
        Semarang,  6  Mei  2008 
 

Perihal  :  Permohonan kesediaan menjadi responden 
Lampiran :  Satu  bendel 
 
 
Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan 
…………………………… 
…………………………… 
Semarang 
 
 
Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

Nama   : Yohanita Dwi Aryani 
NIM   : 04.60.0006 
Progdi / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi 
Fakultas  : Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata, 
     Jalan Pawiyatan Luhur IV / 1 Semarang 

 
mohon kesediaan dan bantuan Bapak / Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian 
ilmiah untuk tugas skripsi  saya dengan  mengisi kuesioner yang terlampir. 
 
Sesuai dengan etika penelitian, saya akan menjaga kerahasiaan jawaban 
responden dan data yang saya perlukan hanya merupakan persepsi Bapak / Ibu 
dan bukan hard copy yang merupakan rahasia perusahaan.  
 
Kuesioner ini sudah saya uji coba dan rata-rata pengisiannya menyita waktu tidak 
lebih dari 15 menit, selanjutnya data akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk 
agregat, bukan dalam bentuk spesifik mengenai jawaban dari Bapak / Ibu. 
 
Atas kesediaan dan partisipasi Bapak / Ibu untuk meluangkan waktu mengisi 
kuesioner ini saya ucapkan banyak terima kasih. 
 
 
Mengetahui,                 Hormat  kami,  
Pembantu Dekan I,        
 
 
 
 
Drs.Theodorus Sudimin, MS.     Yohanita Dwi Aryani 
NPP.05811990075  

 
 



Kuesioner Penelitian 

 

Analisis Pengaruh Strategi Bisnis dan Budaya Organisasi terhadap  

Hubungan antara Total Quality Management dan Kinerja Manajerial 

 

 

Data  Responden 

 

Perusahaan  : ………………………………………………………………. 

Nama   :……………………………………………………………….. 

Umur   :………………tahun             Jenis Kelamin  :  L / P 

Lama Bekerja  :………………Tahun 

Jabatan   :  ………………………………………………………………… 

Pendidikan Terakhir : 1. SMA   2. D3    3. S1     4. S2   5. lainnya…………………..  

 

 

        Responden, 

 

 

          ____________________ 

               Tanda tangan dan cap perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Total Quality Management (TQM) 

(dikembangkan oleh Debora & Pricillia, 1998) 

Berkenaan dengan penerapan Total Quality Management (TQM) dilingkungan 

perusahaan Bapak/Ibu. Mohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan penilaian atas 

pernyataan berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara memberikan 

tanda silang (X) pada salah satu angka, dimulai dari angka 1 sampai dengan 5, yang 

mempunyai ketentuan sebagai berikut : 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Kepemimpinan 

Perusahaan kami menciptakan visi dan misi bersama. 

     

2 Fokus pada customer  

Perusahaan kami telah mensejajarkan diri dengan pelanggan. 

     

3 Pemberdayaan Karyawan  

Perusahaan kami membuat kebijakan yang mendorong 

komunikasi dari bawah ke atas. 

     

4 Perbaikan berkelanjutan 

Perusahaan kami melakukan penentuan masalah dan 

pemecahannya, pemilihan dan implementasi pemecahan yang 

efektif dan efisien. 

     

5 Fakta dasar dalam pengambilan keputusan  

Perusahaan kami dalam mengambil keputusan lebih 

didasarkan pada data daripada dugaan 

     

6 Pelatihan dan pengembangan 

Perusahaan kami melakukan pelatihan, pengembangan yang 

berkaitan dengan ketrampilan kerja yang spesifik. 

     

7 Penghargaan dan pengakuan  

Perusahaan kami memberikan penghargaan berbasis tim / 

financial, pengakuan financial dan non financial. 

     

8 Flexibilitas  

Perusahaan kami memadatkan waktu proses pelayanan, waktu 

     



pengembangan pelayanan jasa baru, order entry, daur 

perencanaan pelayanan. 

9 Peralatan dan teknik penggunaannya 

Perusahaan kami melakukan standarisasi, pengetahuan ilmiah 

tentang teknologi, pengaturan fisik peralatan. 

