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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  : 

2. Umur  : Thn 

3. Jenis Kelamin :  L / P (*) 

4. Masa Kerja : Thn        Bln 

5. Jabatan: 

      a) Auditor Senior         b) Auditor Yunior c) Partner d)………. 

            (*) Pilih Salah Satu 

 

 

B. Pertanyaan Khusus 

IMBALAN 

Sumber: Gibson dalam Ruvendi (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 (SS)       3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

2 = tidak setuju (S)                     4 = setuju (S)  
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No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya menerima gaji yang layak di organisasi ini      
2. Tunjangan yang saya peroleh sesuai dengan 

harapan saya 
     

3. Kenaikan gaji saya adalah adil dibandingkan 
dengan kenaikan gaji karyawan lain di dalam 
organisasi 

     

4. Tunjangan yang saya terima adil dibandingkan 
dengan karyawan lain yang setingkat 

     

5. Dengan mempertimbangkan yang diterima 
rekan sekerja saya, tunjangan saya adil 

     

6. Tunjangan yang saya terima sebanding dengan 
tunjangan yang diterima oleh orang lain di 
perusahaan ini 

     

7. Saya merasa diberi peluang yang adil dalam 
menerima imbalan insentif 

     

8. Saya menerima peluang yang sama 
sebagaimana rekan lain untuk berpartisipasi 
dengan program insentif 

     

9. Saya diperlakukan dengan adil dalam hal 
imbalan insentif yang diterima karyawan lain 

     

10. Gaji saya adalah adil dibandingkan dengan apa 
yang diterima rekan sekerja saya 

     

11. Gaji saya adil adalah adil dibandingkan dengan 
gaji karyawan lain di perusahaan ini 

     

12. Setelah mempertimbangkan semuanya, gaji 
tahunan saya termasuk adil dibandingkan 
dengan apa yang diteirma oleh rekan sekerja 
saya 

     

13. Kenaikan gaji yang lebih baik tidak diberikan 
oleh organisasi lain dalam industri yang sama 

     

14. Kenaikan gaji saya adalah adil dibandingkan 
dengan kenaikan yang diberikan oleh organisasi 
lain 

     

15. Organisasi lain pada industri yang sama 
memberikan tunjangan yang lebih baik daripada 
perusahaan saya 

     

16. Tunjangan yang saya terima adalah adil 
dibandingkan dengan tunjangan yang diberikan 
oleh organisasi lain 

     

17. Organisasi lain di industri yang sama 
memberikan insentif yang lebih baik  

     

18. Imbalan insentif yang saya terima adalah adil 
dibandingkan dengan imbalan insentif yang 
diberikan oleh organisasi lain 
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19. Dibandingkan dengan gaji tahunan (setahun) di 
organisasi lain, gaji tahunan saya adalah adil 

     

20. Organisasi lain dalam industri yang sama 
memberikan gaji tahunan (setahun) yang tidak 
lebih baik daripada organisasi ini 

     

  

 

GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 

Sumber: Bass dan Avolio dalam Todok dan Andarika (2004) 

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 (SS)       3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

3 = tidak setuju (S)                     4 = setuju (S)  

No. Pernyataan STS TS N S SS 
  Kharisma:      
1. Atasan saya mempunyai pribadi yang 

menyenangkan.  
     

2. Saya percaya dengan pimpinan saya sekarang      
3. Saya mengagumi atasan saya karena dia 

memperlakukan orang lain dengan adil 
     

4. Saya menghormati  atasan saya      
 Motivasi Inspiratif:      
5. Atasan saya mampu membangkitkan semangat 

kerja bawahannya.  
     

6. Atasan saya memiliki antusiasme yang baik 
terhadap pekerjaan  

     

7. Atasan saya mampu menciptakan rasa optimisme 
bagi bawahannya  

     

 Stimulasi Intelektual:      
8. Atasan saya memberikan masukan yang inovatif 

untuk keberhasilan pekerjaan 
     

9. Atasan saya memiliki kreativitas yang tinggi 
dalam mencari cara untuk mencapai tujuan 
perusahaan  

     

10. Atasan saya mampu memunculkan ide baru yang 
baik untuk kemajuan perusahaan  

     

11. Atasan saya mampu mendorong bawahannya 
untuk menyampaikan ide yang baik untuk 
pekerjaan 
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 Individual Consideration:      
12. Atasan saya bisa dijadikan pelatih yang melatih 

bawahannya untuk bekerja lebih trampil 
     

13. Atasan saya bisa menjadi penasehat apabila 
bawahannya mendapat masalah  

     

14. Atasan saya merupakan guru fasilitator antara 
bawahan dengan perusahaan  

     

15. Atasan saya adalah orang yang dapat dipercaya 
dan peduli kepada bawahannya 

     

 

 

KEPUASAN KERJA 

Sumber: Robbins dalam Ruvendi (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 (SS)       3 = netral (N)        5 = sangat setuju (SS)  

4 = tidak setuju (S)                     4 = setuju (S)  

No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Perusahaan memberikan gaji yang lebih baik 

daripada pesaing 
     

2. Gaji saya cukup, mengingat tanggung jawab 
yang saya pikul 

     

3. Saya diberi gaji sesuai dengan yang saya 
kerjakan 

     

4. Tunjangan yang saya terima sesuai dengan 
pekerjaan saya 

     

5. Saya suka dengan dasar yang digunakan untuk 
promosi (kenaikan pangkat) dalam perusahaan 

     

6. Promosi (kenaikan pangkat) sering terjadi di 
perusahaan 

     

7. Jika saya melaksanakan pekerjaan dengan baik, 
saya akan menerima kenaikan pangkat 

     

8. Saya puas dengan tingkat kemajuan saya      
9. Orang yang bekerja dengan saya memberikan 

dukungan yang cukup kepada saya 
     

10. Ketika saya meminta rekan sekerja melakukan 
pekerjaan tertentu, pekerjaan tersebut 
diselesaikan dengan baik 

     

11. Saya menikmati bekerja dengan teman-teman di 
sini 
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12. Saya bekerja dengan orang yang bertanggung 
jawab 

     

13. Atasan saya memberikan dukungan kepada saya      
14. Atasan saya mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi 
     

15. Atasan saya mau mendengarkan pendapat saya      
16. Atasan saya memperlakukan saya dengan baik      
17. Atasan saya dapat memberikan motivasi kepada 

saya 
     

18. Atasan mau mendengarkan keluhan saya      
19. Pekerjaan saya sangat menarik      
20. Saya merasa senang dengan tingkat tanggung 

jawab dalam pekerjaan saya 
     

21. Saya suka melaksanakan pekerjaan saya      
22. Saya merasa mendapatkan banyak keberhasilan 

dalam pekerjaan saya 
     

23. Jenis pekerjaan saya menarik      
24. Saya melaksanakan pekerjaan dengan tanggung 

jawab 
     

25. Pekerjaan saya tidak pernah membosankan      
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