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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

LEMBAR KUESIONER 

Kepada Responden yang Terhormat, 

 Sebelumnya peneliti mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya atas kesediaan Anda 

mengisi kuesioner ini. 

 Adapun peneliti sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh: 

Nama   : Novita Permatasari 

NIM   : 14.G1.0118 

Jurusan/ Fakultas : S1 Akuntansi/ Ekonomi dan Bisnis 

Universitas  : Katolik Soegijapranata 

 Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas 

akhir/ skripsi peneliti yang berjudul “DAMPAK BUDAYA ORGANISASI PADA 

PRAKTIK AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

PERUBAHAN ORGANISASI DAN KINERJA ORGANISASI: Studi Empiris pada 

Sektor Publik”. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/ Ibu untuk berkenan 

meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. 

Bantuan Bapak/ Ibu sangat berarti demi terselesaikannya penelitian ini. Sebelumnya peneliti 

juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/ Ibu. 

 Jawaban yang Anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak 

akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/ Ibu/ Saudara/i di tempat Anda bekerja. Data 

yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya 

digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian. 

 Peneliti memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dengan hadirnya 

kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/ Ibu, peneliti mengucapkan terima kasih. 

 

Peneliti  

 

Novita Permatasari 
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KUESIONER PENELITIAN 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Pada kuesioner ini Bapak/ Ibu diminta untuk memberikan tanda checklist (√) pada pilihan 

jawaban yang Bapak/ Ibu anggap sesuai. 

Data Demografis Responden 

 

1. Nama Instansi: 

 
2. Jenis Kelamin: 

o Laki- laki 

o Perempuan 
 

3. Usia: 

o ˂ 30 tahun 

o Antara 30 hinga 40 tahun 

o Antara 41 hingga 50 tahun 

o Antara 51 hingga 60 tahun 

o ˃ 60 tahun 

 

4. Pendidikan Terakhir: 

o SLTA/ Sederajat 

o Diploma (D3) 

o Strata 1 (Sarjana) 

o Strata 2 (Master) 

o Strata 3 (Doktor) 

o Lainnya 

 

5. Jabatan Anda saat ini: … 

 

6. Masa Kerja di Jabatan ini: 

o Kurang dari 1 tahun 

o Antara 1 hingga 5 tahun 

o Antara 6 hingga 10 tahun 

o Lebih dari 10 tahun 

 

 

Yang Menyatakan,  

 

(…………………….…..) 

 Ttd/ cap   
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Budaya Organisasi 

Survey budaya organisasi yang digunakan pada penelitian ini dikembangkan oleh Van 

Muijen & Al (1999). Dimensi budaya organisasi yang digunakan yaitu budaya 

supportif, inovatif, berbasis aturan dan berorientasi pada tujuan. 

(a) Budaya organisasi suportif 

Untuk seberapa banyak orang dalam organisasi yang terlibat, 1= tidak seorangpun, 

2 = ada, 3 = beberapa, 4= hampir semua, 5= semua orang. 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TA A B HS S 

Seberapa banyak karyawan dengan permasalahan 

pribadi yang telah dibantu di tempat saya bekerja. 

     

Seberapa banyak karyawan yang dalam 

perkembangannya didukung oleh atasan di tempat 

saya bekerja. 

     

 

Untuk seberapa sering suatu kejadian terjadi, 1= tidak pernah, 2 = jarang terjadi, 3 

= kadang terjadi, 4 = sering terjadi, 5= sangat sering terjadi. 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TP J K S SS 

Seberapa sering kritik konstruktif diterima di 

tempat saya bekerja. 

     

Seberapa sering atasan menunjukkan kekhawatiran 

terhadap masalah pribadi karyawan di tempat saya 

bekerja. 

     

Seberapa sering gagasan baru mengenai kerja 

organisasi didukung di tempat saya bekerja. 

     

Seberapa sering praktik manajemen organisasi di 

tempat saya mengijinkan kebebasan dalam bekerja. 
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(b) Budaya organisasi inovatif 

Untuk seberapa sering suatu kejadian terjadi, 1= tidak pernah, 2 = jarang terjadi, 3 

= kadang terjadi, 4 = sering terjadi, 5= sangat sering terjadi. 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TP J K S SS 

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

mencari pasar baru untuk produk (barang atau jasa) 

yang ada. 

     

Seberapa sering tempat saya bekerja melakukan 

investasi pada produk atau proyek baru. 

     

Seberapa sering hal tak terduga di pasar menyajikan 

peluang bagus untuk organisasi tempat saya 

bekerja.  

     

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

mencari peluang baru di lingkungan eksternal. 

     

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

memanfaatkan keterampilan karyawan untuk 

mengembangkan produk (barang atau jasa) yang 

lebih baik. 

     

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

mencari produk (barang atau jasa) baru. 

     

 

(c) Budaya organisasi berbasis aturan  

Untuk seberapa sering suatu kejadian terjadi, 1= tidak pernah, 2 = jarang terjadi, 3 

= kadang terjadi, 4 = sering terjadi, 5= sangat sering terjadi. 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TP J K S SS 

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

menuliskan intruksi (intruksi tertulis secara formal). 

