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LAMPIRAN 1 

Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

PERAN SAUDARA SEBAGAI AUDITOR YANG AKAN MENILAI RISIKO PADA 
PERUSAHAAN YANG MEMILIKI TINGKAT KEKUASAAN YANG BERLEBIH  

 

 
 Kasus berikut dibuat berdasarkan pada penelitian Tiscini dan Donato (2008). 

 Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan pretensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

 Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

 Saudara diharap menjawab dengan logika berfikir dan hati-hati. 

 Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

 Saudara akan diberikan pertanyaan awal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar tentang audit. 

 Silahkan baca informasi yang tedapat dalam halaman-halaman berikut. 

Informasi ini berisi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. 

Silahkan tempatkan diri anda sebagai seorang auditor yang akan menilai 

risiko pada suatu perusahaan. Anda diminta untuk mencari seberapa besar 

faktor-faktor yang ada mendorong terjadinya fraud. 

PENGANTAR SIMULASI 
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Identitas Diri 

Harap memberikan informasi yang diminta: 

 Mahasiswa angkatan   : 

 Sudah lulus mata kuliah Audit  : 

 Nilai mata kuliah Audit   : 

 Tahun lulus mata kuliah Audit  : 

1. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui 

bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik 

kepada individu atau entitas atau pihak lain, disebut? (Hayes et al, 2014) 

a. Fraud 

b. Risk 

c. Materiality 

2. Apa saja yang termasuk dalam Fraud Triangle? (Hayes et al, 2014) 

a. Choice, Pressure, dan Razionalitation 

b. Corporate Structure, Opportunity, dan Pressure 

c. Pressure, Opportunity, dan Razionalitation 

3. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat 

finansial dan non finansial sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan 

fraud? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 
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b. Rationalization. 

c. Choice. 

4. Terbukanya kesempatan dikarenakan sistem pengendalian internal yang lemah, 

manajemen pengawasan yang kurang memadai serta prosedur yang tidak jelas ikut 

andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 

c. Opportunity. 

5. Serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan 

agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 

kepentingan? (Tiscini dan Donato, 2008) 

a. Fraud 

b. Corporate Governance 

c. Fraud Triangle 
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Petunjuk Umum 

Latar Belakang 

Asumsikan anda adalah seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis 

serta menilai resiko yang ada pada perusahaan PT XYZ. Anda diminta untuk menilai 

sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut meliputi struktur organisasi dan 

lingkungan pekerjaan perusahaan. 

Kasus Saat Ini 

Anda merupakan seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis serta 

menilai resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan PT XYZ. PT XYZ merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan elektronik. PT XYZ 

merupakan sebuah public company yang dimiliki oleh beberapa orang pemegang 

saham dan diantaranya terdapat beberapa pemegang saham mayoritas yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perusahaan, dalam menjalankan perusahaannya PT 

XYZ dipimpin oleh seorang dewan komisaris yang ditunjuk oleh para pemegang 

saham mayoritas (pemilik saham diatas 20%). Para investor menjanjikan akan ada 

bonus atau insentif apabila perusahaan mampu memenuhi target. Oleh karena itu 

kinerja perusahaan harus terlihat baik di mata investor. 

Dalam penentuan anggaran serta target perusahaan, PT XYZ 

mempercayakannya pada dewan komisaris yang telah ditunjuk oleh para pemegang 

saham mayoritas. Bahkan, pengendalian internal perusahaan juga dibentuk dan 

dikelola sesuai dengan kemauan dari dewan komisaris. Secara tidak langsung 
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kekuasaan tertinggi dalam menjalankan operasional perusahaan berada ditangan 

seorang dewan komisaris atau dewan direksi. 

Dalam berjalannya waktu, perusahaan mulai mengalami penurunan. Namun 

hal tersebut tidak terlihat dari laporan keuangan yang diterima oleh para investor. Hal 

tersebut membuat para investor mulai curiga bahwa terjadi suatu kecurangan di 

perusahaan. Ada anggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang digunakan 

dengan cara yang tidak benar dan dapat dikatakan kurang bermoral. Kekuasaan 

berlebih merupakan dampak dari otorisasi atau kewenangan tiap perusahaan, hal 

tersebut terjadi apabila seseorang memiliki kekuasaan yang besar dalam pengambilan 

keputusannya hanya mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga pengendalian 

yang ada dalam perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik.  

Salah satu kemungkinan kecurangan yang mungkin dilakukan adalah 

violation action, suatu tindakan yang secara terbuka berlawanan dengan standar 

akuntansi dan prinsip akuntansi, yaitu memberikan representasi yang tidak benar. 

