
Hal : Permohonan Mengisi Kuesioner 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr. 

Manajer PT. KUBOTA INDONESIA 

Jl. Setiabudi 279 Semarang 

 

Dengan Hormat, 

 Dalam rangka memenuhi tugas akhir  dalam menyusun skripsi sebagai 

mahasiswa Program Sarjana Strata 1 Ilmu Akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, saya mengadakan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah 

ini akan menganalisa Pengaruh Teknik Pemanufakturan Total Quality 

Management (TQM) dengan Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem 

Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial. Penelitian ini diharapkan akan 

bermanfaat bagi dunia praktik, karena dapat memberikan masukan seberapa jauh 

pengaruh teknik pemanufakturan Total Quality Management (TQM) dengan 

sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial. 

 Sehubungan dengan hal diatas, saya mohon partisipasi Bapak/Ibu/Saudara 

untuk menjadi responden. Mengingat kesibukan dan pentingnya waktu bagi 

Bapak/Ibu/Saudara, saya berusaha mendesain kuesioner dengan seefisien 

mungkin. Saya sangat berharap jawaban lengkap dapat saya terima pada hari 

Kamis, tanggal 19 Juni 2003.  



 Data-data yang saya peroleh akan saya jaga kerahasiaannya dan semata-

mata akan saya gunakan untuk kepentingan akademis. 

 Atas dukungan dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapkan terima 

kasih. 

 

 

Semarang, 15 Juni 2003 

       Hormat saya 

 

(Septina Dwi Anggoro)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN DEMOGRAFIS 

 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi daftar pertanyaan di bawah 

ini : 

Jenis kelamin    (   ) Pria  (   ) Wanita 

  Usia    : 

 Jabatan di perusahaan  : 

 Departemen/Bagian/Fungsi : 

 Lama pada jabatan sekarang : 

 Lama bekerja di perusahaan : 

 Pendidikan   : 

 Training yang pernah diikuti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Instrumen Total Quality Management (TQM) (dikembangkan oleh Snell dan 

Dean) 

 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara memberi penilaian atas pertanyaan berikut 

mengenai penerapan Total Quality Management (TQM) di lingkungan perusahaan 

yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan 

cara memberikan tanda silang (X) pada tempat yang telah tersedia dari skala 1 

sampai dengan 5, dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

 

                    1               2               3              4              5 
           Relatif sedikit               Sedang                  Relatif banyak 
 
NO PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

1 Perhatian Bapak/Ibu/Saudara terhadap usaha 

peningkatan kualitas proses pada unit organisasi 

yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin 

     

2 Waktu yang Bapak/Ibu/Saudara gunakan untuk 

meningkatkan kualitas masukan (input) pada unti 

organisasi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin 

     

3 Usaha Bapak/Ibu/Saudara untuk meningkatkan 

kualitas keluaran (output) pada unti organisasi yang 

Bapak/Ibu/Saudara pimpin  

     

 

 

 

 

 



Instrumen Sistem Pengukuran Kinerja (dikembangkan oleh Daniel dan 

Reitsperger) 

 

Mohon Bapak/Ibu/Saudara nyatakan sistem pengukuran kinerja yang berlaku di 

lingkungan perusahaan Bapak/Ibu/Saudara sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada tempat yang telah 

tersedia dengan ketentuansebagai berikut : 

1 = Tidak pernah melakukan pengukuran kinerja 

2 = Jarang = lebih dari 1 bulan (misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali) 

3 = Biasa = setiap bulan 

4 = Sering = setiap minggu 

5 = Sering sekali = setiap hari 

 

NO PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

1 Pengukuran kinerja staf di unit organisasi yang 

Bapak/Ibu/Saudara pimpin 

     

2 Pengukuran kinerja staf pada uni-unit organisasi 

di lingkungan perusahaan yang 

Bapak/Ibu/Saudara pimpin 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumen Sistem Penghargaan (dikembangkan oleh Ittner dan Lacker) 

 

BAGIAN A 

Mohon Bapak/Ibu/Saudara ukur sistem penghargaan yang diterapkan di 

lingkungan perusahaan Bapak/Ibu/Saudara dengan memberikan tanda silang (X) 

pada tempat yang telah tersedia dengan skala yang menurut Bapak/Ibu/Saudara 

paling tepat, denagn ketentuan sebagai berikut : 

1 = Sangat tidak puas 

2 = Tidak puas 

3 = Tidak yakin 

4 = Puas 

5 = sangat puas 

 

NO PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

1 Jumlah imbalan yang saya terima dibandingkan 

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 terhadap kemampuan saya dalam 

melaksanakan tugas dengan baik 

     

5 Kesempatan saya untuk belajar, tumbuh, dan 

berkembang 

     

6 Kesempatan saya untuk sering dipromosikan      

7 Kesempatan saya untuk memperoleh rotasi kerja      

8 Cara atasan saya dalam menangani bawahannya      

9 Kemampuan atasan saya dalam membuat 

keputusan 

     