     

Seberapa sering pekerjaan yang dilakukan oleh 

organisasi tempat saya bekerja sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan. 
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Seberapa sering manajemen organisasi tempat saya 

bekerja mengikuti peraturan yang ada. 

     

 

(d) Budaya organisasi berorientasi pada tujuan 

Untuk seberapa sering suatu kejadian terjadi, 1= tidak pernah, 2 = jarang terjadi, 3 

= kadang terjadi, 4 = sering terjadi, 5= sangat sering terjadi. 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TP J K S SS 

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

mengukur daya saing dengan organisasi lain. 

     

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

menilai kinerja individu secara langsung dalam 

pencapaian tujuan. 

     

Seberapa sering manajemen organisasi tempat saya 

bekerja menentukan target yang akan dicapai. 

     

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

melakukan evaluasi kinerja dengan jelas. 

     

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

menetapkan kriteria untuk mengukur kinerja 

pekerjaan tertentu. 

     

Seberapa sering organisasi tempat saya bekerja 

memberikan penghargaan berdasarkan kinerja yang 

telah dilakukan. 
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Penggunaan Paket Praktik Akuntansi Manajemen Tradisional 

Seluruh item skala diadaptasi dari Robert. H Chenhall & Langfield-Smith (1998). 

Untuk bagian ini, responden diminta untuk memberi peringkat seberapa sering 

penerapan praktik akuntansi manajemen tradisional pada organisasi responden selama 

3 tahun terakhir, seperti yang tertera di bawah ini dengan ketentuan:  

1 = tidak sama sekali, 2 = jarang, 3 = kadang, 4 = sering, 5= sangat sering 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TS J K S SS 

Frekuensi penggunaan Formal strategic planning di 

tempat saya bekerja. 

(Formal strategic planning adalah sebuah pedoman kerja 

yang digunakan organisasi dari saat ini hingga ke 

depannya (5 hingga 10 tahun ke depan)) 

     

Frekuensi penggunaan Budgeting for planning and 

control di tempat saya bekerja. 

(Budgeting for planning and control adalah anggaran 

yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian 

bagi pihak manajemen dalam pengadaan nilai-nilai yang 

telah tercapai) 

     

Frekuensi penggunaan Capital bugeting di tempat 

saya bekerja. 

(Capital bugeting adalah berisi proyek-proyek yang telah 

dianalisa secara menyeluruh) 

     

Frekuensi penggunaan Cost benefit analysis di 

tempat saya bekerja. 

(Cost benefit analysis adalah alat analisis untuk 

membandingkan biaya dan manfaat yang relevan dengan 

suatu aktivitas atau proyek) 

     

Frekuensi penggunaan Standard costing di tempat 

saya bekerja. 

(Standard costing adalah sistem harga pokok standar 

yang ditetapkan terlebih dahulu dari biaya produksi) 

     

Frekuensi penggunaan Variance analysis di tempat 

saya bekerja. 
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(Variance analysis adalah analisis perbedaan biaya yang 

dianggarkan dengan biaya yang sebenarnya) 

Frekuensi penggunaan Return on investment di 

tempat saya bekerja. 

(Return on investment adalah rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi 

dalam beroperasi dan menghasilkan keuntungan) 

     

 

Penggunaan Paket Praktik Akuntansi Manajemen Kontemporer 

Delapan item dari skala ini diadaptasi dari Robert. H Chenhall & Langfield-Smith 

(1998). Untuk bagian ini, responden diminta untuk memberi peringkat seberapa sering 

penerapan praktik akuntansi manajemen kontemporer pada organisasi responden 

selama 3 tahun terakhir, seperti yang tertera di bawah ini dengan ketentuan:  

1 = tidak sama sekali, 2 = jarang, 3 = kadang, 4 = sering, 5= sangat sering 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TS J K S SS 

Frekuensi penggunaan Benchmarking di tempat saya 

bekerja. 

(Benchmarking adalah membandingkan dan mengukur 

kegiatan internal atau operasi dengan para pesaing, baik 

sama maupun beda industri) 

     

Frekuensi penggunaan Activity-based management 

di tempat saya bekerja. 

(Activity-based management adalah pengelolaan yang 

menggunakan data (kegiatan produksi atau biaya) masa 

lalu sebagai patokan) 

     

Frekuensi penggunaan Activity-based costing di 

tempat saya bekerja. 

(Activity-based costing adalah pembiayaan yang 

dilakukan dengan menelusur aktivitas yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan suatu produk (barang atau jasa)) 

     

Frekuensi penggunaan The balanced scorecard di 

tempat saya bekerja. 

     



93 
 

 

(The balanced scorecard adalah sistem manajemen yang 

digunakan untuk mengelola implementasi strategi, 

mengukur kinerja, mengkomunikasikan visi dan sasaran 

kepada stakeholder) 

Frekuensi penggunaan Value chain analysis di 

tempat saya bekerja. 

