
Identitas Responden
Nama                            :   …………………… (boleh tidak diisi)
Jenis Kelamin              :  P / L
Usia                              :   ……tahun 
Pendidikan Terakhir    :……………………………
Lama Bekerja              :   …….tahun ……. bulan
Jabatan                         :   ……………………….

STS : Sangat Tidak Setuju                 R : Ragu-ragu                SS : sangat setuju 
TS   : Tidak Setuju                              S  : Setuju

DAFTAR PERTANYAAN

KOMITMEN ORGANISASI
STS TS R S SS

1
Saya akan membicarakan kepada orang lain bahwa 
organisasi tempat saya bekerja saat ini adalah yang paling 
baik

2 Saya bangga untuk mengatakan kepada orang lain bahwa 
saya bagian dari organisasi ini

3
Saya menemukan bahwa terdapat kesamaan antara nilai - 
nilai yang ada pada diri saya dengan nilai - nilai organisasi 

4
Saya tertantang untuk mencoba jenis pekerjaan baru dalam 
organisasi saya

5
Saya memiliki banyak kesempatan berpendapat untuk 
kemajuan organisasi

1
Saya akan menerima setiap jenis pekerjaan yang diberikan 

kepada saya , agar saya tetap dapat bekerja di organisasi ini

2 Saya sangat peduli bagaimana kelanjutan organisasi ini pada 
masa yang akan datang

3 Saya sangat senang bahwa saya memilih organisasi ini 
sebagai tempat saya bekerja

4
Alasan utama saya tetap bekerja di organisasi ini adalah 
apabila keluar akan memerlukan pengorbanan diri sendiri 
yang harus dipertimbangkan

1 Saya akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang 
diharapkan untuk kemajuan organisasi

2 Bagi saya, ini organisasi yang terbaik untuk saya bekerja

3
organisasi ini merupakan inspirasi yang baik untuk saya 
dalam melakukan pekerjaan

KOMITMEN PROFESIONAL
STS TS R S SS

1 Saya berlangganan dan membaca secara sistematis jurnal 
auditing dan publikasi lainnya

2 Saya sering menghadiri dan berpatisipasi dalam setiap 
pertemuan para sesama auditor

3 Saya sering melakukan diskusi dengan auditor lain dari 
organisasi yang lain

4 Saya percaya bahwa auditor harus mendukung adanya Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI)

5 Auditor penting peranannya dalam masyarakat

6 Kelemahan peran dan independensi auditor akan merugikan 
masyarakat 

7 Standar profesi perilaku auditor tidak dapat diterapkan sama 
pada setiap organisasi 

8 Auditor mempunyai cara yang berbeda dalam menilai 
kompetensi sesama rekan auditor

Komitmen Continuance

Komitmen Normative

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KOMITMEN PROFESIONAL, KONFLIK PERAN 

TERHADAP KEPUASAN KERJA : MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

KUESIONER

Komitmen Afektif



STS TS R S SS

9 Ikatan akuntan seharusnya mempunyai kekuatan 
melaksanakan standar yang harus dilakukan auditor

10 Saya seharusnya lebih baik dinilai prestasinya oleh rekan 
seprofesi daripada oleh supervisor

11 Saya puas jika saya melihat pengabdian yang dilakukan oleh 
sesama rekan seprofesi

12 Ada dorongan untuk melihat auditor yang idealis dengan 
pekerjaaannya

13 Saya akan tetap bekerja sebagai auditor, walaupun gaji 
dipotong untuk keperluan tugas auditor

14 Saya harus diberi kesempatan membuat keputusan tentang 
apa yang saya diperiksa

15
Pertimbangan auditor harus diikuti dalam pembuatan 
keputusan audit yang signifikan

MOTIVASI
STS TS R S SS

1 Pekerjaan yang saya lakukan memotivasi saya untuk berbuat 
yang terbaik

2 Gaji yang saya terima memotivasi saya untuk berbuat yang 
terbaik

3 Perlakukan perusahaan memotivasi saya untuk berbuat yang 
terbaik

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 auditor yang sesungguhnya

7 Saya dapat lebih banyak melakukan lebih banyak pekerjaan 
dalam waktu tertentu dibandingkan 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

KEPUASAN KERJA
STS TS R S SS

1 Saya merasa puas dengan pekerjaan saat ini
2 Saya sangat menyukai pekerjaan saya saat ini
3 Saya merasa ingin pindah dari pekerjaan saya saat ini
4 Saya lebih menyukai pekerjaan saya daripada teman lainnya

KONFLIK PERAN
STS TS R S SS

1 Saya harus melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan 
secara tidak bersamaan

2 Saya bekerja dibawah kebijakan dan aturan yang saling 
bertentangan

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

4 Saya mengerjakan hal-hal yang menurut saya tidak perlu
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