Kemungkinan tersebut membuat anda sebagai auditor diminta untuk 

mempertimbangkan kemungkinan kekuasaan yang berlebih berdampak pada 

terjadinya fraud. 
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1. Seberapa besar kemungkinan fraud akan terjadi pada perusahaan tersebut 

berdasarkan kasus diatas? 

Rendah    Sedang     Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Seberapa besar kemungkinan terjadi kecurangan berupa violation action dalam 

perusahaan tersebut?  

Rendah    Sedang     Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Apakah kekuasaan yang berlebihan bisa dikatakan sebagai faktor terjadinya fraud 

pada perusahaan tersebut? 

Tidak Setuju   Netral     Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Apakah target perusahaan mengakibat pemegang kekuasaan dapat termotivasi 

untuk melakukan dalam fraud? 

Tidak Setuju   Netral     Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Apakah bonus atau insentif yang diberikan sebagai imbalan terpenuhinya target 

menjadi salah satu penyebab fraud ? 

Tidak Setuju   Netral     Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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LAMPIRAN 2 

Instrumen Penelitian 

 

 

 

PERAN SAUDARA SEBAGAI AUDITOR YANG AKAN MENILAI RISIKO PADA 
PERUSAHAAN YANG MEMILIKI TINGKAT KEKUASAAN YANG TIDAK 

BERLEBIH 

 

 Kasus berikut dibuat berdasarkan pada penelitian Tiscini dan Donato (2008). 

 Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan pretensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

 Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

 Saudara diharap menjawab dengan logika berfikir dan hati-hati. 

 Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

 Saudara akan diberikan pertanyaan awal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar tentang audit. 

 Silahkan baca informasi yang tedapat dalam halaman-halaman berikut. 

Informasi ini berisi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. 

Silahkan tempatkan diri anda sebagai seorang auditor yang akan menilai 

risiko pada suatu perusahaan. Anda diminta untuk mencari seberapa besar 

faktor-faktor yang ada mendorong terjadinya fraud. 

PENGANTAR SIMULASI 
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Identitas Diri 

Harap memberikan informasi yang diminta: 

 Mahasiswa angkatan   : 

 Sudah lulus mata kuliah Audit  : 

 Nilai mata kuliah Audit   : 

 Tahun lulus mata kuliah Audit  : 

1. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui 

bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak 

baik kepada individu atau entitas atau pihak lain, disebut? (Hayes et al, 2014) 

a. Fraud 

b. Risk 

c. Materiality 

2. Apa saja yang termasuk dalam Fraud Triangle? (Hayes et al, 2014) 

a. Choice, Pressure, dan Razionalitation 

b. Corporate Structure, Opportunity, dan Pressure 

c. Pressure, Opportunity, dan Razionalitation 

3. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat 

finansial dan non finansial sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan 

fraud? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 
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b. Rationalization. 

c. Choice. 

4. Terbukanya kesempatan dikarenakan sistem pengendalian internal yang lemah, 

manajemen pengawasan yang kurang memadai serta prosedur yang tidak jelas ikut 

andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 

c. Opportunity. 

5. Serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan 

agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 

kepentingan? (Tiscini dan Donato, 2008) 

a. Fraud 

b. Corporate Governance 

c. Fraud Triangle 
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Petunjuk Umum 

Latar Belakang 

Asumsikan anda adalah seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis 

serta menilai resiko yang ada pada perusahaan PT XYZ. Anda diminta untuk menilai 

sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut meliputi struktur organisasi dan 

lingkungan pekerjaan perusahaan. 

 

Kasus Saat Ini 

Anda merupakan seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis serta 

menilai resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan PT XYZ. PT XYZ merupakan 

sebuah perusahaan open ownership yang dimiliki oleh dua orang pengusaha. Dalam 

menjalankan perusahaannya PT XYZ dipimpin oleh seorang dewan komisaris yang 

ditunjuk oleh kedua pemilik perusahaan, namun keputusan tertentu hanya dapat 

diambil setelah ada diskusi dengan pemilik perusahaan.  

Dalam penentuan anggaran dan target perusahaan, dewan komisaris beserta 

top dan middle management menentukan secara bersama-sama. Termasuk 

pengendalian internal perusahaan juga dibentuk secara bersama, lalu perencanaan 

tersebut diajukan atau didiskusikan dengan pemilik perusahaan sebelum diterapkan. 

Apabila target dapat terpenuhi, perusahaan menjanjikan bonus atau insentif akan 

diberikan kepada pegawai. 



