLAKUAN KELOMPOK 4 

 

Dalam kasus eksperimen ini, Anda berperan sebagai manajer akuntansi 

yang bekerja di perusahaan go public yang bergerak dibidang pengembangan, 

perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology. Anda manajer 

akuntansi yang bertanggung jawab terhadap Chief Financial Officer (CFO), yang 

dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan yaitu mengakui pendapatan lebih 

besar yang ditujukan untuk mencapai earning forecast pada kuartal tersebut. 

Perusahaan tidak menerapkan kebijakan apapun terkait reward berupa uang 

insentif yang akan diberikan pada karyawan yang melaporkan tindakan 

wrongdoing. Selain itu juga, Anda telah melihat CFO perusahaan akan melakukan 

tindakan balasan terhadap individu yang telah melaporkannya berupa pemotongan 

gaji. 

Berdasarkan kasus tersebut, silahkan beri tanda silang (X) pada nomor 

untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan persepsi Anda. 

Menurut pendapat Anda, seberapa besarkah kemungkinan anda akan 

melaporkan CFO kepada orang yang tepat di dalam perusahaan? 

 1 2 3 4 5 6 

   Pasti Tidak             Pasti 

           Akan Melaporkan      Melaporkan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Responden yang terhormat, 

Saya merupakan mahasiswi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Berikut 

merupakan data diri saya: 

Nama  : Charima Suryaningtyas 

NIM  : 15312402 

Pada semester ini saya sedang melakukan sebuah penelitian untuk menyusun tugas 

akhir mengenai whistleblowing. Dalam penelitian ini, saya meminta Anda untuk 

membaca lembar ini dan memberikan pertanyaan jika terdapat masalah sebelum 

menyetujui untuk berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

Identitas Partisipan 

 Nama      : 

 Usia      : 

 Jenis Kelamin     : 

 Angkatan     : 

 Lulus mata kuliah Pengauditan 1  : sudah/sedang mengambil 
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Prosedur Penelitian 

1. Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan prestensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

2. Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

3. Saudara diharapkan menjawab dengan logika berpikir dan hati-hati 

4. Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

5. Saudara akan menjawab pertanyaan diawal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai fraud. 

6. Silahkan baca informasi yang terdapat dalam halaman-halaman berikut. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DASAR 

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat. 

1. Siapa yang dapat melakukan fraud? 

a. Orang terdekat 

b. Karyawan 

c. Manajer 

d. Semua orang 

2. Berikut ini mana yang bukan gejala terjadinya fraud? 

a. Kejanggalan akuntansi 

b. Perilaku yang tidak seperti biasanya 

c. Gaya hidup pegawai yang modern 

d. Kelemahan sistem pengendalian internal 

3. Manakah dibawah ini yang paling sering melandasi seseorang untuk 

melakukan fraud dikarenakan adanya tekanan? 

a. Tekanan lingkungan kerja 

b. Tekanan finansial 

c. Tekanan perilaku yang buruk 

d. Tekanan gaya hidup  

4. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud, kecuali? 

a. Rendahnya apresiasi terhadap kinerja pegawai 

b. Lemahnya sistem pengendalian 

c. Tidak adanya jejak audit 

d. Tidak adanya akses terhadap informasi 

5. Di bawah ini terdapat elemen-elemen struktur pengendalian internal, 

manakah yang termasuk kedalam aktivitas pengendalian? 

a. Pemisahan fungsi 

b. Komunikasi manajemen 

c. Penilaian yang benar 

d. Prosedur autorisasi 
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PENGANTAR SIMULASI 

 

Asumsikan Anda adalah seorang manajemen akuntansi dalam sebuah 

perusahaan yang dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan dan anda akan 

menanggapi tindak kecurangan tersebut. 

PENGERTIAN ISTILAH DALAM KASUS 

 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, 

baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan 

tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (KNKG, 2008). 

Organizational trust mengacu pada harapan positif karyawan tentang perilaku 

organisasi berdasarkan hubungan, peran organisasi, dan saling ketergantungan 

(Shockley-Zalabak, Ellis, dan Winograd, 2000). Tingkat retaliasi merupakan 

tindakan berupa ancaman pembalasan dendam dari pihak yang melakukan 

pelanggaran kepada pihak yang melaporkan. Insentif moneter merupakan salah 

satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi 

prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). 

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi 

seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan pelanggaran dimana 

identitas pelapor akan disembunyikan. 
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KASUS PERLAKUAN KELOMPOK 5 

 

Dalam kasus eksperimen ini, Anda berperan sebagai manajer akuntansi 

yang bekerja di perusahaan go public yang bergerak dibidang pengembangan, 

perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology. Anda manajer 

akuntansi yang bertanggung jawab terhadap Chief Financial Officer (CFO), yang 

dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan yaitu mengakui pendapatan lebih 

besar yang ditujukan untuk mencapai earning forecast pada kuartal tersebut. 

