
 

 

KUESIONER 
 

Identitas Responden 

Mohon Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan berikut : 

Nama                    : …………………………………………(boleh tidak diisi) 

Usia                      : …………………………………………. 

Jenis Kelamin      : (   ) Pria           (   ) Wanita 

Pengalaman jadi manajer : 

            (   ) < 1 Th 

            (   ) 1 s/d 5 Th 

            (   ) > 5 Th 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohon diberi Cap Perusahaan 

 

 

 

 

 

(                                                 ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu Manajer, 

Saya yang mengirimkan kuesioner ini 

 

Nama                  : Veronica Maureen Hayuningtyas 

Nim                    :  03.60.0055 

Mahasiswa         : Ekonomi Jurusan Akuntansi 

                             Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

        Memerlukan beberapa informasi untuk mendukung penelitian saya dalam rangka 

penulisan skripsi . Judul penelitian yang saya lakukan adalah “ PENGARUH TEKNIK 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA MENAJERIAL 

DENGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DAN SISTEM PENGHARGAAN 

SERTA PERILAKU MANAJER SEBAGAI VARIABEL MODERATING”              

( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR BESAR DI 

SEMARANG)  

Penelitian ini memerlukan partisipasi  dari Bapak/Ibu untuk memberikan informasi 

melalui kuesioner ini karena tanpa bantuan Bapak/Ibu  Saya tidak dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Semua informasi yang saya peroleh dari kuesioner ini hanya saya 

gunakan untuk keperluan penelitian saja dan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai 

dengan etika penelitian .Saya harap Bapak/Ibu dapat mengembalikan kuesioner ini. 

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

ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 



KINERJA MANAJERIAL ( Dikembangkan oleh Mahony et .al.,1963) 

       Mohon Bapak/Ibu ukur kinerja Bapak/Ibu berdasarkan persepsi Bapak /Ibu untuk 

setiap pertanyaan berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu angka 

antara 1 sampai 5 dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1 2 3 4 5 

Kinerja dibawah rata-rata                Kinerja rata-rata              Kinerja diatas rata-rata 

 

 

 

Bidang 1 2 3 4 5 

1.Perencanaan 

Menentukan tujuan, kebijakan dan tindakan /pelaksanaan , 

penjadwalan kerja, penganggaran , merancang prosedur 

,pemograman 

 

     

2.Investigasi 

Mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk 

catatan, laporan dan rekening ,mengukur hasil , 

menentukan persediaan , analisis pekerjaan. 

 

     

3.Pengkoordinasian 

Tukar menukar informasi dengan orang di bagian 

organisasi di yang lain untuk mengaitkan dan 

menyesuaikan program ,memberitahu bagian lain 

,hubungan dengan manajer lain . 

 

     

4.Evaluasi 

Menilai dan mengukur proposal , kinerja yang diamati 

atau dilaporkan, : penilaian pegawai, penilaian catatan 

hasil ,penilaian laporan keuangan , pemeriksaan produk 

     



5.pengawasan 

Mengarahkan, memimpin , dan mengembangkan bawahan 

anda, membimbing , melatih dan menjelaskan peraturan 

kerja pada bawahan memberikaan tugas pekerjaan dan 

menangani. 

 

     

6.Pemilihan Staff 

Mempertahankan angkatan kerja dibagian anda ,merekrut, 

mewawancarai dan memilih pegawai baru, menempatkan, 

mempromosikan dan memutasi pegawai. 

 

     

7.Negosiasi 

Pembelian ,penjualan atau melakukan kontrak untuk 

barang dan jasa, menghubungi pemasok, tawar menawar 

degan wakil penjual,tawar menawar secara kelompok. 

 

     

8.Perwakilan 

Menghadiri pertemuan, pertemuan dengan perusahaan lain 

, pertemuan perkumpulan bisnis, pidato untuk acara acara 

kemasyarakatan, pendekatan ke masyarakat , 

mempromosikan tujuan umum perusahaan anda. 

