
M ohon Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan berikut: 

 

N am a Hotel : 

 

Identitas Responden 

N ama   :    (boleh tidak diisi) 

Usia   : th     

Jenis kelamin : (   ) pria  (   ) wanita 

Pendidikan terakhir: 

 

Kedudukan/Jabatan: 

• Kedudukan/Jabatan: 

 (    ) M anajer Tingkat Atas 

 (    ) M anajer Tingkat M enengah 

 (    ) M anajer Tingkat Bawah 

• M asa Kerja: 

(    )  <  5 th 

(    ) 5 – 10 th 

(    )  > 10 th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kepada   

Yth. Bapak/Ibu Manajer  

Di tempat 

 
Dengan hormat, 

Saya yang mengirim kuesioner ini : 

Nama  :Tri Hastuti 

NIM  :01.60.0202 

Mahasiswi :Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

 
Memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian saya dalam rangka 

penulisan skripsi untuk program sarjana (S1) Universitas Katolik Soegijapranata. Judul 

penelitian yang saya lakukan adalah “Pengaruh Total Quality Management, Sistem 

Pengukuran Kinerja, dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial” 

 
Penelitian ini memerlukan partisipasi dari manajer tingkat atas, menengah dan bawah. 

Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi melalui 

kuesioner ini, karena tanpa bantuan Bapak/Ibu, saya tidak dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya 

gunakan untuk keperluan penelitian saja dan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai 

dengan etika penelitian. 

 
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

 
 

Mengetahui Hormat saya, 

 

 

Drs.H. Hudi Prawoto, MM,Akt.        Tri Hastuti 

 Dosen Pembimbing           Peneliti 

 

 



Total Quality Management (TQM) dikembangkan oleh Deborah dan Pricilia (1998) 

Mohon Bapak/Ibu untuk menilai penerapan Total Quality Management (TQM)  yang 

berlaku di hotel Bapak/Ibu bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan memberikan 

tanda silang (X) pada tempat yang telah tersedia dengan 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 

Menciptakan “kepemilikan bersama” visi dan misi, 

perencanaan interaktif, mendesain dan mengelola suatu 

organisasi interaktif, pemberdayaan karyawan, 

mobilisasi, menciptakan organisasi belajar, peran 

sebagai pemimpin. 

     

2. Fokus pada customer  

Mensejajarkan diri dengan pelanggan, memanfaatkan 

informasi dari pelanggan, kemampuan mengidentifikasi 

dan mengatasi permasalahan pelanggan, mendekati 

pelanggan. 

     

3. Pemberdayaan karyawan 

Mendorong komunikasi dari bawah ke atas, partisipasi 

karyawan dalam group untuk menyuarakan perhatian dan 

pertukaran pandangan mengenai masalah kualitas, 

secara individual karyawan dimungkinkan memecahkan 

masalah dan memuaskan pelanggan, karyawan didorong 

menyelesaikan problem tamu. 

     

4. Perbaikan berkelanjutan 

Penentuan masalah dan pemecahan yang 

memungkinkan, pemilihan dan implementasi pemecahan 

yang paling efektif dan efisien, evaluasi ulang, 

standarisasi, dan pengulangan proses. 

     

5. Fakta dasar dalam pengambilan keputusan  

Pengambilan keputusan lebih didasarkan pada data 

daripada dugaan, mencari sumber penyebab suatu 

masalah, bukan bereaksi pada gejala, mencari solusi 

permanen bukan berdasarkan perbaikan dalam waktu 

singkat. 

     



6. Pelatihan dan pengembangan 

Berkaitan dengan ketrampilan kerja yang spesifik, 

penggunaan teknik-teknik pemecahan masalah, analisis 

permasalahan Statistical Process Control (SPC), serta 

perencanaan, pengukuran, pengendalian, dan perbaikan 

kualitas. 

     

7. Penghargaan dan pengakuan 

Penghargaan berbasis tim, penghargaan finansial, 

pengakuan finansial dan non finansial. 

     

8. Fleksibilitas 

Memadatkan waktu proses pelayanan, waktu 

pengembangan pelayanan jasa baru, order entry, daur 

perencanaan pelayanan. 

     

9. Peralatan dan teknik penggunaanya 

Standarisasi, pengetahuan ilmiah tentang teknologi, 

interface mesin dan pekerja, jumlah dan jenis langkah 

kerja, penyediaan dan penggunaan sistem informasi, 

pengaturan fisik peralatan, piranti dan pekerja. 

     

10. Perencanaan strategi 

Semua jajaran dan tingkatan organisasi diperlakukan dan 

dikaitkan sebagai unit interdependensi dalam eksekusi 

strategi perbaikan berkesinambungan secara terpadu 

untuk mencapai tujuan. 

     

11. Tim kerja 

Saling ketergantungan, perluasan tugas, penyejajaran, 

bahasa yang umum, kepercayaan/respect, 

kepemimpinan/keanakbuahan yang dibagi rata, 

ketrampilan pemecahan masalah, ketrampilan 

menangani konflik, penilaian antara rencana dan 

tindakan yang ada, penghargaan dan pengakuan akan 

tugas yang terlaksana dengan baik. 

     

12. Keterlibatan pemasok 

Hubungan kemitraan dengan pemasok untuk 

menciptakan dan memelihara hubungan yang loyal, 

saling percaya dan dapat diandalkan yang 

menguntungkan kedua pihak, meningkatkan 

penyempurnaan kualitas, produktivitas, dan daya saing 

berkesinambungan. 