80 
 

 

Setiap keputusan yang akan diambil dalam perusahaan tersebut akan 

didiskusikan dengan jajaran top management atau bahkan pemilik perusahaan. Hal 

tersebut dilakukan untuk meminimalisir fraud. Salah satu kemungkinan kecurangan 

yang mungkin dilakukan adalah violation action, suatu tindakan yang secara terbuka 

berlawanan dengan standar akuntansi dan prinsip akuntansi, yaitu memberikan 

representasi yang tidak benar. 

 Kemungkinan tersebut membuat anda sebagai auditor diminta untuk 

mempertimbangkan kemungkinan kekuasaan berdampak pada terjadinya fraud. 
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1. Seberapa besar kemungkinan fraud akan terjadi pada perusahaan tersebut 

berdasarkan kasus diatas? 

Rendah    Sedang     Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Seberapa besar kemungkinan terjadi kecurangan berupa violation action dalam 

perusahaan tersebut?  

Rendah    Sedang     Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Apakah kekuasaan yang berlebihan bisa dikatakan sebagai faktor terjadinya fraud 

pada perusahaan tersebut? 

Tidak Setuju   Netral     Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Apakah target perusahaan mengakibat pemegang kekuasaan dapat termotivasi 

untuk melakukan dalam fraud? 

Tidak Setuju   Netral     Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Apakah bonus atau insentif yang diberikan sebagai imbalan terpenuhinya target 

menjadi salah satu penyebab fraud ? 

Tidak Setuju      Netral     Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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LAMPIRAN 3 

Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

PERAN SAUDARA SEBAGAI AUDITOR YANG AKAN MENILAI RISIKO PADA 
PERUSAHAAN YANG MEMILIKI TEKANAN PEKERJAAN YANG TINGGI  

 

 Kasus berikut dibuat berdasarkan pada penelitian Tiscini dan Donato (2008). 

 Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan pretensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

 Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

 Saudara diharap menjawab dengan logika berfikir dan hati-hati. 

 Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

 Saudara akan diberikan pertanyaan awal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar tentang audit. 

 Silahkan baca informasi yang tedapat dalam halaman-halaman berikut. 

Informasi ini berisi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. 

Silahkan tempatkan diri anda sebagai seorang auditor yang akan menilai 

risiko pada suatu perusahaan. Anda diminta untuk mencari seberapa besar 

faktor-faktor yang ada mendorong terjadinya fraud. 

PENGANTAR SIMULASI 
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Identitas Diri 

Harap memberikan informasi yang diminta: 

 Mahasiswa angkatan   : 

 Sudah lulus mata kuliah Audit  : 

 Nilai mata kuliah Audit   : 

 Tahun lulus mata kuliah Audit  : 

1. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui 

bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak 

baik kepada individu atau entitas atau pihak lain, disebut? (Hayes et al, 2014) 

a. Fraud 

b. Risk 

c. Materiality 

2. Apa saja yang termasuk dalam Fraud Triangle? (Hayes et al, 2014) 

a. Choice, Pressure, dan Razionalitation 

b. Corporate Structure, Opportunity, dan Pressure 

c. Pressure, Opportunity, dan Razionalitation 

3. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat 

finansial dan non finansial sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan 

fraud? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 
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c. Choice. 

4. Terbukanya kesempatan dikarenakan sistem pengendalian internal yang lemah, 

manajemen pengawasan yang kurang memadai serta prosedur yang tidak jelas ikut 

andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 

c. Opportunity. 

5. Serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan 

agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 

kepentingan? (Tiscini dan Donato, 2008) 

a. Fraud 

b. Corporate Governance 

c. Fraud Triangle 
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Petunjuk Umum 

Latar Belakang 

Asumsikan anda adalah seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis 

serta menilai resiko yang ada pada perusahaan PT XYZ. Anda diminta untuk menilai 

sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut meliputi struktur organisasi dan 

lingkungan pekerjaan perusahaan. 

 

Kasus Saat Ini 

Anda merupakan seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis serta 

menilai resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan PT XYZ. PT XYZ merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan elektronik. . PT XYZ 

merupakan sebuah public company yang dimiliki oleh beberapa orang pemegang 

saham dan diantaranya terdapat beberapa pemegang saham mayoritas yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perusahaan, dalam menjalankan perusahaannya PT 

XYZ dipimpin oleh seorang dewan komisaris yang ditunjuk oleh para pemegang 

saham mayoritas (pemilik saham diatas 20%). Para investor menjanjikan akan ada 

bonus atau insentif apabila perusahaan mampu memenuhi target, oleh karena itu 

kinerja perusahaan harus terlihat baik di mata investor. 