10 Bimbingan yang saya peroleh dari atasan      

11 Kepribadian atasan saya secara umum      

12 Kesempatan saya untuk memebrikan masukan 

atau saran kepada atasan 

     

13 Kecekatan rekan kerja saya dalam menyelesaikan 

tugas 

     

14 Hubungan antara sesama rekan kerja      

15 Kreatifitas dan inisiatif rekan kerja saya dalam 

menyelesaikan tugas 

     

16 Loyalitas rekan kerja terhadap saya atau terhadap 

rekan kerja lainnya 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN B 

Jawaban atas pertanyan berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan sistenm 

penghargaan (kompensasi) yang berlaku di perusahaan Bapak/Ibu/Saudara. 

Mohon Bapak/Ibu/Saudara memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda 

silang (X) pada salah satu nomor yang telah tersedia dari alternatif sistem 

penghargaan berikut ini sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 

 

Sistem penghargaan yang Bapak/Ibu/Saudara terima adalah : 

NO SISTEM PENGHARGAAN 

1 Gaji + tunjangan tetap saja 

2 Gaji + tunjangan tetap + penghargaan non keuangan (kemungkinan 

promosi, tantangan tugas, pemberian otonomi yang meningkat, 

lingkungan pekerjaan yang lebih menarik, penagkuan atas prestasi) atau 

penghargaan dalam bentuk keuangan 

3 Gaji + tunjangan tetap + penghargaan non keuangan (kemungkinan 

promosi, tantangan tugas, pemberian otonomi yang meningkat, 

lingkungan pekerjaan yang lebih menarik, penagkuan atas prestasi) dan 

penghargaan dalam bentuk keuangan 

4 Gaji + tunjangan tetap + insentif yang ditentukan berdasarkan kinerja 

individual  

5 Gaji + tunjangan tetap + insentif yang ditentukan berdasarkan kinerja 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumen Kinerja Manajerial (dikembangkan oleh Mahoney) 

 

Mohon Bapak/Ibu/Saudara ukur kinerja Anda akhir-akhir ini untuk setiap bidang 

berikut ini dengan memberikan tanda silang (X) pada tempat yang telah tersedia. 

Sesuai dengan skala yang menurut Anda paling tepat, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

 

  

               1               2               3               4            5 
 Kinerja di bawah                 Kinerja             Kinerja di atas 
         rata-rata                       rata-rata                rata-rata 

 

NO BIDANG 1 2 3 4 5 

1 Kinerja Perencanaan 

Saya sudah menentukan tujuan, kebijakan, dan 

tindakan atau pelaksanaan, penjadwalan kerja, 

penganggaran, merancang prosedur dan 

pemrograman 

     

2 Kinerja Investigasi 

Saya sudah mengumpulkan dan menyiapkan 

informasi untuk catatan, laporan dan rekening, 

mengukur hasil, menentukan persediaan dan 

menganalisis pekerjaan 

     

3 Kinerja Pengkoordinasian 

Saya sudah melakukan tukar menukar informasi 

dengan bagian organisasi lain untuk megkaitkan 

dan menyesuaikan program, memberitahukannya 

pada bagian lain, dan berhubungan dengan 

manajer lain  

     



4 Kinerja Evaluasi 

Saya sudah melakukan penilaian dan pengukuran 

proposal, kinerja yang saya amati atau saya 

laporkan meliputi penilaian pegawai, penilaian 

catatan hasil, penilaian laporan keuangan, dan 

pemeriksaan produk 

     

5 Kinerja Pengawasan 

Saya sudah memebrikan pengarahan, memimpin, 

mengembnagkan bawahan, membimbing, melatih, 

dan menjelaskan peraturan kerja kepada bawahan, 

menjelaskan tujuan kerja dan menangani keluhan 

pegawai 

     

6 Kinerja Pemilihgan Staf (Staffing) 

Saya berusahan mempertahankan angkatan kerja 

yang ada pada bagian saya, melakukan perekrutan 

pegawai, mewawancarai mereka, dan memilih 

pegawai baru, menempatkannya pada bagian yang 

sesuai, memutasikan pegawai, dan 

mempromosikan pegawai 

     

7 Kinerja Negoisasi 

Saya sudah melakukan pembelian, penjualan, atau 

melaksanakan kontrak untuk barang atau jasa, 

menghubungi pemasok dan melakukan tawar 

menawara dengan wakil penjual, dan tawar 

menawar secara kelompok  

     

8 Kinerja Perwakilan 

Saya selalu menghadiri pertemuan dengan 

perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, 

pidato untuk acara lemasyarakatan, pendekatan ke 

masyarakat, dan mempromosikan tujuan umum 

perusahaan  

     



masyarakat, dan mempromosikan tujuan umum 

perusahaan  

9 Kinerja Secara Menyeluruh      
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