Perusahaan akan menyembunyikan identitas pelapor dan tidak akan 

mentolerir pembalasan dalam bentuk apapun. Tindakan disipliner akan diambil 

terhadap siapa saja yang melakukan tindakan balasan. Akan tetapi, Anda telah 

melihat CFO perusahaan akan melakukan tindakan balasan terhadap individu yang 

telah melaporkannya berupa pemecatan kerja. 

Berdasarkan kasus tersebut, silahkan beri tanda silang (X) pada nomor 

untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan persepsi Anda. 

Menurut pendapat Anda, seberapa besarkah kemungkinan anda akan 

melaporkan CFO kepada orang yang tepat di dalam perusahaan? 

 1 2 3 4 5 6 

   Pasti Tidak             Pasti 

           Akan Melaporkan      Melaporkan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Responden yang terhormat, 

Saya merupakan mahasiswi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Berikut 

merupakan data diri saya: 

Nama  : Charima Suryaningtyas 

NIM  : 15312402 

Pada semester ini saya sedang melakukan sebuah penelitian untuk menyusun tugas 

akhir mengenai whistleblowing. Dalam penelitian ini, saya meminta Anda untuk 

membaca lembar ini dan memberikan pertanyaan jika terdapat masalah sebelum 

menyetujui untuk berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

Identitas Partisipan 

 Nama      : 

 Usia      : 

 Jenis Kelamin     : 

 Angkatan     : 

 Lulus mata kuliah Pengauditan 1  : sudah/sedang mengambil 
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Prosedur Penelitian 

1. Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan prestensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

2. Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

3. Saudara diharapkan menjawab dengan logika berpikir dan hati-hati 

4. Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

5. Saudara akan menjawab pertanyaan diawal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai fraud. 

6. Silahkan baca informasi yang terdapat dalam halaman-halaman berikut. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DASAR 

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat. 

1. Siapa yang dapat melakukan fraud? 

a. Orang terdekat 

b. Karyawan 

c. Manajer 

d. Semua orang 

2. Berikut ini mana yang bukan gejala terjadinya fraud? 

a. Kejanggalan akuntansi 

b. Perilaku yang tidak seperti biasanya 

c. Gaya hidup pegawai yang modern 

d. Kelemahan sistem pengendalian internal 

3. Manakah dibawah ini yang paling sering melandasi seseorang untuk 

melakukan fraud dikarenakan adanya tekanan? 

a. Tekanan lingkungan kerja 

b. Tekanan finansial 

c. Tekanan perilaku yang buruk 

d. Tekanan gaya hidup  

4. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud, kecuali? 

a. Rendahnya apresiasi terhadap kinerja pegawai 

b. Lemahnya sistem pengendalian 

c. Tidak adanya jejak audit 

d. Tidak adanya akses terhadap informasi 

5. Di bawah ini terdapat elemen-elemen struktur pengendalian internal, 

manakah yang termasuk kedalam aktivitas pengendalian? 

a. Pemisahan fungsi 

b. Komunikasi manajemen 

c. Penilaian yang benar 

d. Prosedur autorisasi 
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PENGANTAR SIMULASI 

 

Asumsikan Anda adalah seorang manajemen akuntansi dalam sebuah 

perusahaan yang dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan dan anda akan 

menanggapi tindak kecurangan tersebut. 

PENGERTIAN ISTILAH DALAM KASUS 

 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, 

baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan 

tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (KNKG, 2008). 

Organizational trust mengacu pada harapan positif karyawan tentang perilaku 

organisasi berdasarkan hubungan, peran organisasi, dan saling ketergantungan 

(Shockley-Zalabak, Ellis, dan Winograd, 2000). Tingkat retaliasi merupakan 

tindakan berupa ancaman pembalasan dendam dari pihak yang melakukan 

pelanggaran kepada pihak yang melaporkan. Insentif moneter merupakan salah 

satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi 

prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). 

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi 

seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan pelanggaran dimana 

identitas pelapor akan disembunyikan. 
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KASUS PERLAKUAN KELOMPOK 6 

 

Dalam kasus eksperimen ini, Anda berperan sebagai manajer akuntansi 

yang bekerja di perusahaan go public yang bergerak dibidang pengembangan, 

perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology. Anda manajer 

akuntansi yang bertanggung jawab terhadap Chief Financial Officer (CFO), yang 

dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan yaitu mengakui pendapatan lebih 

besar yang ditujukan untuk mencapai earning forecast pada kuartal tersebut. 

Perusahaan tidak akan menyembunyikan identitas pelapor dan tidak 

memberikan tindakan disipliner terkait adanya pembalasan dendam pada karyawan 

yang melaporkan tindakan pelanggaran. Selain itu juga, Anda telah melihat CFO 

perusahaan akan melakukan tindakan balasan terhadap individu yang telah 

melaporkannya berupa pemecatan kerja. 

