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Kepada Yth, 
Bapak/Ibu/Sdr Calon Responden 

Hal  : Permohonan Menjadi Responden 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama  : Vidiana Oktofiani 

NIM  : 07.60.0111 

Status : Mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata 

Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian Skripsi untuk program S1 dalam bidang 
Akuntansi dengan judul “Pengaruh Komitmen Profesional, Komitmen Organisasi, 
Tindakan Supervisi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Implikasinya Terhadap Turnover 
Intentions Auditor Di Kap Kota Semarang”. 

Kantor Akuntan Publik tempat Bapak/Ibu/Sdr telah terpilih untuk 
berpartisipasi dalam penelitian yang sedang saya lakukan. Untuk itu, mohon 
kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab kuesioner yang saya kirimkan ini. Saya 
menyadari, di tengah kesibukan Bapak/Ibu/Sdr yang sangat padat, hal ini akan sedikit 
menyita waktu. Akan tetapi keberhasilan dari penelitian ini sangat tergantung dari 
kebaikan hati Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab kuesioner dan mengirimkan kembali ke 
alamat saya. Pengembalian kuesioner ini saya harapkan paling lambat 7 hari setelah 
kuesioner ini diberikan. Untuk pengembaliannya Bapak/Ibu/Sdr cukup memasukkan 
jawaban pada amplop dengan perangko balasan yang telah tersedia dan 
mengeposkannya. 
Saya akan menjamin kerahasiaan dari jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan. Jawaban 
dari Bapak/Ibu/Sdr akan saya pergunakan semata-mata hanya untuk kepentingan 
ilmiah. 
Kami sampaikan terima kasih atas kesediaan, partisipasi dan kerjasama yang baik 
dari Bapak/Ibu/Sdr sekalian. 

Hormat saya, 
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KUESIONER PENELITIAN 

Kuesioner ini terbagi menjadi dua bagian: 

1. Identitas Responden 

2. Daftar Pertanyaan 

 

Identitas Responden 

 

Petunjuk: Dimohon dengan hormat bapak/ibu sebagai auditor untuk mengisi 

identitas anda secara lengkap dan Isilah jawaban dari pertanyaan berikut dengan 

memberi tanda √ pada kolom yang berada pada sesuai dengan keterangan yang ada di 

bawah setiap pertanyaan. Setiap pertanyaan diharapkan hanya satu jawaban. 

1. Nama   : 

2. Nama KAP : 

3. Jenis Kelamin: 

 Laki-laki  Perempuan 

4. Umur               tahun 

5. Jabatan Bapak/Ibu/Sdr di Kantor Akuntan Publik (KAP) saat ini: 

               Manajer                  Akuntan Senior   

               Akuntan Yunior                        Lain-Lain................. 

6. Pendidikan Terakhir: 

 S1  S2  Lain-lain........... 

7. Bidang Penugasan: 

 Audit  Pajak  Lainnya....... 

8. Lama Bekerja di KAP ini: 

 2 - 4 th  5 - 7 th                       Lainnya.........  

              8 – 10 th                       > 10 th 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 
Petunjuk Pengisian: 

Pada halaman berikut ini terdapat lima kuesioner penelitian. Pada masing – masing 

kuesioner berisi sejumlah pernyataan dan anda diminta untuk memberikan satu 

tanggapan atas pernyataan tersebut. Sebelum menjawab ada beberapa hal yang perlu 

anda perhatikan, yaitu : 

Pada kuesioner ini semua jawaban adalah benar bila anda menjawab secara jujur 

sesuai dengan keadaan diri anda dan bukan berdasarkan atas apa yang anda anggap 

baik. 

Perlu anda ketahui bahwa hasil jawaban anda akan kami rahasiakan dan hanya akan 

digunakan untuk penelitian ini 

Tugas anda memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi skor sesuai 

petunjuk berikut : 

         (STS)                      (SS) 

Sangat Tidak Setuju               Sangat Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Artinya, semakin mendekati angka 1 maka semakin sangat tidak setuju dengan 

pernyataan yang ada. Sebaliknya, semakin mendekati angka 10 maka semakin sangat 

setuju dengan pernyataan yang ada. 

Jika telah selesai, periksalah kembali jawaban anda, pastikan semua pernyataan telah 

terjawab, terima kasih. 

Contoh Pengisian Kuesioner: 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

JAWABAN RESPONDEN 

(STS)           (SS) 

1                          10 

1. Saya berlangganan dan membaca secara sistematis  
jurnal auditing dan publikasi lainnya 
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A. KOMITMEN PROFESIONAL 

 

NO 

 

Pertanyaan 

JAWABAN RESPONDEN 
 

(STS)           (SS) 
 

1                          10 

1. Saya bersikap profesional dalam menjalankan semua 

pekerjaan saya 

 

2.  Saya sering menghadiri dan berpartisipasi dalam 

setipa pertemuan para auditor 

 

3.  Saya jarang tukar menukar ide dengan auditor dari 

organisasi lainnya 

 

4. Saya kurang percaya auditor harus mendukung 

adanya Ikatan Akuntan Indonesia  

 

5. Auditor tidak boleh bersikap subyektif  

6. Auditor mempunyai cara yang berbeda dalam menilai 

kompetensi sesama rekan auditor 

 

7. Pertimbangan auditor tidak harus diikuti dalam 

pembuatan keputusan audit yang signifikan 

 

8. Ikatan akuntan seharusnya mempunyai kekuatan 

melaksanakan standar yang harus dilakukan auditor. 

