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Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 

 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang mengirimkan kuesioner ini : 

Nama : Reza Sukmadiansyah (114020120) 

Mahasiswi Program Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan 

Sehubungan dengan tugas akhir skripsi yang sedang saya tempuh saat ini, saya  sangat 

memerlukan informasi dan bantuan dari Bapak/Ibu sekalian mengenai “Pengaruh 

Penerapan Good Corporate Governance dan Pelaksanaan Audit Internal Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan” 

Melalui surat ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu untuk 

memberikan informasi dan bantuan mengisi kuesioner terlampir. Bapak/Ibu diminta 

memberikan jawaban yang jujur dan benar sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. 

Untuk menambah keyakinan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam menjawab setiap pertanyaan, 

diinformasikan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan untuk 

penelitian. Semua jawaban dan identitas yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan akan penulis 

rahasiakan. 

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas kesediaan Bapak/Ibu dalam pengisian 

kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

                     Hormat Saya,  

 

                                                                                                                Reza Sukmadiansyah 



 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Pilih salah satu dengan memberikan tanda cheklist () 

Nomor Responden  : ......................................................................... (diisi oleh peneliti) 

Jenis Kelamin   :       Laki – laki        Perempuan 

Usia    :       21 – 30 tahun      31 – 40 tahun       > 40 tahun 

Pendidikan Terakhir :       SMA       S1         S3 

         D3        S2         Lainnya 

Masa Kerja   :      < 5 tahun        5 – 10 tahun        > 10 tahun 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 

2. Dimohon untuk bapak/Ibu dapat memberikan jawaban yang sejujurnya. 

3. Penulis mengharapkan Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan 

kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja dengan memberi tanda checklist  () pada tabel 

yang sudah tersedia. Untuk salah satu jawaban, dengan keterangan sebagai berikut: 

Keterangan : 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD : Kadang-kadang  

HTP : Hampir Tidak Pernah 

TP : Tidak Pernah 

 

        Cap/Tanda Tangan Perusahaan 

 

 

  



DAFTAR PERNYATAAN 

1. Pernyataan Mengenai Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance 

Apakah Bapak dan/atau Ibu mampu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam kolom pernyataan di bawah ini? 

No Pernyataan SL SR KD HTP TP 

 Transparansi (Transparency)      

1 Mampu menyediakan informasi secara 

tepat waktu,memadai, dan jelas 

sehingga mudah di akses oleh 

pemangku kepentingan 

     

2 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu menyediakan informasi secara 

akurat dan dapat diperbandingkan 

sehingga mudah di akses oleh 

pemangku kepentingan 

     

3 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat menerapkan prinsip keterbukaan 

dan tidak mengurangi kewajiban untuk 

memenuhi ketentuan kerahasiaan 

perusahaan 

     

4 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat memberikan kebijakan secara 

tertulis kepada pemangku kepentingan 

     

 Akuntabilitas (Accountability)      

5 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat menetapkan rincian tugas dan 

tanggung jawab semua organ dan semua 

karyawan perusahaan secara jelas dan 

selaras dengan visi,misi,sasaran usaha 

dan strategi perusahaan 

     

6 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat meyakini semua karyawan yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya dari 

peranan dalam pelaksanaan GCG 

     

7 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat memastikan adanya system 

pengendalian internal yang efektif 

dalam pengelolaan perusahaan 

     

8 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja  

memiliki ukuran kinerja kepada semua 

jajaran perusahaan secara konsisten 

     

9 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

     



jawabnya,perushaan berpegang pada 
etika dan perilaku yang di sepakati  

 Responsibilitas (Responsibility)      

10 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

berpegang pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap 

perundang-undangan 

     

11 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

berpegang pada  kepatuhan terhadap 

anggaran dasar dan peraturan 

perusahaan   

     

12 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

melaksanakan tanggung jawab sosial 

dengan peduli terhadap masyarakat dan 

kelestarian lingkungan terutama 

disekitar perusahaan 

     

 Independensi (Independency)      

13 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat menghindari terjadinya dominasi  

dan tidak terpengaruh oleh pihak 

manapun 

     

14 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

tidak terpengaruh oleh kepentingan 

tertentu, bebas dari kepentingan dan 

dari segala pengaruh atau tekanan 

     

15 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

telah melaksanakan fungsi dan tugasnya 

sesuai dengan anggaran dasar ,peraturan 

perundang undangan, tidak saling 

mendominasi dan saling melempar 

tanggung jawab satu sama lain. 

     

 Kesetaraan dan Kewajaran 

(Fairness) 

     

16 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

telah memberikan kesempatan bagi 

pemangku kepentingan untuk 

memberikan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan perusahaan.  

