
 

Identitas Responden 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin   : Pria     Wanita  

Pendidikan terakhir : SLTA     S1   S3 

    D3     S2  Lainnya 

Jabatan / posisi : 

Lama bekerja  : tahun 

Lama menjabat posisi : tahun 

sekarang 

Cap Perusahaan : 

A. Instrumen PARTISIPASI (Milani, 1975) dalam (Supomo dan Indriantoro 

1998) 

Jawaban atas berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran Anda 

dalam penyusunan anggaran perusahaan. Mohon Anda menjawab pertanyaan 

berikut ini dengan memilih (melingkari) nomor diantara 1 sampai dengan 7. Skala 

nomor menunjukkan seberapa dekat jawaban anda dengan kedua pilihan jawaban 

yang tersedia. 

1 2 3 4 5 6 7 1. Kategori mana yang menjelaskan dengan sebaik – 

baiknya tentang kegiatan Anda ketika anggaran 

sedang disusun? Saya ikut dalam penyusunan 

 

Tidak satupun           Semua anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 2. Kategori mana yang menjelaskan dengan sebaik – 

baiknya alasan yang diberikan oleh atasan Anda 

ketika revisi anggaran dibuat? Alasannya 

 

Tidak masuk akal             Masuk akal 

1 2 3 4 5 6 7 3. Seberapa sering Anda menyatakan permintaan,    

pendapat, dan atau usulan tentang anggaran ke 

atasan Anda tanpa diminta? 

Tidak pernah                 Sangat sering 



 

1 2 3 4 5 6 7 4. Seberapa jauh pengaruh Anda terhadap anggaran 

akhir tanggung jawab Anda? 

 

Tidak ada            Sangat berpengaruh 

1 2 3 4 5 6 7 5. Bagaimana Anda memandang kontribusi Anda  

terhadap anggaran? Kontribusi Saya Tidak penting              Sangat penting 

1 2 3 4 5 6 7 6. Seberapa sering atasan Anda meminta pendapat 

dan atau usulan ketika anggaran disusun? 

 

Tidak pernah                 Sangat sering 

 

 

B. Ketidakpastian Lingkungan ( Duncan, 1972 dalam Yuwono, 1999 ) 

Pertanyaan berikut akan menggambarkan persepsi terhadap ketidakpastian 

lingkungan yang dirasakan. Pilihan jawaban berupa skala 1 sampai 7 yang 

menunjukkan ‘sangat tidak setuju’ sampai ‘sangat setuju’. 

No. Uraian 1 2 3 4 5 6 7 

1. Saya yakin tentang metode mana yang 

terbaik di perusahaan saya 

       

2. Saya mempunyai seluruh informasi 

penting untuk membuat kepurtusan-

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  

       

5. Saya yakin tentang bagaimana saya 

bertindak dalam perusahaan 

       

6. Saya yakin tentang penyesuaian-

penyesuaian yang aya buat untuk 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. Sulit bagi saya untuk menentukan apakah 

metode-metode yang saya gunakan mampu 

mencapai sasaran anggaran saya di 

perusahaan 

       

11. Saya yakin bagaimana pekerjaan saya 

harus dilakukan 

       

12. Saya sering menghadapi masalah baru atau 

tidak biasa berkenaan dengan anggaran 

saya 

       

 

 

C. Komitmen Organisasi ( Mowday, 1979 dalam  dalam Yuwono, 1999 ) 

Pertanyaan berikut akan menggambarkan persepsi terhadap komitmen 

organisasi yang dimiliki. Pilihan jawaban berupa skala 1 sampai dengan 7 yang 

menunjukkan ‘sangat tidak setuju’ sampai ‘ sangat setuju’.  

 

No. Uraian 1 2 3 4 5 6 7 

1. Saya berkeinginan memberikan segala 

upaya yang ada untuk membantu 

perusahaan ini menjadi sukses 

       

2. Saya membanggakan perusahaan ini 

kepada teman-teman saya sebagai suatu 

perusahaan yang baik untuk bekerja 

       

3. Saya akan menerima hampir setiap jenis 

penugasan pekerjaan agar tetap bekerja 

pada perusahaan ini 

       

4. Saya menemukan bahwa sistem nilai 

(values) saya sama dengan sistem nilai 

(values) perusahaan 

       

5. Saya bangga mengatakan kepada orang 

lain bahwa saya bekerja pada perusahaan 

ini 

       



 

6. Perusahaan ini memberikan peluang yang 

terbaik bagi saya dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan 

       

7. Saya merasa pilihan saya untuk berkerja 

pada perusahaan ini sangat tepat 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

sudah saya pertimbangkan sebelumnya 

       

8. Kepedulian saya terhadap masa depan 

perusahaan tempat saya bekerja sangat 

besar 

       

9. Bagi saya perusahaan ini adalah yang 

terbaik dari semua kemungkinan 

perusahaan yang dipilih untuk menjadi 

tempat bekerja 

       

 

D. Senjangan Anggaran ( Onsi, 1973 dalam Yuwono, 1999 ) 

Pertanyaan berikut akan menggambarkan persepsi terhadap senjangan 

anggaran. Pilihan jawaban berupa skala 1 sampai 7 yang menunjukkan ‘sangat 

tidak setuju’ sampai ‘ sangat setuju’  

No. Uraian 1 2 3 4 5 6 7 

1. Untuk kepentingan diri sendiri, seorang 

manajer mengusulkan suatu anggaran yang 

dapat dicapai dengan mudah 

       

2. Manajer perusahaan membuat dua level 

standar (anggaran): satu untuk dirinya dan 

manajer produksi (penjualan), dan standar 

lainnya untuk dirinya dan top management, 

supaya aman 

       

3. 
Pada keadaan bisnis yang baik, manajer 

perusahaan bersedia menerima adanya 

kelonggaran (slack) sampai pada level 

tertentu yang dianggap wajar 

       

4. Kelonggaran dalam anggaran adalah baik 

untuk melakukan sesuatu yang tak dapat 

dibuktikan secara resmi  
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