No. Responden
...................

Kepada Yth.
Bapak / Ibu / Saudara

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian penelitian sebagai syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana, maka saya memohon kesediaan Bapak / Ibu / Saudara sekalian
untuk meluangkan waktu guna mengisi angket / kuesioner, dengan identitas saya
sebagai mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai berikut :
Nama

: Sri Sunarti

NIM

: 05.60.0200

Jurusan

: Akuntansi

Angket / kuesioner ini bukan merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban salah.
Penulis berharap agar Bapak / Ibu / Saudara berkenan mengisi atau menjawab
pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi Bapak / Ibu / Saudara, bukan pada halhal yang Bapak / Ibu anggap umum, serta tanpa dipengaruhi oleh orang lain.
Pengisian angket / kuesioner ini hanya untuk memperoleh data bagi tujuan ilmiah
penelitian dalam rangka menyusun Skripsi, dengan judul “ANALISIS FAKTORFAKTOR

YANG

MEMPENGARUHI

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI

INFORMASI (Studi Pada Karyawan Bagian Akuntan Pada Perusahaan Manufaktur di
Semarang). Kerahasiaan data yang diberikan responden akan dirahasiakan oleh

penulis.
Atas kesediaan dalam meluangkan waktu untuk mengisi angket /
kuesioner ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat saya
Penulis,

( Sri Sunarti )

Perpustakaan Unika

Perpustakaan Unika

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK PENGISIAN
Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda dengan memberi
tanda silang (X)
I. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama

:

2. Bidang kerja :

................................................................. (boleh tidak diisi)
............................................................................

3. Umur responden
a. < 25 Tahun
b. 26 – 35 Tahun
c. 36 – 45 Tahun
d. > 46 Tahun
4. Jenis Kelamin :
a. Laki – laki
b. Perempuan
5. Pendidikan

:

a. SMP

d. Sarjana (S1)

b. SMU

e. Pascasarjana (S2, S3)

c. Diploma (D1, D2, D3)
6. Jabatan

:

II.

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut anda benar !

-

Jika anda merasa sangat tidak setuju (STS) maka pilihan anda diberi skor 1;

-

Jika anda merasa tidak setuju (TS) maka pilihan anda diberi skor 2;

-

Jika anda merasa cukup setuju (CS) maka pilihan anda diberi skor 3;

-

Jika anda merasa setuju (S) maka pilihan anda diberi skor 4;

-

Jika anda merasa sangat setuju (SS) maka pilihan anda diberi skor 5;

Perpustakaan Unika

VARIABEL FAKTOR SOSIAL
No.

1

2

3

4

Pernyataan

STS

JAWABAN
TS
CS

S

SS

STS

JAWABAN
TS
CS

S

SS

Menurut saya, karyawan banyak yang
menggunakan komputer dalam melakukan
aktivitas sehari-hari mereka.
Menurut saya, peranan manajer dalam
memperkenalkan komputer kepada para
karyawan tergolong baik.
Manajer saya, sangat mendukung para
karyawan untuk memanfaatan komputer
dalam melaksanakan pekerjaan.
Di perusahaan, para karyawan didorong untuk
mahir dalam menggunakan komputer.

VARIABEL AFEKSI
No.

1

2

3

Pernyataan

Menurut saya, aktivitas pekerjaan di
perusahaan akan lebih baik diselesaikan
dengan komputer.
Saya merasa senang menggunakan computer
sebagai alat bantu dalam menyelesaikan
pekerjaan anda sehari-hari.
Menurut saya, manfaat komputer untuk jenis
pekerjaan di perusahaan sangat dibutuhkan
peranannya.

Perpustakaan Unika

VARIABEL KOMPLEKSITAS
No.
1

2

3

4

Pernyataan

STS

JAWABAN
TS
CS

S

SS

STS

JAWABAN
TS
CS

S

SS

Menurut saya, pemanfaatan komputer tidak
banyak menyita waktu.
Menurut saya, pemanfaatan komputer tidak
rumit karena menjadi kebiasaan rutin saya
sehari-hari.
Menurut saya, memasukkan data dengan
menggunakan
komputer
akan
cepat
dikerjakan dibandingkan dengan alat bantu
lain yang masih manual.
Menurut
saya,
dalam
mempelajari
penggunaan komputer tidak banyak menyita
waktu dan tenaga.

VARIABEL KESESUAIAN TUGAS
No.

1

2

3

4

5

6

Pernyataan

Menurut saya, penggunaan komputer akan
lebih meningkatkan kinerja karyawan secara
maksimal.
Menurut saya, penggunaan komputer akan
memberikan efektivitas waktu.
Menurut
saya,
dengan
menggunakan
komputer akan lebih meningkatkan kualitas
hasil pekerjaan
Menurut
saya,
dengan
menggunakan
komputer akan lebih meningkatkan efektifitas
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan
pimpinan.
Menurut
saya,
dengan
menggunakan
komputer hasil output yang dihasilkan akan
lebih banyak.
Menurut
saya,
dengan
menggunakan
komputer akan membantu saya dalam
penyelesaian tugas.

Perpustakaan Unika

VARIABEL KONSEKUENSI JANGKA PANJANG
No.
1

2

3

4

Pernyataan

STS

JAWABAN
TS
CS

S

SS

STS

JAWABAN
TS
CS

S

SS

Menurut saya, pekerjaan saya di perusahaan
lebih menantang.
Pekerjaan saya sekarang di perusahaan
mampu meningkatkan kesempatan untuk
memperoleh pekerjaan yang lebih baik di
masa mendatang.
Pekerjaan saya sekarang di perusahaan
mampu meningkatkan kesempatan untuk
mendapat pekerjaan yang lebih penting.
Pekerjaan saya sekarang di perusahaan
mampu meningkatkan kesempatan untuk
melakukan tugas yang berbeda.

VARIABEL KONDISI YANG MEMFASILITASI
No.
1
2

3

4

Pernyataan

Dalam penggunaan komputer, saya diberi
panduan dalam memilih hardware.
Dalam penggunaan komputer, saya diberi
panduan dalam menggunakan software.
Dalam penggunaan komputer, saya diberi
bantuan jika ditemukan kesulitan dalam
menggunakan software.
Dalam penggunaan komputer, saya diberi
bantuan jika ditemukan kesulitan yang
hardware.

Perpustakaan Unika

VARIABEL PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.
1

2

Pernyataan

Menurut saya, tingkat pemakaian komputer di
perusahaan tempat saya bekerja relatif tinggi.
Menurut saya, semakin tinggi pemanfaatan
komputer, maka semakin efisiensi dan efektif
penyelesaian pekerjaan di perusahaan.

STS

JAWABAN
TS
CS

S

SS