(Value chain analysis adalah sebuah metode untuk 

mengklasifikasikan, menganalisis dan memahami 

perubahan sumber daya dari proses hingga produk 

(barang atau jasa) akhir) 

     

Frekuensi penggunaan Total quality management di 

tempat saya bekerja. 

(Total quality management adalah sistem manajemen 

yang berfokus kepada kepuasan pelanggan dengan 

kinerja organisasi yang maksimal, melalui perbaikan 

kesinambungan maupun memotivasi karyawan) 

     

Frekuensi penggunaan Key performance indicators 

di tempat saya bekerja. 

(Key performance indicators adalah suatu pengukuran 

kuantitatif yang digunakan sebagai acuan organisasi 

dalam memenuhi tujuan strategis dan operasional 

organisasi) 

     

Frekuensi penggunaan Strategic cost management di 

tempat saya bekerja. 

(Strategic cost management adalah pemanfaatan data 

biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi 

strategi yang unggul dalam hal keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan) 

     

 

Perubahan Organisasi 

Seluruh item dari skala ini diadapatasi dari sebuah literatur Dean & Sharfman (1996) 

dan Gimbert, Bisbe, & Mendoza (2010). 

Untuk bagian ini, responden diminta untuk memberi peringkat seberapa sering 

perubahan organisasi yang dialami perusahaan selama 3 tahun terakhir dengan 

penjabaran yang tertera di bawah ini, berserta ketentuannya: 
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1 = tidak sama sekali, 2 = jarang, 3 = kadang, 4 = sering, 5= sangat sering 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TS J K S SS 

Frekuensi perubahan visi, misi, atau tujuan 

organisasi di tempat saya bekerja. 

     

Frekuensi restrukturisasi di tempat saya bekerja.      

Frekuensi perubahan lini produk (barang atau jasa) 

yang disediakan di tempat saya bekerja. 

     

Frekuensi adopsi teknologi baru di tempat saya 

bekerja. 

     

Frekuensi adanya penelitian dan pengembangan di 

tempat saya bekerja. 

     

Frekuensi perubahan strategi branding dan 

pemasaran di tempat saya bekerja. 

     

Frekuensi perubahan terhadap cakupan geografis di 

tempat saya bekerja. 

     

Frekuensi perubahan pengelolaan sumber daya 

manusia (sistem reward, training, rekruitmen, dll) di 

tempat saya bekerja. 

     

Frekuensi perubahan kualitas produk/ jasa di tempat 

saya bekerja. 

     

Frekuensi perubahan penetapan harga produk 

(barang atau jasa) di tempat saya bekerja. 

     

Frekuensi perubahan kemitraan organisasi (aliansi 

strategis, hubungan outsourcing, dll) di tempat saya 

bekerja. 

     

Frekuensi perubahan saluran distribusi di tempat 

saya bekerja. 

     

Frekuensi perubahan operasi pembiayaan di tempat 

saya bekerja. 
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Kinerja Organisasi 

Item 1, 4-6 diadaptasi dari Walker & Boyne (2006), dan item 2 dan 3 dikembangkan 

dari Griffin & Parker (2007) dan Baker & Sinkula (1999).  

Untuk bagian ini, responden diminta untuk memberi peringkat seberapa 

memuaskannya kinerja dari organisasi yang dijabarkan seperti di bawah ini berikut 

dengan ketentuan: 

1= tidak memuaskan, 2 = sedikit memuaskan, 3 = cukup memuaskan, 4 = memuaskan, 

5 = sangat memuaskan 

Pernyataan 
1 2 3 4 5 

TM SM CM M SM 

Kualitas output (produk/jasa) organisasi tempat saya 

bekerja 

     

Implementasi dari prosedur dan/ atau praktik baru 

organisasi tempat saya bekerja 

     

Pengenalan lini produk (barang atau jasa) baru 

organisasi tempat saya bekerja 

     

Efisiensi operasi organisasi tempat saya bekerja      

Efektivitas operasi organisasi tempat saya bekerja      

Tingkat kepuasan pelanggan organisasi tempat saya 

bekerja 
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Lampiran 2 Hasil Uji Validitas  

a. Hasil Pengujian Loading Factor < 0,7 (Awal) 
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b. Hasil Pengujian AVE dan Communality < 0,5 (Validitas Awal) 

 

 

c. Hasil Pengujian Loading Factor > 0,7 (Akhir) 
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d. Hasil Pengujian AVE dan Communality > 0,5 (Validitas Akhir) 

 

Lampiran 3 Hasil Uji Reliabilitas 

 



99 
 

 

Lampiran 4 Statistik Deskriptif 

a. Compare Means Variabel Penelitian dengan Jenis Kelamin 
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b. Compare Means Variabel Penelitian dengan Usia 
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c. Compare Means Variabel Penelitian dengan Pendidikan 
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d. Compare Means Variabel Penelitian dengan Masa Jabatan 
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e. Statistik Deskriptif 

 

Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis 
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Lampiran 6 Compare Means Praktik Akuntansi Manajemen dengan Perubahan, Kinerja 

Organisasi dan Budaya Organisasi 

 