Berdasarkan kasus tersebut, silahkan beri tanda silang (X) pada nomor 

untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan persepsi Anda. 

Menurut pendapat Anda, seberapa besarkah kemungkinan anda akan 

melaporkan CFO kepada orang yang tepat di dalam perusahaan? 

 1 2 3 4 5 6 

   Pasti Tidak             Pasti 

           Akan Melaporkan      Melaporkan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Responden yang terhormat, 

Saya merupakan mahasiswi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Berikut 

merupakan data diri saya: 

Nama  : Charima Suryaningtyas 

NIM  : 15312402 

Pada semester ini saya sedang melakukan sebuah penelitian untuk menyusun tugas 

akhir mengenai whistleblowing. Dalam penelitian ini, saya meminta Anda untuk 

membaca lembar ini dan memberikan pertanyaan jika terdapat masalah sebelum 

menyetujui untuk berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

Identitas Partisipan 

 Nama      : 

 Usia      : 

 Jenis Kelamin     : 

 Angkatan     : 

 Lulus mata kuliah Pengauditan 1  : sudah/sedang mengambil 
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Prosedur Penelitian 

1. Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan prestensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

2. Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

3. Saudara diharapkan menjawab dengan logika berpikir dan hati-hati 

4. Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

5. Saudara akan menjawab pertanyaan diawal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai fraud. 

6. Silahkan baca informasi yang terdapat dalam halaman-halaman berikut. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DASAR 

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat. 

1. Siapa yang dapat melakukan fraud? 

a. Orang terdekat 

b. Karyawan 

c. Manajer 

d. Semua orang 

2. Berikut ini mana yang bukan gejala terjadinya fraud? 

a. Kejanggalan akuntansi 

b. Perilaku yang tidak seperti biasanya 

c. Gaya hidup pegawai yang modern 

d. Kelemahan sistem pengendalian internal 

3. Manakah dibawah ini yang paling sering melandasi seseorang untuk 

melakukan fraud dikarenakan adanya tekanan? 

a. Tekanan lingkungan kerja 

b. Tekanan finansial 

c. Tekanan perilaku yang buruk 

d. Tekanan gaya hidup  

4. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud, kecuali? 

a. Rendahnya apresiasi terhadap kinerja pegawai 

b. Lemahnya sistem pengendalian 

c. Tidak adanya jejak audit 

d. Tidak adanya akses terhadap informasi 

5. Di bawah ini terdapat elemen-elemen struktur pengendalian internal, 

manakah yang termasuk kedalam aktivitas pengendalian? 

a. Pemisahan fungsi 

b. Komunikasi manajemen 

c. Penilaian yang benar 

d. Prosedur autorisasi 
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PENGANTAR SIMULASI 

 

Asumsikan Anda adalah seorang manajemen akuntansi dalam sebuah 

perusahaan yang dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan dan anda akan 

menanggapi tindak kecurangan tersebut. 

PENGERTIAN ISTILAH DALAM KASUS 

 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, 

baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan 

tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (KNKG, 2008). 

Organizational trust mengacu pada harapan positif karyawan tentang perilaku 

organisasi berdasarkan hubungan, peran organisasi, dan saling ketergantungan 

(Shockley-Zalabak, Ellis, dan Winograd, 2000). Tingkat retaliasi merupakan 

tindakan berupa ancaman pembalasan dendam dari pihak yang melakukan 

pelanggaran kepada pihak yang melaporkan. Insentif moneter merupakan salah 

satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi 

prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). 

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi 

seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan pelanggaran dimana 

identitas pelapor akan disembunyikan. 
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KASUS PERLAKUAN KELOMPOK 7 

 

Dalam kasus eksperimen ini, Anda berperan sebagai manajer akuntansi 

yang bekerja di perusahaan go public yang bergerak dibidang pengembangan, 

perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology. Anda manajer 

akuntansi yang bertanggung jawab terhadap Chief Financial Officer (CFO), yang 

dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan yaitu mengakui pendapatan lebih 

besar yang ditujukan untuk mencapai earning forecast pada kuartal tersebut. 

Perusahaan akan menyembunyikan identitas pelapor dan tidak akan 

mentolerir pembalasan dalam bentuk apapun. Tindakan disipliner akan diambil 

terhadap siapa saja yang melakukan tindakan balasan. Akan tetapi, Anda telah 

melihat CFO perusahaan akan melakukan tindakan balasan terhadap individu yang 

telah melaporkannya berupa pemotongan gaji. 

Berdasarkan kasus tersebut, silahkan beri tanda silang (X) pada nomor 

untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan persepsi Anda. 