     



Sistem Pengukuran Kinerja (dikutip dari Suprantiningrum) 

Mohon Bapak/Ibu untuk nyatakan frekuensi umpan balik (frekuensi pengukuran 

kinerja) yang berlaku di lingkungan hotel Bapak/Ibu bekerja sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya,  dengan memberi tanda silang (X) pada tempat yang 

telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
1 2 3 4 5 

Tidak Pernah Kadang - kadang Cukup  Sering Selalu 

 
 
No PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

1. Hotel tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan upaya 

untuk memperoleh umpan balik dari pelanggan 

mengenai kualitas pelayanan. 

     

2. Hotel tempat Bapak/Ibu bekerja bersedia menerima 

keluhan pelanggan. 

     

3. Hotel tempat Bapak/Ibu bekerja membutuhkan 

integrasi perencanaan desain sesuai keinginan 

customer masa yang akan datang. 

     

4. Hotel tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan upaya-

upaya yang bertujuan mencegah gangguan 

kenyamanan pada customer. 

     

5. Hotel tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan usaha 

yang bertujuan mengurangi biaya pelayanan ulang 

akibat gangguan kenyamanan. 

     

6. Hotel tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan usaha 

yang bertujuan menurunkan komplain dari 

customer. 

     

7. Hotel tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan upaya-

upaya yang bertujuan memberikan jaminan 

pelayanan yang memuaskan customer. 

     

8. Hotel tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan upaya-

upaya yang bertujuan menurunkan ketidakpuasan 

customer. 

     

 



Kinerja Manajerial (dikembangkan oleh Mahoney et.al. 1963) 

Mohon Bapak/Ibu untuk menilai kinerja manajerial yang berlaku di hotel Bapak/Ibu 

bekerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan memberikan tanda silang 

(X) pada tempat yang telah tersedia dengan ketentuan sebagai berikut : 

1 2 3 4 5 

Sangat Kurang Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

 

No. PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

1. Perencanaan  
Menentukan tujuan, kebijakan dan 
tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja, 
penganggaran, merancang prosedur, pemrograman. 

     

2. Investigasi 
Mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk 
catatan, laporan dan rekening, mengukur hasil, 
menentukan tujuan, menganalisis pekerjaan. 

     

3. Pengkoordinasian 
Tukar menukar informasi dengan orang di bagian 
organisasi yang lain untuk mengkaitkan dan 
menyesuaikan program, memberi tahu bagian lain, 
hubungan dengan manajer lain. 

     

4. Evaluasi 
Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang 
diamati/dilaporkan meliputi penilaian pegawai, 
penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan, 
dan pemeriksaan produk. 

     

5. Pengawasan 
Memberikan pengarahan, memimpin, dan 
mengembangkan bawahan Bapak/Ibu, membimbing, 
melatih, dan menjelaskan peraturan kerja kepada 
bawahan, memberikan tugas pekerjaan, dan 
menangani keluhan. 

     

6. Pemilihan Staff 
Mempertahankan angkatan kerja di bagian Bapak/Ibu, 
merekrut, mewawancarai, dan memilih pegawai baru, 
menempatkan, mempromosikan dan memutasi 
pegawai. 

     

7. Negosiasi 
Pembelian, penjualan, atau melakukan kontrak untuk 
barang/jasa, menghubungkan pemasok, tawar-
menawar dengan perwakilan penjualan, tawar-
menawar secara kelompok. 

     

8. Perwakilan 
Menghadiri pertemuan : Pertemuan dengan 
perusahaan lain, pertemuan/perkumpulan bisnis, 
pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, 
pendekatan ke masyarakat, dan mempromosikan 
tujuan umum perusahaan. 

     

9. Kinerja secara menyeluruh 
Kinerja anda secara menyeluruh menurut anda 

     



Sistem Penghargaan (dikembangkan oleh Ittner dan Larcker, 1995) 

Mohon Bapak/Ibu untuk mengukur sistem penghargaan yang berlaku di hotel 

Bapak/Ibu bekerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan memberikan 

tanda silang (X) pada tempat yang telah tersedia dengan 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. Jumlah imbalan yang saya terima sebanding 

dengan beban kerja yang saya lakukan. 
     

2. Imbalan yang saya peroleh berdasarkan prestasi 
individu. 

     

3. Imbalan yang saya peroleh berdasarkan prestasi 
kelompok. 

     

4. Penghargaan atau pujian yang saya peroleh dari 
atasan dikarenakan kemampuan saya dalam 
melaksanakan tugas yang baik. 

     

5. Lingkungan saya bekerja, membuat saya banyak 
belajar, tumbuh dan berkembang. 

     

6. Perolehan promosi dari atasan cukup banyak.      

7. Saya memperoleh rotasi kerja dari atasan.      
8. Saya memiliki kemampuan dalam menangani 

bawahan. 
     

9. Atasan saya memiliki kemampuan dalam 
pembuatan keputusan. 

     

10. Atasan saya sering memberikan bimbingan kepada 
bawahannya. 

     

 
 
 

1 2 3 4 5 
Kurang Sekali Kurang Baik Baik Sangat Baik Baik Sekali 

 

No PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

11. Kepribadian atasan saya secara umum.      
12. Masukan atau saran yang saya berikan kepada 

atasan. 
     

13. Kecekatan rekan kerja saya dalam menyelesaikan 
tugas. 

     

14. Hubungan antara sesama rekan      
15. Kreativitas dan inisiatif rekan kerja saya dalam 

menyelesaikan tugas. 
     

16. Loyalitas rekan kerja terhadap saya atau terhadap 
rekan kerja yang lainnya. 

     

 


	logo: 