 

9. Standar profesi perilaku auditor dapat diterapkan 

sama pada setiap organisasi 

 

Sumber: Sri Trianingsih. 2003. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja 
Auditor: Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan 
Publik di Jawa Timur). Journal Riset Akuntansi Indonesia. 
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B. KOMITMEN ORGANISASI 

 

 

NO 

 

Pertanyaan 

JAWABAN RESPONDEN 
 

(STS)           (SS) 
 

1                          10 

1. Saya memiliki keinginan kuat untuk selalu tetap 

menjadi anggota organisasi 

 

2.  Saya selalu memiliki keinginan kuat untuk berusaha 

keras demi organisasi 

 

3.  Saya menerima nilai – nilai yang diterapkan oleh 

organisasi 

 

4. Saya menerima apapun yang telah menjadi tujuan 

organisasi 

 

5. Saya tidak pernah berfikir untuk keluar dari 

organisasi ini 

 

6. Saya memiliki keterikatan emosi yang kuat dengan 

organisasi ini 

 

7. Saya berkeinginan untuk tetap bekerja pada 

organisasi ini di masa mendatang 

 

Sumber: Sri Trianingsih. 2003. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja 
Auditor: Motivasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan 
Publik di Jawa Timur). Journal Riset Akuntansi Indonesia. 
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C. TINDAKAN SUPERVISI 

 

 

NO 

 

Pertanyaan 

JAWABAN 

RESPONDEN 

(STS)           (SS) 

1                          10 

1. Supervisor saya sering memberikan feedback atas 

kinerja saya secara jujur, terbuka dan interaktif 

 

2.  Supervisor saya memperhatikan keluhan – keluhan 

saya tentang pekerjaan 

 

3.  Ketika saya menyampaikan ketidakpuasan, 

supervisor saya menanyakan keadaan dan 

penyebabnya 

 

4. Supervisor saya selalu manghargai kinerja yang baik  

5. Supervisor saya menaruh perhatian terhadap minat 

dan rencana saya 

 

Sumber : Nurahma, 2003 dalam Florenstina, 2009. 
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D. KEPUASAN KERJA 

 
 

NO 

 

Pertanyaan 

JAWABAN RESPONDEN 
 

(STS)           (SS) 
 

1                          10 

1. Saya tidak puas dengan pekerjaan saya saat ini  

2.  Saya sangat menyukai pekerjaan saya saat ini  

3.  Saya tidak menyukai pekerjaan lain seperti saya 

menyukai pekerjaan saya ini 

 

4. Meskipun saya baru mengetahui/ memahami tipe 

pekerjaan sekarang, saya tetap akan melakukan 

pekerjaan tersebut. 

 

5. Pekerjaan saya sekarang sangat baik dibandingkan 

pekerjaan yang saya harapkan/inginkan 

 

6. Penempatan dan tanggung jawab saya memiliki sifat 

sangat baik/cocok dengan jenis pekerjaan yang saya 

inginkan ketika saya memiliki karir ini. 

 

7. Secara keseluruhan saya kurang menyukai pekerjaan 

saya. 

 

Sumber : Ifah, Lathifah. 2008. Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga terhadap 
Intentions dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada 
Auditor Kantor Akuntan Publik di Indonesia). Undip Semrang. 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

E. TURNOVER INTENTIONS 

 

 

NO 

 

Pertanyaan 

JAWABAN RESPONDEN 
 

(STS)           (SS) 
 

1                          10 

1. Saya sering berfikir untuk meninggalkan KAP saya  

2.  Saya mungkin akan mencari pekerjaan pada 

perusahaan lain sampai 3 tahun ke depan 

 

3.  Saya tertarik untuk mencari lowongan pekerjaan baru  

4. Saya akan keluar dari perusahaan ini apabila ada 

tawaran dari perusahaan lain yang memberi gaji lebih 

besar 

 

5. Saya mungkin akan keluar dari perusahaan ini 

apabila ada kesempatan yang lebih baik 

 

6. Saya mungkin akan mencari secara aktif pekerjaan 

yang lain 

 

7. Saya mungkin akan meninggalkan perusahaan ini 

dalam waktu dekat 

 

Sumber : Ifah, Lathifah. 2008. Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga terhadap 
Intentions dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada 
Auditor Kantor Akuntan Publik di Indonesia). Undip Semrang. 
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