Untuk bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain, perusahaan perlu 

meningkatkan kompetensi dan kinerja para pegawainya. Perusahaan harus terus 

menerus memberikan target agar bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh 
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para investor. Untuk itu perusahaan mulai mempertimbangkan peningkatan-

peningkatan tersebut. 

Namun, peningkatan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan akan 

mengakibatkan tekanan bagi para pegawainya. Tekanan pekerjaan pada awalnya 

diakibatkan tingginya harapan perusahaan tanpa memperhatikan kemampuan yang 

dimiliki oleh pegawai dalam memenuhi target tersebut. Salah satu bentuk kecurangan 

yang mungkin dilakukan adalah elusion actions, suatu tindakan yang tidak secara 

terbuka berlawanan dengan standar akuntansi,biasanya tindakannya berupa 

mengarahkan interpretasi investor ataupun manajer dalam melihat suatu kondisi 

ekonomi. 

Kemungkinan tersebut membuat anda sebagai auditor diminta untuk 

mempertimbangkan kemungkinan tekanan berdampak pada terjadinya fraud. 
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1. Seberapa besar kemungkinan fraud akan terjadi pada perusahaan tersebut 

berdasarkan kasus diatas? 

 Rendah       Sedang    Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Seberapa besar kemungkinan terjadi kecurangan berupa elusion action dalam 

perusahaan tersebut?  

Rendah       Sedang    Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Apakah tekanan pekerjaan bisa dikatakan sebagai faktor terjadinya fraud pada 

perusahaan tersebut? 

 Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Apakah target perusahaan mengakibat pegawai dapat termotivasi untuk 

melakukan dalam fraud? 

 Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Apakah bonus atau insentif yang diberikan sebagai imbalan terpenuhinya target 

menjadi salah satu penyebab fraud ? 

Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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LAMPIRAN 4 

Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

PERAN SAUDARA SEBAGAI AUDITOR YANG AKAN MENILAI RISIKO PADA PERUSAHAAN 
YANG MEMILIKI TEKANAN PEKERJAAN YANG RENDAH  

 

 Kasus berikut dibuat berdasarkan pada penelitian Tiscini dan Donato (2008). 

 Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan pretensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

 Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

 Saudara diharap menjawab dengan logika berfikir dan hati-hati. 

 Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

 Saudara akan diberikan pertanyaan awal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar tentang audit. 

 Silahkan baca informasi yang tedapat dalam halaman-halaman berikut. 

Informasi ini berisi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. 

Silahkan tempatkan diri anda sebagai seorang auditor yang akan menilai 

risiko pada suatu perusahaan. Anda diminta untuk mencari seberapa besar 

faktor-faktor yang ada mendorong terjadinya fraud. 

PENGANTAR SIMULASI 
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Identitas Diri 

Harap memberikan informasi yang diminta: 

 Mahasiswa angkatan   : 

 Sudah lulus mata kuliah Audit  : 

 Nilai mata kuliah Audit   : 

 Tahun lulus mata kuliah Audit  : 

1. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui 

bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak 

baik kepada individu atau entitas atau pihak lain, disebut? (Hayes et al, 2014) 

a. Fraud 

b. Risk 

c. Materiality 

2. Apa saja yang termasuk dalam Fraud Triangle? (Hayes et al, 2014) 

a. Choice, Pressure, dan Razionalitation 

b. Corporate Structure, Opportunity, dan Pressure 

c. Pressure, Opportunity, dan Razionalitation 

3. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat 

finansial dan non finansial sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan 

fraud? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 
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b. Rationalization. 

c. Choice. 

4. Terbukanya kesempatan dikarenakan sistem pengendalian internal yang lemah, 

manajemen pengawasan yang kurang memadai serta prosedur yang tidak jelas ikut 

andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 

c. Opportunity. 

5. Serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan 

agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 

kepentingan? (Tiscini dan Donato, 2008) 

a. Fraud 

b. Corporate Governance 

c. Fraud Triangle 
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Petunjuk Umum 

Latar Belakang 

Asumsikan anda adalah seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis 

serta menilai resiko yang ada pada perusahaan PT XYZ. Anda diminta untuk menilai 

sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut meliputi struktur organisasi dan 

lingkungan pekerjaan perusahaan. 