     

10 Perencanaan strategi  

Semua jajaran dan tingkatan organisasi ini diperlakukan 

sebagai unit interdependensi dalam eksekusi strategi 

perbaikan berkesinambungan untuk mencapai tujuan. 

     

11 Tim kerja  

Adanya saling ketergantungan, perluasan tugas, kepercayaan, 

kepemimpinan / keanakbuahan, penilaian antara rencana dan 

tindakan pada organisasi ini. 

     

12 Keterlibatan Pemasok 

Perusahaan kami mempunyai hubungan kemitraan dengan 

pemasok untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang 

loyal. 

     

 

 

Budaya Organisasi (Hofstede, dkk, 1990 dalam Supomo, 1998) ) 

Jawaban atas pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan dimensi budaya 

organisasi di perusahaan Bapak / Ibu. Mohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan 

penilaian atas pernyataan berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara 

memberikan tanda silang (X) pada salah satu angka, dimulai dari angka 1 sampai dengan 

5, yang mempunyai ketentuan sebagai berikut : 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju 

 

 

No  STS TS TP S SS 

1 Ditempat saya bekerja, keputusan-keputusan yang penting 

lebih sering dibuat oleh kelompok daripada dibuat secara 

individu. 

1 2 3 4 5 



2 Ditempat saya bekerja lebih tertarik pada orang yang 

mengerjakannya dibandingkan pada hasil pekerjaan. 

1 2 3 4 5 

3 Ditempat saya bekerja, keputusan-keputusan lebih    sering 

dibuat oleh manajer puncak 

1 2 3 4 5 

4 Ditempat saya bekerja, para manajer cenderung 

mempertahankan pegawai yang berprestasi di 

departemennya. 

1 2 3 4 5 

5 Ditempat saya bekerja, perubahan-perubahan ditentukan 

berdasarkan surat keputusan manajemen. 

1 2 3 4 5 

6 Ditempat saya bekerja, memberikan petunjuk kerja yang jelas 

kepada pegawai baru 

1 2 3 4 5 

7 Ditempat saya bekerja, mempunyai ikatan tertentu dengan 

masyarakat sekitar 

1 2 3 4 5 

8 Ditempat saya bekerja, peduli terhadap masalah-masalah 

pribadi pegawai. 

1 2 3 4 5 

 

 

Strategi Bisnis (Miles dan Snow, 1978) 

Pada bagian ini, saya mohon kesediaan  Bapak / Ibu untuk memilih satu pernyataan 

dibawah  ini 

 

Pernyataan A (Strategi Defender) 

Jenis perusahaan kami adalah perusahaan yang beroperasi dan memelihara bidang usaha 

dalam produk dan jasa yang relatif stabil. Perusahaan cenderung untuk menawarkan jenis 

produk atau jasa yang lebih terbatas dibandingkan kompetitornya, dan berusaha untuk 

melakukan proteksi terhadap barangnya dengan menawarkan kualitas yang lebih tinggi, 

pelayanan yang lebih baik, harga yang lebih rendah, dan lain-lain. Perusahaan kami 

bukan merupakan pelopor perkembangan dalam suatu industri produk atau jasa, tetapi 

cenderung untuk mengabaikan teknologi yang tidak mempunyai pengaruh langsung 

dalam lingkup operasi dan konsentrasi perusahaan saat ini. Perusahaan lebih senang 

melakukan yang terbaik dalam lingkungan area terbatas. 

 

 



Pernyataan B ( Strategi Analyzer) 

Jenis perusahaan kami adalah perusahaan yang berusaha untuk menjaga produk atau 

jasa yang stabil dan dalam jenis yang terbatas, namun sementara itu juga melakukan 

gerakan perpindahan secara hati-hati untuk mengikuti peluang dan perkembangan 

baru yang lebih menjanjikan dalam teknologi. Perusahaan jarang menjadi kompetitor 

utama dalam produk atau jasanya yang sudah stabil, namun demikian perusahaan 

senantiasa melakukan monitoring terhadap tindakan-tindakan dari pesaing-pesaing 

utama yang berkenaan dengan produk dan kompatibel perusahaan yang telah 

memiliki pasar yang stabil. Perusahaan sering menjadi yang kedua dengan memiliki 

produk atau jasa yang lebih efisien biayanya. 

