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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    :     (i). Manajer Pemasaran             [  ] 

           (ii). Manajer Keuangan             [  ] 

           (iii). Manajer Operasional         [  ]  

           (iv). Manajer Sumber Daya Manusia  [  ] 

 

6. Pendidikan   :      D1  [  ] 

D2 [  ] 

D3[  ] 

S1[  ] 

S2[  ] 

S3[  ] 

7. Masa kerja   : Thn 
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B.Pertanyaan Khusus 

Bapak/Ibu dimohon memberi tanda silang (X) untuk tangapan atas item-

item di bawah ini 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Dukungan Manajemen Puncak 

Sumber: Rahmouni dan Charaf, 2010 

No Keterangan STS TS N S SS 

1 Pihak manajemen puncak menyediakan peralatan 

yang memadai dalam implementasi ABC 

     

2 Pihak manajemen menerapkan prosedur yang jelas      

3 Pihak manajemen menyediakan sumber daya 

keuangan yang memadai dalam implementasi 

ABC 

     

 

Konsensus Tujuan 

Sumber: Rahmouni dan Charaf, 2010 

No Keterangan STS TS N S SS 

1 Ada kesamaan tujuan antara desainer sistem 

dengan pengguna (user) 

     

2 Adanya kesamaan tujuan dari ABC yang jelas 

antar departemen dalam perusahaan sehingga 

dapat diterapkan dengan sukses 

     

3 Adanya tujuan yang mudah dipahami dan akurat      
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oleh user 

Training 

Sumber: Rahmouni dan Charaf, 2010 

No Keterangan STS TS N S SS 

1 Pihak perusahaan menjelaskan sistem desain ABC 

dan kegunaannya selama training 

     

2 Adanya pemahaman tentang implementasi ABC 

selama training 

     

3 Sistem ABC dapat menyelesaikan masalah setelah 

diberlakukannya training 

     

4 Trainer menyediakan informasi yang dapat 

digunakan untuk implementasi sistem ABC 

     

 

Kompleksitas Proyek ABC 

Sumber: Rahmouni dan Charaf, 2010 

No Keterangan STS TS N S SS 

1 Tidak sulit mendefinisikan cost pools, aktivitas 

dan cost driver dalam sebuah proyek 

     

2 Tidak sulit mengumpulkan data non finansial      

3 Tidak sulit mengumpulkan data finansial      

4 Memasang perlengkapan ABC bukan hal yang  

sulit dilakukan 

     

5 Model ABC mudah di update      

6 Integrasi ABC sistem dengan sistem informasi 

perusahaan tidak sulit dilakukan 

     

7 Hasil dan laporan produksi lebih baik dengan 

sistem ABC 
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Budaya organisasi 

Sumber: Mas’ud. 2004 

No. Pertanyaan STS TS N S SS 

 Profesionalisme:      

1. Organisasi ini berusaha menjadi pionir terutama 

terkait dengan sistem perhitungan pada masing-

masing divisinya  

     

2. Dalam organisasi ini orang mencurahkan seluruh 

kemampuannya untuk bekerja 

     

3. Dalam organisasi ini pencapaian hasil lebih 

penting daripada proses 

     

4. Dalam organisasi setiap orang mengetahui apa 

tujuan dan pentingnya pekerjaan 

     

5. Organisasi ini mendahului organisasi lain dalam 

teknologi dan metode kerja 

     

6. Dalam organisasi para bawahan 

mengorganisasikan pekerjaannya sendiri 

     

7. Setiap orang diijinkan untuk menggunakan 

metode kerjanya sendiri 

     

8. Orang-orang berfikir ke depan tiga tahun atau 

lebih 

     

9. Orang-orang tidak mengeluh menghadapi situasi 

yang tidak biasa 

     

10. Kesalahan (tidak terlalu besar) dapat dimaklumi 

(ditolerir) 

     

11. Orang-orang diberitahu dan diakui nilai mereka 

mengerjakan pekerjaan dengan baik 

     

12. Manajer puncak menginginkan pendapat yang 

berbeda 

     

 Percaya pada Rekan Sekerja:      

13 Para anggota bersikap terbuka kepada orang lain      

14 Para anggota bersikap optimis      

15 Para anggota bersikap hangat (ramah) dalam 

pergaulan 

     

16 Para anggota berpenampilan rapi      

17 Para anggota mempunyai inisiatif (prakarsa)      

 Keteraturan:      

18 Pertemuan (rapat) dilakukan tepat waktu      

19 Selalu berbicara tentang pekerjaan dan 

organisasi dengan serius 

     

20 Manajemen mengambil keputusan berdasar      
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fakta 

21 Setiap orang selalu memperhatikan biaya yang 

dikeluarkan 

     

22 Setiap departemen (bagian) menentukan 

aturannya sendiri terutama terkait dengan 

penentuan HPP  

     

 Permusuhan:      

23 Orang-orang dalam organisasi saling merasa 

curiga dan menyimpan rahasia 

     

24 Anggota baru dibiarkan begitu untuk 

menemukan cara kerjanya sendiri 

     

25 Sering terjadi kompetisi dan ketidakpercayaan 

antar bagian dalam organisasi 

     

26. Karyawan baru membutuhkan waktu lebih dari 

setahun untuk merasa nyaman (kerasan) 

     

27. Para anggota organisasi sukar bergaul (menjalin 

hubhungan) 

     

 Integrasi      

28. Terdapat kesetiaan antara karyawan dan 

manajemen 

     

29. Karyawan merasa aman dengan pekerjaannya      

30. Setiap hari selalu ada tantangan-tantangan baru      

31. Kami sering menceritakan sejarah dan 

keberadaan organisasi kepada pihak lain 

     

32. Kami merasa bangga dan dihargai      

33. Kerjasama antar bagian terjalin dengan baik      
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