 

Kasus Saat Ini 

Anda merupakan seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis serta 

menilai resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan PT XYZ. PT XYZ merupakan 

sebuah perusahaan open ownership yang dimiliki oleh dua orang pengusaha. Dalam 

menjalankan perusahaannya PT XYZ dipimpin oleh seorang dewan komisaris yang 

ditunjuk oleh kedua pemilik perusahaan, namun keputusan tertentu hanya dapat 

diambil setelah ada diskusi dengan pemilik perusahaan.  

Untuk bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain, perusahaan perlu 

meningkatkan kompetensi dan kinerja para pegawainya. Perusahaan harus terus 

menerus memberikan target agar bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh 

para investor. Untuk itu perusahaan mulai mempertimbangkan peningkatan-

peningkatan tersebut. 

Untuk menghindari terjadinya kecurangan, perusahaan mempertimbangkan 

kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam memenuhi target. 
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Perusahaan berusaha memasang target yang realistis untuk dicapai,dan perusahaan 

akan memberikan insentif atau bonus apabila target perusahaan dapat dipenuhi. 

Target yang diberikan harus realistis untuk mengurangi tekanan pegawai dan 

memberikan bonus untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Rendahnya tekanan 

pekerjaan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Salah satu 

tindakan fraud yang sering terjadi adalah elusion actions, suatu tindakan yang tidak 

secara terbuka berlawanan dengan standar akuntansi,biasanya tindakannya berupa 

mengarahkan interpretasi investor ataupun manajer dalam melihat suatu kondisi 

ekonomi. 

Kemungkinan tersebut membuat anda sebagai auditor diminta untuk 

mempertimbangkan kemungkinan tekanan pekerjaan berdampak pada terjadinya 

fraud. 
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1. Seberapa besar kemungkinan fraud akan terjadi pada perusahaan tersebut 

berdasarkan kasus diatas? 

 Rendah       Sedang    Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Seberapa besar kemungkinan terjadi kecurangan berupa elusion action dalam 

perusahaan tersebut?  

Rendah       Sedang    Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Apakah tekanan pekerjaan bisa dikatakan sebagai faktor terjadinya fraud pada 

perusahaan tersebut? 

 Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Apakah target perusahaan mengakibat pegawai dapat termotivasi untuk 

melakukan dalam fraud? 

 Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Apakah bonus atau insentif yang diberikan sebagai imbalan terpenuhinya target 

menjadi salah satu penyebab fraud ? 

Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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LAMPIRAN 5 

Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

PERAN SAUDARA SEBAGAI AUDITOR YANG AKAN MENILAI RISIKO PADA 
PERUSAHAAN YANG MEMILIKI SISTEM CORPORATE GOVERNANCE LEMAH  

 

 Kasus berikut dibuat berdasarkan pada penelitian Tiscini dan Donato (2008). 

 Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan pretensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

 Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

 Saudara diharap menjawab dengan logika berfikir dan hati-hati. 

 Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

 Saudara akan diberikan pertanyaan awal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar tentang audit. 

 Silahkan baca informasi yang tedapat dalam halaman-halaman berikut. 

Informasi ini berisi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. 

Silahkan tempatkan diri anda sebagai seorang auditor yang akan menilai 

risiko pada suatu perusahaan. Anda diminta untuk mencari seberapa besar 

faktor-faktor yang ada mendorong terjadinya fraud. 

 

PENGANTAR SIMULASI 
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Identitas Diri 

Harap memberikan informasi yang diminta: 

 Mahasiswa angkatan   : 

 Sudah lulus mata kuliah Audit  : 

 Nilai mata kuliah Audit   : 

 Tahun lulus mata kuliah Audit  : 

1. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui 

bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak 

baik kepada individu atau entitas atau pihak lain, disebut? (Hayes et al, 2014) 

a. Fraud 

b. Risk 

c. Materiality 

2. Apa saja yang termasuk dalam Fraud Triangle? (Hayes et al, 2014) 

a. Choice, Pressure, dan Razionalitation 

b. Corporate Structure, Opportunity, dan Pressure 

c. Pressure, Opportunity, dan Razionalitation 

3. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat 

finansial dan non finansial sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan 

fraud? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 
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c. Choice. 

4. Terbukanya kesempatan dikarenakan sistem pengendalian internal yang lemah, 

manajemen pengawasan yang kurang memadai serta prosedur yang tidak jelas ikut 

andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 

c. Opportunity. 

5. Serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan 

agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 

kepentingan? (Tiscini dan Donato, 2008) 

a. Fraud 

b. Corporate Governance 

c. Fraud Triangle 
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Petunjuk Umum 

Latar Belakang 

Asumsikan anda adalah seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis 

serta menilai resiko yang ada pada perusahaan PT XYZ. Anda diminta untuk menilai 

sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut meliputi struktur organisasi dan 

lingkungan pekerjaan perusahaan. 

 

Kasus Saat Ini 

Anda merupakan seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis serta 

menilai resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan PT XYZ. PT XYZ merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan elektronik. PT XYZ 

merupakan sebuah public company yang dimiliki oleh beberapa orang pemegang 

saham dan diantaranya terdapat beberapa pemegang saham mayoritas yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perusahaan, dalam menjalankan perusahaannya PT 

XYZ dipimpin oleh seorang dewan komisaris yang ditunjuk oleh para pemegang 

saham mayoritas (pemilik saham diatas 20%). Para investor menjanjikan akan ada 

bonus atau insentif apabila perusahaan mampu memenuhi target. Oleh karena itu 

kinerja perusahaan harus terlihat baik di mata investor. 

Perusahaan yang baik harus memiliki suatu sistem pengendalian yang kuat. 

PT XYZ memiliki sistem pengendalian internal perusahaan dibentuk dan dikelola 

sesuai dengan kemauan dari dewan komisaris. Secara tidak langsung kekuasaan 

tertinggi dalam menjalankan operasional perusahaan berada ditangan seorang dewan 
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komisaris atau dewan direksi. Apabila pengendalian internal dibuat sesuai kemauan 

dewan komisaris, hal tersebut memungkinan pengendalian akan berjalan tidak efektif 

dan memungkinkan terjadinya fraud di perusahaan. Akan sangat berbahaya bagi 

perusahaan apabila sistem pengendalian dibentuk hanya untuk memenuhi suatu 

tujuan tertentu oleh kelompok tertentu. Ketika sistem pengendalian perusahaan 

dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu, maka banyak sekali hal yang tidak 

dipertimbangkan demi mendapat keuntungan pribadi atau kelompok tertentu sehingga 

menimbulkan banyak kekacauan dalam perusahaan. 

Kemungkinan tersebut membuat anda sebagai auditor diminta untuk 

mempertimbangkan dampak dari sistem pengendalian yang ada di perusahaan PT 

XYZ  pada terjadinya fraud. 

  



99 
 

 

1. Seberapa besar kemungkinan fraud akan terjadi pada perusahaan tersebut 

berdasarkan kasus diatas? 

Rendah       Sedang    Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Apakah sistem pengendalian yang didesain bisa menjadi faktor terjadinya fraud 

pada perusahaan tersebut? 

Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

3. Apakah sistem pengendalian yang dibentuk akan berjalan dengan efektif 

sebagaimana mestinya ? 

Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Apakah dalam penerapan sistem pengendalian internal perusahaan masih 

terdapat peluang untuk melakukan fraud ? 

Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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LAMPIRAN 6 

Instrumen Penelitian 

 

 

PERAN SAUDARA SEBAGAI AUDITOR YANG AKAN MENILAI RISIKO PADA 

PERUSAHAAN YANG MEMILIKI SISTEM CORPORATE GOVERNANCE BAIK  

 Kasus berikut dibuat berdasarkan pada penelitian Tiscini dan Donato (2008). 

 Saudara diminta untuk menjawab berdasarkan informasi yang ada dan 

bukan berdasarkan pretensi atau spekulasi dalam waktu 15 menit. 

 Mohon tidak bekerjasama dengan peserta lain selama simulasi berlangsung. 

 Saudara diharap menjawab dengan logika berfikir dan hati-hati. 

 Identitas yang saudara berikan akan dirahasiakan. 

 Saudara akan diberikan pertanyaan awal untuk mengetahui pengetahuan 

dasar tentang audit. 

 Silahkan baca informasi yang tedapat dalam halaman-halaman berikut. 

Informasi ini berisi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. 

Silahkan tempatkan diri anda sebagai seorang auditor yang akan menilai 

risiko pada suatu perusahaan. Anda diminta untuk mencari seberapa besar 

faktor-faktor yang ada mendorong terjadinya fraud. 

  

PENGANTAR SIMULASI 
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Identitas Diri 

Harap memberikan informasi yang diminta: 

 Mahasiswa angkatan   : 

 Sudah lulus mata kuliah Audit  : 

 Nilai mata kuliah Audit   : 

 Tahun lulus mata kuliah Audit  : 

1. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui 

bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak 

baik kepada individu atau entitas atau pihak lain, disebut? (Hayes et al, 2014) 

a. Fraud 

b. Risk 

c. Materiality 

2. Apa saja yang termasuk dalam Fraud Triangle? (Hayes et al, 2014) 

a. Choice, Pressure, dan Razionalitation 

b. Corporate Structure, Opportunity, dan Pressure 

c. Pressure, Opportunity, dan Razionalitation 

3. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan yang bersifat 

finansial dan non finansial sehingga mendorong seseorang melakukan tindakan 

fraud? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 
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c. Choice. 

