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KUESIONER
1. Nama responden :
2. Jabatan responden :
3. Lamanya bekerja diperusahaan ini :
tahun.
√” pada
Untuk pertanyaan-pertanyaan berikut, bapak/ibu diminta memberi tanda “√
kategori jawaban yang paling mendekati dengan pandangan bapak/ibu tentang unit
kerja.
Karakteristik Unit Kerja

tidak

Benar
benar
Menggambarkan Unit Kerja Saya

• Orientasi pada proses / hasil
1. Menghindari resiko
2. Daya upaya tidak perlu maksimal
3. Monoton dari hari ke hari
• Orientasi pada pekerjaan / pegawai
4. Kesejahteraan (gaji, asuransi jiwa, bonus,
dll) dilihat dari prestasi/ hasil kerja dalam
perusahaan
5. Perusahaan hanya peduli dengan pekerjaan
6. Pengambilan keputusan individual (terpusat
pada atasan)
• Karakteristik profesional / parochial (agama)
7. Didalam perusahaan hanya didasarkan pada
kompetensi pekerjaan saja
8. Berfikir jauh ke depan
9. Hanya memiliki pegawai dengan tingkat
pendidikan tinggi
• Sistem terbuka / tertutup
10. Transparan dengan pegawai baru atau
pihak luar
11. Hampir setiap orang merasa nyaman
• Pengendalian ketat / longgar
12. Pengeluaran perlu waktu relative lama
untuk disetujui meskipun penting untuk
organisasi
13. Waktu pertemuan on time
14. Hampir tidak ada humor
• Karakterisik pragmatis / normative
15. Penekanan pada hasil (bukan prosedur)

sedikit cukup

72
Perpustakaan Unika

16. Mengikuti etika bisnis secara praktis
(bukan dogmatis)
Berikut ini , bapak/ibu diminta ”melingkari” salah satu angka yang ada pada
pernyataan-pernyataan tersebut. Jawaban tersebut menunjukkan tingkat ketidak
setujuan/persetujuan bapak/ibu atas pernyataan yang ada. Penjelasannya : STS
(sangat tidak setuju) dan SS (sangat setuju).
Pernyataan
1 Ditempat saya bekerja, biaya dikendalikan
dengan cara mengendalikan aktivitas yang
menyebabkan biaya tersebut.
2. Di tempat saya bekerja, dianut teknik/falsafah
tertentu (seperti EOQ, JIT, TQM, TOC) dengan
maksud mengendalikan persediaan.
3. Di
tempat
saya
bekerja,
perusahaan
mempertahankan /meningkatkan keunggulan
kompetitif dengan melakukan analisis value
chain (analisis aktivitas internal-eksternal sejak
bahan baku s/d konsumen)
4. Ditempat saya bekerja, investasi dalam
persediaan dihitung dengan memanfaatkan
analisis perputaran persediaan
5. Di tempat saya bekerja, komposisis produk yang
dihasilkan ditentukan dengan menggunakan
model tertentu (misalnya linier programming)
6. Dalam situasi persaingan yang semakin tajam,
ditempat saya bekerja selalu memanfaatkan
analisis biaya deferensial jika dihadapkan pilihan
alternatif keputusan (misalnya keputusan
membeli/membuat sendiri)
7. Di tempat saya bekerja, perlu digunakan analisis
titik impas karena membantu perencanaan
laba/penjualan.
8. Di tempat saya bekerja, informasi tentang
contribution
margin
sangat
bermakna
menginformasikan laporan laba-rugi.
9. Di tempat saya bekerja, setiap usulan investasi
dicermati dengan analisis sensitivitas.
10. Di tempat saya bekerja, perlu digunakan analisis
laba kotor untuk menelusuri sebab-sebab
terjadinya perubahan laba.

STS

SS

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8
1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8
1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8
1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8
1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8
1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8
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11. Di tempat saya bekerja, setiap manajer
(divisi/departemen) bertanggung jawab atas
penyusunan anggaran departemen dan selisih
realisasi anggaran tersebut.
12. Di tempat saya bekerja, perlu diterapkan
performance budget (anggaran biaya yang
penilaiannya
dilakukan
dengan
membandingkan biaya yang dikorbankan
dengan
hasil
yang
dicapai)
untuk
merencanakan dan mengendalikan biaya
aktivitas.
13. Di tempat saya bekerja, perlu digunakan harga
standar untuk perencanaan , pengendalian dan
penentuan harga pokok produk.
14. Di tempat saya bekerja, biaya penelitian dan
pengembangan mendapat perhatian yang cukup
karena menyangkut kelangsungan hidup
perusahaan.

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8

1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8

Terima kasih atas partisipasinya, semoga Tuhan membalas kebaikan hati bapak/ibu.
Bapak/ibu menginginkan ringkasan hasil penelitian ini? (lingkari sesuai pilihan)
Ya/tidak
Tanda tangan dan atau stempel perusahaan

