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No Pertanyaan STS TS R S SS 

 Komitmen Organisasi (Organizational 

Commitment) 

     

1. Saya tidak merasa ikut memiliki organisasi 

tempat saya bekerja. 

     

2. Saya tidak merasa terikat secara emosional 

dengan organisasi saya. 

     

3. Organisasi tempat saya bekerja sangat berarti 

bagi saya. 

     

4. Saya tidak merasa menjadi bagian organisasi 

tempat saya bekerja. 

     

5. Saya merasa masalah organisasi juga seperti 

masalah saya 

     

6. Saya mudah menjadi terikat dengan 

organisasi lain seperti organisasi tempat saya 

bekerja. 

     

7. Saya mau berusaha  di atas batas normal 

untuk mensukseskan perusahaan. 

     

8. Saat ini tetap tinggal di perusahaan saya 

adalah merupakan kebutuhan. 

     

9. Alasan utama saya tetap bekerja di 

perusahaan ini adalah apabila keluar akan 

memerlukan pengorbanan diri sendiri yang 

harus dipertimbangkan. 

     

10. Saya merasa terlalu riskan untuk memutuskan 

meninggalkan perusahaan ini. 

     

11. Ada konsekuensi negatif bila meninggalkan 

perusahaan saat ini, bahkan bila saya 

menginginkan keluar. 

     

12. Terlalu banyak masalah yang harus 

dipecahkan dalam kehidupan saya jika saya 

memutuskan untuk keluar dari perusahaan 

saat ini. 

     

Sumber: Sri Trisnaningsih (2003) 
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 Tindakan Supervisi (Aspek Kepemimpinan 

dan Mentoring) 

     

1. Supervisor saya sering memberikan feedback 

atas kinerja saya secara jujur, terbuka dan 

interaktif. 

     

2. Supervisor saya memperhatikan keluhan saya 

tentang pekerjaan. 

     

3. Ketika saya menyampaikan ketidakpuasan, 

supervisor saya menanyakan keadaan dan 

penyebabnya. 

     

4. Supervisor saya selalu menghargai kinerja 

yang baik. 

     

5. Supervisor saya memperlakukan saya sebagai 

Auditor khusus yang mempunyai karir jangka 

panjang di KAP (Tidak bekerja dalam jangka 

pendek). 

     

6. Supervisor saya membantu saya mengenali 

peluang kerja masa mendatang saya. 

     

7. Supervisor saya menaruh perhatian terhadap 

minat dan rencana saya. 

     

8. Supervisor saya bisa menjadi panutan 

bagaimana seorang professional seharusnya. 

     

9. Supervisor saya mampu menunjukkan rasa 

bangga akan profesi Auditor Khusus dan peran 

penting ini kepada masyarakat dan negara. 

     

Sumber: Myrna Nurahma dan Nur Indriantoro (2000) dalam Budiman Slamet 

(2002) 
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  Tindakan Supervisi (Aspek Kondisi Kerja)      

1. Supervisor saya menjelaskan suatu penugasan 

dengan seksama. 

     

2. Supervisor saya mengalokasikan waktu yang 

cukup dalam penugasan yang rumit. 

     

3. Supervisor saya bersikap terbuka terhadap 

segala hambatan (termasuk hambatan 

budgeter). 

     

4. Supervisor saya menjelaskan bagaimana suatu 

bagian penugasan sesuai dengan penugasan 

keseluruhan. 

     

5. Supervisor saya senantiasa mengawasi 

pekerjaan saya sampai selesai. 

     

6. Supervisor saya cukup adil dalam 

mendistribusikan kesempatan dan beban 

pekerjaan kepada semua bawahannya. 

     

7. Supervisor saya berusaha meminimalkan 

setress yang berkaitan dengan pekerjaan. 

     

Sumber: Myrna Nurahma dan Nur Indriantoro (2000) dalam Budiman Slamet 

(2002). 
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No. Pertanyaan STS TS R S SS 

 Tindakan Supervisi (Aspek Penugasan)      

1. Supervisor menyerahkan tanggung jawab 

kepada saya segera setelah saya mampu 

menanganinya. 