 

Pernyataan C (Strategi Prospektor) 

Jenis perusahaan kami adalah perusahaan yang beroperasi dalam domain pasar produk 

yang luas dan selalu ditinjau secara periodik. Perusahaan selalu ingin menjadi yang 

pertama dalam produk dan area pasar baru, meskipun jika usaha ini tidak dapat 

menghasilkan tingkat profit yang tinggi. Perusahaan merespon secara cepat terhadap 

sinyal awal dari suatu peluang, dan respon tersebut sering mendorong dilakukannya 

tindakan-tindakan kompetitif baru. Namun demikian perusahaan dalam tipe strategis ini 

tidak menjaga kekuatan pasar dalam keseluruhan area yang dimaksud. 

 

Setelah memilih salah satu dari pernyataan di atas, saya mohon Bapak/ Ibu  memberikan 

penilaian pernyataan tersebut dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu nomor 

dalam tabel antara skala 1 sampai dengan 5,  sebagai berikut : 

Skala 1    : mendukung pernyataan A 

Skala  2,  3,  4  : mendukung pernyataan B 

Skala 5   : mendukung pernyataan C 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



Kinerja Manajerial (Mahoney et al, 1963) 

Kinerja Manajer yang efektif tergantung pada kemampuannya dalam bidang–bidang 

aktivitas manajerial yang tercantum di bawah ini.  

Untuk masing-masing bidang aktivitas saya mohon Bapak / Ibu mengukur kinerja Bapak 

/ Ibu  akhir-akhir ini untuk setiap bidang dengan memberi tanda silang (X) pada salah 

satu angka yang tersedia 

Skala berikut dapat digunakan sebagai referensi. 

1 2 3 4 5 

Kinerja di bawah rata-rata                 Kinerja rata-rata                     Kinerja di atas rata-rata 

 

No. Bidang      

1 Perencanaan 

Menentukan tujuan, kebijakan dan tindakan / 

plaksanaan penjadwalan kerja, penganggaran, 

merancang prosedur pemrograman  

1 2 3 4 5 

2 Investigasi 

Mengumpulkan dan menyampaikan indormasi untuk 

catatan, laporan dan rekening, mengnukur hasil, 

menentukan tujuan menganalisis pekerjaan 

1 2 3 4 5 

3 Pengkoordinasian 

Tukar Menukar informasi dengan orang dibagian 

organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan 

menyesuaikan program, memberi tahu bagian lain, 

hubungan dengan manajer lain. 

1 2 3 4 5 

4 Evaluasi 

Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati / 

dilaporkan, penilaian pegawai, penilaian catatan hasil, 

penilaian laporan keuangan, pemeriksaan produk. 

1 2 3 4 5 

5 Pengawasan 

Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan 

bawahan Anda, membimbing, melatih dan 

menjelaskan paeraturan kerja pada bawahan, 

memberikan tugas pekerjaan. 

1 2 3 4 5 



6 Pemilihan Staff 

Mempertahankan angkatan kerja di bagian Anda, 

merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai baru, 

menempatkan, mempromosikan dan memutasi 

pegawai. 

1 2 3 4 5 

7 Negosiasi 

Pembelian, penjualan / melakukan kontrak untuk 

barang dan jasa, menghubungi pemasok, tawar 

menawar dengan wakil penjual, tawar menawar secara 

kelompok. 

1 2 3 4 5 

8 Perwakilan 

Menghindari pertemuan dengan perusahaan lain, 

pertemuan perlengkapan bisnis, pidato untuk acara-

acara kemasyarakatan, mempromosikan tujuan umum 

perusahaan Anda. 

1 2 3 4 5 

9 Kinerja secara menyeluruh 

Bagaimana penilaian Anda secara menyeluruh 

terhadap kinerja yang selama ini telah Anda lakukan. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Terima kasih atas segala bantuan Bapak / Ibu. 
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