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PENGARUH SISTEM KOMPENSASI DAN KEPUASAN KERJA 
TERHADAP KEINGINAN AUDITOR UNTUK BERPINDAH 

 
IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Nama KAP  : 

2. Nama ( boleh tidak di isi ) : 

3. Jenis Kelamin  :  

4. Lama Bekerja  : 

5. Kedudukan dalam KAP : 

6. Usia  : 

7. Latar Belakang Pendidikan :  

a. D3 b. S1  c. S2   d. Lainnya:  

 
Berilah tanda (  ) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda : 
Keterangan : 
STS : Sangat Tidak Setuju  
TS : Tidak Setuju 
R : Ragu-ragu 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
             SISTEM KOMPENSASI 

(Budiman, 2002) 
 
No. Daftar Pernyataan STS TS R S SS 

1. Saya merasa bahwa gaji yang saya terima 
sudah sesuai dengan harapan saya. 

     

2. Saya merasa terdorong untuk lebih  
bersemangat dalam bekerja dengan adanya 
bonus. 

     

3. Bonus yang saya terima dirasakan adil dengan 
usaha atau kerja keras yang saya lakukan.  

     

4. KAP anda memberikan penghargaan bila 
dinilai berprestasi dalam pekerjaan. 

     

5. KAP anda memberikan uang tugas bila dan 
bekerja diluar kota. 

     

6. KAP anda pernah membiayai anda untuk 
mengambil pelatihan tertentu yang 
berhubungan dengan pekerjaan anda. 
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KEPUASAN KERJA 

(Trisnaningsih dan Bidik, 2002) 
 

No. Daftar Pernyataan STS TS R S SS 

1. Saya merasa puas dengan pekerjaan saya saat 
ini. 

     

2. Saya menyukai pekerjaan saya saat ini.      

3. Saya antusias dengan pekerjaan saya saat ini.      

4. Pekerjaan yang anda lakukan sesuai keinginan 
anda. 

     

5.. Pekerjaan anda sangat menarik dan anda 
senang melaksanakan pekerjaan anda. 

     

6. Anda merasa Kantor Akuntan Publik telah 
memberikan timbal balik sesuai keinginan 
anda. 

     

7. Anda merasa mendapatkan banyak 
keberhasilan dalam pekerjaan anda. 

     

8. Jika anda melaksanakan pekerjaan dengan 
baik, anda mendapat bonus. 

     

9. KAP tempat anda bekerja seperti yang anda 
inginkan. 

     

10. Kondisi lingkungan perusahaan sangat 
mendukung anda dalam bekerja. 

     

 
KEINGINAN AUDITOR UNTUK BERPINDAH 

(Pramita, 2002) 
 

No. Daftar Pernyataan STS TS R S SS 

1. Jika kebetulan anda mempelajari ada 
pekerjaan bagus di lembaga lain, anda akan 
secara aktif mengejar peluang tersebut. 

     

2. Anda akan bersama KAP ini sampai 5 tahun 
mendatang. 

     

3. Setelah mempertimbangkan seluruh 
pernyataan di atas, anda mendapatkan 
alternatif kesempatan kerja di tempat lain. 

     

4. Anda aktif mencari pekerjaan selama 5 
tahun terakhir ini. 

     

5. Anda aktif melamar pekerjaan selain staf 
akuntansi di KAP selama satu tahun terakhir
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