     

2. Supervisor saya menyediakan kesempatan 

yang maksimal kepada saya untuk 

berkomunikasi lisan. 

     

3. Supervisor saya menyediakan kesempatan 

yang maksimal kepada saya untuk 

berkomunikasi tertulis. 

     

4. Supervisor saya menyediakan kesempatan 

yang maksimal kepada saya untuk berfikir 

kritis. 

     

5. Supervisor saya menyediakan kesempatan 

yang maksimal kepada saya untuk 

menggunakan tehnik analitis. 

     

6. Supervisor saya membantu saya 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi, 

berfikir kritis, dan mengembangkan keahlian 

analitis saya. 

     

Sumber: Myrna Nurahma dan Nur Indriantoro (2000) dalam Budiman Slamet 

(2002). 
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No Pertanyaan STS TS R S SS 

 Komunikasi      

1. Secara umum, saya memperoleh informasi 

yang cukup mengenai kondisi KAP (kondisi 

tersebut meliputi: tujuan organisasi dan 

rencana kerja yang ada). 

     

2. Secara umum, saya memperoleh informasi 

yang cukup mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pegawai (informasi tersebut meliputi: 

persyaratan jabatan dan informasi yang 

berkaitan). 

     

3. Komunikasi supervisor memotivasi dan 

mendorong auditor pemula untuk sasaran 

organisasi. 

     

4. Komunikasi supervisor mendorong auditor 

pemula untuk merasa terikat dengan unit 

kerja. 

     

5. Secara umum, pada saat rapat-rapat disusun 

dengan baik. Komunikasi tertulis dilakukan 

dengan jelas, serta komunikasi yang terjadi 

telah mencukupi. 

     

6. Para supervisor berkomunikasi dengan cukup 

baik dengan para auditor junior. 

     

7. Saya selalu mempunyai informasi yang 

mencukupi tentang umpan balik mengenai 

kinerja saya. 

     

8. Secara umum, para supervisor saya terlalu 

terbuka terhadap gagasan –gagasan bawahan, 

selalu memberi perhatian atas apa yang saya 

sampaikan, serta selalu memberikan petunjuk 

yang jelas mengenai masalah-masalah 

pekerjaan. 

     

9. Saya mengembangkan pola tim kerja.      

10. Saya merasa bahwa komunikasi horisontal 

dan informal adalah akurat, dan mengalir 

tanpa ada hambatan 

     

Sumber : Dwijayanti (2008). 
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 Motivasi      

1. Pekerjaan yang saya lakukan memotivasi saya 

untuk berbuat yang terbaik. 

     

2. Gaji yang saya terima memotivasi saya untuk 

berbuat terbaik. 

     

3. Perlakuan KAP memotivasi saya untuk 

berbuat yang terbaik dalam melaksanakan 

kewajiban. 

     

4. Saya menemukan cara untuk meningkatkan 

prosedur audit. 

     

5. Secara relatif dibandingkan auditor lain yang 

setingkat, saya dikenal dekat dengan atasan. 

     

6. Saya membuat saran yang konstruktif pada 

supervisor tentang kerja audit yang 

seharusnya. 

     

7. Saya dapat melakukan lebih banyak pekerjaan 

dalam waktu tertentu dibanding yang lain. 

     

8. Saya menerima evaluasi kinerja yang 

memuaskan. 

     

9 Kinerja saya membuat orang lain menjadi 

respek kepada saya. 

     

10. Saya memelihara dan meningkatkan hubungan 

baik dengan auditee yang merupakan bagian 

penting dari pekerjaan saya. 

     

Sumber: Sri Trisnaningsih (2003). 
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 Kepuasan Kerja      

1. Saya merasa puas dengan pekerjaan saat 

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 KAP ini. 

     

8. Saya merasakan kesempatan untuk 

mengembangkan diri pada pekerjaaan 

     

Sumber: Yani dan Arel (2002) dalam Ardy (2011). 

 

 




