
KUESIONER PENELITIAN 
 

Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari tipe isian dan tipe pilihan. Pada tipe 

isian, isilah pada tempat yang telah disediakan dengan singkat dan jelas. Sedangkan pada 

tipe pilihan berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang bapak/ ibu anggap 

benar. 

A. Pertanyaan Umum 

1. Nama (boleh tidak diisi) :     

2. Nama Perusahaan               : 

3. Umur                                   : Thn 

4. Jenis Kelamin                      :      L/P 

5. Jabatan    : 

6. Pendidikan   :      SMU/D1/D2/D3/S1/S2/S3 

      7. Masa kerja   : Thn 

B. Pertanyaan Khusus 

Item-item berikut ini digunakan untuk menjelaskan keberadaan dan tingkat 

pemakaian Sistem akuntansi manajemen, ketidakpastian lingkungan dan struktur 

organisasi desentralisasi. Bapak/Ibu dimohon memberi tanda silang (X) untuk 

tangapan atas item-item di bawah ini. 

• Skala nomer 1 adalah sangat tidak setuju (STS) 

• Skala nomer 2 adalah tidak setuju  (TS) 

• Skala nomer 3 adalah agak tidak setuju (ATS) 

• Skala nomer 4 adalah netral   (N) 

• Skala nomer 5 adalah agak setuju  (AS) 

• Skala nomer 6 adalah setuju   (S) 

• Skala nomer 7 adalah sangat setuju  (SS) 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN (SAM) :  

Chia (1998) dan Nazarudin (1998) 

Broadscope (Jangkauan) 

No. Keterangan SS S AS N ATS TS STS 

1. Pada perusahaan Anda, informasi yang 

berhubungan dengan peristiwa yang 

akan datang seperti UU  baru 

mempengaruhi kinerja perusahaan 

       

2. Informasi non ekonomi seperti 

preferensi konsumen, sikap dan 

hubungan karyawan serta ancaman 

kompetitor sangat diperhatikan  

       

3. Informasi tentang faktor eksternal 

seperti kondisi ekonomi, pertumbuhan 

penduduk dan perkembangan teknologi 

menjadi perhatian bagi perusahaan 

       

4. Informasi produksi seperti tingkat 

produksi, kerusakan produk, efisiensi 

mesin dan ketidakhadiran karyawan 

menjadi perhatian manajemen 

       

5.  Informasi pasar seperti luas pasar dan 

pertumbuhan pangsa pasar menjadi 

perhatian bagi perusahaan 

       

 

 

 

 

 

 



TIMELINESS (KETEPATAN WAKTU) 

No. Keterangan SS S AS N ATS TS STS 

1. Pada perusahaan Anda, informasi yang 

diperlukan dapat tersedia dengan segera 

       

2. Pada perusahaan Anda, informasi yang 

diterima secara otomatis dalam sistem 

informasi akan diproses dengan segera 

dan secara lengkap 

       

3.  Frekuensi laporan diberikan pada 

perusahaan Anda sistematis dan teratur 

(misalnya: laporan harian, mingguan, 

dan sebagainya) 

       

4. Pada perusahaan Anda, tidak ada 

keterlambatan antara peristiwa yang 

terjadi dengan informasinya yang 

dilaporkan pada Anda 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGGREGATION (KESATUAN)  

No. Keterangan SS S AS N ATS TS STS 

1. Pada perusahaan Anda, informasi yang 

disediakan dari berbagai fungsional atau 

bagian seperti pemasaran, produksi, 

penjualan dan biaya lengkap 

       

2. Informasi tentang peristiwa pada 

periode waktu tertentu (misalnya 

bulanan, kwartalan, prediksi, 

perbandingan) tersedia dengan baik dan 

sistematis 

       

3. Biaya pada perusahaan dapat dibagi 

menjadi komponen biaya tetap dan 

variable 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTEGRATION (INTEGRASI)  

No. Keterangan SS S AS N ATS TS STS 

1. Pada perusahaan Anda, informasi 

berdampak pada keputusan seluruh 

perusahaan dan akan mempengaruhi 

keputusan individu lainnya dalam 

departemen lain 

       

2. Prosentase dari ketepatan target untuk 

setiap aktivitas dari seluruh bagian 

dalam departemen perusahaan Anda 

sangat baik 

       

3. Pada perusahaan Anda, informasi yang 

berhubungan dengan dampak dari 

keputusan Anda berpengaruh pada 

departemen lain 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMEN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN 

(Ritonga dan Zainudin, 2001) 

No. Keterangan SS S AS N ATS TS STS 

1. Pada perusahaan Anda, lingkungan 

pemerintah dan politik seperti kebijakan 

fiscal, moneter dan sebagainya sangat 

memberikan pengaruh yang kuat 

       

2. Menurut Anda, lingkungan ekonomi 

seperti tingkat inflasi, tingkat bubnga 

dan kurs Rupiah akan mempengaruhi 

perusahaan 

       

3. Menurut Anda lingkungan sumber 

ekonomi dan jasa yang digunakan 

perusahaan seperti tenaga kerja, kualitas 

input, bahan baku, harga dan sebagainya 

mempengaruhi perusahaan 

       

4. Menurut Anda, lingkungan pasar dan 

permintaan akan produk akan 

mempengaruhi perusahaan 

       

5. Lingkungan persaingan seperti harga 

pesaing, strategi pesaing, dan 

sebagainya akan mempengaruhi 

perusahaan 

       

6.  Linkungan teknologi seperti perubahan 

dalam kualitas produk dan proses 

produksi akan mempengaruhi 

perusahaan 

       

 

 



INSTRUMEN STRUKTUR ORGANISASI DESENTRALISASI 

No. Keterangan SS S AS N ATS TS STS 

1. Pada perusahaan Anda, luas wewenang 

yang didelegasikan kepada manajer 

senior dalam pengambilan keputusan 

pengembangan produk baru terhadap 

karyawan cukup besar 

       

2. Luas wewenang yang didelegasikan 

kepada manajer senior dalam 

pengambilan keputusan PHK besar 

       

3. Luas wewenang yang didelegasikan 

manajer senior terhadap pemilihan 

investasi perusahaan pada bawahannya 

cukup baik 

       

4. Luas wewenang yang didelegasikan 

kepada manajer senior dalam 

pengalokasian anggaran cukup leluasa 

       

5. Pada perusahaan Anda, luas wewenang 

yang didelegasikan manajer senior 

dalam penentuan harga cukup leluasa 
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