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KUESIONER PENELITIAN 
 
 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Jabatan : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Lama Bekerja : 

 

II. PERTANYAAN KUESIONER: 

Mohon diisi dengan memberi tanda (X) untuk jawaban pilihan 

Anda: 

Lingkungan Pengendalian 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Selama ini perusahaan telah melakukan  sosialisasi 

peraturan kerja perusahaan terutama prosedur terkait 

dengan operasionalisasi sistem MAS dengan baik 

  

2. Perusahaan memiliki kompetensi terhadap karyawannya 

yaitu melakukan training khususnya yang berhubungan 

dengan operasionalisasi sistem komputerisasi (MAS) 

  

3. Selama ini pihak manajemen perusahaan melakukan cara 

pengambilan keputusan secara top down, yaitu langsung 

dari pemilik perusahaan yang memutuskan semua 

keputusan, dan bawahan hanya sebagai pelaksana saja 

  

4. Selama ini terstruktur dan tersistematis struktur 

organisasi dari atasan hingga bawahan sehingga bisa 

bekerja dengan efisien 

  

5. Pihak pimpinan perusahaan mengatur wewenang dan 

tanggung jawab kepada anak buahnya secara efisien 

  

6. Selama ini ada promosi dan kenaikan gaji bagi karyawan 

bagian akuntansi/keuangan yang berkinerja baik 
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Informasi dan Komunikasi 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Selama ini bagian penerimaan telah melakukan 

penggolongan transaksi secara tepat dan akurat 

  

2. Selama ini pihak akuntansi telah melakukan 

pencatatan transaksi sesuai dengan nilainya 

  

3. Selama ini bagian keuangan telah mencatat transaksi 

dalam akuntansi yang tepat 

  

4. Selama ini bagian keuangan atau akuntansi telah 

menyajikan laporan keuangan secara tepat 

  

 

Aktivitas Pengendalian 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Setiap transaksi yang berhubungan dengan 

penerimaan kas selalu diperiksa oleh pimpinan secara 

berkala 

  

2. Selama ini yang terjadi adalah adanya pemisahan 

tugas antara bagian akuntansi, keuangan, dan 

penerimaan kas 

  

3. Selama ini pengendalian dilakukan dengan cukup 

memadai dan mendetail dan secara komputerisasi 

  

4. Selama ini pengendalian telah dilakukan dengan 

optimal antara aktiva dengan catatan 

  

5. Selama ini dilakukan review atau tinjauan ulang atas 

evaluasi kinerja perusahaan secara berkala 

  

  

Penaksiran Risiko 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Adanya PIN dan password khusus untuk bagian kasir 

dan supervisor  

  

2. Selama ini semua karyawan bagian akuntansi/ 

keuangan perusahaan memiliki latar belakang yang 

cocok atau sesuai dengan bidangnya  

  

3. Selama ini proses pencatatan penjualan dilakukan 

dengan komputerisasi 

  

4. Selama ini perusahaan menggunakan standar 

akuntansi yang baru 
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Pemantauan 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Pelatihan kerja telah dilakukan oleh perusahaan   

2. Selama ini pemantauan kinerja karyawan sudah baik 

dan terkomputerisasi 

  

3. Selama ini dilakukan telah cukup baik dalam koreksi 

kesalahan 

  

4. Perusahaan telah melakukan penjagaan aktiva dengan 

memantau karyawan yang memiliki akses ke aktiva 

tersebut 

  

 

Pengendalian Aplikasi 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Pada perusahaan ini telah dilakukan pengendalian 

aplikasi untuk sistem penerimaan kas 

  

 Pengendalian Input:   

2. Adanya password khusus dan pin yang hanya 

diketahui oleh bagian supervisor untuk akses tertentu 

dalam sistem penerimaan kas 

  

3. Adanya validasi input untuk bagian penerimaan kas   

 Pengendalian Proses:   

4. Masing-masing bagian berwenang atas bagiannya 

sendiri dan tidak berwenang pada akses bagian lain 

  

 Pengendalian Boundary:   

5. Adanya pengendalian pengolahan data dan 

pemeliharan file pada perusahaan ini 

  

 Pengendalian Output:   

6. Ada pengendalian output untuk masing-masing 

departemen yang berkepentingan saja 
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