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KUESIONER PENELITIAN 

 
 

 Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari tipe isian dan pilihan. Pada tipe 

isian, isilah pada tempat yang telah disediakan dengan singkat dan jelas. 

Sedangkan pada tipe pilihan berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban 

yang bapak/ ibu anggap benar. 

 

 

A. Pertanyaan Umum 

1. Nama KAP : 

2. Nama  : 

3. Umur  : Thn 

4. Jenis Kelamin :  L / P (*) 

5. Masa Kerja : Thn        Bln 

 

 

B. Pertanyaan Khusus 

Kepercayaan Diri (Sumber: Sanusi et.al., 2007) 

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pernyataan-

pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda 

silang (X) pada angka pilihan:  

1 = sangat tidak setuju (STS)       3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

2 = tidak setuju (TS)                     4 = setuju (S)  
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No Pertanyaan Jawaban 

    SS S N TS STS 

1. Saya merasa bahwa saya sangat mampu           

  melakukan pekerjaan yang sedang saya           

  Kerjakan           

2. Saya merasa yakin bahwa keterampilan dan           

  kemampuan saya sama atau melebihi daripada           

  teman - teman sekerja saya           

3. Saya dapat menangani pekerjaan yang lebih            

  menantang daripada pekerjaan yang sedang           

  saya kerjakan           

4. Dari sudut profesionalisme, pekerjaan saya           

  memuaskan harapan diri saya           
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Role stress (Sumber: Cahyono, 2005) 

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pernyataan-

pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda 

silang (X) pada angka pilihan:  

1 = sangat tidak setuju (STS)       3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

2 = tidak setuju (TS)                  4 = setuju (S)  

No Keterangan STS TS N S SS 

Role Ambiguity      

1 Saya merasa tidak jelas dengan cakupan dan 

tanggung jawab dalam peran saya 

     

2 Saya tidak tahu apa harapan orang yang bekerja 

dengan saya. 

     

3 Beberapa aspek dari peran saya tidak jelas dan 

samar-samar. 

     

4 Peran saya tidak didefinisikan dengan jelas dan 

rinci.  

     

5 Saya merasa tidak jelas mengenai apa prioritas 

dalam peran saya. 

     

 Role Conflict      

1 Saya tidak dapat memuaskan tuntutan yang saling 

Berbeda (bertentangan) dari orang-orang yang 

menuntut saya. 

     

2 Saya tidak dapat memuaskan tuntutan yang saling  

berbeda  bertentangan dari berbagai rekan sekerja 

dan para junior saya. 

     

3 Saya tidak dapat memuaskan tuntutan klien dan 

orang lain karena perbedaan (konflik) atau 

pertentangan antara saya dengan orang lain. 

     

4 Harapan dari para senior saya (auditor yang lebih 

berpengalaman) bertentangan (berbeda) dengan 

harapan dari para yunior (bawahan) saya. 

     

5 Saya merasa terganggu dengan harapan yang 

kontradiktif (bertentangan) dari orang yang 

berbeda-beda terhadap peran saya. 
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Burnout (Sumber: Greenerg dan Baron, 2000) 

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pernyataan-

pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda 

silang (X) pada angka pilihan:  

1 = sangat tidak setuju (STS)       3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

2 = tidak setuju (TS)                     4 = setuju (S)  

 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Saya sering terkena serangan sakit kepala ketika 

tugas menjadi semakin berat dan melelahkan 

     

2 Saya terkadang merasa depresi      

3 Saya bersikap sinis kepada orang lain      

4 Saya merasa kurang berprestasi dalam tim saya      

5 Saya sering mengalami sulit tidur       

6 Saya merasa terperangkap dalam pekerjaan ini      

7 Saya sering berpikir negatif terhadap orang lain      

8 Saya merasa kurang puas dengan diri saya sendiri      

9 Saya menjadi mudah marah jika menghadapi 

tekanan dalam pekerjaan 

     

10 Saya merasa pesimis dalam menyelesaikan 

pekerjaan saya 

     

11 Saya merasa kurang berguna ketika gagal 

menyelesaikan tugas saya 
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Kinerja Auditor (Sumber: Listian, 2008) 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya menemukan cara untuk memperbaiki 

prosedur audit. 

     

2 Saya relatif dibanding auditor lain yang 

setingkat saya, kinerja saya mendekati baik. 

     

3 Saya sering membuat saran yang konstruktif 

pada atasan tentang bagaimana audit 

seharusnya dilaksanakan. 

     

4 Saya dapat melakukan lebih banyak 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu 

dibanding rekan auditor lain. 

     

5 Saya menerima evaluasi kinerja saya dengan 

nilai yang sangat bagus. 
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Kepuasan Kerja (Sumber: Neta, 2007) 

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pernyataan-

pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda 

silang (X) pada angka pilihan:  

1 = sangat tidak setuju (STS)       3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

2 = tidak setuju (TS)                     4 = setuju (S)  

No Keterangan STS TS N S SS 

1 Saya merasa puas dengan pekerjaan saaat ini      

2 Saya sangat menyukai pekerjaan saya saat ini      

3 Saya merasa tidak ingin pindah dari pekerjaan 

saya saat ini. 

     

4 Saya lebih menyukai pekerjaan saya daripada  

auditor lainnya. 

     

5 Perasaan telah mencapai sesuatu, yang saya 

peroleh dari pekerjaan ini. 

     

6 Saya merasakan hal yang memuaskan pada 

kondisi pekerjaan.  

     

7 Saya merasakan kesempatan menjadi seseorang 

di lingkungan kerja Kantor Akuntan Publik ini. 

     

8 Saya merasakan adanya kesempatan untuk 

perkembangan karir dalam pekerjaan ini. 
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