
KUESIONER PENELITIAN 

 
 

Semarang, oktober 2011 

Perihal : Permohonan Kesediaan Menjadi Responden 

 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu/Saudara Responden. 

 

Dengan Hormat,  

Saya adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unika 

Soegijapranata Semarang, yang sedang mengadakan penelitin dalam rangka 

menyusun skripsi yang berjudul “PENGARUH KONFLIK PERAN, STRESS 

KERJA,  IKLIM ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN 

TERHADAP KOMITMEN  ORGANISASI (Studi Empiris Pada KAP di 

Semarang). 

Dengan ini saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi 

kuesioner yang terlampir sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara sekalian. 

Setelah terisi lengkap mohon kuesioner dibubuhi cap atau stempel dimana 

Bapak/Ibu/Saudara bekerja. 

Demikian Permohonan saya dan sebelumnya saya mengucapkan banyak 

terimkasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara atas penelitian ini.  

 

 

 

 

Hormat saya 

 

 

 

Elina Rosa Mandiri 

 



Nama KAP :.......................................................................................... 

 

Identitas Responden : 

Nama  :.......................................................................................... 

Jenis Kelamin       : Laki-laki / Perempuan (*coret yang tidak perlu) 

Umur        : ...............Tahun 

Pendidikan Terakhir      :  (  ) S1   

(  ) > S1     

Lama bekerja di KAP ini :..................Tahun.............Bulan 

Jabatan        :    

(  ) Auditor Senior 

(  ) Auditor Junior 

   

Petunjuk untuk mengisi kuesioner : 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut kemudian jawablah 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

2. tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban benar jika diisi 

dengan jujur dengan keadaan saat ini. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini dengan memberi tanda () 

contreng untuk pilihan : 

 STS = Sangat Tidak Setuju 

 TS   = Tidak Setuju 

 N   = Netral 

 S   = Setuju 

 SS   = Sangat Setuju 

4. Jika anda ingin merubah jawaban berilah tanda 2 garis mendatar (=) 

pada jawaban yang salah kemudian silanglah (X) jawaban yang menurut 

anda benar.  

 

 

 



KOMITMEN ORGANISASI (Y) 
No Keterangan STS TS R S SS 

 Komitmen Afektif      

1 Saya akan membicarakan kepada orang lain bahwa Kantor 

Akuntan Publik tempat saya bekerja saat ini adalah yang paling 

baik 

     

2 Saya bangga untuk mengatakan kepada orang lain bahwa saya 

bagian dari  Kantor Akuntan Publik ini. 

     

3 Saya menemukan bahwa terdapat kesamaan antara nilai-nilai yang 

ada pada diri saya dengan nilai-nilai  Kantor Akuntan Publik.  

     

4 Saya tertantang untuk mencoba jenis pekerjaan baru dalam  Kantor 

Akuntan Publik saya. 

     

5 Saya memiliki banyak kesempatan berpendapat untuk kemajuan  

Kantor Akuntan Publik. 

     

 Komitmen Continuance      

1 Saya akan menerima setiap jenis pekerjaan yang diberikan kepada 

saya, agar saya tetap dapat bekerja di  Kantor Akuntan Publik ini. 

     

2 Saya sangat peduli bagaimana kelanjutan  Kantor Akuntan Publik 

ini pada masa yang akan datang. 

     

3 Saya sangat senang bahwa saya memilih Kantor Akuntan Publik 

ini sebagai tempat saya belajar. 

     

4 Alasan utama saya tetap bekerja di Kantor Akuntan Publik ini 

adalah apabila keluar akan memerlukan pengorbanan diri sendiri 

yang harus dipertimbangkan. 

     

 Komitmen Normative      
1 Saya akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang 

diharapkan untuk kemajuan Kantor Akuntan Publik. 

     

2 Bagi saya, ini Kantor Akuntan Publik yang terbaik untuk 

saya bekerja. 

