
Informasi Umum 

Mohon beri tanda (•) untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 

Jenis Kelamin : (  ) Laki-laki (  ) Perempuan 

Jabatan : (  ) Partner (  ) Supervisor (  ) Staf Senior (  ) Staf Yunior 

Lama bekerja : (  ) tahun 

Umur  : (  ) tahun 

Pendidikan : (  ) Diploma/Sarjana Muda (  ) Sarjana(S1) (  ) Master(S2) 

    (  ) Doktor(S3) Lain-lain………… 

 

Daftar Pertanyaan 

Jawablah dengan memberikan tanda (•) pada pernyataan-pernyataan di bawah ini 

sesuai dengan pengalaman bapak/ibu. 

 Keterangan :  (1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-ragu 

  (4) Setuju   (5) Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mentoring (Chao, et al, 1992 dalam Cahyono, 2005) 

Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Pelaksanaan Mentoring yang selama 

ini terjadi di tempat kerja bapak/ibu. Jawablah dengan memberikan tanda (•) pada 

pernyataan-pernyataan berikut ini. 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Mentor (senior) saya memperhatikan 

kepentingan pribadi dalam karir saya. 
     

2. Mentor (senior) telah menempatkan saya 
dalam penugasan yang penting. 

     

3. Mentor (senior) saya memberi saya pelatihan 
khusus di pekerjaan. 

     

4. Mentor (senior) saya memberi saran pada 
saya tentang peluang promosi. 

     

5. Mentor (senior) saya membantu saya 
mengkoordinasikan tujuan professional. 

     

6. Mentor (senior) saya telah mencurahkan 
waktu khusus dan perhatian untuk karir saya. 

     

7. Saya mencoba mencontoh perilaku saya 
dengan mentor (senior) saya. 

     

8. Saya mengagumi mentor (senior) saya untuk 
memotivasi orang lain. 

     

9. Saya menghormati pengetahuan mentor 
(senior) saya dalam masalah akuntansi. 

     

10. Saya menghormati kemampuan mentor 
(senior) untuk mengajar orang lain. 

     

11. Saya berbagi masalah pribadi saya dengan 
mentor (senior) saya. 

     

12. Saya bersosialisi dengan mentor (senior) saya 
jika sudah bekerja. 

     

13. Saya dengan mentor (senior) saya saling 
mempercayai satu sama lain. 

     

14 Saya menganggap mentor (seior) saya sebagai 
teman. 

     

15 Saya sering pergi makan siang dengan mentor 
(senior) saya. 

     



Kepuasan Kerja (Trisnaningsih dan Didik, 2002 dalam Yessica, 2004) 

Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Tingkat Kepuasan Kerja bapak/ibu di 

tempat kerja. Jawablah dengan memberikan tanda (• ) pada pernyataan -pernyataan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Saya merasa puas dengan pekerjaan saya saat 

ini. 
     

2. Saya sangat menyukai pekerjaan saya saat ini.      
3. Saya merasa ingin pindah dari pekerjaan saya 

saat ini. 
     

4. Pada dasarnya saya tidak menyukai pekerjaan 
saya. 

     

5. Adanya penghargaan atau reward yang 
diperoleh karena tugas selesai dengan baik. 

     

6. Hampir setiap hari saya antusias dengan 
pekerjaan saya. 

     

7. Saya benar-benar menemukan kebahagiaan 
dalam pekerjaan saya. 

     

8. Saya lebih menyukai pekerjaan saya dari pada 
teman lainnya. 

     



Konflik Peran (Rizzo, et al 1970 dalam Bhakti, 2005) 

Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Konflik Peran yang selama ini terjadi 

di tempat kerja bapak/ibu yang dilihat kesepakatan antara bapak/ibu dengan 

pekerjaan. Jawablah dengan memberikan tanda (•) pada pernyataan -pernyataan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Saya harus melakukan pekerjaan yang 

seharusnya dilakukan secara tidak bersamaan. 
     

2. Saya bekerja di bawah kebijakan dan aturan 
yang saling bertentangan. 

     

3. Saya menerima penugasan tanpa bantuan 
asisten yang cakap untuk menyelesaikannya. 

     

4. Saya harus melanggar peraturan dan 
kebijakan tertentu untuk dapat melaksanakan 
suatu penugasan. 

     

5. Saya menerima permintaan untuk melakukan 
suatu pekerjaan yang saling bertentangan satu 
sama lain. 

     

6. Saya menerima penugasan tanpa didukung 
sumber daya dan peralatan yang cukup untuk 
melakukannya. 

     

7. Saya mengerjakan hal-hal menurut saya tidak 
perlu. 

     

8. Saya harus bekerja di bawah perintah yang 
tidak jelas. 

     



Prestasi Kerja (Kalbers dan Forgary, 1995 dalam Wasito, 2002 seperti yang 

dikutip oleh Utomo, 2005). 

Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Tingkat Prestasi Kerja bapak/ibu di 

tempat kerja. Jawablah dengan memberikan tanda (• ) pada pern yataan-pernyataan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Saya menemukn cara untuk memperbaiki 

standar kerja. 
     

2. Dibandingkan secara relatif dengan desainer 
lainnya pada tingkatan pekerjaan yang biasa 
saya lakukan, menurut saya prestasi saya 
mendekati baik. 

     

3. Saya sering memberikan saran-saran 
konstruktif kepada atasan saya, tentang 
bagaimana sebaiknya pekerjaan harus 
dilakukan. 

     

4. Saya dapat melakukan lebih banyak pekerjaan 
dalam jangka waktu tertentu dibandingkan 
orang lain. 

     

5. Saya menerima penilaian kerja yang 
memuaskan. 

     

6. Karena prestasi kerja, menyebabkan orang 
lain respek terhadap saya. 

     

7. Menurut pertimbangan saya, memelihara dan 
memperbaiki hubungan dengan atasan 
merupakan bagian penting pekerjaan saya. 

     



Niatan Untuk Pindah (Lee dan Mowday, 1987 dalam Pramita, 2002 seperti 

yang dikutip oleh Yessica, 2004) 

Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Niat Untuk Pindah dari tempat kerja 

bapak/ibu. Jawablah dengan memberikan tanda (•) pada pernyataan -pernyataan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Saya merasa bahwa kebijakan system promosi 

yang berlaku di KAP ini fair, sehingga karir 
saya bisa berkembang dan saya tidak ingin 
pindah kerja di KAP lain. 

     

2. Anda berkeinginan untuk tetap bekerja di 
KAP ini dan tidak ingin pindah ke KAP lain. 

     

3. Saya akan melamar kerja di tempat lain yang 
menawarkan gaji yang lebih tinggi. 

     

4. Saya yakin prestasi kerja saya akan dapat 
terus meningkat apabila saya bekerja di KAP 
lain dibandingkan jika saya tetap bekerja di 
KAP ini. 

     

5. Kedudukan dan fungsi saya di KAP ini tidak 
jelas, sehingga saya merasa lebih baik 
mencari pekerjaan di KAP lain. 

     

6. Saya merasa bahwa pimpinan di KAP ini 
memperhatikan kesejahteraan karyawannya 
sehingga saya merasa betah dan tidak ingin 
pindah kerja di KAP lain. 

     

7. Pekerjaan yang saya tangani sesuai dengan 
harapan saya sehingga saya tidak ingin pindah 
kerja ke KAP lain. 

     

8. Saya tidak tertarik untuk pindah kerja 
walaupun rekan-rekan kerja saya 
melakukannya. 

     

9. Harapan untuk mendapatkan jabatan yang 
lebih baik mungkin dapat diberikan oleh KAP 
lain. 
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