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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa 
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MOTTO 

“ Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja 

keras. ” 

“ Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib 

adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu. ” 

- The Secret  - 

“ Doakan, Sugestikan Keinginanmu dalam hatimu apa yang kamu inginkan kelak 

akan kamu temukan dan dapatkan keinginanmu itu ” 

 

Thank’s to : 

1. Allah SWT.  

2. Keluarga tercinta (Papa Rinto, 

Mama Tri, Mas kiki, Dek yo) 

3. Terkasih DS 

4. Sahabat – sahabat dan teman – 

teman tersayang 
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Tiara, Sinta, Mas Pino Mbak Yelly, Krinjing family’s, serta teman – 

teman seperjuangan 2009  yang tak pernah lelah memberikan dukungan. 

6. dan yang terakhir Rosita, Hanif menemani, membantu segala kesusahan 

dari mulai menghitung skoring, dan menjelajah kota Semarang mencari 

tempat KAP. 
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Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Auditor Pemula” (Studi Empiris pada 

Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang).  

Penulis menyadari bahwa hasil ini tidak dapat diraih tanpa motivasi dan 
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selama mengerjakan skripsi ini baik secara lisan maupun tertulis. Oleh sebab itu 
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3. Bapak Dr. Oct. Digdo H, SE., M.Si., Akt dan Ibu Stefani Lily Indarto, 
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ABSTRAK 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah komitmen 

organisasi, tindakan supervisi, motivasi dan komunikasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja auditor pemula. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh auditor pemula Kantor Akuntan Publik Kota Semarang. Kuesioner 

didistribusikan berjumlah 55 kuesioner, dan kuesioner yang kembali dan dapat 

diolah 33 kuesioner.   

Pengambilan sampel menggunakan metode metode purposive sampling, 

dan analisis data penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi dan komunikasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja auditor pemula, komitmen organisasi, 

tindakan supervisi (aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek kondisi kerja) 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor pemula, sedangkan tindakan 

supervisi (aspek penugasan) berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja auditor 

pemula. 

 

 

Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Tindakan Supervisi, Komunikasi, Motivasi 

dan Kepuasan Kerja Auditor Pemula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




