
DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

 

 

Mohon Bapak / Ibu mengisi dengan memberi tanda silang ( X ) perihal 

pernyataan berikut : 

 

Nama                           : 

Jenis Kelamin              :  �   Laki-laki                          �   Perempuan 

Usia                              :  �   20 – 25                �    25 – 35                  �     35 – 45 

 �    45 – 50               �     Usia diatas 50 tahun  

Pendidikan Terakhir     :  �  Jenjang S2            �  D – 3 / Sederajad   

                                         �  Jenjang S1            �  Lain-lain         

 Jabatan di Unit BRI     : 

Alamat Unit BRI           : 

Lama menjabat di posisi ini ……. Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumen I : Informasi Akuntansi 

Hirst (1983) dalam David (2001)  

 

Pernyataan dibawah ini digunakan untuk menjelaskan persepsi Bapak / Ibu atas 

penerapan informasi akuntansi sebagai alat penilai kinerja. Bapak / Ibu memberikan 

tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban yang tepat dari angka 1 sampai dengan 5. 

Keterangan  :          

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS    : Tidak Setuju 

TP     : Tidak Pasti 

S       : Setuju 

SS     : Sangat Setuju   

 

Pernyataan STS 

1 

TS 

2 

TP 

3 

S 

4 

SS 

5 

1. Bank selalu mengadakan analisa proyeksi 

cashflow. 

     

2. Informasi cadangan penyusutan aktiva 

disampaikan secara wajar. 

     

3. Penilaian aktiva tetap perusahaan 

sedikitnya untuk satu tahun terakhir. 

     

4. Sistem pengendalian intern perusahaan 

dapat meningkatkan efisiensi. 

     

5. Informasi mengenai penjamin aktiva tetap 

kepada pihak lain. 

     

6. Informasi kebutuhan modal kerja terpenuhi 

secara memadai. 

     

 



7. Perbandingan laporan keuangan untuk tiga 

tahun terakhir. 

     

8. Jumlah kompensasi tahunan yang 

dibayarkan untuk karyawan dan direktur. 

     

9. Proyeksi pendapatan untuk tahun fiskal 

yang akan datang. 

     

10. Informasi berkaitan dengan kebijakan 

deviden tahun lalu. 

     

 

 

Instrumen II : Kinerja Manajer 

Mahoney et,al (1963) dalam David (2001) 
 

Pernyataan dibawah ini digunakan untuk mengukur kinerja Bapak / Ibu. Mohon 

Bapak / Ibu memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang tepat dari angka 1 

sampai dengan 5. 

 

Pernyataan STS 

1 

TS 

2 

TP 

3 

S 

4 

SS 

5 

1. Perencanaan dalam menentukkan tujuan 

dan kebijakan untuk pelaksanaan. 

     

2. Perencanaan dalam penganggaran.      

3. Perencanaan dalam menyusun prosedur.      

4. Perencanaan dalam pemrograman.      

5. Perencanaan dalam penjadwalan kerja.      

6. Investigasi dalam mengumpulkan dan 

menyiapkan informasi untuk catatan, 

laporan dan rekening. 

     



7. Investigasi dalam mengukur hasil.      

8. Investigasi dalam menganalisa pekerjaan.      

9. Pengkoordinasian dalam tukar menukar 

informasi dengan departemen lain. 

     

10. Pengkoordinasian dalam memberitahu 

departemen lain. 

     

11. Pengkoordinasian dalam hubungan dengan 

manajer lain. 

     

12. Evaluasi dalam menilai dan mengukur 

proposal. 

     

13. Evaluasi dalam mengukur kinerja yang 

diamati atau dilaporkan. 

     

14. Evaluasi dalam penilaian pegawai.      

15. Evaluasi dalam penilaian pencatatan hasil.      

16. Evaluasi dalam penilaian laporan 

keuangan. 

