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KUESIONER PENELITIAN 

 
KAP    :  
Nama     : 
Jenis kelamin   :      L              P 
Pendidikan   :     D3             S1          S1 PPA         S1 BAP          
>S1 
Usia    :    ...............  th         
Jabatan   : 

a. Auditor yunior 
b. Auditor senior 

Lama bekerja   :................ th ............... bln 

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER: 

(Sumber: Allen dan Meyer, 1993) 

KOMITMEN ORGANISASI   

No Keterangan STS TS R S SS 

 Komitmen Afektif      

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

     

2 Saya bangga untuk mengatakan kepada orang lain bahwa saya 
bagian dari  Kantor Akuntan Publik ini. 

     

3 Saya menemukan bahwa terdapat kesamaan antara nilai-nilai 
yang ada pada diri saya dengan nilai-nilai  Kantor Akuntan 
Publik.  

     

4 Saya tertantang untuk mencoba jenis pekerjaan baru dalam  
Kantor Akuntan Publik saya. 

     

5 Saya memiliki banyak kesempatan berpendapat untuk 
kemajuan  Kantor Akuntan Publik. 

     

 Komitmen Continuance      

1 Saya akan menerima setiap jenis pekerjaan yang diberikan 
kepada saya, agar saya tetap dapat bekerja di  Kantor Akuntan 
Publik ini. 
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2 Saya sangat peduli bagaimana kelanjutan  Kantor Akuntan 
Publik ini pada masa yang akan datang. 

     

3 Saya sangat senang bahwa saya memilih Kantor Akuntan 
Publik ini sebagai tempat saya belajar. 

     

4 Alasan utama saya tetap bekerja di Kantor Akuntan Publik ini 
adalah apabila keluar akan memerlukan pengorbanan diri 
sendiri yang harus dipertimbangkan. 

     

 Komitmen Normative      

1 Saya akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan 
untuk kemajuan Kantor Akuntan Publik. 

     

2 Bagi saya, ini Kantor Akuntan Publik yang terbaik untuk saya 
bekerja. 

     

3 Kantor Akuntan Publik ini merupakan inspirasi yang baik 
untuk saya dalam melakukan pekerjaan. 
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KONFLIK PERAN 

(Sumber: Assegaf, 2006) 

No Keterangan STS TS R S SS 

Role Conflict      

1 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya tuntutan yang saling 

berbeda (bertentangan) dari atasan saya. 

     

2 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya tuntutan yang saling  

berbeda  (bertentangan) dari rekan sekerja saya. 

     

3 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya tuntutan klien  

     

4 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya tugas yang sangat banyak 

dan beragam. 

     

5 Saya menghadapi situasi yang membuat saya 

tertekan karena adanya peran saya di tempat kerja  
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AMBIGUITAS PERAN 

(Sumber: Kurniawan, 2011) 

No Keterangan STS TS R S SS 

Role Ambiguity      

1 Saya merasa tidak jelas dengan cakupan dan 

tanggung jawab dalam peran saya 

     

2 Saya tidak tahu apa harapan orang yang bekerja 

dengan saya. 

     

3 Beberapa aspek dari peran saya tidak jelas dan 

samar-samar. 

     

4 Peran saya tidak didefinisikan dengan jelas dan 

rinci.  

     

5 Saya merasa tidak jelas mengenai apa prioritas 

dalam peran saya. 
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STRESS KERJA  

(Sumber: Mulyati, 2006) 

No Keterangan STS TS R S SS 

Stress Kerja      

1 Di perusahaan ini ada hubungan yang tidak baik 

antara atasan dan bawahan 

     

2 Atasan bertindak kurang adil dalam pembagian 

pekerjaan pada bawahan 

     

3 Banyaknya pemberhentian kerja menjadikan 

pemicu kecemasan bagi saya untuk tidak bekerja 

dengan baik 

     

4 Jika melihat keberhasilan orang lain, saya 

menemukan banyak kekurangan pada diri saya 

     

5 Saya merasa resah, ada persaingan yang tidak 

sehat diantara rekan kerja 

     

6 Dalam bekerja, saya tidak bisa memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada klien 

     

7 Peran yang saya terima di organisasi ini sering 

bertentangan satu sama lain sehingga 

membingungkan 

     

8 Di organisasi ini, pekerjaan tidak 

dikoordinasikan dengan baik sehingga 

menghambat penyelesaian pekerjaan 

     

9 Saya sering melakukan kesalahan yang membuat 

pekerjaan saya tidak selesai pada waktunya 
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10 Dikarenakan tidak sabar, saya sering dihadapkan 

pada masalah yang pelik dalam bekerja 

     

11 Saya merasa tersinggung bila ada rekan kerja 

yang menegur kesalahan saya 

     

12 Saya akan menjadi malas bekerja bila teringat 

gaji yang tidak mencukup kebutuhan saya 

     

13 Tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

tidak sesuai dengan harapan saya 

     

14 Keluarga saya kurang mendukung saya bekerja 

di organisasi ini 

     

15 Saya akan berhenti dan pindah ke tempat kerja 

lain bila ada kesempatan 

     

16 Saya tidak senang melibatkan diri dalam 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam 

organisasi ini 

     

 