     

17 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja  

memberikan perlakuan yang setara dan 

wajar kepada pemangku kepentingan 

sesuai dengan kontribusi yang diberikan 

kepada perusahaan 

     

 

 

 



 

2. Pernyataan Mengenai Pelaksanaan Audit Internal 

Apakah Bapak dan/atau Ibu mampu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam kolom pernyataan di bawah ini? 

No Pernyataan SL SR KD HTP TP 

 Tahap Perencanaan Audit      

1 
Kantor ditempat Bapak/Ibu bekerja 

menyediakan informasi dasar tentang 

kegiatan-kegiatan yang akan di periksa 

     

2 
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu menyiapkan berkas laporan 

keuangan sebagai informasi dasar 

     

3 
Kantor ditempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu menyediakan tenaga dalam 

melaksanakan tahapan audit 

     

4 
Kantor di temapat Bapak/Ibu bekerja 

Pemimpin mampu ikut serta dalam 

penentuan berbagai tenaga kerja untuk 

melaksanakan tahapan audit 

     

 
Tahap Pengujian dan Pengevaluasian 

Informasi 

     

5 
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu mengumpulkan informasi 

tentang seluruh hal yang berhubungan 

dengan tujuan-tujuan pemeriksaaan 

     

6 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu mengumpulkan informasi 

tentang seluruh hal yang berhubungan 

dengan lingkup kerja 

     

7 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu melakukan pengawasan 

terhadap proses pengumpulan 

kebenaran informasi 

     

8 
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu melakukan pengawasan 

terhadap penganalisaan,penafsiran dan 

pembuktian kebenaran informasi 

     

 Tahap Penyampaian Hasil 

Pemeriksaan 

     

9 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu menyampaikan hasil laporan 

pemeriksaan baik secara objektif 

ataupun jelas 

     

10 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu menyampaikan hasil laporan 
     



pemeriksaan baik secara singkat 
terstruktur dan tepat waktu 

11 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu mengemukakan tentang maksud 

dan lingkup terhadap hasil laporan 

pemeriksaan 

     

12 
Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu menyampaikan hasil laporan 

hasil pemeriksaan kepada masyarakat 

luas 

     

 Tahap Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan 

     

13 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu meninjau dan melaksanakan 

tindak lanjut (follow up) dalam 

memastikan temuan-temuan 

pemeriksaan yang dilaporkan dilakukan 

dengan tepat 

     

14 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

mampu memastikan suatu tindakan 

korektif yang dilakukan dalam 

memberikan berbagai hasil yang 

diharapkan 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Pernyataan Mengenai Kualitas Laporan Keuangan 

Apakah Bapak dan/atau Ibu mampu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam kolom pernyataan di bawah ini? 

No. Pernyataan SL SR KD HTP TP 

 Relevan       

1 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

menggunakan informasi laporan 

keuangan yang dihasilkan sebagai alat 

evaluasi dan koreksi atas kegiatan di 

masa lalu untuk penyusunan anggaran 

tahun berikutnya 

     

2 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

menjadikan informasi dalam laporan 

untuk memprediksi masa datang 

berdasarkan hasil masa lalu dan 

kejadian masa kini. 

     

3 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat menyampaikan laporan keuangan 

secara tepat waktu 

     

4 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

dapat menyajikan dengan jelas 

informasi akuntansi dalam laporan 

keuangan yang dapat memengaruhi 

pengambilan keputusan 

     

 Andal       

5 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja  

menyajikan seluruh informasi  

keuangan dengan jujur dan disajikan 

secara wajar. 

     

6 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

menyajikan informasi dalam pelaporan 

keuangan dapat di uji dan bila 

dilakukan pengujian lebih dari 

sekalioleh pihak berbeda, hasilnya tidak 

jauh berbeda 

     

7 Kantor di tempat bapak/Ibu bekerja 

mampu mengarahkan informasi pada 

kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak-pihak tertentu 

     

 Dapat Dibandingkan      

 
8 

 

Kantor di tempat Bapak/Ibu Bekerja 
menyajikan informasi laporan 

keuangan yang dapat di bandingkan 

     



 
 

 

 

9 

dengan entitas pelaporan lain pada 
umumnya 

 

 

Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

menyajikan informasi yang termuat di 

dalam laporan keuangan akan berguan 

jika dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya.  

 

 

10 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

melakukan perbandingan laporan 

keuangan secara internal dan eksternal. 

     

 Dapat Dipahami      

11 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

menyajikan laporan keuangan, yang 

dapat di pahami oleh para pengguna. 

     

12 Kantor di tempat Bapak/Ibu bekerja 

Menyajikan laporan keuangan yang 

dinyatakan dalam bentuk istilah yang 

disesuaikan dengan batas pemahaman 

pengguna 

     

 