     

3 Kantor Akuntan Publik ini merupakan inspirasi yang baik 

untuk saya dalam melakukan pekerjaan. 

     

 

Sumber:  Meyer dan Allen (2003)  
 
 
 



KONFLIK PERAN (X1) 
 

 
No Keterangan STS TS R S SS

Role Conflict       

1 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya tuntutan yang saling 

berbeda (bertentangan) dari atasan saya. 

     

2 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya tuntutan yang saling  

berbeda  (bertentangan) dari rekan sekerja saya. 

     

3 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya tuntutan klien dan orang 

lain yang berbeda. 

     

4 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya tugas yang sangat banyak 

dan beragam. 

     

5 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya peran saya di tempat kerja 

dan rumah. 

     

Sumber: Kahn, et.al (dalam Cahyono, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STRESS KERJA (X3) 



 
No Keterangan STS TS R S SS 

Stress Kerja      

1 Dalam menjalankan tugas saya ditekan dengan 

banyak peraturan. 

     

2 Saya merasa stres karena memperoleh imbalan 

yang tidak sebanding dengan hasil kerja saya  

     

3 Beban kerja yang terlalu banyak menyebabkan 

ketegangan di dalam diri saya  

     

4 Jika menghadapi situasi baru dan asing, saya 

langsung menjadi stress 

     

5 Saya merasa bingung dalam bertindak karena 

kurang jelasnya peran dalam pekerjaan saya ini 

hingga membuat saya tertekan 

     

6 Umpan balik atau standar kerja yang tidak jelas 

membuat saya tertekan 

     

7 Kebebasan yang diberikan kepada saya dalam 

bekerja membuat saya stress 

     

8 Kelelahan saya tidak cepat hilang ketika saya 

berada ditempat kerja lagi  

     

Sumber: Suprihanto dkk (2003)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKLIM ORGANISASI (X3) 
 



No Keterangan STS TS R S SS 

Iklim Organisasi      

1 Organisasi ini menekankan pada tanggung jawab 

dalam setiap pekerjaan 

     

2 Organisasi ini memberikan wewenang dalam 

setiap pekerjaan  

     

3 Saya memiliki akuntabilitas yang baik dalam 

bekerja 

     

4 Saya merasa memiliki organisasi ini karena 

identitas saya ditentukan disini 

     

5 Suasana kerja dan rekan sekerja pada KAP ini 

membuat saya merasa betah bekerja disini 

     

6 Adanya dukungan dengan atasan dan rekan 

sekerja membuat saya merasa betah bekerja 

disini 

     

7 Organisasi ini berusaha menghindari konflik 

yang terjadi 

     

 Sumber  : Litwin dan Stringer dalam Toulson dan Smith (1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAKTERISTIK PEKERJAAN (X4) 



 
No Keterangan STS TS R S SS 

Karakteristik Pekerjaan      
1 Pekerjaan saya memiliki berbagai macam tugas       
2 Pekerjaan saya ini ragam tanggung jawab nya 

tidak monoton 
     

3 Pekerjaan saya memberikan saya kesempatan 
dan keterlibatan untuk menyelesaikan seluruh 
pekerjaan 

     

4 Pekerjaan saya ini memberikan kesempatan dan 
keterlibatan untuk menyelesaikan bagian-bagian 
pekerjaan dari awal sampai akhir 

     

5 Pekerjaan saya ini penting bagi organisasi dan 
penting bagi pihak lain 

     

6 Saya diberikan wewenang untuk mengatur 
pekerjaan saya sendiri 

     

7 Saya melaksanakan audit dan menyusun laporan 
hasil audit menggunakan kemahiran professional 
dengan cermat dan seksama 

     

8 Saya diberikan kebebasan dalam berpikir dan 
bertindak 

     

9 Pada organisasi ini terdapat reniew hasil 
pekerjaan antara pimpinan KAP (organisasi) 
dengan auditor 

     

 Sumber  : Shahid (2002) dalam Djastuti (2011)  
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