     

17. Pengawasan dalam mengarahkan, 

memimpin, melatih dan mengembangkan 

bawahan anda. 

     

18. Pengawasan dalam membimbing, melatih 

dan menjelaskan peraturan kerja pada 

bawahan. 

     

19. Pengawasan dalam memberikan tugas 

pekerjaan dalam menangani keluhan. 

     

20. Pemilihan staf dalam mempertahankan 

angkatan kerja dibagian Bapak / Ibu. 

     

21. Pemilihan staf dalam merekrut, 

mewawancarai dan memilih pegawai baru. 

     



22. Pemilihan staf dalam menempatkan, 

mempromosikan dan memutasi karyawan. 

     

23. Perwakilan dalam menghadiri pertemuan 

dengan perusahaan lain atau perkumpulan 

bisnis. 

     

24. Perwakilan menghadiri acara-acara 

kemasyarakatan untuk mempromosikan 

tujuan umum organisasi anda.  

     

 

 

Instrumen III : Ketidakpastian Lingkungan 

Duncan (1972) dalam Oktavianus (2002) 
 

Pernyataan berikut menggambarkan persepsi terhadap ketidakpastian lingkungan 

pada tempat kerja yang Bapak / Ibu rasakan : 

 

Pernyataan STS 

1 

TS 

2 

TP 

3 

S 

4 

SS 

5 
1. Saya yakin tentang metode mana yang 

terbaik di perusahaan saya. 

     

2. Saya mempunyai seluruh informasi 

penting untuk membuat keputusan-

keputusan di perusahaan saya. 

     

3. Ketika mengerjakan pekerjaan, sulit 

untuk mengukur apakah saya membuat 

keputusan yang benar. 

     

4. Unsur-unsur yang tidak masuk dalam 

pengendalian saya secara rutin, 

mempengaruhi keputusan-keputusan 

yang saya buat di perusahaan 

     



yang saya buat di perusahaan 

5. Saya yakin tentang bagaimana bertindak 

dalam perusahaan. 

     

6. Saya yakin tentang penyesuaian-

penyesuaian yang saya buat untuk 

menangani perubahan-perubahan yang 

terjadi. 

     

7. Saya dapat menyatakan bahwa tindakan-

tindakan saya akan menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan sasaran 

anggaran.  

     

8. Saya mengetahui bagaimana bekerja 

sesuai dengan informasi. 

     

9. Saya dapat mengetahui apa yang 

diharapkan orang lain di perusahaan. 

     

10. Saya yakin bahwa metode-metode yang 

saya gunakan mampu mencapai anggaran 

saya di perusahaan. 

     

 

 

Instrumen IV : Strategi Bisnis 

Milles dan Snow (1978) ; Govindrajan (1988) dalam Yubiharto (2003) 

 

1. Pada bagian ini Bapak / Ibu dimohon memilih salah 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 lebih baik, harga 

yang labih rendah dan lain-lain. Perusahaan kami bukan merupakan pelopor 

perkembangan dalam suatu industri produk atau jasa, tetapi cenderung 

mengabaikan teknologi yang tidak mempunyai pengaruh langsung dalam 

lingkup operasi dan konsentrasi perubahan 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 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 jasa 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 periodic. 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 suatum peluang, dan respon 

tersebut sering mendorong dilakukannya tindakan-tindakan kompetitif baru. 



Namun demikian perusahaan dalam tipe strategi ini tidak menjaga kekuatan 

pasar dalam keseluruhan area yang dimaksud. 

 

2. Setelah memilih salah satu dari pernyataan diatas, mohon Bapak / Ibu 

memberikan penilaian pernyataan tersebut dengan memberikan tanda silang 

(X) pada salah satu nomor dalam tabel ini antara skala 1 sampai 3, berikut : 

 

1           = Mendukung pernyataan A 

2           = Mendukung pernyataan B 

3           = Mendukung pernyataan C 

 

 

1 

 

2 

 

3 
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