4. Terbukanya kesempatan dikarenakan sistem pengendalian internal yang lemah, 

manajemen pengawasan yang kurang memadai serta prosedur yang tidak jelas ikut 

andil dalam membuka peluang terjadinya kecurangan? (Hayes et al, 2014) 

a. Pressure 

b. Rationalization. 

c. Opportunity. 

5. Serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan 

agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 

kepentingan? (Tiscini dan Donato, 2008) 

a. Fraud 

b. Corporate Governance 

c. Fraud Triangle 
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Petunjuk Umum 

Latar Belakang 

Asumsikan anda adalah seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis 

serta menilai resiko yang ada pada perusahaan PT XYZ. Anda diminta untuk menilai 

sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut meliputi struktur organisasi dan 

lingkungan pekerjaan perusahaan. 

Kasus Saat Ini 

Anda merupakan seorang auditor yang ditugaskan untuk menganalisis serta 

menilai resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan PT XYZ. PT XYZ merupakan 

sebuah perusahaan open ownership yang dimiliki oleh dua orang pengusaha. Dalam 

menjalankan perusahaannya PT XYZ dipimpin oleh seorang dewan komisaris yang 

ditunjuk oleh kedua pemilik perusahaan, namun keputusan tertentu hanya dapat 

diambil setelah ada diskusi dengan pemilik perusahaan.  

Perusahaan yang baik harus memiliki suatu sistem pengendalian yang kuat. 

PT XYZ memiliki sistem pengendalian internal perusahaan dibentuk oleh pemilik 

perusahaan, top management, dan middle management. Hal tersebut dilakukan agar 

sistem pengendalian internal yang dibentuk diharapkan dapat berjalan secara efektif 

secara menyeluruh. Evaluasi sistem pengendalian dilakukan secara berkala untuk 

meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dan mengurangi peluang terjadinya 

fraud. 
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Anda sebagai auditor diminta untuk mempertimbangkan dampak dari sistem 

pengendalian yang ada di perusahaan PT XYZ  pada terjadinya fraud. 

1. Seberapa besar kemungkinan fraud akan terjadi pada perusahaan tersebut 

berdasarkan kasus diatas? 

Rendah       Sedang    Tinggi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Apakah sistem pengendalian yang didesain bisa menjadi faktor terjadinya fraud 

pada perusahaan tersebut? 

Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

3. Apakah sistem pengendalian yang dibentuk akan berjalan dengan efektif 

sebagaimana mestinya ? 

Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Apakah dalam penerapan sistem pengendalian internal perusahaan masih 

terdapat peluang untuk melakukan fraud ? 

Tidak Setuju      Netral    Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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LAMPIRAN 7 

Pengecekan Manipulasi Kekuasaan Berlebih 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 KekuasaanBerlebih_FraudTi

nggi 
40.9375 16 1.23659 .30915 

KekuasaanBerlebih_FraudR

endah 
30.2500 16 1.94936 .48734 

Pair 2 KekuasaanTidakBerlebih_Fr

audRendah 
32.5625 16 1.36473 .34118 

KekuasaanTidakBerlebih_Fr

audTinggi 
17.8125 16 1.37689 .34422 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 KekuasaanBerlebih_FraudTi

nggi & 

KekuasaanBerlebih_FraudR

endah 

16 -.214 .425 

Pair 2 KekuasaanTidakBerlebih_Fr

audRendah & 

KekuasaanTidakBerlebih_Fr

audTinggi 

16 -.011 .967 
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Paired Samples Test 

 

Pair 1 Pair 2 

KekuasaanBerl

ebih_FraudTing

gi - 

KekuasaanBerl

ebih_FraudRen

dah 

KekuasaanTida

kBerlebih_Frau

dRendah - 

KekuasaanTida

kBerlebih_Frau

dTinggi 

Paired Differences Mean 10.68750 14.75000 

Std. Deviation 2.52240 1.94936 

Std. Error Mean .63060 .48734 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 9.34341 13.71126 

Upper 12.03159 15.78874 

t 16.948 30.266 

df 15 15 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
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LAMPIRAN 8  