Menurut pendapat Anda, seberapa besarkah kemungkinan anda akan 

melaporkan CFO kepada orang yang tepat di dalam perusahaan? 

 1 2 3 4 5 6 

   Pasti Tidak             Pasti 

           Akan Melaporkan      Melaporkan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Responden yang terhormat, 

Saya merupakan mahasiswi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Berikut 

merupakan data diri saya: 

Nama  : Charima Suryaningtyas 

NIM  : 15312402 

Pada semester ini saya sedang melakukan sebuah penelitian untuk menyusun tugas 

akhir mengenai whistleblowing. Dalam penelitian ini, saya meminta Anda untuk 

membaca lembar ini dan memberikan pertanyaan jika terdapat masalah sebelum 

menyetujui untuk berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

Identitas Partisipan 

 Nama      : 

 Usia      : 

 Jenis Kelamin     : 

 Angkatan     : 

 Lulus mata kuliah Pengauditan 1  : sudah/sedang mengambil 
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Prosedur Penelitian 

1. Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan prestensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

2. Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

3. Saudara diharapkan menjawab dengan logika berpikir dan hati-hati 

4. Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

5. Saudara akan menjawab pertanyaan diawal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai fraud. 

6. Silahkan baca informasi yang terdapat dalam halaman-halaman berikut. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGETAHUAN DASAR 

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan 

tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat. 

1. Siapa yang dapat melakukan fraud? 

a. Orang terdekat 

b. Karyawan 

c. Manajer 

d. Semua orang 

2. Berikut ini mana yang bukan gejala terjadinya fraud? 

a. Kejanggalan akuntansi 

b. Perilaku yang tidak seperti biasanya 

c. Gaya hidup pegawai yang modern 

d. Kelemahan sistem pengendalian internal 

3. Manakah dibawah ini yang paling sering melandasi seseorang untuk 

melakukan fraud dikarenakan adanya tekanan? 

a. Tekanan lingkungan kerja 

b. Tekanan finansial 

c. Tekanan perilaku yang buruk 

d. Tekanan gaya hidup  

4. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk 

melakukan fraud, kecuali? 

a. Rendahnya apresiasi terhadap kinerja pegawai 

b. Lemahnya sistem pengendalian 

c. Tidak adanya jejak audit 

d. Tidak adanya akses terhadap informasi 

5. Di bawah ini terdapat elemen-elemen struktur pengendalian internal, 

manakah yang termasuk kedalam aktivitas pengendalian? 

a. Pemisahan fungsi 

b. Komunikasi manajemen 

c. Penilaian yang benar 

d. Prosedur autorisasi 
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PENGANTAR SIMULASI 

 

Asumsikan Anda adalah seorang manajemen akuntansi dalam sebuah 

perusahaan yang dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan dan anda akan 

menanggapi tindak kecurangan tersebut. 

PENGERTIAN ISTILAH DALAM KASUS 

 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, 

baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan 

tindakan pelanggaran perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (KNKG, 2008). 

Organizational trust mengacu pada harapan positif karyawan tentang perilaku 

organisasi berdasarkan hubungan, peran organisasi, dan saling ketergantungan 

(Shockley-Zalabak, Ellis, dan Winograd, 2000). Tingkat retaliasi merupakan 

tindakan berupa ancaman pembalasan dendam dari pihak yang melakukan 

pelanggaran kepada pihak yang melaporkan. Insentif moneter merupakan salah 

satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi 

prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). 

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi 

seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan pelanggaran dimana 

identitas pelapor akan disembunyikan. 
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KASUS PERLAKUAN KELOMPOK 8 

 

Dalam kasus eksperimen ini, Anda berperan sebagai manajer akuntansi 

yang bekerja di perusahaan go public yang bergerak dibidang pengembangan, 

perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology. Anda manajer 

akuntansi yang bertanggung jawab terhadap Chief Financial Officer (CFO), yang 

dimana CFO perusahaan melakukan kecurangan yaitu mengakui pendapatan lebih 

besar yang ditujukan untuk mencapai earning forecast pada kuartal tersebut. 

Perusahaan tidak akan menyembunyikan identitas pelapor dan tidak 

memberikan tindakan disipliner terkait adanya pembalasan dendam pada karyawan 

yang melaporkan tindakan pelanggaran. Selain itu juga, Anda telah melihat CFO 

perusahaan akan melakukan tindakan balasan terhadap individu yang telah 

melaporkannya berupa pemotongan gaji. 

Berdasarkan kasus tersebut, silahkan beri tanda silang (X) pada nomor 

untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan persepsi Anda. 

Menurut pendapat Anda, seberapa besarkah kemungkinan anda akan 

melaporkan CFO kepada orang yang tepat di dalam perusahaan? 

 1 2 3 4 5 6 

   Pasti Tidak             Pasti 

           Akan Melaporkan      Melaporkan 




