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KUESIONER 

 

 

Data Responden : 

Nama : 

NIM : 

Angkatan : 

Jenis kelamin : (   ) laki-laki (   ) perempuan 

Jalur konsentrasi : (   ) akuntansi keuangan 

   (   ) akuntansi manajemen 

   (   ) sistem informasi 

   (   ) audit 

Profesi : (   ) akuntan pemerintah 

   (   ) akuntan publik 

   (   ) akuntan pendidik 

   (   ) akuntan perusahaan 

    (   ) non akuntan  

 

 Berikut ini adalah beberapa pertanyaan terkait dengan faktor-

faktor apa yang dirasakan dalam pekerjaan atau profesi yang 

sudara/saudari tekuni pertama kali anda bekerja. Hasil kuesioner ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi jurusan akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata dalam upaya pengembangan 

jalur konsentrasi sesuai dengan faktor-faktor yang dirasakan almuni 

dalam pemilihan jalur konsentrasi. 

 
Petunjuk pengisian : 

Berikan tsaya ( √  ) pada jawaban yang saya anggap sesuai dengan penilaian saya 

untuk pertanyaan atribut berikut. 

1 :  sangat tidak setuju 
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2 : tidak setuju 

3 : ragu-ragu 

4 : setuju 

5 : sangat setuju 
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1. Gaji atau Penghargaan Finansial 

Dengan memilih karir tersebut, saya 
mendapatkan hal-hal berikut saat pertama 
kali saya bekerja: 

1 2 3 4 5 

Gaji awal yang tinggi      
Dana pensiun      
Kenaikan gaji lebih cepat      
 

2. Pelatihan Profesional 

Saya mendapatkan hal-hal beikut saat 
pertama kali saya bekerja: 

1 2 3 4 5 

Pelatihan kerja sebelum mulai bekeja      
Sering mengikuti latihan diluar lembaga 
untuk meningkatkan profesionalisme 

     

Sering mengikuti latihan didalam lembaga      
Memperoleh pengalaman kerja yang 
bervariasi 

     

 

3. Pengakuan Profesional. 

Menurut saya, karir yang saya pilih 
pertama kali saya bekerja: 

1 2 3 4 5 

Lebih banyak memberi kesempatan untuk 
berkembang 

     

Ada pengakuan apabila berprestasi      
Memerlukan banyak cara untuk naik pangkat      
Memerlukan keahlian tertentu untuk 
mencapai sukses 

     

 

4. Nilai-nilai sosial 

Menurut saya, karir yang saya pilih 
pertama kali saya bekerja: 

1 2 3 4 5 

Lebih memberikan kesempatan untuk 
melakukan kegiatan sosial 

     

Lebih memerlukan kesempatan untuk 
berinteraksi dengan orang lain. 

     

Lebih memberikan kesempatan untuk 
menjalankan hobi 

     

Lebih memperhatikan perilaku individu      
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Pekerjaanya lebih bergengsi dibanding karir 
yang lain.  

     

Lebih memberi kesempatan untuk bekerja 
dengan ahli di bidang lain 

     

5. Lingkungan kerja 

Menurut saya, jenis pekerjaan dan 
lingkungan kerja pertama kali saya 
bekerja: 

1 2 3 4 5 

Pekerjaanya rutin      
Pekerjaanya lebih cepat diselesaikan      
Pekerjaanya lebih atraktif/banyak tantangan      
Lingkungan kerjanya menyenangkan      
Sering lembur      
Tingkat kompetisi antar karyawan tinggi      
Ada tekanan kerja untuk mencapai hasil 
sempurna 

     

 

6. Pertimbangan Pasar Kerja 

Saya memilih pekerjaan tersebut, karena 
menurut saya: 

1 2 3 4 5 

Keamanan kerjanya lebih tinggi (tidak mudah 
di PHK) 

     

Lapangan kerja yang ditawarkan mudah 
diketahui/diakses. 

     

 
 
7. Personalitas 

Saya memilih karir tersebut, karena 
menurut saya: 

1 2 3 4 5 

Mencerminkan karakteristik yang saya miliki      
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