Pengencekan Manipulasi Tekanan Pekerjaan 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 TekananPekerjaanTinggi_Fr

audTinggi 
38.3750 16 .95743 .23936 

TekananPekerjaanTinggi_Fr

audRendah 
24.1875 16 1.47054 .36764 

Pair 2 TekananPekerjaanRendah_

FraudTinggi 
18.7500 16 1.48324 .37081 

TekananPekerjaanRendah_

FraudRendah 
29.3125 16 1.01448 .25362 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 TekananPekerjaanTinggi_Fr

audTinggi & 

TekananPekerjaanTinggi_Fr

audRendah 

16 -.243 .365 

Pair 2 TekananPekerjaanRendah_

FraudTinggi & 

TekananPekerjaanRendah_

FraudRendah 

16 .144 .595 
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Paired Samples Test 

 

Pair 1 Pair 2 

TekananPekerja

anTinggi_Fraud

Tinggi - 

TekananPekerja

anTinggi_Fraud

Rendah 

TekananPekerja

anRendah_Frau

dTinggi - 

TekananPekerja

anRendah_Frau

dRendah 

Paired Differences Mean 14.18750 -10.56250 

Std. Deviation 1.93972 1.67207 

Std. Error Mean .48493 .41802 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 13.15390 -11.45349 

Upper 15.22110 -9.67151 

t 29.257 -25.268 

df 15 15 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
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LAMPIRAN 9 

Pengecekan Manipulasi Sistem Corporate Governance 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 SCGLemah_FraudTinggi 30.5000 16 .96609 .24152 

SCGLemah_FraudRendah 17.5000 16 1.41421 .35355 

Pair 2 SCGBaik_FraudRendah 25.8125 16 1.22304 .30576 

SCGBaik_FraudTinggi 16.1875 16 1.42449 .35612 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 SCGLemah_FraudTinggi & 

SCGLemah_FraudRendah 
16 .098 .719 

Pair 2 SCGBaik_FraudRendah & 

SCGBaik_FraudTinggi 
16 .366 .163 

 

 
Paired Samples Test 

 

Pair 1 Pair 2 

SCGLemah_Fra

udTinggi - 

SCGLemah_Fra

udRendah 

SCGBaik_Fraud

Rendah - 

SCGBaik_Fraud

Tinggi 

Paired Differences Mean 13.00000 9.62500 

Std. Deviation 1.63299 1.50000 

Std. Error Mean .40825 .37500 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 12.12984 8.82571 

Upper 13.87016 10.42429 

t 31.843 25.667 

df 15 15 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
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LAMPIRAN 10 

Pengecekan Hipotesis Pertama 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 KekuasaanBerlebih 35.5938 32 5.66175 1.00087 

KekuasaanTidakBerlebih 25.1875 32 7.61339 1.34587 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 KekuasaanBerlebih & 

KekuasaanTidakBerlebih 
32 -.919 .000 

 

 
Paired Samples Test 

 

Pair 1 

KekuasaanBerl

ebih - 

KekuasaanTida

kBerlebih 

Paired Differences Mean 10.40625 

Std. Deviation 13.01081 

Std. Error Mean 2.30001 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 5.71535 

Upper 15.09715 

t 4.524 

df 31 

Sig. (2-tailed) .000 

 
 
 
 



111 
 

 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 TekananPekerjaanTinggi 31.2813 32 7.30989 1.29222 

TekananPekerjaanRendah 24.0313 32 5.50943 .97394 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 TekananPekerjaanTinggi & 

TekananPekerjaanRendah 
32 -.953 .000 

 

 
Paired Samples Test 

 

Pair 1 

TekananPekerj

aanTinggi - 

TekananPekerj

aanRendah 

Paired Differences Mean 7.25000 

Std. Deviation 12.67204 

Std. Error Mean 2.24012 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower 2.68124 

Upper 11.81876 

t 3.236 

df 31 

Sig. (2-tailed) .003 
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LAMPIRAN 11 

Pengecekan Hipotesis Kedua 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 SCGLemah 24.0000 32 6.71061 1.18628 

SCGBaik 21.0000 32 5.06092 .89465 

 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 SCGLemah & SCGBaik 32 -.938 .000 

 

 
Paired Samples Test 

 

Pair 1 

SCGLemah - 

SCGBaik 

Paired Differences Mean 3.00000 

Std. Deviation 11.59254 

Std. Error Mean 2.04929 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -1.17956 

Upper 7.17956 

t 1.464 

df 31 

Sig. (2-tailed) .003 

 

 