 

     

9.Kinerja secara menyeluruh 

 

     

 

SISTEM PENGUKURAN KINERJA ( Dikembangkan oleh Daniel dan 

Reitspenger,1992) 

 

 Jawaban atas pertanyaan berikut dapat digunakan untuk mengukur sistem 

pepenghargaan pada perusahaan . Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan berikut 

dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu angka 1 sampai 5 . 

 



1 2 3 4 5 

Sangat tidak          Tidak  puas              Tidak yakin              Puas                   Sangat 

memuaskan                                                                                                       memuaskan 

 

 

 

Sistem Pengukuran Kinerja  

 

1 2 3 4 5 

1.Pengukuran kinerja staf di unit organisasi yang Bapak/Ibu 

pimpin 

     

2.Pengukuran kinerja staf pada organisasi secara keseluruhan  

di lingkungan perusahaan Bapak/Ibu pimpin 

     

 

SISTEM PENGHARGAAN (Dikembangkan oleh Ittner dan Larcker ,1995) 

       Mohon Bapak/Ibu pilih salah satu (dengan memberi tanda X )dari alternative sistem 

penghargaan berikut ini yang saat ini berlaku di  lingkungan perusahaan Bapak/Ibu 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak           Tidak puas         Tidak yakin             Puas             Sangat memuaskan 

Memuaskan  

 

 

Sistem Penghargaan 1 2 3 4 5 6 7 

1. Gaji Pokok        

2. Tunjangan tetap        

3. Promosi kenaikan pangkat        

4. Pengakuan atas prestasi        

5. Bonus        

                                                            

 



TOTAL QUALITY MANAGEMENT  (TQM) ( Dikembangkan oleh Snell dan 

Dean,1992) 

 

       Mohon Bapak /Ibu memberi penilaian atas pertanyaan berikut mengenai penerapan 

TQM di linkungan perusahaan Bapak/Ibu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

dengan cara memilih salah satu angka dari skala 1 sampai dengan 5 berikut ini : 

 

1 2 3 4 5 

Relatih sedikit                                            Sedang                         Relatif banyak 

 

 

1. Perhatian Bapak/Ibu terhadap usaha 

peningkatan kualitas proses pada unit 

organisasi yang Bapak/Ibu pimpin. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Waktu yang Bapak/Ibu gunakan 

untuk meningkatkan kualitas 

masukan (Imput) pada unit 

organisasi yang Bapak / Ibu pimpin 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

3. Usaha Bapak/Ibu untuk 

meningkatkan kualitas keluaran        

( Output ) pada unit organisasi yang 

Bapak / Ibu pimpin. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERILAKU MANAJER (Dikembangkan oleh Farrel dan Skinner , 1998 ) 

       Anda mengalami hal seperti yang diilustrasikan dalam skenario berikut :  

       Anda mengetahui bahwa tingkat penjualan bulan ini tidak memenuhi target yang 

diinginkan . Namun terdapat  satu pesanan dari konsumen untuk bulan depan yang 

belum saatnya dikirim. Apabila pesanan tersebut segera anda kirim , maka target 

penjualan akan tercapai. Alternatif tindakan pertama yang dapat diambil dalam situasi 

tersebut adalah: 

 

Segera Mengirim Pesanan Tersebut 

Berdasarkan yang anda alami diperusahaan anda , kemunkinan anda memilih alternative 

tersebut: 

Menurut anda,tingkat kemungkinan alternative tindakan pertama  yang anda pilih 

karena tindakan tersebut :  

 

1 2 3 4 5 

Sangat rendah                                            Sedang                       Sangat tinggi 

 

 

 

Alternatif tindakan kedua yang dapat diambil dalam situasi yang diilustrasikan diatas 

adalah: 

 

Mengirim Pesanan Sesuai Waktunya 

Berdasarkan keadaan yang anda alami di perusahaan anda , kemungkinan anda memilih 

alternative tersebut: 

 

1 2 3 4 5 

Sangat rendah                                            Sedang                                       Sangat tinggi 
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