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DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER 

Pengaruh Workplace Spirituality, Mentoring, Leader-Member Exchange, 

Gender,  dan Umur terhadap  Komitmen Organisasional  

(Studi Empiris pada KAP di Semarang) 

 

 

1. Nama   : ……………………………………………... 

2. Nama KAP  : ...................................................................... 

3. Jenis Kelamin  : L / P 

4. Umur   : ................... bulan 

5. Pendidikan 

� D3 

� S1 

� S2 

� Lainnya ……. 

6. Jabatan 

� Junior 

� Senior 

� Lainnya ……. 

7. Lama bekerja ..............……. bulan 
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Berilah tanda silang (X) pada kolom yang sesuai menurut Anda. 

SS : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 

R : Ragu-Ragu      

Workplace Spirituality 

Diterjemahkan dari Karakas (2010) 

No Keterangan STS TS R S SS 

1. Lingkungan dimana saya bekerja memiliki nilai-

nilai yang bersesuaian dengan moral dan prinsip  

saya 

     

2. Organisasi di mana saya bekerja menerapkan 

filosofi yang bersesuaian dengan moral 

     

3. Adaptasi sangat penting untuk dilakukan       

4. Lingkungan tempat saya bekerja sangat 

mengapresiasi kejujuran auditor dalam bekerja 

     

5. Integritas sangat penting dalam organisasi tempat 

saya bekerja 
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Mentoring 

(Loong dan Wei, 2004) 

No Keterangan  STS TS R S SS 
1. Supervisor saya sering memberikan 

feedback atas kinerja saya secara jujur, 
terbuka dan interaktif 

     

2. Supervisor saya memperhatikan keluhan – 
keluhan saya tentang pekerjaan 

     

3. Ketika saya menyampaikan 
ketidakpuasan, supervisor saya 
menanyakan keadaan dan penyebabnya 

     

4. Supervisor saya selalu manghargai kinerja 
yang baik 

     

5. Supervisor saya memperlakukan saya 
sebagai individu yang mempunyai karir 
jangka panjang di KAP ini ( tidak bekerja 
dalam jangka pendek ) 

     

6. Supervisor saya membantu saya 
mengenali peluang kerja masa datang saya 

     

7. Supervisor saya menaruh perhatian 
terhadap minat dan rencana saya 

     

8. Supervisor saya bisa menjadi panutan 
bagaimana seorang profesional 
seharusnya 

     

9. Supervisor saya mampu menunjukkan 
rasa bangga akan profesi akuntan dan 
peran penting profesi ini kepada klien dan 
masyarakat 
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Leader-Member Exchange 

(Loong dan Wei, 2004) 

No Keterangan STS TS R S SS 

1 Saya sangat terkesan dengan pengetahuan atasan 

saya mengenai pekerjaannya 

     

2 Saya mengagumi keahlian profesional atasan saya      

3 Saya menghormati pengetahuan atasan saya dan 

kompetensinya dalam pekerjaan 

     

4 Atasan saya akan membela saya jika sekiranya ada 

yang “menyerang” saya 

     

5 Atasan saya mempertahankan (membela) pekerjaan 

saya, meskipun itu pembelaan terhadap seorang 

yang lebih tinggi darinya 

     

6 Atasan saya akan membela saya terhadap pihak lain 

dalam organisasi jika saya membuat kesalahan 

dengan jujur 

     

7. Atasan saya memiliki kemampuan untuk cepat 

akrab dengan orang lain termasuk anak buahnya dan 

memperlakukannya sebagai teman 

     

8. Saya tidak keberatan bekerja dengan sangat keras 

untuk kepentingan pekerjaan saya 

     

9. Saya bersedia untuk melakukan usaha ekstra 

melebihi dari yang diwajibkan untuk memenuhi 

tujuan kerja yang diinginkan atasan saya 

     

10. Saya bersedia bekerja untuk atasan saya melebihi 

apa yang diminta dalam uraian pekerjaan saya 
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Komitmen organisasional  

(Allen dan Meyer, 2003) 

No Keterangan STS TS R S SS 
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. 

     

6 Saya akan menerima setiap jenis pekerjaan yang 
diberikan kepada saya, agar saya tetap dapat bekerja 
di  Kantor Akuntan Publik ini. 

     

7 Saya sangat peduli bagaimana kelanjutan  Kantor 
Akuntan Publik ini pada masa yang akan datang. 

     

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

     

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

     

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

     

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

     

12 Kantor Akuntan Publik ini merupakan inspirasi 
yang baik untuk saya dalam melakukan pekerjaan. 
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